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Abstract 
 
Nowadays, people get bored with formal, rigid, inefficient and slow democracy, on the other side 
bureaucracy is necessity in modern life. Democratic government system emphasizes that power 
focus is both on government and people’s hand. The implementation of good government system 
is how far the constellation among three components: people, government, and entrepreneur that 
run together. In the fact, the changing of balancing system of those three components spreads 
corruption, collusion, and nepotism. 
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Pendahuluan 

 

Berkaitan dengan good governance, Mardiasmo (2002:18; dalam Tangkilisan, 

2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk 

menciptakan good governance, di mana pengertian dasarnya adalah kepemerintahan yang 

baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan prinsip demokrasi, efisien, 

pencegahan koropsi, baik secara politik maupun administratif. 

Tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur negara termsuk daerah perlunya 

mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan 

pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuntut 

dipraktikannya prinsip good governance. Menurut UNDP (dalam LAN dan BPKP, 2000:7; 

seperti dikutip Tangkilisan, 2005:114), mengemukakan karakteristik good governance 

adalah sebagai berikut:  

1. Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam penbuatan keputusan, 

baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili 

kepentingannya. 

2. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, 

terutama hukum untuk hak asasi manusia. 

3. Transparancy (tranparansi) yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. 

4. Responsiveness. Setiap lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan harus mencoba melayani sikap stakeholders. 

5. Consensus orientation. Gopod governance menjadi perantara kepentingan yang 

berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik 

dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur. 

6. Equity. Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau 

menjaga kesejahteraan mereka.  

7. Efectiveness and effeciency. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan 

produknya sesuai dengan yang telah digariskan, dengan menggunakan sumber-sumber 

yang tersedia sebaik mungkin. 

8. Acountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan 
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masyarakat (civil society), bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga 

stakeholders. 

Kedelapan karakteristik good governance yang dapat dianalogkan juga harus 

menjadi karakteristik setiap pemerintahan daerah. Ini diperlukan dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004. Semua ini satu sama lain saling 

memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan otonomi 

daerah berdasarkan ketentuan terbaru tersebut diperlukan sumber daya manusia aparatur 

pemerintah daerah yang memiliki karakteristik atau yang mampu mewujudkan 

karakteristik good governance seperti diuraikan di atas. 

Bertolak dari proses reformasi 1998 yang mengiginkan suatu perubahan mendasar 

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih tranparan, berkeadilan dan akuntabel, 

maka tuntutan akan adanya kepemerintahan yang baik (good governance) menjadi relevan 

dan berhubungan satu dengan lainnya. Tujuan reformasi untuk penguatan peran 

masyarakat dengan penerapan demokrasi rakyat tidak akan tercapai jika tidak didukung 

oleh suatu pemerintahan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Ide dasarnya bahwa negara adalah institusi yang legal formal dan konstitusional yang 

menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai agent of 

change, sehingga cita-cita reformasi 1998 yang menginginkan suatu proses demokrasi 

yang proposional akan menjadi mungkin untuk diraih. Dengan dukungan dari masyarakat 

luas maupun komponem negara yang lainnya, maka pelaksanaan pemerintahan akan 

berjalan sesuai dengan cita-cita reformasi 1998. 

 

Birokrasi dan Administrasi Publik 
 

Seringkali dibicarakan banyak pihak apa bedanya birokrasi dan administrasi publik. 

Ketika orang melihat bahwa semakain hari tugas dan fungsi pemerintahan semakin 

meningkat, dan kekuasaan pemerintahan juga semakin besar. Demikian pula, semakin 

orang melihat kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan program-programnya 

semakin bertambah. Maka orang segera mempertanyakan apa yang diperbuat oleh 

administrasi publik. Orang banyak orang banyak menuduh dan memperasalahkan 

administrasi dan birokrasi publik sebagai faktor penentu dan penyebabnya. 

