
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Dasar Pemikiran 

Disiplin ilmu administrasi yang merupakan induk dari administrasi 

Negara atau administrasi publik mengalami perkembangan pesat sekitar abab 

XIX-XX seiring dengan perkembangan Negara-negara di dunia pasca 

berakhirnya perang dunia II. Besarnya keinginan Negara-negara yang baru 

terlepas dari perang dan konflik akibat gejolak Perang Dunia II untuk 

membenahi infrastruktur dan supra struktur politiknya, menyebabkan 

perkembangan administrasi Negara mengalami perkembangan yang pesat baik 

di kawasan Eropa maupun di kawasan Asia yang turut merasakan dampak 

perang.  

Perkembangan administrasi Negara yang pesat ternyata tidak diikuti 

pengalaman dan wawasan masyarakat di bidang tersebut. Banyak masyarakat 

awam yang tidak memahami makna dan tujuan administrasi Negara itu 

sendiri. Secara sederhana dapat dikemukakan, “administrasi Negara adalah 

keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari 

suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara”. Dengan mempelajari 

buku ini, khalayak khususnya mahasiswa diharapkan akan memiliki wawasan 

yang lebih luas tentang teori, fefinisi dan tujuan administrasi Negara.  

  

1.2.Tujuan Topik 

Mempelajari atau mengkaji teori administrasi Negara tentunya sangat 

penting karena hal ini akan dapat mengetahui persoalan yang sesungguhnya 

dihadapi oleh aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas Negara. Pola 

pelayanan yang semakin dinamis, membutuhkan tangan-tangan terampil untuk 
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memberikan pelayanan sesuai keinginan publik. Oleh karenanya, kian 

dinamisnya kebutuhan manusia harus diimbangi dengan kemampuan aparatur 

Negara atau aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan karena 

sesungguhnya seorang aparatur adalah abdi Negara dan abdi masyarakat yang 

menerima gaji dari negara. Dikatakan abdi Negara karena seorang aparatur 

adalah pelaksana tugas Negara sedangkan sebagai abdi masyarakat mereka 

berfungsi sebagai pelayan masyarakat publik service dan bukan menjadi tuan 

bagi masyarakat.  

Manusia sebagai makhluk termulia di muka bumisemakin lama semakin 

cerdas. Kecerdasan yang semakin meningkatt itu menyebabkan manusia 

dijuluki dengan berbagai sebutan seperti, homo faber, homo sapiens, homo 

politikus, homo ekonomiskus, zoon politicon. Konon manusia juga disebut 

homo administratikus dan organization man. Naluri bermasyarakat, naluri 

berorganisasi dan ketidak mampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya yang semakin kompleks, menyebabkan manusia itu merupakan 

milik yang paling berharga bagi suatu organisasi, sekaligus masalah terberat 

yang dihadapi oleh pimpinan organisasi. Oleh karenanya dalam rangka 

mencapai tujuan bersama, baik dalam ruang lingkup organisasi maupun ruang 

lingkup Negara perlu pengaturan yang dapat menjembatani keinginan orang-

orang yang diatur dengan orang-orang yang mengatur atau lazimnya disebut 

dengan aparatur negara.   

 

1.3.Latar Belakang 

Setiap Negara di dunia ini pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, 

yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya. Namun, 

caranya yang berbeda. Pada Negara yang mendasarkan diri kepada prinsip 

liberal memberikan kebebasan kepasa warga negaranya, sedangkan konsep 
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sosialis membatasi kebebasan individu sementara dengan ideologi Pancasila 

yang diterapkan di Indonesia merupakan keseimbangan antara kebebasan 

individu dengan hak-hak masyarakat atau negara yang mengandung hajat 

hidup orang banyak. Dengan kata lain, administrasi Negara bertujuan untuk 

meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat karena, terlepas dari sistem politik 

dan perekonomian yang dianut oleh sesuatu Negara, semua Negara modern 

mengatakan bahwa Negara itu adalah welfare state. 

Administrasi publik dalam proses pelaksanaan kegiatannya 

bermotifkan pemberian service se-efisien mungkin, se-ekonomis mungkin dan 

se-efektif mungkin kepada warga Negara yang harus dilayaninya. Pemberian 

pelayanan service yang se-efisien mungkin, se-ekonomis mungkin dan se-

efektif mungkin tersebut merupakan condisi yang sesungguhnya dari tujuan 

administrasi publik karena seperti yang dikemukakan bahwa, tujuan yang 

hendak dicapai adalah tujuan Negara yang tidak terbatas. Oleh karenanya 

input (sumber-sumber) yang dipergunakan harus diupayakan agar seminimal 

mungkin dengan menghasilkan output (hasil) yang sebesar-besarnya.   

Sifat pelayanan administrasi publik sesungguhnya adalah berkewajiban 

melayani semua warga negara dengan perlakuan yang sama, karena warga 

Negara dimata hukum berkedudukan sama. Oleh karenanya harus diberikan 

sifat pelayanan yang tidak membedakan suku, ras, golongan, agama ataupun 

kedudukan sosialnya. Hal ini sangat penting diwujudkan karena berkaitan 

dengan semboyan yang disampaikan beberapa negara modern bahwa, seluruh 

aparatur negaranya adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Justru itu, 

administrasi Negara dan seluruh aparat serta personilnya sebagai abdi negara 

dan abdi masyarakat berorientasi politik netral. Maksaudnya adalah, sebagai 

alat pelaksana kebijaksanaan demi kepentingan rakyat ia tidak memihak dan 
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berdiri di atas semua kepentingan golongan, aliran dan lapisan (stratification) 

yang ada dalam masyarakat. 

Yurisdiksi kekuasaan administrasi Negara tentunya adalah seluruh 

wilayah Negara itu sendiri. Oleh karenanya penerapan aturan-aturan dan 

perlakuan pelayanan harus dilakukan secara adil sehinggar tidak menimbulkan 

persepsi tidak adil dari masyarakat yang dilayani. Administrai publik yang 

memperoleh kekuasaan dari rakyat melalui lembaga perwakilan, karena dalam 

suatu Negara yang menganut demokrasi rakyatlah yang merupakan sumber 

dari semua kekuasaan, maka kepentingan rakyat harus ditempatkan diatas 

kepentingan pribadi, golongan maupun kelompok tertentu.   
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BAB II 

ONTOLOGI ILMU ADMINISTRASI 

 

2.1.Kompetensi Dasar 

Setelah perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, 

menyebutkan dan menjelaskan makna, filsafat administrasi Dalam Bahasan 

Keilmuan, Ontologi Administrasi Sebagai bagian Filsafat, Kedudukan 

Ontologi Administrasi Dalam Keilmuan, Ontologi Administrasi Dalam Kajian 

Metodologis, Potensi Ontologi Dalam Perspektif Administrasi, Rasionalitas 

Dalam Pandangan Administrasi, Rangkuman, dan yang terakhir untuk bab ini 

dibahas tentang evaluasi yang berisi beberapa soal. 

  

2.2. Filsafat Administrasi Dalam Bahasan Keilmuan 

Pembicarakan dan perbincangan tentang filsafat administrasi mungkin 

masih terbatas pada kalangan pakar atau ahli bidang studi administrasi, yang 

lumrah dijumpai adalah kajian mengenai filsafat pada umumnya. Hal ini 

tentunya bukanlah menjadi faktor penghalang untuk membahas dan 

mempelajari filsafat administrasi, karena administrasi adalah salah satu cabang 

ilmu pengetahuan yang asal mulanya bersumber dari filsafat.  
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Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia yang 

terdiri dari dua suku kata yaitu philos artinya cinta atau suka dan shopia 

artinya bijaksana. Dengan demikian, filsafat memiliki makna suka atau cinta 

kepada kebijaksanaan. 

 Dari para ahli banyak menyatakan, filsafat merupakan induk dari segala 

ilmu pengetahuan. Artinya, seluruh ilmu pengetahuan (ilmu pengetahuan 

alam, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora) bersumber dari filsafat. 

Aristoteles, pemikir ilmu filsafat besar pada zaman Yunani Kuno (382- 322 

SM), menyatakan, “filsafat adalah pengetahuan teoritis yang menelaah 

peradaban yang abadi, tidak berubah, dan tidak terpisah dari materi”. 

Sementara Plato yang juga adalah guru Aristoteles (428-348 SM) 

mengembangkan, filsafat spekulatif yang berkaitan dengan dunia ide yang 

sempurna dan abadi. Sementara itu, Galileo Galilei (1564-1642) yang 

merupakan pelopor ilmu modern dan penganut filsafat alam dengan 

melakukan pengukuran kecepatan udara dan penimbangan bobot udara 

pertama kali.  

Dengan demikian dapat dikatakan, filsafat memiliki pengertian, berpikir 

secara matang dan mendalam terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kepercayaan atau objek tertentu sampai kepada inti persoalan yang 

sesungguhnya. Oleh karenanya, filsafat dan pengetahuan merupakan satu 

kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan, karena pengetahuan menelaah 

keberadaan terhadap sesuatu, sedangkan filsafat mempertanyakan keberadaan 

sesuatu itu. 

 Sejalan dengan pemikiran di atas, dapat dikatakan bahwa, filsafat 

administrasi adalah proses berpikir secara matang, berstruktur, dan mendalam  

terhadap hakikat dan makna yang terkandung dalam materi ilmu administrasi. 

Disadari atau tidak, sesungguhnya ilmu administrasi memfokuskan diri 
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terhadap aspek manusia, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan 

aktivitas, yang dilakukan secara kerja sama dalam rangka mencapai tujuan. 

Dalam mewujudkan kerja sama, diperlukan kematangan pengaturan dan 

ketertiban dalam keteraturan agar upaya pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya dapat terwujud dengan baik dan memuaskan dari 

seluruh pihak yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. 

Berfilsafat merupakan suatu rangkaian kegiatan dengan menggunakan 

pemikiran dan perasaan manusia. Pemikiran dan perasaan manusia senantiasa 

bersifat memancarkan kepada diri sendiri untuk memahami pekerjaan, pikiran, 

dan perasaan. Sesungguhnya perasaan manusia selalu diarahkan untuk 

menelaah fenomena yang dialami oleh manusia itu sendiri sehingga dapat 

melahirkan suatu pemikiran, ide-ide atau konsep-konsep. Dengan kata lain, 

berfilsafat adalah merenungi fenomena yang dihadapi oleh manusia, kemudian 

melahirkan berbagai pertanyaan terhadap fenomena itu. Dengan berfilsafat 

berarti mendorong seseorang untuk melakukan pertanyaan, apakah ilmu 

administrasi juga merupakan salah satu kajian filsafat ilmu….?.  

Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu perlu mengetahui 

materi atau content filsafat ilmu itu sendiri. Jika mendalami materi atau 

content filsafat ilmu, sesungguhnya mengandung tiga pemaknaan yang saling 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu pertama, ontologis, yaitu 

yang berusaha mengkaji akar ilmu itu sendiri sehingga menemukan kebenaran 

ilmu tersebut, kedua, epistimologis, yaitu kegiatan untuk mengkaji terhadap 

pengembangan ilmu yang bersangkutan, dan ketiga, aksiologis, berupa 

pengkajian terhadap pemanfaatan yang bersangkutan. Apabila memperhatikan 

content filsafat ilmu, juga terdapat dalam ilmu administrasi. 

 Sesungguhnya akal dan pikiran manusia tidak mungkin berhenti pada 

suatu titik tertentu, hasrat untuk mengetahui tidak mungkin padam di kalangan 
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ilmuwan, dan keinginan manusia untuk mengetahui ilmu administrasi tidak 

mungkin bisa dihapuskan. Ini berarti perkembangbiakan ilmu pengetahuan 

pada umumnya, khususnya pengetahuan ilmu administrasi, akan berjalan 

terus-menerus dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan ilmu administrasi 

dan perkembangan masyarakat. 

