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Perubahan lingkungan
(Perekonomian, 
Kerjasama Antar Negara, 
Arah pembangunan dan 
dinamika Sosial Politik); 

Peran pemerintah
semakin besar dan 
penting, sebagai dampak
liberalisasi pasar yang 
semakin kuat;      

Tugas – tugas
pemerintahan dan 
tuntutan kinerja yang 
semakin terukur;

PENDAHULUAN

Tuntutan yang semakin
tinggi, tidak diikuti oleh 
sistem remunerasi yang 
proporsional; 



1. Tidak Produktif
2. Tidak Efisien
3. Selalu Rugi
4. Kualitas Rendah
5. Miskin Inovasi dan 

Kreatifitas

Organisasi Pemerintah
sering digambarkan:

New Public 
Management: 
Jawaban?



❖ Reformasi Manajemen sektor
publik

❖ Disuarakan pada tahun 1991, 
Christopher Hood 

❖ Dijalankan oleh beberapa Negara 
eropa sejak 1990an 

❖ Munculnya NPM karena tidak
memadainya administrasi
pemerintahan yang ada, 
membutuhkan modernisasi

Jawaban
atas Kondisi
Existing



Nama Lain 
NPM

Fokus NPM

1. Managerialism
2. Market Based 

government 
Administration 

3. Post Bureacratic
Paradigm

4. Entrepreneurial 
government

1. Implementasi
Desentralisasi

2. Devolusi
(kewenangan)

3. Modernisasi
Pelayanan
Publik 



• Perubahan model manajemen publik
tersebut menunjukkan pergeseran dari
administrasi tradisional ke administrasi
publik yang modern atas tuntutan yang 
transparan dan akuntabel;

• Adanya keinginan untuk meninggalkan
manajemen administrasi klasik menuju
organisasi modern yang lebih
professional; 

• Perlunya organisasi yang bergerak
untuk mencapai tujuan organisasi dan 
individu;  

• Fungsi pemerintah akan berhadapan
dengan peran pasar; 

BERAGAM 
PEMIKIRAN



Tujuan Penerapan NPM
efficiency
Efisiensi dalam

operasional

Cost Cutting
Biaya lebih

murah

basic services
Pelayanan lebih baik

Responsive
Pelayanan lebih

cepat

accountability
Target terukur



1. Komersialisasi

2. Korporatisasi

3. Privatisasi

4. Desentralisasi

5. Pengendalian input, ke Pengukuran

Output or Outcome

6. Spesifikasi kerja yang lebih ketat

7. Penggunaan mekanisme kontrak

Instrumen Kebijakan



Administrasi
Publik 

Vs
Manajemen

Publik 

KONTRA

1. Menawarkan cara baru dalam mengelola organisasi
sektor publik dengan membawa prinsip – prinsip
manajemen sektor swasta ke dalam sektor public;

2. Terus berkembang dan semakin menjadi kebutuhan
bagi pemerintah dan masyarakat; 

PRO

1. Pengadopsian manajemen sektor swasta ke dalam sektor
publik tidak selalu berhasil, karena beberapa aspek
manajemen sektor swasta tidak cocok;

2. Penerapan etika di dalam organisasi swasta dan publik
berbeda, memerlukan masa transisi/pembelajaran untuk
secara penuh diterapkan; 

3. Manajerialism seperti merubah sektor public menjadi
kapitalistik dan materialistik; 



Administrasi
Vs

Manajemen
Pengorganisasian

○ Perencanaan
○ Pengorganisasian
○ Pengarah
○ Pengendalian
○ Koordinasi
○ Staffing 
○ Motivasi
○ Pembuatan

Keputusan

Administrasi

Manajemen



Perbandingan
Sektor Publik dan 

Sektor Swasta



❖ Mendasarkan pada pilihan
individu dalam pasar. Perusahaan 
berusaha memenuhi selera dan 
pilihan individu untuk memenuhi
kepuasan setiap individu sebagai
pelanggan, sehingga produknya
lebih customized product, karena
pelanggan berbeda-beda; 

❖ Penggerak sektor swasta adalah
supply and demand; 

❖ Mendasarkan pada pilihan kolektif
dan dirumuskan menjadi pilihan
Bersama melalui proses politik
yang ada (DPR/D), melalui
mekanisme yang sudah diatur oleh 
perundangan.

❖ Penggerak sektor publik adalah
kebutuhan public (masyarakat) 
yang paling mendasar seperti
Pendidikan, Kesehatan, 
pengelolaan air bersih dsb.   

Sektor

PUBLIK
Sektor

SWASTA



❖ Memuaskan pelanggan
berdasarkan daya belinya; 

❖ Pelanggan adalah raja, untuk
dilayani dan dipuaskan; 

❖ Bergerak untuk memuaskan
seluruh masyarakat walaupun
tidak memiliki daya beli; 

❖ Pelanggan utama adalah
masyarakat, untuk dilayani
dan dipuaskan.   

Sektor

PUBLIK Sektor

SWASTA



THANK YOU
Terima Kasih