Administrasi dan birokrasi hampir seumur dan setua umur pemerintahan. Akan 

tetapi, kedua istilah merupakan bagian yang signifikan dan acap kali dikaitkan dengan 

aparatur pemerintah dihampir seluruh negara di dunia ini. Selama ini istilah ini tidak 

menarik perhatian dalam aspek pemerintahan, barangkali karena informasi mengenai aspek 

pemerintahan di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan lainnya yang menurut 

Piters (1978; Thoha, 2008:87), disebut aspek glamor dalam sistem politik adalah 

pemilihan, partai politik, legislatif, peradilan telah banyak menarik perhatian untuk 

dibicarakan dan dianalisis secara ekstensif. Administrasi sebagai bagian yang lainnya dari 

pemerintahan besar jauh dari aspek glamor, dan selama ini bagi hampir sebagian besar 

masyarakat Barat dipertimbangkan sebagai aspek non politik dan tidak siap memberikan 

kuantifikasi yang memadai bagi analisis yang berdimensi non teori menurut Henry (1975; 

dalam Thoha, 2008:88). 

Administrasi publik sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan timbul dalam 

suatu masyarakat yang terorganisasi. Kedudukan administrasi publik dalam pemerintahan 

tidak hanya terpaku pada aturan legalitas yang kaku saja, akan tetapi berorientasi dinamis 

untuk melaksanakan aturan legal tersebut. Sebagian besar persoalan administrasi publik 

bersumber dari persoalan masyarakat. Administrasi publik adalah suatu sistem yang 

menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang dinamis.  

Oleh karena itu, Gereld Caiden (1982; dalam Thoha, 2008:89), menandaskan bahwa 
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disiplin yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat 

(publik affairs) dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat (publik business). 

Perkembangan masyarakat membawa tuntutan-tuntutan masyarakat pun meningkat. 

Tutuntan-tuntutan ini membutuhkan jawaban. Jika jawabannya tidak sepadan dengan 

tuntutannya, maka administrasi publik itu ibarat lukisan tanpa merefleksikan kenyataan. 

 

Model Birokratis 

 

Sebelum menjelaskan karakteristik birokrasi pada suatu rezim gerakan 

pembangunan, Ada tiga pengamatan metodologis yang akan dikemukakan; Pertama, 

model yang ada dewasa ini mempunyai kesamaan dengan ideal-tipikal tidak hanya 

keterpisahannya dari kenyataan empiris yang dapat dibedakan tertentu dan dapat 

diidentifikasikan, tetapi juga mengenal kualitas pada “satu sisi penekanannya”. Dalam 

kasus yang sekarang ini berarti bahwa pemusatan perhatian dengan tujuan-tujuan 

pembangunan telah menyebabkan kita untuk memberikan tekanan pembangunan telah 

menyebabkan kita untuk memberikan tekanan perhatian pada gambaran-gambaran ini yang 

membantu untuk menekankan aspek-aspek realitas ini. Ini juga berarti bahwa suatu usaha 

perlu dibuat untuk mempertegas satu sisi fenomena yang ditekankan ke dalam apa yang 

yang diharapkan sebagai “bangunan analisa terpadu”. 

Kedua, ini hanya menjadi suatu model bagi kelompok sistem tertentu, yang disebut 

rezim-rezim gerakan, tidak seluruh sistem politik. Karena alasan ini gambaran-gambaran 

tersebut akan ditekankan yang dapat diambil dari dan dapat dihubungkan langsung pada 

rezim-rezim gerakan ini. Pada saat bersamaan, tidak ada klaim yang dibuat bahwa semua 

karakteristik birokrasi-birokrasi pada masyarakat-masyarakat politik ini dapat dilakukan 

pada suatu hubungan langsung satu persatu dengan tipe wewenang yang memberikan 

legitimasi didalamnya. Mungkin rezim-rezim tersebut mempunyai kesamaan karekteristik 

dengan rezim poliarki pembangunan, tetapi unutuk tujuan saat ini perhatian kita 

difokuskan pada kualitas-kualitas yang secara meyakinkan dapat diidentifikasikan dengan 

tipe rezim gerakan pembangunan. 