 

2.3. Ontologi Administrasi Sebagai Bagian Filsafat  

Konsep ontologi merupakan bagian mendasar dari filsafat, baik secara 

subtansial maupun historis, karena keberadaan ontologi tidak terlepas dari 

peran filsafat. Sebaliknya, perkembangan ontologi dapat memperkuat 

keberadaan filsafat. Ontologi merupakan salah satu aliran penyelidikan 

kefilsafatan yang paling tua, yang bersumber dari aktivitas perenungan 

terhadap keajaiban alam semesta ini yang ikut mempengaruhi alam pikiran 

manusia. Kata ontologi sendiri berasal dari kata Yunani, yang terdiri atas dua 

suku kata, ontos artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi secara etimologis, 

ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang yang ada. 

Berdasarkan perkembangan alam pikir manusia, konsep ontologi 

administrasi telah berhasil mengubah pola pemikiran praktisi administrasi, dan 

bahkan mungkin sebagian para ilmuwan administrasi, dari yang sebelumnya 

memiliki pandangan mitosentris menjadi logisentris. Di mana pada awal 

pemikirannya berpendapat bahwa kejadian dalam suatu bentuk kerja sama 

dipengaruhi oleh kekuatan gaib (mitos) menjadi pola pikir yang dipengaruhi 

oleh pemikiran rasional (logis). 

 Perubahan pola pemikiran para ilmuwan dan praktisi administrasi dari 

mitosentris menjadi logisentris, telah melahirkan implikasi yang berdampak 

positif dalam perkembangan ilmu administrasi. Karena pemikiran mitosentris 

oleh para praktisi administrasi pada mulanya sangat dihormati dan dipuja 
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bagaikan dewa pencipta alam, serta beranggapan penentu nasib manusia dalam 

suatu organisasi. Dengan materi ilmu administrasi yang semakin 

dirasionalisasikan para ilmuwan dan praktisi administrasi, pandangan 

mitosentris berubah menjadi pandangan logisentris  

Pemikiran ontologi dalam ilmu administrasi tentunya diawali dari proses 

pembuktian. Dengan kata lain penyelidikan dilakukan secara sadar dan 

mendalam sampai kepada akar permasalahan yang sesungguhnya dan dapat 

diperlakukan kapan dan dimana saja serta relatif fundamental kandungan 

kebenarannya. Pertanyaan yang dapat timbul adalah bagaimana teknik atau 

cara berpikir di dalam administrasi sehingga mampu menemukan asal mula 

makna akar yang terdalam tersebut...? 

 Untuk menjawab pertanyan ini tentu saja jawaban yang diperoleh 

sangat berbeda-beda. Hal ini merupakan gambaran universalnya ilmu 

pengetahuan pada umumnya, dan khususnya bagi ilmu administrasi, karena 

sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan renungan manusia untuk 

menjawabnya. Pada dasarnya, renungan adalah sumber dari ilmu pengetahuan, 

termasuk ilmu administrasi, yang mendorong manusia untuk melakukan 

sesuatu yang bermanfaat dalam menciptakan kebahagiaan manusia.  

Dengan demikian, dalam suatu kenyataan atau realita, bahwa ontologi 

ilmu administrasi merupakan refleksi manusia sesuai dengan struktur dan 

norma-norma yang dipahaminya serta pelaksanaannya dalam kehidupan yang 

dilakoninya. Apakah yang sebenarnya dimaksud dengan ontologi ilmu 

administrasi itu?. Dengan pertanyaan ini diperoleh jawaban bahwa, ontologi 

administrasi adalah pemikiran yang berdasarkan hakikat dan makna yang 

dikandung ilmu administrasi itu sendiri sebagai salah satu cabang ilmu 

pengetahuan.  

 

Indra Muda



 
 

2.4. Kedudukan Ontologi Administrasi Dalam Keilmuan 

 Jangkauan ontologi administrasi adalah bersifat universal dan 

menyeluruh, karena bidang kajian ilmu administrasi berkaitan dengan manusia 

atau yang mempelajari tentang manusia dengan berbagai aktivitasnya. Istilah 

administrasi memiliki cakrawala pemikiran yang sangat luas, sebagaimana 

luasnya kandungan human resources dan non-human resources, yang meliputi 

seluruh aspek kehidupan manusia dan aspek pendukungnya, atau yang 

berpengaruh dalam kehidupan manusia, yang tentu saja terdiri dari sumber 

daya manusia dan sumber daya non manusia. 

 Penyelidikan ontologi ilmu administrasi dapat meliputi seluruh 

pertanyaan dan perenungan dari seluruh aspek, baik bersifat parsial maupun 

bersifat simultan, dalam upaya mencari pembenaran kandungan ilmu 

administrasi yang telah, sedang, atau akan berlangsung dalam kehidupan 

manusia serta merupakan konteks dengan hubungannya terhadap konteks 

lainnya. Dapat dikatakan bahwa, kedudukan ontologi administrasi merupakan 

pangkal dasar dalam pengembangan pemikiran terhadap pembenaran dan 

kebenaran yang dikandung oleh ilmu administrasi itu sendiri. 

Dengan demikian, ontologis ilmu administrasi bercorak total dari pada 

hal-hal yang bercirikan abstraksi dan konkret. Ontologi ilmu administrasi yang 

bercirikan abstraksi karena hanya berada dalam alam pikiran manusia yang 

sifatnya sangat tidak terbatas dan jangkauannya hanya dapat dijangkau oleh 

akal pikiran. Sedangkan ontologi ilmu administrasi bercirikan konkret atau 

nyata karena dapat diamati langsung oleh panca indra manusia dan hasilnya 

secara langsung dapat dinikmati. 

 Pada sisi lain, ontologi ilmu administrasi orientasi penyelidikannya 

adalah berbubungan dengan realita atau objek yang ada, apakah itu arti ada 

secara nyata (konkret) ataukah arti ada itu secara maya (abstrak) hanya ada 
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dalam pikiran yang ada. Sedangkan yang ada itu merupakan dan sekaligus 

yang terkenal, tetapi paling sulit dieksplisitkan. Oleh karena itu, ontologi ilmu 

administrasi pantas dikatakan sulit, karena sesuatu dalam pengandaian dari 

seluruh bagian-bagian pemikiran manusia. Oleh karena itu, walaupun ontologi 

ilmu administrasi konkret dan abstrak, tetapi senantiasa juga dalam 

perkembangannya menjadi pendorong bagi manusia untuk berpikir dan 

merenung tentang hakikat administrasi yang mungkin telah mengalami 

penggeseran akibat perkembangan manusia itu sendiri dalam kehidupannya.  

 

2.5. Ontologi Administrasi Dalam Kajian Metodologis  

Pertanyaan akan muncul tentang ontologi ilmu administrasi, utamanya 

yang berkaitan dengan yang ada (mengada) dalam kondisi abstrak ataukah 

dalam kondisi konkret. Karena untuk menjawab kedua pertanyaan ini 

memerlukan metode berpikir dan bekerja yang tepat dan cepat. Dengan 

demikian, ontologi administrasi senantiasa menanyakan sesuatu yang telah 

dimengerti atau yang telah dikenal. Andai kata sama sekali tidak dimengerti 

atau dikenal (diketahui) mustahil akan ditanyakan, karena pertanyaan adalah 

bagian dari nalar sebagai produk pemikiran manusia. 

Ontologi ilmu administrasi bergerak antara dua sisi pandang, yaitu 

pengalaman akan kenyataan konkret di satu pihak dan pengertian "mengada” 

dari pertanyaan abstrak. Dalam refleksi ontologi ilmu administrasi, kedua sisi 

pandang itu saling memperkuat dalam melakukan suatu kegiatan penjelasan 

dalam konteks pembenaran pemaknaan administrasi, baik sebagai ilmu 

maupun sebagai kegiatan, atau sebagai lapangan pekerjaarn manusia. Atas 

dasar pengalaman tentang kenyataan kandungan administrasi sebagai ilmu 

maupun administrasi sebagai profesi atau lapangan kerja, akan semakin 

disadari dan dieksplisitkan ke dalam hakikat "mengada" kandungan 

Indra Muda



 
 

administrasi, tetapi sebaliknya juga pengertian atau hakikat dalam cakrawala 

"mengada" akan semakin menyoroti pengalaman konkret di bidang 

administrasi. Dengan demikian, refleksi ontologi ilmu administrasi berbentuk 

suatu lingkaran, yang tidak memiliki ujung pangkal yang jelas antara 

pengalaman yang konkret dan pengertian "mengada" yang abstrak. 

Kesemuanya ini menjadi variasi hidup dalam kehidupan manusia. 

 

2.6. Potensi Ontologi Dalam Perspektif Administrasi 

 Pada uraian terdahulu telah disinggung tentang ontologi yang berkaitan 

dengan objeknya mengenai keberadaan sesuatu. Dengan demikian, potensi 

ontologi ilmu administrasi adalah pemikiran manusia terhadap isi yang 

terkandung di dunia ini. Persoalannya, apakah manusia memiliki kemampuan 

dalam berpikir dan bertindak untuk menciptakan pengaturan dan keteraturan 

isi dunia…?. Jawaban yang sering muncul justru berkaitan dengan 

kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan pemikiran manusia, dan ini pulalah 

yang menyebabkan adanya perbedaan dalam cara berpikir manusia terhadap 

kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan itu. 

 Argumentasi tentang jawaban yang dilontarkan menurut hakikatnya, 

tidak ada halangan atau hambatan bagi para ilmuwan administrasi di mana 

saja dan kapan saja untuk melakukan tindakan dan pemikiran tentang 

penciptaan pengaturan dan keteraturan itu secara optimal. Segala jenis 

bipolaritas yang mensyaratkan terciptanya pengaturan dan keteraturan dalam 

ilmu administrasi menunjukkan adanya kemungkinan, dan bahkan keinginan 

akan integritas secara maksimal.  

Kewajiban para ilmuwan administrasi dalam rangka berpikir, 

berdasarkan pemikiran ontologi secara kebenaran transidental dan kebenaran 

empirikal, terletak kepada struktur penalaran setiap ilmuwan administrasi. 
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Manakala terjadi kekurangan harmoni, kekurangan kebenaran, dan kebaikan, 

maka hal itu bukanlah muncul dari hakikat ontologi ilmu administrasi, tetapi 

merupakan suatu kejadian atau peristiwa karena alasan apa dan kenyataannya 

selalu ada, sepanjang keberadaannya masih ada. 

Terkait dengan hakikat kandungan normatif ontologi administrasi secara 

transidental dan empirikal sesungguhnya dapat dibedakan atas dua aspek 

utama yaitu, kebenaran adalah keharmonisan dan sintesis yang maksimal 

dalam hal pemberian pengertian atau pemahaman terhadap ontologi ilmu 

administrasi, dan kedua, kebaikan adalah keharmonisan dalam hal penilaian 

dan pilihan nilai terhadap ontologi ilmu administrasi. 

 Namun demikian, kebenaran dan kebaikan ontologi ilmu administrasi 

dalam kehidupan dan penghidupan manusia bukanlah dua hal yang 

berdampingan saja, tetapi merupakan suatu bipolaritas struktur dalam 

pemikiran manusia itu sendiri. Kebenaran dan kebaikan senantiasa selalu ada 

dalam kesejajaran dan seukuran.  