Ketiga, model ini akan mengungkapkan karakteristik birokrasi dari pendekatan 

struktural begitu juga fungsional dan behavioral (perilaku). Hal ini dilakukan demikian 

setelah melihat kenyataan betapa sulitnya melakukan spesifikasi tanpa meragukan 

hubungan timbal balik antara motif-motif dasar manusia dan tipe-tipe peranan 

kelembagaan yang akan berlaku dan bahkan tipe-tipe semua struktur kelembagaan (seperti 

sistem politik dan ekonomi) yang dapat membantu untuk pembangunan. 

Birokrasi pada rezim-rezim gerakan pembangunan mempunyai gambaran umum 

ditambah sejumlah karakteristik struktural, behavioral dan fungsional, bersama dengan 

korelasi yang menghubungkan karakteristik-karakteristik ini secara erat. Misalnya, 

korelasi-korelasi behavioral dari karakteristik-karakteristi fungsional, dan seterusnya.   

 

Administrasi Publik Bukan Sketsa  

 

Di Indonesia Ilmu Administrasi Publik merupakan kumpulan sketsa yang 

dipergunakan untuk membenarkan kebijakan penguasa, dan yang jauh dari harapan rakyat. 

Kumpulan sketsa itu tidak berkehendak untuk dilaksanakan dalam realita. Penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi dalam masa pemerintahan yang lalu karena didukung oleh 

sistem administrasi yang berbentuk sketsa tersebut. Administrasi pemerintahan segaja 

dibuat tidak baik dan kacau, agar penyimpangan itu bisa berjalan dan tidak bisa dikontrol 

oleh rakyat. 

Kutipan cerita sepenggal tentang pelukis Belgia itu dimaksudkan untuk memberikan 



Volume 3, No. 5, Juni 2010                                                                                          ISSN: 1979 – 0899X 

Yulisnaningsih; 75 - 81 78 

kesan kepada kita bahwa ilmu administrasi publik tidak hanya terbatas pada gambar saja 

melainkan suatu disiplin ilmu yang bisa meminjam istilahnya Peter Senge (1990) seperti 

dikutip Thoha (2008:91),  “putting the ideas into pratice”. Administrasi publik dijelaskan 

oleh Wilson (1978), sebagai suatu upaya yang lebih menaruh perhatian (concern) terhadap 

pelaksanaan suatu konstitusi ketimbang upaya membuatnya. Oleh karenanya dalam bagian 

ini saya menggunakan istilah administrasi publik sebagai terjemahan dari istilah public 

administration, agar jangkauan persepsinya lebih jauh dari sekedar serangkaian gambar 

dan sketsa. 

Administrasi publik sangat perhatian terhadap terwujudnya tata kepemerintahan yang 

baik (good governance), itu diwujudkan dengan lahirnya tatanan kepemerintahan yang 

demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, tranparan, dan berwibawa. Tata 

kepemerintahan yang demokratis menekankan bahwa lokus dan fokus kekuasaan itu tidak 

hanya berada dipemerintahan saja, melainkan beralih terpusat pada tangan rakyat. 

Penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik terletak seberapa jauh kontelasi antara tiga 

komponem rakyat, pemerintah dan pengusaha berjalan secara kohesif, selaras, 

kongruen,dan sebanding. Berubahnya sistem keseimbangan antara tiga komponem tersebut 

bisa melahirkan segala macam penyimpangan termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme 

berikut tidak ditegakkannya hukum secara konsekuen. 