Kebenaran dan kebaikan, baik yang bermakna transidental maupun 

bermakna empirikal, bukanlah sifat-sifat tambahan dan bipolaritas melainkan 

suatu proses penghayatan dan pengamalan secara harmonis dalam struktur 

pemberian pengertian dan pemahaman, serta penilaian terhadap kandungan 

ontologi ilmu administrasi sebagai salah satu ilmu sosial yang menghendaki 

wawasan pemikiran secara universal. 

Kebenaran ilmu administrasi bukanlah hanya kesesuaian akal dengan 

kenyataan, demikian pula dengan kebaikan bukanlah hanya kesesuaian 

kehendak atau keinginan dengan kenyataan. Boleh saja dengan kenyataan 

yang berkembang dalam pelaksanaan administrasi tidak selamanya bermakna 

kebenaran, demikian juga halnya dengan kehendak atau keinginan tidak 

selamanya sama dengan kenyataan.  
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2.7. Rasionalitas Dalam Pandangan Administrasi 

Perbedaan hakiki manusia dengan makhluk hidup yang lainnya adalah 

akal atau rasio. Dengan kemampuan akal atau rasio yang dimiliki oleh 

manusia menyebabkan manusia dapat menguasai bumi dan menjadi pemimpin 

diatas bumi. Manusia yang sempurna, melahirkan kecakapan yang dapat 

digunakan untuk menciptakan sesuatu yang dibutuhkan dan secara bebas pula 

untuk mengubah sesuatu berdasarkan keinginan manusia. Rasio atau akal 

dapat mendorong manusia untuk menyadarkan diri akan kepentingan dirinya 

sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Perkembangan rasio atau akal 

manusia dalam rangka proses dan penciptaan kualitas hidup manusia 

senantiasa akan terus berkembang. Oleh sebab itu, rasio atau akal memiliki 

fungsi praktis yang mengarahkan manusia untuk melakukan suatu kegiatan 

atau pekerjaan, dan memiliki fungsi ilmiah yang mengantarkan manusia untuk 

menalar suatu realita ke dalam alam pikirnya.  

Sesungguhnya akal fikir manusia berfungsi untuk mengoperasionalkan 

otak dalanm rangka mencari kebenaran, sesuai dengan pemaknaan yang 

terkandung dalam materi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Pemikiran 

tentang kandungan kebenaran ilmu pengetahuan akan menciptakan logika 

yang dapat menjadikan manusia kepada puncak kepakaran di bidang ilmu 

yang didalaminya. Logika merupakan suatu teknik atau metode untuk 

menciptakan ketepatan dalam penalaran kepada sesuatu objek tertentu, 

sedangkan penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Bentuk lain dari 

pemikiran misalnya pengertian, konsep, proposisi, namun yang paling 

mendalam adalah penalaran. Namun demikian, semuanya akan saling 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada proposisi tanpa 

pengertian dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. 
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 Terkait dengan pengertian adalah merupakan sesuatu yang abstrak, 

sedangkan abstrak adalah sesuatu yang bebas dari jumlah, tempat, dan waktu, 

sedangkan konkret adalah sesuatu yang terikat pada jumlah, waktu, dan 

tempat. Untuk merekonstruksi pengertian dapat dilakukan dengan mengganti 

lambang. Lambang yang paling lazim dipergunakan adalah bahasa. 

Selanjutnya, proposisi adalah rangkaian dari pengertian yang membentuk 

suatu pola pikir yang utuh, sedangkan penalaran adalah proses berpikir secara 

mendalam dengan bertolak dari observasi empiris. 

Pada dasarnya, kekurangan yang paling menonjol dari studi-studi di 

bidang ilmu administrasi adalah kegagalan mereka untuk sampai kepada 

pemahaman yang benar tentang pemikiran administrasi. Keteraturan dalam 

hakikat administrasi merupakan peradaban yang besar untuk menciptakan 

lingkungan yang cocok dari seluruh aspek kehidupan individu, kelompok 

sampai kepada organisasi yang besar. 

 Penggunaan terminologi administrasi merupakan sesuatu yang penting 

dari sudut pandang perspektif kerja sama manusia. Keteraturan yang utuh dan 

harmonis terhadap bentuk kerja sama berfungsi sebagai suatu kriteria yang 

sangat signifikan dalam mengevaluasi peristiwa yang terjadi dalam suatu 

organisasi, baik dalam organisasi formal maupun organisasi informal, dalam 

rangka mewujudkan harapan yang diinginkannya.  

Perkembangan administrasi merupakan hasil penggunaan suatu metode 

secara sengaja, dengan menghubungkan pengalaman dan akal pikiran 

manusia. Administrasi awal mulanya bersumber dari pengetahuan (knowledge) 

yang meliputi “pengetahuan mengenai (knowledge about)” disebut dengan 

pengetahuan diskursif atau simbolik, diperoleh melalui suatu perantaraan, dan 

pengetahuan tentang (knowledge of) disebut dengan pengetahuan langsung 

atau intuitif. Intuisionisme tidak mengingkari nilai pengalaman indrawi yang 
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dialami oleh setiap manusia dalam melakukan suatu pemikiran dan tindakan 

administrasi. 

 Metode ilmiah di bidang administrasi mengikuti prosedur-prosedur 

tertentu yang sudah pasti digunakan dalam rangka usaha untuk memberikan 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada ilmuwan 

administrasi. Metode ilmiah administrasi diawali dari pengamatan dan diakhiri 

dari pengamatan pula, tetapi awal dan akhir itu hanyalah merupakan 

pembagian, dan tak seorang ilmuwan pun yang dapat menentukan awal dan 

akhir tersebut. Karena hal ini akan berproses berdasarkan hakikat 

polisilogisme, yang muatan premis mayor menuju premis minor dan minor 

menjadi mayor, demikian seterusnya dan sulit untuk menentukan mana awal 

dan mana yang menjadi akhirnya. 

 Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana sesungguhnya 

rasionalisme itu…?.  Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat dikelompokkan 

atas dua jenis jawaban. Pertama, cara berpikir. Jika seseorang cara berpikimya 

sesuai tatanan atau norma-norma yang dianut dalam komunitas masyarakat 

tertentu, sedangkan yang kedua, menyangkut dengan cara bertindak. Tindakan 

seseorang yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang disepakati oleh 

komunitas masyarakat tertentu. Pikiran atau tindakan yang bertentangan 

dengan norma, kaidah, atau peraturan yang berlaku dalam komunitas 

masyarakat, maka pikiran dan tindakan itu dapat dikatakan irasional. 

 Rasionalisme administrasi adalah suatu metode yang digunakan untuk 

memperoleh pengetahuan di bidang administrasi. Paham rasionalisme 

beranggapan bahwa sumber pengetahuan berasal dari akal pikiran. Di samping 

itu, aliran rasionalisme tidak mengingkari adanya pengalaman, tetapi 

pengalaman itu menjadi perangsang terhadap proses pemikiran. Decartes, 

sebagai pelopor aliran rasionalisme, senantiasa berusaha menemukan suatu 
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kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi sehingga mengantarkan manusia 

kepada cahaya yang terang. 

 Penganut rasionalisme tentu mengakui bahwa dalam mencari kebenaran 

memerlukan cahaya yang terang dari akal pikiran manusia, dengan 

menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan persoalan 

administrasi secara spesifik tetapi mendalam. Demikian pula dengan 

penggunaan metode induktif dari persoalan administrasi dengan menarik 

kesimpulan menyeluruh, tetapi tidak secara mendalam terhadap pemaknaan 

kebenaran. Pengalaman di bidang administrasi hanya pelengkap bagi akal 

pikiran atau rasionalitas dalam mencari pengalaman, sebagai bahan pendorong 

dalam keperluan penyelidikan untuk menemukan kebenaran hakiki dari 

administrasi.  

Skematis pemikiran ontologi manusia yang beraliran rasionalisme di 

bidang ilmu administrasi sebagai sarana manusia untuk mencari kebenaran 

dan kebaikan ilmu admnistrasi, dapat digambarkan seperti di bawah ini. 
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Gambar 1: Skematis pemikiran ontologi manusia 

 

Gambar diatas menunjukkan, rasionalisme terhadap pemikiran ilmu 

administrasi sebenarnya bertitik tolak dari pangkal penggunaan rasio atau akal, 

yang diaplikasikan pada proses pemikiran dalam rangka mencari suatu proses 

pemikiran dalam rangka mencari suatu pembenaran hakiki ilmu administrasi 

berdasarkan pada pemaknaan realita. Persepsi manusia terhadap suatu 

pemaknaan realita dari alam sekitarnya, akan direduksi sesuai dengan 

kekuatan yang dimiliki oleh akal menuju terciptanya rasionalisme yang kuat 

dan tangguh dalam menciptakan pengaturan dan keteraturan. Penyaksian 

realita pengaturan dan keteratura. Penyaksian realita pengaturan dan 

keteraturan, apakah itu  arti makna kebenaran ataukah realita di balik 

pengaturan dan keteraturan itu? Pemikiran aliran rasionalisme yang menjadi 

kebenaran adalah konkret dari aktivitas pengaturan dan keteraturan. 

 Mengkristalnya proses pemikiran dalam mewujudkan kebenaran dan 

nilai-nilai administrasi menyebabkan timbulnya kebutuhan (need) akan 

keharmonisan kerja, dan juga menjadi suatu tuntutan pencarian atau 

menjustifikasi untuk menerima produk-produk intelektual sebagai hasil 

pengembangan pemikiran ilmu administrasi di satu pihak, dan di lain pihak 

juga mencrima produk-produk prestasi kerja kaum profesional administrasi. 

Harmonisasi intelektual sosial, dalam rangka menciptakan produk 

administrasi, merupakan suatu prestasi inti dari gelombang reformasi yang 

Realita Pikiran 
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berkembang berdasarkan fluktuasi yang mengikuti irama perubahan 

lingkungan dan kondisi sosial kemasyarakatan dalam waktu tertentu. 

Interpretasi terhadap konsep administrasi merupakan salah satu 

mekanisme yang sangat penting, jika bukan yang terpenting, dalam rangka 

melemparkan konsep-konsep atau pandangan-pandangan tertentu yang dapat 

mengungkapkan makna, melalui aktivitas analisis atau dari berbagai level 

konteks. 

 Namun demikian, wacana dalam administrasi senantiasa terjadi 

pengabaian dari berbagai level konteks yang dianggap kurang tepat dalam 

membangun kesadaran dan pemikiran ilmiah di bidang administrasi itu sendiri 

untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap masa lampau nilai-nilai 

administrasi. Walaupun masa lampau itu gemilang dan megah namun tetaplah 

masa lampau itu telah lewat dan berakhir, yang tertinggal hanya kenangan 

yang dapat menggambarkan kesejukan atau sebaliknya. Dalam perjalanan 

hidup manusia terdapat 3 (tiga) termen waktu yaitu, masa lalu, masa sekarang 

dan masa yang akan dating. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah 

kenyataan dan masa yang akan dating adalah harapan. Dengan perjalanan 

waktu yang dihadapai manusia ini, demikian juga dengan masa-masa yang 

dilalui oleh ilmu administrasi itu sendiri. 

Keharusan administrasi mengikat dengan memakai kekuatan pemikiran 

dan kepastiaan kodrat manusia untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan 

melalui kerja sama. Kedahsyatan kerja sama yang terorganisasi dan sistematis 

sangat menentukan kualitas dan kuantitas hasil kerja manusia. Pemikiran 

rasional sekurang-kurangnya memiliki tiga fungsi, yaitu a. 1) menjadi 

kerangka persepsi yang menciptakan alam pikiran menjadi alam realita, (2) 

menjadi pedoman terhadap tindakan penalaran dari suatu stimulus, dan (3) 

menjadi alat yang memberikan alasan pembenaran terhadap suatu realitas. 
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 Pemyataan keharusan dalam memainkan ide-ide yang ditimbulkan ilmu 

administrasi tanpa diketahui di mana dapat ditemukan pijakan awalnya, dan 

sampai pada pijakan terakhimya. Kenyataan tampaknya sia-sia bila 

dibandingkan dengan impian-impian imajinasi administrasi yang mengarah 

pada keresahan. Biasanya, keharusan yang timbul karena adanya hal-hal yang 

baru, kenikmatan yang luar biasa, dan kebanggaan kehormatan yang 

berlebihan sehingga membuat manusia lupa tentang pikiran rasionalitasnya. 