 

Ilmu Administrasi Publik dan Peranannya 

 

Sekarang paradigma ilmu administrasi publik dan manajemen pemerintahan telah 

banyak berubah dari yang sarwa negara ke sarwa masyarakat (Thoha, 1999). Oleh karena 

itu, pemahaman dari istilah publik seperti yang dilekatkan sebagai predikat pada istilah 

administration hendaknya dipahami sebagai predikat terhadap proses kepemerintahan yang 

selaras dengan perubahan paradigma tersebut. Dengan demikian, istilah administrasi 

publik dapat diartikan sebagai administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat 

pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Pemahaman seperti ini hakikatnya merupakan 

jiwa dari ilmu administrasi negara yang sejak pertama kali dikembangkan dan tujuan 

eksistensinya untuk melayani kepentingan masyarakat pada umumnya (Wilson, 1978; 

dalam Thoha, 2008:92). 

Administrasi negara di Indonesia lebih tepat dikatakan sebagai alat untuk 

menegakkan kekuasaan negara bukan kekuasaan rakyat. Itulah sebabnya realitas 

administrasi negara saat itu lebih banyak sebagai gambaran atau lukisan dari pada 

realitanya. Perubahan paradigma dalam ilmu administrasi publik menekankan adanya 

perananan rakyat. Orientasi administrasi publik sekarang ini diarahkan kepada kepentingan 

dan kekuasaan pada rakyat. Dengan alasan seperti ini ilmu administrasi publik lebih 

menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan 

masyarakat. Sehingga eksistensi ilmu administrasi publik tidak hanya sekedar lukisan saja 

melainkan ada manfaatnya bagi kepentingan orang banyak. 

Perubahan paradigma ini membawa pengaruh yang besar sekali dalam tata 

kehidupan pemerintah. Salah satu pengaruhnya anatara lain ialah ditempatkannya rakyat 

pada posisi yang utama dalam mengukur keberhasilan pelayanan birokrasi pemerintahan. 

Manajemen pemerintahan tidak lagi berorientasi pada aspek pemerintahan (government) 

akan tetapi beralih kepada aspek tata kepemerintahan (governance). Pelayanan terbaik 

kepada rakyat menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dihindari. Dengan memahami keadaan 

seperti itu, maka perlu dirumuskan pemahaman kitatentang ilmu administrasi publik dan 

perannya. 

Dalam pandangan penulis, ilmu administrasi publik merupakan suatu kajian yang 

sistematis dan tidak hanya sekedar lukisan abstrak akan tetapi memuat perencanaan realitas 
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dari segala upaya dalam menata pemerintahan menjadi kepemerintahan yang baik (good 

government). 

Kajian ini meliputi proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi 

kebijakan. Kebijakan publik yang dibuat oleh negara atau pemerintah bersama dengan 

rakyat direalisasikan dalam kehidupan nyata, bukannya berhenti sampai pada tingkat 

slogan seperti beberapa pada waktu yang lalu. Oleh karena itu, ilmu administrasi publik 

berkepentingan untuk mengambil peran mewujudkannya. 

Kehendak untuk memperbaiki dan menyempurnakan konsepsi lama dengan 

mengembangkan konsep baru dari ilmu administrasi publik ini tidak lagi bisa dibendung. 

Dan upaya itu sampai sekarang pun terus berlangsung sejalan dengan perkembangan 

perubahan paradigma (paradigma shift) yang sekarang menjadi current issues dalam ilmu 

administrasi publik.  

 

Penutup 

  

Salah satu wujud tata kepemerintahan yang baik (good governance) itu terdapatnya 

citra pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu sebelum sampai ke penjelasan peran 

ilmu administrasi publik terhadap terwujudnya tatakepemerintahan yang baik itu ada 

baiknya saya menjelaskan pemerintahan yang demoratis itu. 

Bekerja dalam negara yang demokratis (working in democratic state) merupakan 

cita-cita semua orang yang mau hidup di negara yang demokratis. Selama ini kita belum 

merasakan hal seperti itu. Sekarang pemerintah berkeinginan mengamalkan prinsip-prinsip 

demokrasi di segala bidang. Prinsip demokrasi yang paling urgen ialah meletakkan 

kekuasaan itu ditangan rakyat, bukannya ditangan penguasa. Sementara itu, tidak adanya 

rasa takut untuk memasuki suatu serikat atau perkumpulan yang sesuai dengan hati nurani 

dan kebutuhannya. Selaras dengan tidak adanya rasa takut ini, juga dikembangkan adanya 

kenyataan dihargainya moral perbedaan pendapat. 