 Beranjak dari pemikiran tersebut di atas, marilah sekarang kita 

merenungkan budaya administrasi yang mempengaruhi perubahan struktur 

sosial, yang berkembang dalam kehidupan kemasyarakatan. Apakah budaya 

administrasi yang ada dewasa ini cukup kondusif bagi proses sosialisasi nilai-

nilai kejujuran? Dan apakah struktur sosial yang berkembang dewasa ini 

mendukung budaya administrasi menjunjung tinggi nilai- nilai kejujuran? Bila 

pertanyaan ini ditujukan kepada ilmuwan administrasi, maka kemungkinan 

jawabannya dapat diperoleh dengan argumentasi berdasarkan rasionalitas 

keilmuan yang dimiliki. Tetapi jika pertanyaan ini ditujukan kepada praktisi 

administrasi, maka kemungkinan jawabannya seirama dengan pengalaman 

yang pemah ia lakukan 

Rekayasa nilai-nilai kejujuran dalam budaya ilmu administrasi 

sesungguhnya telah mengarah kepada pemenuhan keinginan bagi pelaku 

praktisi administrasi, yang dapat dipastikan akan melahirkan suatu tindakan 

yang ujung-ujungnya untuk mendapatkan suatu kebanggaan martabat dengan 

memiliki materi atau kekayaan yang melimpah ruah. Tetapi pada akhimya 

akan sampai kepada ujung yang terakhir, yaitu kehancuran martabat, dengan 

digantikan kesengsaraan dan penyesalan. 

 

2.8. Rangkuman 
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Ilmu administrasi di masa datang jelas akan menghadapi banyak 

perubahan sekaligus akan berpengaruh, dan bahkan dapat menjadi faktor 

pendorong maupun menjadi faktor penghambat terhadap penataan bangunan 

ilmu administrasi. Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

di bidang administrasi serta perubahan globalisasi merupakan suatu hal yang 

tidak mungkin dapat dihindari, tetapi bagaimana memanfaatkan perubahan 

yang serba cepat itu untuk memperkokoh bangunan dasar ilmu administrasi 

dalam kehidupan masyarakat. 

 

2.9. Evaluasi 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan filsafat dan filsafat administrasi. 

2. Jelaskan kedudukan konsep ontologi dalam perkembangan ilmu 

administrasi. 

3. Jelaskan beberapa metode ontologi administrasi. 

4. Jelas makna rasionalistas dalam melahirkan ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu administrasi. 

 

 

 

 

 

BAB III 

EPISTEMOLOGI ILMU ADMINISTRASI 
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3.1. Kompetensi Dasar 

Pembelajaran ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat memahami, 

kajian epistemologi ilmu administrasi, objektivitas ilmu administrasi, 

subjektivitas dari sudut pandang administrasi, etika dan moralitas dalam 

pandangan administrasi, pandangan konseptual tentang administrasi, 

rangkuman dan yang terakhir untuk bab ini diuraikan tentang evaluasi. 

 

3.2. Kajian Epistemologi Ilmu Administrasi 

Tidak dapat disangkal bahwa, epistemologi adalah bagian dari filsafat 

yang mempelajari dan menetapkan kodrat suatu jenis ilmu pengetahuan serta 

dasar pembentukannya. Epistemologi juga menjelaskan pertanggungjawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat ilmu itu sendiri. Memang 

persoalan kodrat ini banyak argumentasi atau pandangan yang berbeda-beda. 

Segian orang menganggap hal itu kodrat, tetapi sebagian orang juga 

mengatakan bukan, dan sebagian mempertentangkan antara kodrat dengan 

kebiasaan. Akan tetapi, jika memperhatikan pandangan filosofi pelopor logika, 

Aristoteles mengatakan bahwa kebiasaan, keingintahuan, dan semacamnya 

adalah bagian dari kodrat manusia.  

Sasaran utama materi atau content epistemologi berorientasi kepada 

pertanyaan yang menyangkut dengan bagaimana sesuatu itu datang, 

bagaimana untuk mengetahuinya, dan bagaimana membedakan antara yang 

satu dengan yang lainnya. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tersebut manusia perlu mempersiapkan diri dengan berfbagai hal antara lain:  

1.  Memiliki pengetahuan, maksudnya adalah seseorang harus memiliki 

pengetahuan dan keterampilan terhadap sesuatu sehingga dia akan 

mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

kepadanya. 
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2.  Memiliki pemahaman, maksudnya adalah manusia sangat 

mengharapkan kemampuan berpikir atau menalar suatu objek yang 

dipertanyakan, seperti mampu menjelaskan pengetahuan yang 

diketahui dengan menjelaskan, membedakan, menyimpulkan, 

merangkum, memperkirakan, dan lain sebagainya. 

3. Kesanggupan menerapkan atau memanfaatkan Filsafat Administrasi, 

keterampilan dan kemampuan bekerja akan dapat menyelesaikan 

atau menjawab bentuk pertanyaan yang diajukan kepadanya. 

4.  Kemampuan menganalisis, maksudnya adalah kegiatan 

menganalisis terhadap sesuatu objek atau permasalahan, seperti 

memisahkan komponen-komponen, menjabarkan yang lebih detail, 

menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga 

dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu dan manfaat 

bagi kesejahteraan manusia.  

5.  Kemampuan mensintesis, kemampuan untuk mengkombinasikan 

berbagai bagian atau elemen ke dalam satu kesatuan yang berstruktur 

sedemikian rupa, sehingga menciptakan suatu desain yang dapat 

diyakini kebenarannya.  

6. Ketepatan mengevaluasi, suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

membuat bentuk penilaian terhadap sesuatu ide, gagasan, dan 

metode tertentu dengan menggunakan kriteria yang tepat, sehingga 

dapat memberikan suatu informasi antara perbandingan yang satu 

dengan yang lainnya. 

 Pengembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia merupakan 

kajian utama epistemologi dalam usaha pengayaan manusia di bidang ilmu 

pengetahuan, diantaranya adalah ilmu administrasi baik yang berkaitan dengan 

etika, estetikanya, maupun cara atau prosedur memperolehnya. Oleh sebab itu, 
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muncul pertanyaan yang sangat mendasar, seperti untuk apa penggunaan ilmu 

pengetahuan, adakah batas kewenangan dalam melakukan suatu penelitian 

ilmiah, ke mana pengembangan ilmu itu diarahkan, dan bagaimana 

mendapatkan ilmu pengetahuan yang secara benar itu? 

Sesungguhnya ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu 

pengetahuan administrasi, bersumber dari pikiran manusia yang telah diuji 

kebenarannya melalui suatu bentuk penelitian sesuai norma-norma keilmuwan 

administrasi. Sebenamya ilmu itu berada di mana-mana, tetapi pertanyaannya 

apakah manusia mau mencari ilmu itu di mana saja?. 

Ilmu pengetahuan dibidang administrasi adalah suatu pernyataan 

terhadap materi atau content, bentuk atau form, serta objek formal dan 

materilnya.. Secara epistemologi, ilmu administrasi cenderung untuk 

membatasi diri pada hal-hal tentang persepsi dan pemahaman intelektual 

seseorang. Pengetahuan ilmu administrasi dapat membawa manusia kepada 

peristiwa kesadaran dari seluruh pemaknaan yang dikandung Ilmu 

administrasi itu sendiri. 

Pemahaman intelektual seseorang pada ilmu admnistrasi utamanyaa 

adalah logika sbagai pengetahuan yang mempelajari segenap asas, aturan, dan 

tata cara penalaran dari suatu objek yang dipikirkan dengan benar. Penalaran 

adalah proses pemikiran manusia yang selalu berusaha untuk memperoleh 

penyataan baru yang merupakan tindak lanjut dari pernyataan lain yang telah 

diketahui sebelumnya.  

 

3.3. Objektivisme Studi Ilmu Administrasi 

Sesungguhnya pemikir administrasi tidak berkembang dalam ruang yang 

kosong, akan tetapi bergerak pada ruang yang penuh dengan tantangan dan 

permasalahan yang harus dihadapi oleh para pelaku administrasi itu sendiri. 
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Kecemerlangan pemikiran para ilmuwan administrasi dalam menentukan 

corak, warna, dan nuansa perkembangan ilmu administrasi di satu pihak terus 

berkembang. Sedangkan di lain pihak, kesepadanan antara dunia nyata dengan 

dunia maya tidak menciptakan keterpaduan dalam satu kesatuan yang utuh, 

melainkan saling bertentangan sehingga menyebabkan terjadi perubahan-

perubahan pemikiran. 

Pemikiran dan argumentasi ilmuwan administrasi tidak hanya 

berpangkal dari premis hingga kesimpulan, tetapi ada perbedaan cara 

menghasilkan pangkal pikir dari ilmuwan yang satu dengan yang lainnya. 

Perbedaan fokus pangkal pikir, ada yang mengawali dari pangkal pikir 

deduksi, induksi, dan ada pula memulai dari abduksi. Pangkal pikir yang 

diawali dengan deduksi merupakan argumentasi yang probabilitinya sudah 

pasti dan tidak dapat ditawar-tawar lagi, berbeda dengan pangkal pikir induktif 

yang argumentasinya kurang memiliki kemutlakan hubungan premis dengan 

kesimpulan. Sedangkan pangkal pikir abduksi merupakan argumentasi yang 

sifatnya moderat dengan berorientasi kepada rasionalitas terhadap sanggahan-

sanggahan argumentasi. 

 Pertentangan yang melahirkan perubahan senantiasa menciptakan 

penyakit krisis. Hal ini dapat segera disembuhkan apabila manusia mau 

menyadari, mengenali, dan memiliki kekuatan profesi intelektual di bidan 

ilmu administrasi yang maha besar dan maha penting dalam menyinari jalan 

kehidupannya. Cara kerja manusia secara efisien dan efektif dalam konteks 

selalu membutuhkan kerangka acuan dan pandangan secara menyeluruh 

mengenai eksistensi pembenaran pemikiran dan perjalanan hidupnya.  

Hakikat dasar dari pengetahuan administrasi manusia mensyaratkan 

adanya makna apriori (kebenaran dasar) sebagai realita fundamental dan tidak 

relatif, sedangkan kebenaran realita yang telah mengalami perubahan dari nilai 
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dasar dan kebenaran relatif tertuang dalam hak aposteriori. Berpikir apriori 

dalam ilmu administrasi merupakan salah satu kajian dari konsep 

objektivisme, dengan bermuara kepada rasionalisme yang dalam 

perkembangannya mengalami tiga tahapan proses berpikir manusia dalam 

bidang ilmu administrasi. Pertama, kesadaran objek administrasi itu sendiri. 

Kedua, kesadaran bahwa adanya perbedaan penalaran terhadap objek 

administrasi. Ketiga, pemahaman terhadap hubungan yang terjadi 

antarberbagai entitas, baik perbedaan maupun persamaannya. 

Pemikiran manusia tentang administrasi bersumber dari konsep 

aksiomatis, yang merupakan dasar lahirmya ilmu administrasi. Konsep 

aksiomatis menunjukkan kebenaran yang fundamental dan kesadaran 

konseptual yang tinggi serta mampu mengintegrasikan kondisi masa lampau, 

masa kini, dan masa yang akan datang, yang sasarannya dapat melahirkan 

kecerdasan berpikir administrasi sebagai integritas dalam bekerja yang 

berdaya guna dan berhasil guna. 

Secara kronologis, perkembangan kecerdasan berpikir administrasi 

berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, tahap sensasi (pengindraan) segala 

objek administrasi yang terindra oleh manusia tidak selamanya dapat terekam 

dalam ingatan lebih dari proses pengindraan pada diri manusia yang 

bersangkutan terhadap kekacauan (chaos). Kedua, tahap perseptual 

(pemahaman), sensasi yang dapat terekam dalam ingatan otomatis tersimpan 

dalam ingatan sehingga akan tercipta pemahaman fakta dan realita 

administrasi. Ketiga, tahap konseptual (pengertian) sensasi dan perseptual 

tidak secara spontanitas melahirkan suatu konsep tual administrasi tetapi 

melalui suatu aktivitas analisis dan pengujian yang panjang. 

 Hakikat dan identitas administrasi bukanlah merupakan atribut 

keberadaan administrasi, melainkan kegunaan dan manfaat administrasi itu 
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sendiri. Sedangkan kesadaran administrasi bukanlah atribut kesadaran tertentu, 

melainkan kesadaran pelaku administrasi itu sendiri. Sebagai kegiatan 

abstraksi, konseptual administrasi merupakan integrasi mental dan pemikiran 

yang khas untuk disatukan menjadi pandangan yang luas jangkauannya. 

Penelusuran objektivitas pemikiran dalam administrasi dapat dilihat dari 

dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang objek materialnya, adalah 

sesuatu yang menjadi sasaran perhatian secara detail tentang makna 

kandungan penalaran dalam pemikiran manusia yang mempelajari ilmu 

administrasi. Kedua, dari sudut pandang objek formalnya, bahwa ilmu 

administrasi memiliki ruang lingkup kajian dengan metode yang jelas. 

 Ilmu pengetahuan dan teknologi bidang administrasi tidak dapat 

dipisahkan dari kemampuan manusia itu sendiri dalam mengeksploitasi 

lingkungan organisasi. Berdasarkan observasi yang dimaksudkan untuk 

mencari hubungan yang teratur dari seluruh elemen, ternyata memberikan 

gambaran yang berlawanan. Gambaran ini memberikan informasi bahwa 

pemikiran manusia mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi bidang 

administrasi dianggap bersifat objektif, netral, dan bebas nilai, sehingg mampu 

berada pada alam yang luas dan ada di mana-mana serta tidak ke mana-mana. 

 Dikatakan administrasi berada di mana-mana, karena memang ilmu 

administrasi memiliki sifat objektif, netral, dan bebas dari nilai, sehingga tidak 

terbatas keberadaannya di alam pikir rasional manusia, siapa pun dan di 

manapun. Hal inilah yang menandakan ilmu administrasi sebagai ilmu yang 

berlaku secara universal. Dikatakan ilmu administrasi tidak ke mana-mana, 

karena berada pada alam pikiran manusia, baik di alam sadarnya maupun di 

bawah sadamya. Hal ini pulalah yang dimaknakan bahwa pengembangan ilmu 

dilakukan seeara transformasi. 

Indra Muda



 
 

 Berpikir tentang ilmu administrasi, dengan dikaitkan pengembangan 

birokrasi, berarti membayangkan penyakit yang sekarang ini telah 

ditransformasikan ke seluruh aktivitas kehidupan birokrasi pada gilirannya 

akan melahirkan suatu permasalahan yang rumit dan sulit disembuhkan. 

Proses pengembangan ilmu administrasi mengarah kepada sekitar penciptaan 

model perubahan. Pendekatan pengembangan ilmu administrasi mengandung 

makna bahwa model perubahan harus dihasilkan oleh pemikir ilmu 

administrasi itu sendiri. 

 Anjuran perubahan strategis ilmu administrasi semacam itu 

memunculkan isu penting untuk dianalisis dalam rangka mencari penyelesaian 

yang lebih efektif, efisien, dan rasional. Terkadang dikatakan bahwa 

perubahan dalam peran dan hubungan antar ilmu merupakan suatu obsesi yang 

saling melengkapi dan menyempurnakan antar perubahan pola pikir yang satu 

dengan pola pikir yang lainnya. 

 

3.4. Subjektivisme Dari Sudut Pandang Administrasi 

Subjektivisme dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Apabila 

dihubungkan dengan konsep lainnya, epistemologi administrasi mempunyai 

hubungan yang sangat kompetitif yang didasarkan atas mekanisme pertarungan 

pendapat dan konsep yang kompleks, juga terdapat pengalokasian pembenaran 

pemikiran yang cukup tajam. Perwilayahan konsep dari setiap disiplin ilmu 

akan dipertaruhkan, dengan menggunakan berbagai argumentasi menurut jalan 

pikiran masing-masing manusia. Permasalahan yang timbul adalah apakah 

pertarungan konsep itu memang mengandung kebenaran berdasarkan realita 

dalam kehidupan  kemasyarakatan, serta mengandung pula kebenaran 

berdasarkan nilai- nilai dasar secara transidental (fundamental) yang dijunjung 

tinggi? Argumentasi yang dilakukan terhadap kedua pembenaran tersebut 
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dimaksudkan sebagai subjektivisme, dalam konteks ilmu administrasi yang 

berwawasan universal.  

Transformasi administrasi berlangsung begitu cepat sehingga 

mengharuskan terjadinya perubahan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja 

dalam dunia birokrasi. Demikian pula meningkatnya diferensiasi struktur 

organisasi dan pada gilirannya dapat mengganggu integritas aktivitas 

organisasi, terutama pada tataran the way of doing dan the way of thinking 

merupakan siklus yang berlangsung terus-menerus dalam kehidupan kerja 

sama sebagai anggota organisasi, baik secara formal maupun secara informal. 

Ide-ide yang tertuang dalam konsep administrasi membantu memantapkan 

proses pelaksanaan tugas-tugas manusia dalam suatu organisasi. 

 Memang di dalam konsep administrasi, terendap ide-ide yang potensial 

untuk memacu suatu perubahan ke arah yang lebih baik, lebih sempurna, dan 

lebih bermanfaat. Tetapi persoalannya, ide-ide tersebut sangat sulit muncul ke 

permukaan untuk terwujud menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan suatu 

kenyataan dibutuhkan elemen-elemen lainnya di bidang administrasi, baik 

yang berkaitan dengan kultural maupun struktural yang dapat termanifestasi 

pada perilaku, persepsi, dan gaya yang melekat pada pelaku admionistrasi. 

Berbagai upaya telah dilakukan, namun hasilnya senantiasa berlainan 

antara ilmuwan administrasi pada satu aspek dan ilmuwan administrasi pada 

aspek lainnya, terhadap penyusunan suatu model konseptual di bidang 

administrasi. Dalam usaha mengakomodir perbedaan pandangan para ilmuwan 

ini, digunakan pendekatan yang berorientasi kepada nilai dasar kebenaran, 

baik nilai dasar yang terkandung dalam pemaknaan ilmu administrasi maupun 

nilai dasar yang dianut oleh para ilmuwan administrasi itu sendiri. 

 Cara memandang kebenaran yang dikandung dalam nílai-nilai 

administrasi senantiasa dilihat secara subjektif, apabila tidak meresapi dan 
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mendalami administrasi itu sesungguhnya. Persoalan yang dihadapi adalah 

apakah kebenaran absolut tidak dapat diraih dan dipahami? Dan apakah 

kebenaran administrasi merupakan kebenaran absolut atau bukan? Sebab 

ketika percaya kebenaran administrasi bersifat absolut, sementara masih 

terkait kepada pengalaman-pengalaman empiris yang meragukan kebenaran 

absolut dan lebih mengarah kepada kebenaran relatif. 

 Sejalan pembahasan tersebut, mendorong sebagian atau bahkan seluruh 

manusia untuk bertanya apa yang sesungguhnya yang dimaksudkan dengan 

subjektivitas itu…?. Apabila dikumpulkan seluruh jawaban dari setiap 

manusia, akan kelihatan bahwa, jawaban yang berbeda-beda tergantung pada 

pokok persoalan apa yang dilihatnya.  

 Sesungguhnya, apakah yang dimaksud kebenaran relatif dalam 

administrasi…?. Kata relatif berasal dari bahasa Yunani, relation artinya  

adalah pertalian. Jika demikian, maka relatif dalam administrasi dapat 

dikatakan konsep dan tindakan yang mempunyai pertalian antara konsep atau 

tindakan yang satu dengan konsep atau tindakan yang lainnya. Suatu konsep 

atau tindakan administrasi semakin relatif, kalau kebenaran suatu atau 

tindakan atas keberadaannya ditentukan keberadaan konsep atau tindakan 

administrasi lainnya. Misalnya, si Badu keberadaannya sebagai pegawai 

negeri sipil sangat relatif karena tergantung kepada pertalian antara masa aktif 

dengan masa pensiun, yang dibuktikan dengan surat keputusan. 

Bagaimana pula dengan kebenaran absolut administrasi? Kata absolut 

berasal dari bahasa Latin, absolutus artinya tersendiri, terlepas dari unsur lain, 

mutlak atau tanpa syarat. Kebenaran absolut administrasi adalah suatu konsep 

atau tindakan yang tidak bertalian antara konsep atau tindakan administrasi 

yang satu dengan konsep atau tindakan administrasi lainnya. Misalnya, 

seorang yang bernama Badu keberadaannya sekarang sebagai dosen adalah 
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kebenaran absolut, karena tidak dipertalikan dengan mahasiswa atau 

dipertalikan dengan masa aktif dan pensiun. 

 Fenomena sosial menunjukkan bahwa pemikiran subjektivisme telah 

berada di semua lini kehidupan, baik kehidupan birokrasi, pengusaha, maupun 

kehidupan sosial kemasyarakatan, semuanya menghendaki keadilan, tetapi 

yang dirasakan adalah ketidakadilan. Karl Marx memberikan argumentasi 

tentang rasa keadilan dengan pembagian sesuatu “ambillah masing-masing 

menurut kemampuannya dan berilah masing-masing menurut kebutuhannya”. 

 Jika administrasi memiliki pemaknaan dalam pengaturan dan 

keteraturan, maka para pelaku administrasi dalam birokrasi harusnya 

mengimplementasikan apa yang telah dikatakan oleh Karl Marx tersebut 

sebagai gambaran keadilan, tetapi realita menunjukkan bahwa masih banyak 

yang bertentangan ketimbang yang mendukung pernyataan tersebut. Bila 

membandingkan pelaku administrasi dengan cara mengambil berdasarkan 

kemampuan, secara fenomenologi, lebih kecil persentasenya dibandingkan 

dengan mengambil berdasarkan ketidakmampuan. Sedangkan memberi 

disesuaikan dengan kebutuhan, maka akan lebih kecil persentasenya bila 

dibandingkan dengan memberi berdasarkan dengan keinginan.  

 

3.5. Etika dan Moralitas Dalam Pandangan Administrasi  

3.5.1. Etika Administrasi 

Etika administrasi dapat memberikan sumbangan dalam usaha 

mendapatkan suatu pemahaman, penglihatan, dan pandangan yang tajam 

terhadap suatu realita yang harus dihadapi dalam rangka 

mengimplementasikan berbagai aktivitas yang telah ditetapkan oleh 

administrasi, terutama menghadapi permasalahan-permasalahan yang serba 

sulit. Secara realita, bagaimana menimbang-nimbang kategori gagasan etika 
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yang lebih mutakhir untuk memahami secara adil dan arif adalah suatu 

tindakan manusia dalam pergaulan hidup. 