Kita seharusnya hidup dalam suatu negara yang demokratis, dunia pendidikan 

mengajarkan supaya kita berdemokrasi, dan hampir sebagian besar di antara kita sangat 

bangga dan puas menunggu datangnya iklim demokrasi. Walaupun di antara kita sering 

kali berbeda pendapat tentang praktika demokrasi, dan hampir tidak pernah kita mau 

mengakui bahwa kita pun sering kali mempraktikan cara-cara yang tidak demokratis, akan 

tetapi semua diantara kita akan sependapat dan tidak keberatan untuk menerima kehadiran 

demokrasi. Semua di antara kita akan sependapat bahwa jantung dari suatu sistem politik 

dan tata kepemerintahan yang demokratis itu terletak pada wujud kontrol terhadap kegiatan 

pemerintah yang seharusnya dilakukan oleh rakyat. Seorang penulis mengatakan bahwa 

demokrasi dalam tata kepemerintahan berwujud “Control of government by the governed”. 

Pemerintahan bisa bertindak demokratis jika peran kontrol yang dilakukan rakyat 

dijalankan secara maksimal, proposional, konstitusional, dan bertanggung jawab. Di dalam 

pemerintahan yang modern dan demokratis, hampir tidak mungkin manajemen birokrasi 

pemerintahannya bisa dijalankan tanpa kontrol dari rakyat. Di dalam negara yang 

pemerintahannya dijalankan secara demokratis meletakkan para pejabatnya bisa dokontrol 

oleh rakyat melalui pemilihan. Jumlah pejabat yang dipilih lebih besar ketimbang yang 

diangkat dan ditunjuk. Tata keperintahan di Indonesia di masa lalu dan sisa-sisanya sampai 

sekarang masih ada, menunjukan sebaliknya. 

Di dalam masyarakat yang demokratis dan kompleks hampir tidak memungkinkan 

kita akan melakukan dan memperoleh kontrol yang sempurna. Akan tetapi, kita bisa 

menaruh suatu harapan yang minim sekalipun dengan mengetengahkan suatu cara 

pemilihan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pejabat-pejabat dalam birokrasi 

pemerintah. Pemilihan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pejabat-pejabat yan 
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mewakilinya merupakan inti dari pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Sekaligus 

juga mengigatkan kepada para pejabat untuk senantiasa melakukan akuntabilitas kepada 

rakyat. 

Salah satu kekhawatiran (concerns) yang tergolong fundamental terhadap 

pemerintahan yang modern sekarang ini adalah upaya untuk mendorong timbulnya 

kebiasaan menggunakan kekuasaan (power) dan otoritas yang dipegang oleh penguasa 

pemerintahan untuk kepentingan tercapainya tujuan masyarakat. Kebiasaan iniharus selalu 

diingatkan kepada penguasa pemerintahan akan berwujud akuntabilitas. Terselenggaranya 

kebiasaan perilaku pemerintah untuk melakukan akuntabilitas kepada masyarakatnya ini 

merupakan dasar dari terselenggaranya pemerintahan dan tata kepemerintahan yang 

demokratis dan baik. 

Salah satu wujud dari akuntabilitas itu ialah agar semua produk hukum dan kebijakan 

yang menyangkut kehidupan rakyat banyak harus diupayakan didasarkan atas undang-

undang. Dengan produk hukum yang berupa undang-undang ini rakyat mempunyai akses 

untuk mengatur dan mengendalikannya. Dan pejabat administrasi publik secara otomatis 

mau tidak mau harus melakukan akuntabilitas pada rakyat. Jika lembaga dan sistem 

administrasi publik kita didasarkan atas prinsip seperti ini, maka tidak ada dalam setiap 

aspek administrasi publik kita yang tidak bisa dikontrol rakyat.  

Lembaga pemerintah yang ada di pusat dan daerah sekarang ini cenderung menjadi 

bahan sorotan dan perhatian rakyat banyak. Setiap ada upaya presiden untuk menyusun, 

mengubah mengganti dan menggabungkan kelembagaan kabinet presiden selalu 

mengundang perhatian orang banyak. Susunan kabinet merupakan sesuatu hal yang 

diharapkan dan sangat mempengaruhi kehidupan dan hajat hidup orang banyak. Bahkan 

kehadiran susunan kabinet yang kurang bisa diterima pasar bisa mengandung country risk 

karena bisa mempengaruhi kehidupan perekonomian dan politik bangsa ini. 

Oleh karena itu, agar rakyat mempunyai dasar untuk bisa berperan maka susunan 

kabinet presiden harus didasarkan atas undang-undang, bukannya didasarkan atas suarat 

keputusan presiden saja. Dengan didasarkan atas undang-undang ini, maka rakyat melalui 

wakil-wakilnya di lembaga legislatif mempunyai hak untuk mengontrolnya. Di dalam 

negara yang demokratis tidak ada satupun hal yang lepas dari kontrol rakyat. 

Indonesia baru adalah Indonesia yang ingin merealisasikan demokrasi yang baik 

yang bisa dipergunakan sebagai landasan terlaksananya tata kepemerintahan yang baik. 

Selain itu, Indonesia baru juga ingin menampilkan peranan rakyat yang lebih dinamis 

dalam percaturan politi nasional dan lokal. Penampilan peran rakyat ini tidak bisa 

dipisahkan dari kehadiran partai politik. Adapun partai politik melalui pemilihan umum 

membentuk lembaga perwakilan yang bisa dipergunakan untuk mengawasi pelaksanaan 

pemerintahan di bawah kepemimpinan presiden. Dengan demikian, jelas pula bahwa 

susunan lembaga pemerintahan (executive branch) tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan 

dari rakyat yang berada di lembaga perwakilan (legislative branch). 

Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata kepemerintahan 

yang baik (good governance). Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata 

kepemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyatnya. Moral 

disagreement dijunjung tinggi tanpa dilandasi rasa dendam dan dilaksanakan secara 

terbuka. Demikian pula sebaliknya, rakyat terbuka dan terbiasa menerima perbedaan dan 

memberikan kritik keterbukaan berarti ada minat dan tindakan dari pemerintah untuk 

saling kontrol dan bertanggung jawab. 

Tranparansi ini tidak hanya diperlukan bagi pemerintah saja akan tetapi juga bagi 

masyarakat sendiri.tranparansi diantara masyarakat merupakan adanya sarana akses yang 

sama bagi seluruh masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Dalam hal 

ini ada perlakuan yang adil bagi semua golongan, kelompok dan partai politik yang ada 



Volume 3, No. 5, Juni 2010                                                                                          ISSN: 1979 – 0899X 

Yulisnaningsih; 75 - 81 81 

dalam masyarakat. 

Proses menciptakan tata pemerintahan yang demokratis tersebut adalah tidak 

mungkin bisa tercapai tanpa peranan ilmu administrasi negara dan ilmu politik. Karena 

kedua ilmu itu memberikan ruang gerak yang besar terhadap elemen-elemen yang tumbuh 

dalam pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana yang dirumuskan di atas bahwa ilmu 

administrasi publik merupakan suatu kajian yang sistematis dantidak hanya sekedar lukisan 

abstrak akan tetapi memuat perencanaan realitas dari segala upaya dalam menata 

pemerintahan menjadi kepemerintahan yang baik (good governance). Ilmu administrasi 

publik berkepentingan untuk menciptakan tata kepemerintahan yang demokratis mulai dari 

upaya merancang dan menata perumusan kebijakan, proses pelaksanaan dan evaluasi 

kebijakan publik.  
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