 Etika adalah suatu tatanan atau aturan hidup pada komunitas manusia 

tertentu. Dalam kehidupan komunitas manusia tertentu, senantiasa memiliki 

etika yang memungkinkan adanya perbedaan antara komunitas manusia yang 

satu dengan komunitas manusia yang lainnya. Implementasi etika 

menganjurkan bertindak dengan baik dan benar dalam suatu struktur sosial 

yang bersangkutan. Bagaimanakah bertindak dengan baik dan benar itu?. 

Jawabnya adalah bertindak dengan baik dan benar sesuai materi atau content 

dari anjuran etika tersebut. 

 Bagaimana etika ilmu administrasi disadari atau dimengerti adalah 

dengan ilmu administrasi yang berangkat dari pemikiran sampai kepada 

tindakan atau perbuatan manusia. Oleh sebab itu, etika administrasi berangkat 

dari berpikir secara baik dan benar sampai kepada tindakan atau perbuatan 

yang baik dan benar pula. Berangkat dari pemikiran sampai kepada tindakan 

atau perbuatan itu, memerlukan suatu proses yang cukup panjang. Karena mau 

tidak mau harus melalui berbagai ujian, evaluasi atau penilaian, pembuktian, 

dan semacamnya, yang kesemuanya itu pengendaliannya berada pada etika. 

 Manusia secara biologis diciptakan dengan kelengkapan yang cukup 

untuk mempertahankan hidupnya dalam pengaturan dan keteraturan 

berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, di mana 

pengaturan dan keteraturan ini landasan utamanya adalah etika. Keistimewaan 

etika manusia dibandingkan dengan etika makhluk ciptaan Tuhan lainnya 

adalah diproses melalui suatu pemikiran secara mendalam. Etika makhluk 

lainnya hanya merupakan naluri sepanjang hidupnya dan tidak akan 

mengalami perubahan, sedangkan etika manusia setiap saat dapat saja 

Indra Muda



 
 

mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan sekitar dan 

pemikiran manusia itu sendiri. 

 Etika ilmu administrasi bersumber kepada fakta bahwa kaidah dan 

aturan dalam suatu kehidupan komunitas masyarakat manusia tertentu, antara 

satu sama lain, mengalami perkembangan dengan berbarengan. Pendekatan 

etika memiliki banyak persoalan antara lain yang melaksanakan etika itu, 

kandungan dari etika, waktu dan tempat pelaksanaan etika, dan masih banyak 

persoalan-persoalan lainnya dalam kehidupan manusia, baik secara individu 

maupun secara berkelompok. 

 Pelaksanaan etika dalam kehidupan yang mempunyai beraneka ragam 

aktivitas maupun asal usul manusia dapat menciptakan persoalan-persoalan 

antara etika manusia yang satu dengan etika manusia yang lain, yang bersama-

sama berinteraksi dalam kehidupan. Untuk kelancaran berinteraksi, etika 

masing-masing akan terlebur dalam etika situasional. Situasi seperti ini 

menggunakan pendekatan individualistis yang mengubah absolutisme aturan-

aturan menjadi absolutisme kesadaran murni pribadi  manusia. 

 Etika situasionalisme lebih banyak dipergunakan dalam administrasi 

karena manusia tergolong dalam makhluk yang melakukan kerja sama untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, terdiri dari individualis 

yang dengan membawa etika masing-masing. Kemunculan etika 

situasionalisme dalam penerapan aktivitas dan pola piker administrasi akan 

menghasilkan solusi yang dapat dimengerti “pengada” bagi setiap anggotanya.  

Penguasaan kandungan etika dalam kehidupan organisasi, yang 

berfungsi sebagai wadah pelaksanaan profesional administrasi, diperlukan 

untuk menjawab berbagai pertanyaan, tuntutan, dan tantangan persaingan 

dalam organisasi sebagai dinamika kehidupan. Dalam dinamika persaingan, 

setiap anggota organisasi terdiri atas (1) persaingan dalam pengembangan 
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pengetahuan (knowledge), karena dengan menguasai pengetahuan 

kemungkinannya akan mampu memenangkan persaingan itu, dan (2) 

menguasai keprofesian yang diisyaratkan, dalam rangka memenangkan 

persaingan positif yang disediakan oleh aktivitas administrasi. 

 Dalam mengimplementasikan etika, administrasi bukanlah merupakan 

suatu pedoman hidup yang mengandung kebenaran mutlak. Sesunggunya 

terserah kepada masing-masing individu, yang terlibat dalam proses kerja 

sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya, untuk 

menemukan apa yang dianggap suatu kebenaran etika dalam proses kerja sama 

itu. Memang sudah menjadi kenyataan bahwa apa yang menjadi kebenaran 

pada hari ini akan menjadi kesalahan pada hari gar yang akan datang.  

Fenomena memberikan informasi bahwa dalam pelaksanaan 

administrasi di masa lampau, misalnya pada masa orde baru, sungguh banyak 

yang dilakukan pada masa lalu itu dan masa itu pula dianggap suatu kebenaran 

serta bukan suatu tindakan yang salah, tetapi dengan adanya perubahan situasi 

masa lalu dan masa dewasa ini mengakibatkan terjadi pergeseran hakikat etika 

yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. 

 Wujud etika administrasi dapat digolongkan atas dua golongan utama. 

Pertama, akumulasi etika individu yang menjadi anggota atau bagian yang 

melakukan bentuk kerja sama dalam pencapaian tujuan sesuai dengan 

kesepakatan mereka. Akumulasi etika ini sebenarnya relatif tidak permanen, 

tetapi senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perubahan anggota atau 

bentuk kerja sama yang berlangsung. Etika semacam ini lebih banyak bersifat 

tidak tertulis tetapi merupakan suatu kebiasaan untuk menciptakan ketertiban 

dan keteraturan. Kedua, etika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan, yang mengikat seluruh anggota dalam bentuk kerja sama. Etika ini 
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merupakan aturan yang tertulis dan mengikat seluruh anggota yang melakukan 

bentuk kerja sama. 

 Modal dasar dalam pelaksanaan aktivitas administrasi, baik yang 

berkaitan dengan aktivitas pemerintahan; yang diistilahkan dengan 

administrasi pemerintahan maupun aktivitas bisnis; yang juga disebut 

administrasi bisnis, adalah manusia-manusia yang memahami, menghayati dan 

mempraktikkan etika yang mengikat mereka itu sehingga kreativisme dan 

kepastian dalam berbagai hal senantiasa terlindung atas jaminan etika itu 

sendiri. Kalau begitu, apakah ada perbedaan antara etika dengan peraturan, 

yang masing-masing mengikat manusia dalam bentuk kerja sama yang 

diisyaratkan oleh administrasi?. 

 Sebagai jawaban pertanyaan di atas, memang dapat dibedakan antara 

etika dengan peraturan, tétapi dalam mengimplementasikannya, keduanya 

saling memperkuat antara satu dengan lainnya. Pelanggaran etika sanksinya 

hanya merupakan hukuman moralitas, tetapi bagi pelanggaran aturan, 

sanksinya bisa berupa denda atau kurungan sesuai dengan bentuk 

pelanggarannya. 

 

 

3.5.2. Moralitas Administrasi  

Kaidah atau prinsip moralitas dapat juga menerima suatu pengecualian, 

karena kaidah atau prinsip tersebut adalah gagasan abstrak yang ditarik dari 

perhatian bagi orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang baik. Aturan-

aturan atau prinsip-prinsip adalah pemandu penting dalam melaksanakan suatu 

tindakan atau pekerjaan, berdasarkan moralitas yang berlaku dalam 

masyarakat. Dalam suatu konteks perbuatan yang bertentangan dengan 
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kaidah-kaidah mendorong pada keadaan yang memalukan akibat dari 

kekeliruan moralitas yang mendasar. 

 Pemahaman tentang moralitas yang mendalam berarti sangat 

kontekstual, yang sifatnya tidak dapat diungkapkan dengan ucapan atau dalil 

sekalipun. Konteks moralitas adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu 

yang memandu ke jalan yang benar, dan suatu sarana hikmat dalam kehidupan 

manusia. Kehidupan yang lumpuh dapat diberikan kebebasan yang diayomi 

moralitas sehingga dapat menunjukkan jalan yang lurus, memberikan sarana 

kenikmatan untuk dapat terhindar dari kesengsaraan dan ketenangan jiwa 

dalam mengarungi kehidupan ini. 

 Persepsi tentang moralitas ini berbeda-beda antara komunitas manusia 

yang satu dengan komunitas manusia yang lainnya. Persepsi ini tergantung 

pada etika yang dianutnya, di mana sasaran etika mengarah kepada pengaturan 

yang berintikan benar dan salah, sedangkan sasaran moral mengarah kepada 

keteraturan yang berintikan baik dan buruk. Oleh sebab itu, etika dan moral 

merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun dalam 

kenyataannya dapat dibedakan dalam konteks pemikiran, tetapi dalam konteks 

perbuatan sulit dibedakan mana kapling etika dan mana kapling moralitas. 

 Kalau diharuskan memberi pengertian atau definisi moralitas, dapat 

dikatakan bahwa kualitas perbuatan manusia yang didorong oleh gerakan 

kejiwaan dengan memperhitungkan benar dan salahnya serta baik dan 

buruknya. Kalau tindakan atau perbuatan manusia yang mengarah kepada baik 

dan benar, maka dia memiliki moral yang tinggi. Demikian pula sebaliknya, 

jika manusia itu tindakan atau perbuatannya lebih banyak mengarah kepada 

kesalahan dan keburukan, maka manusia yang bersangkutan dapat 

dikategorikan tidak bermoral.  
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Moralitas cenderung merupakan produk dari kematangan jiwa seorang 

manusia, sedangkan etika cenderung lebih mengarah pada produk rekayasa 

untuk menciptakan pengaturan dan keteraturan hidup manusia. Oleh sebab itu, 

dalam rangka pelaksanaan aktivitas administrasi, baik wujud dari pemikiran 

(mind) maupun wujud dari profesi, akan membutuhkan landasan moralitas 

yang baik. 

Apakah moralitas dapat terwujud secara objektif atau subjektif…? 

Moralitas objektif memandang suatu perbuatan yang dilakukan bebas dari 

pengaruh lingkungan, sedangkan moralitas subjektif memandang suatu 

perbuatan yang sudah dipengaruhi oleh lingkungan tertentu. Tetap perlu 

diingat, bahwa pengertian tersebut tidak berhubungan dengan amoral atau 

dengan kata lain, buruk dan salah berdasarkan pandangan moral. 

Manusia dalam tindakannya senantiasa bertentangan dengan moralitas 

ukuran masyarakat sekitanya. Sebenarnya manusia yang bersangkutan tidak 

memiliki ketegangan jiwa karena selalu merasa bersalah. Salah satu wujud 

dalam ilmu administrasi, manusia yang melanggar moralitas administrasi 

antara lain tindakan korupsi. Bagi manusia yang korupsi, dalam kehidupannya 

tidak akan mengalami ketenangan, tetapi senantiasa diselimuti perasaan 

ketakutan dan perasaan berdosa. 

 Tidak dapat disangkal bahwa, tindakan korupsi adalah merupakan suatu 

penyakit keserakahan manusia. Bila menoleh ke belakang, atau bahkan 

sekarang ataupun masa akan datang, korupsi merupakan benalu birokrasi, 

benalu sosial, dan bahkan benalu dari seluruh lapisan masyarakat yang dapat 

merusak sendi-sendi kehidupan. Kalau menoleh bidang pemerintahan di 

Indonesia, fenomena menunjukkan penyakit korupsi itu sungguh sangat 

mengkhawatirkan, bagaikan jamur tumbuh di musim penghujan. 
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 Apa yang dimaksud dengan korupsi…?. Korupsi adalah perbuatan 

seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan teknik-teknik tertentu, 

terutama pada kewenangan dan jabatan yang melekat pada individu atau 

sekelompok orang untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan 

masyarakat atau kepentingan umum. Salah satu penyakit yang paling ditakuti 

dalam pengelolaan administrasi adalah penyakit korupsi, karena korupsi dapat 

merusak seluuh sendi-sendi kehidupan administrasi untuk menciptakan 

pengaturan dan keteraturan. 

 Apakah penyakit korupsi ini terdapat di mana-mana dan akan menjalar 

ke mana-mana? Serta apakah korupsi ini merupakan penyakit moralitas? 

Dalam komunitas masyarakat yang kecil dan kekerabatannya sangat tinggi, 

penyakit korupsi kurang atau hampir tidak ditemukan karena solidaritas sosial 

sangat kental, tingkat kebutuhan sangat kurang, etika sangat dihormati, dan 

budaya malu sangat mengakar pada diri individu masing-masing. Berbeda 

halnya dengan masyarakat yang komunitasnya sangat besar, kekerabatan 

sosial sangat renggang, tingkat kebutuhan sangat bervariasi, etika kurang 

dihormati, sehingga penyakit korupsi sangat gampang menular pada kondisi 

masyarakat seperti ini.  

Korupsi bukan saja penyakit yang paling ditakuti dalam administrasi, 

tetapi lebih luas lagi kepada kehidupan sosial. Banyak penyakit lain di luar 

penyakit korupsi, antara lain kemiskinan, kejahatan, kecanduan narkoba, 

perjudian, perzinaan, dan lain perbuatan semacamnya. Hal ini disebut dengan 

penyakit administrasi (patologi administrasi), atau yang lebih luas lagi disebut 

penyakit sosial (patologi sosial). Untuk mengukur penyakit administrasi 

tersebut itulah, fungsi moralitas dalam rangka pemberantasannya di muka 

bumi ini. 
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 Sesungguhnya apa yang dimaksud dengan penyakit atau patologi 

administrasi itu…?. Para sosiolog menyebutkan semua perbuatan yang 

bertentangan dengan norma, kestabilan, kebaikan, kesederhanaan, moral hak 

milik, hidup rukun, solidaritas, dan aturan hukum. Semua yang bertentangan 

dengan peristiwa tersebut disebut dengan patologi administrasi yang harus 

diberantas dengan berusaha menegakkan, atau dengan kata lain menaati ajaran 

(content) moralitas. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan disebut dengan budaya 

siri.  

Semua aktivitas atau perbuatan manusia mempunyai suatu tujuan yang 

mengarah kepada yang baik. Semua aktivitas atau perbuatan manusia itu 

mengarah kepada pencapaian tujuan akhir, dan tujuan akhir adalah merupakan 

hal pertama apa yang diinginkan. Apabila tidak tercapai tujuan akhir, maka 

tidak ada satu hal pun yang diinginkan tercapai. Dalam proses pencapaian 

tujuan akhir untuk memperoleh sesuatu kebaikan, maka harus berjalan secara 

bersama dengan penegakan ajaran (content) moralitas. 

 Banyak teori yang menjelaskan bahwa moralitas adalah hasil atau result 

dari perbuatan seseorang dengan kehendak hati nuraninya, atau dengan kata 

lain moralitas, sebagai hasil konvensi dari hati nurani dengan perbuatan 

manusia itu sendiri. Kalau hasilnya itu menggambarkan sesuatu yang baik dan 

benar maka perbuatan itu bermoral, tetapi sebaliknya perbuatan itu 

menggambarkan keburukan dan kesalahan, maka tindakan itu amoral.  

 

3.6. Pandangan Konseptual Tentang Administrasi  

Secara singkat dapat dikatakan bahwa, ilmu administrasi merupakan 

kumpulan atau akumulasi dari berbagai jenis konsep dengan sasaran utamanya 

menarasi nalar manusia, sehingga didapat suatu gambaran yang luas 

jangkauannya dalam kesadaran keilmuan. Kesadaran keilmuan merupakan 
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kemampuan khas yang memiliki identitas yang khusus. Jangkauan kesadaran 

ilmiah pada umumnya, dan khususnya ilmuwan administrasi, memiliki 

keterbatasan misalnya kegiatan kesadaran mempersepsikan sesuatu, tidak 

dapat dilakukan sekaligus. Hal inilah yang menjadi ciri khas kesadaran 

manusia, memiliki keterbatasan di atas ketidakterbatasan.  

Konseptual administrasi merupakan suatu simbol bagi sekumpulan 

kenyataan yang sifatnya konkret perseptual yang lumayan banyak jumlahnya. 

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan administrasi, konseptual mereduksi 

fungsi suatu simbol otomatis yang berada dalam kesadaran manusia. 

Pemikiran manusia yang sadar, dengan menyusun simbol-simbol terhadap 

perseptual melahirkan sebuah konsep yang memiliki pengertian yang cukup 

luas jangkauannya. Setiap ilmuwan administrasi senantiasa menggambarkan 

simbol-simbol dengan memberikan kebenaran pemaknaan berdasarkan jalan 

pikiran masing-masing ilmuwan. 

 Sebagian manusia mengatakan bahwa status ilmu pengetahuan pada 

umumnya, dan khususnya ilmu pengetahuan administrasi, otomatis di dalam 

pikiran yang direduksi oleh manusia seolah-olah menjadi kesadaran 

konseptual tanpa melalui suatu proses usaha dalam dirinya sendiri. 

Pengetahuan di bidang ilmu administrasi dan validitasnya tergantung kepada 

penetapan keseksamaan konseptual yang dilahirkannya, karena setiap ilmuwan 

memiliki jalan pikiran dan pengalaman hidupnya yang berbeda-beda. 

Sehingga konseptual, walaupun dalam bidang ilmu yang sama, tetap memiliki 

perbedaan.  

Perlu dimengerti bahwa tingkat kesadaran perseptual merupakan dasar 

perkembangan konseptual yang dilahirkan oleh manusia melalui suatu proses 

berpikir. Manusia menciptakan konsep sebagai sistem penggolongan 

(classification) terhadap ruang lingkup data yang melahirkan konsep. Konsep 
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berlaku untuk semua jenis ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan 

administrasi, yang meliputi eksistensi, ciri khas tertentu yang telah diamati 

atau belum diamati, sudah diketahui atau belum diketahui, tetapi secara 

tersurat maupun tersirat telah tertuang dalam konsep itu sendiri. 

 Kenapa harus terjadi suatu konsep? Sebenarnya konsep itu berasal dari 

pengetahuan (knowledge), yang diintegrasikan dalam suatu ulasan yang 

mengandung pemaknaan dari pengetahuan yang sejenis. Pembentukan suatu 

konsep dalam ruang lingkup ilmu administrasi merupakan hubungan dari dua 

atau lebih eksistensi pengetahuan yang memiliki ciri khas yang sama, namun 

dalam ukuran pemaknaannya yang berbeda. Atau dapat dikatakan, integrasi 

mental dari dua unit atau lebih penge tahuan yang memiliki ciri khas yang 

sama dengan ukuran yang berbeda. 

 Konsep ilmu administrasi merupakan produk dari suatu kesadaran yang 

sifatnya sangat fundamental dan terdiri atas dua jenis. Pertama, kesadaran 

yang berkaitan dengan content atau objek, dan kedua kesadaran yang 

berkaitan dengan kegiatan atau kenyataan. Content atau materi ilmu 

administrasi berada dalam kesadaran pemikiran manusia yang lebih bersifat 

abstrak, sedangkan kesadaran dalam kegiatan lebih banyak berorientasi 

kepada perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil yang lebih 

konkret atau nyata. 

 Konsep dalam ilmu administrasi cenderung merupakan pemikiran yang 

didasarkan kepada perseptual dengan pembuktiannya untuk melahirkan suatu 

jangkauan yang lebih luas, yang diistilahkan dengan teori. Teori adalah 

akumulasi bangunan dari berbagai macam konsep sehingga melahirkan 

pemahaman yang lebih mendalam, kemudian teori tersebut diakumulasi ke 

dalam suatu keutuhan. Hal inilah yang dikenal dengan ilmu. 
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3.7.Rangkuman  

Epistemologi menjelaskan tentang pertanggungjawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat ilmu itu sendiri. Memang 

persoalan kodrat ini banyak argumentasi atau pandangan yang berbeda-beda. 

Sebagian orang menganggap hal itu kodrat, tetapi sebagian orang juga 

mengatakan bukan, dan sebagian mempertentangkan antara kodrat dengan 

kebiasaan. Akan tetapi, jika memperhatikan pandangan filosofi pelopor logika, 

Aristoteles mengatakan bahwa kebiasaan, keingintahuan, dan semacamnya 

adalah bagian dari kodrat manusia. Sasaran utama materi atau content 

epistemologi dapat dikatakan berorientasi pada pertanyaan bagaimana sesuatu 

itu datang, bagaimana untuk mengetahuinya, dan bagaimana membedakan 

antara yang satu dengan yang lainnya. 

 

3.8.Evaluasi  

1. Jelaskan yang dimaksud dengan bidang kajian epistemologi. 

2. Jelaskan yang dimaksud dengan objektivitas dan subjektivitas 

administrasi. 

3. Jelaskan persamaan dan perbedaan etika administrasi dan moralitas 

administrasi. 
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BAB IV 

AKSIOLOGI ILMU ADMINISTRASI 

 

4.1.Kompetensi Dasar  

Pembelajaran ini dimaksudkan supaya mahasiswa dapat memahami 

dan mengerti tetang, konsep aksiologi administrasi, kebenaran ilmu 

administrasi, metode mencari kebenaran, paradigma administrasi, rangkuman 

dan yang terakhir untuk bab ini dibahas tentang evaluasi. 

 

4.2. Konsep Aksiologi Administrasi  

Sasaran pembahasan (content) aksiologi ilmu administrasi dimulai dari 

penerapan atau penggunaan sampai pengembangan dan pemanfaatan ilmu 

administrasi itu sendiri dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, yang 

menjadi landasan dalam tatanan aksiologi ilmu administrasi, yaitu bagaimana 

ilmu administrasi digunakan sehingga memberikan manfaat dalam kehidupan 

manusia. Kebahagiaan dan kesejahteraan merupakan perwujudan harapan 

manusia yang diinginkan. 

Aksiologi ilmu administrasi merupakan salah satu bagian dari filsafat 

ilmu, maka tidak heran begitu banyak pertanyaan yang dapat dimunculkan 

karena memang filsafat mencari hakikat kandungan makna yang mendalam. 

Atau dalam artian aksiologi, ilmu administrasi selalu mencari kebenaran yang 
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hakiki. Oleh sebab itu, merenung itu adalah bagian dari filsafat, karena 

berfilsafat diawali pencarian yang tidak ada dan diakhiri pula yang tidak ada. 

 Pemanfaatan pengetahuan di bidang ilmu administrasi merupakan 

faktor penting dalam pertimbangan penggunaannya dalam kehidupan, perilaku 

dalam beraktivitas, dan penetapan keputusan tindakan manusia. Pertanyaan 

tentang apa manfaat ilmu administrasi sering menjadi pertimbangan sebelum 

menetapkan suatu keputusan. Dalam penetapan keputusan terhadap suatu 

kegiatan administrasi, terlebih dahulu dilakukan proses berpikir untuk 

mempertimbangkan yang terbaik. 

 Mengapa dikatakan ilmu administrasi merupakan sesuatu yang paling 

penting, kalau bukan yang terpenting, dalam kehidupan manusia? Kemudian 

muncul lagi pertanyaan, apakah ilmu administrasi selalu merupakan berkah 

dan penyelamat bagi manusia? Memang sudah terbukti dengan kemajuan ilmu 

administrasi, telah menciptakan pengaturan dan keteraturan    dalam proses 

pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Pengaturan dan 

keteraturan apa yang dibutuhkan dalam aksiologi ilmu administrasi? Ada dua 

jenis pengaturan dan keteraturan dalam aksiologi ilmu administrasi. Pertama, 

pengaturan dan keteraturan berpikir secara rasional, dan kedua, pengaturan 

dan keteraturan dalam bertindak merealisasi kebahagiaan dan kesejahteraan 

kehidupan manusia. 

 Aksiologi ilmu administrasi adalah suatu usaha yang dilakukan secara 

sadar dan terencana dalam rangka pemanfaatan, atau dengan kata lain, 

penerapan ilmu administrasi yang teratur dan produktif. Ilmu administrasi 

yang dimanfatkan secara positif memungkinkan manusia lebih leluasa untuk 

berinteraksi dengan sesama manusia maupun dengan lingkungannya, demikian 

juga bahwa ilmu administrasi dapat meningkatkan martabat manusia. Karena 

dengan memanfaatkan kebenaran ilmu administrasi, akan semakin teruji 
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kualitasnya serta semakin tampak bahwa ilmuwan administrasi sebagai 

makhluk yang termulia di muka bumi ini. 

 Tanggung jawab etika dan moralitas dalam penerapan ilmu administrasi 

bukanlah mencampuri atau menghancurkan otonomi ilmu pengetahuan dan 

teknologi lainnya, tetapi dapat sebagai umpan balik dan saling memperkuat 

dalam pengimplementasian dan pengembangan setiap jenis ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang bersangkutan. Di samping itu, bisa memperkokoh 

eksistensi kedudukan setiap cabang ilmu pengetahuan, karena teori yang 

terkandung di dalamnya bersifat universal sehingga dapat saling memperkuat 

kedudukan dalam pemberian pembenaran kandungan ilmu itu sendiri. 

 Sejalan dengan apa yang telah diuraikan pada pembahasan terdahulu, 

keberadaan ilmu administrasi bermula pada kebutuhan manusia untuk 

memuaskan rasa keingintahuan dan rasa penasaran untuk mengetahui hakikat 

dan makna ilmu administrasi itu sendiri dalam kehidupan manusia. Secara 

argumentatif dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu administrasi, 

rekayasanya justru tidak siap dimanfaatkan dan tidak siap dikembangkan 

dalam menghadapi tuntutan kehidupan manusia. 

 Ilmu administrasi merupakan salah satu keputusan yang diambil mełalui 

proses pemikiran, pembuktian, dan pengujian sebagai suatu tindakan yang 

penting serta semakin berkembang dalam era modernisasi dewasa ini. Bahkan 

dengan cara yang amat menakjubkan, karena manusia semakin leluasa 

memunculkan rekayasa-rekayasa baru dalam perkembangan ilmu administrasi. 

Tanda-tanda ilmuwan administrasi di era modernisasi dewasa ini dapat 

dicatat sebagai berikut.  

1. Tindakannya rasionalitas, aktivitas dalam ilmu administrasi 

senantiasa dilakukan dengan dilandasi pemikiran rasional, sehingga 

Indra Muda



 
 

daya guna dan hasil guna yang diharapkan dapat terwujud dengan 

baik.  

2. Menonjolnya pemikiran yang berlawanan dengan sifat alamiah, 

pemikiran ilmuwan administrasi dalam era modernitas ini selalu 

menghendaki adanya perubahan. Kata orang bijak, tidak ada sesuatu 

yang pasti di dunia ini kecuali perubahan, dan tidak ada yang tetap di 

dunia ini kecuali perubahan.  

3. Otomatisasi semakin kuat, dengan kemajuan teknologi administrasi 

dewasa ini menuntut adanya kondisi yang cepat, tepat dan selamat, 

tidak berlaku lagi biar lambat asal selamat. Manusia yang memiliki 

pola pikir demikian akan habis digilas otomatisasi teknologi 

administrasi. 

4.  Sifat universal, semakin berkembangnya ilmu administrasi semakin 

terikat kepada ilmu lain, demikian pula sebaliknya semakin 

berkembang ilmu lain, semakin terikat kepada ilmu administrasi. 

5. Otonomi keilmuan, otonomi ilmu administrasi menciptakan 

spesialisasi sehingga keahlian yang mendasar dan profesionalisme 

dapat terwujud.  

Pemanfaatan ilmu administrasi dalam suatu bentuk kerja sama, yang 

didukung oleh pengaturan dan keteraturan yang tepat, dapat dilihat dari empat 

segi. Pertama, bermanfaat bagi orang yang mendalami ilmu administrasi itu 

sendiri dengan ditandai bertambahnya pengetahuan, pemahaman, dan 

kesadaran atas realita. Kedua, bermanfaat bagi ilmu administrasi itu sendiri. 

Ketiga, bermanfaat bagi skala ruang yang lebih luas. Keempat, bermanfaat 

dari skala waktu yang lebih panjang atau lama. 

 Manusia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada pertanyaan 

tentang manfaat ilmu administrasi dan teknologi pendukungnya. Masalah ini 
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akan memunculkan lagi pertanyaan yang berkaitan dengan penetapan untuk 

apa ilmu administrasi dikembangkan, apakah sekadar menguji kemampuan 

manusia, perlu atau tidak pengujian, layak atau tidak pengujian, dapat atau 

tidak dikembangkan, siapa yang mengawasi siapa terhadap ilmu dan teknologi 

administrasi. Masalah ini sudah jelas jawaban yang digunakannya adalah tidak 

lepas dari nilai etika dan estetika maupun moral para ilmuwan administrasi. 

Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dan diperkirakan akan terjadi 

yang bisa menentukan hanyalah ilmuwan administrasi itu sendiri. 

 

 

 

4.3. Kebenaran Ilmu Administrasi 

Gagasan para ilmuwan tentang usaha yang dilakukan secara sadar untuk 

penguatan ilmu administrasi, sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial, adalah 

suatu hal yang dilakukan untuk menemukan kebenaran kandungan materi atau 

content dari ilmu administrasi. Ada pandangan sebagian ilmuwan administrasi 

yang menyebutkan bahwa hanya sebagian kecil kebenaran administrasi yang 

dapat dilaksanakan, dan sebagian besar kebenaran diabaikan dalam praktik 

administrasi. 

 Pernyataan ini secara fenomena sebenarnya tidak ada alasan untuk 

membantahnya memang suatu kondisi yang dialami oleh para praktisi 

administrasi untuk menegakkan kebenaran, di samping suatu hal yang sangat 

mengerikan. Bagaimanakah jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut? Hanya 

satu jalan, menegakkan kejujuran dan menjunjung tinggi kebenaran dalam 

melaksanakan praktik administrasí dari semua aspek kehidupan manusia, baik 

secara individual, kelompok, sampai organisasi yang lebih besar. 
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 Masih adakah yang mempertentangkan administrasi itu sebagai bagian 

dari ilmu pengetahuan? Dan masih ada pulakah yang mempertentangkan 

bahwa pengetahuan itu bagian dari administrasi?. Bila seseorang berpikir dan 

merenung terhadap pertanyaan itu dengan berusaha mengungkapkan sejujur-

jujurya, maka itulah yang disebut kebenaran administrasi. Kalau begitu, ruang 

lingkup kebenaran ilmu administrasi yang mana saja…?. Jawabnya antara lain 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Kebenaran Asal Mula 

 Dikatakan bahwa asal mula kebenaran ilmu administrasi adalah dari 

pengetahuan yang telah dikompilasi dalam suatu integrasi pemikiran manusia. 

Jika diyakini bahwa asal mulanya itu adalah salah maka itulah kebenaran 

dalam kesalahan, dan jika asal mulanya itu adalah benar maka itulah 

kebenaran dalam kebenaran. Oleh sebab itu, dalam ilmu pengetahuan pada 

umumnya, dan ilmu pengetahuan bidang administrasi pada khususnya, tidak 

mengenal kesalahan tetapi yang dikenal hanyalah kebenaran.  

Dalam pengimplementasian ilmu admnistrasi, utamanya yang 

diorientasikan kepada kegiatan profesionalnya, menerjang ke wilayah terang 

dan gelap dalam kesadaran manusia untuk melakukan aktivitas yang  

dianjurkan admnistrasi dipandang suatu profesi yang dominan, dikerjakan 

karena hanya tuntutan pemenuhan kebutuhan belaka. Pada saat tertentu, akan 

tiba giliran seseorang mengklaim dirinya melaksanakan kebenaran 

admnistrasi, tetapi pada saat tertentu pula melakukan suatu tindakan 

pemalsuan kebenaran. 

Telah dijelaskan di atas bahwa ilmu administrasi hanya mengenal 

kebenaran dan tidak mengenal kesalahan. Apakah Anda setuju pernyataan ini? 

Bila Anda menjawab setuju atau tidak, marilah kita berpikir dengan melihat 
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contoh di mana seorang widyaiswara memberikan sebuah kasus untuk 

dianalisis oleh para peserta diklat sebagai berikut. 

 Perang nuklir telah berlangsung! Segera setelah itu, sebagian besar dari 

bagian dunia akan menjadi rusak akibat radiasi nuklir. Jika kita sebagai 

delegasi Perwakilan PBB telah mengetahui dan mempelajari bahwa karena 

adanya arus angin, terdapat sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni terletak 

sekitar 300 km dari Pantai Australia, tidak seluruhnya rusak oleh radiasi.  

Para ilmuwan memperkirakan bahwa tumbuhan di pulau tersebut telah 

binasa, tetapi struktur tanahnya tidak rusak. Pada saat itu, hanya tersedia 

waktu yang sangat singkat dan sebuah pesawat terbang kecil di pelabuhan 

udara pantai Australia yang akan segera berangkat menuju pulau kecil 

tersebut. Pilot harus segera mnerbangkan pesawat kecil tersebut maksimal 

hanya dapat membawa enam orang penumpang lainnya.  

Tetapi pada saat itu, ada sepuluh orang calon penumpang di pelabuhan 

udara dengan data-data sebagai berikut. 

1.  Ahli pertanian, wanita, peminum dan usia 37 tahun;  

2. Profesor sebuah universitas, usia 34 tahun;  

3. Guru agama, usia 35 tahun;  

4. Penyanyi, wanita, usia 30 tahun;  

5. Seorang polisi, berpistol, umur 39 tahun; 

6. Istri kepala suku, hamil, umur 35 tahun;  

7. Kepala suku dari Afrika, umur 38 tahun;  

8. Dokter, homoseks, umur 46 tahun;  

9. Prajurit dari pulau Pasifik Selatan, umur 37 tahun; 

10. Hakim senior yang punya kredibilitas, usia 47 tahun. 

 Kita sebagai ketua delegasi pemerintah yang diberi wewenang dan 

hanya mempunyai waktu 30 menit untuk memilih enam orang di antara 

Indra Muda



 
 

sepuluh orang untuk dapat ikut pesawat kecil, serta memulai usaha menata dan 

menciptakan kehidupan baru di pulau kecil yang terpencil tersebut.  

Kita diminta mendiskusikan dan menetapkan:a). kondisi seperti apa 

yang mungkin terjadi di pulau tersebut akibat perang nuklir; b) bentuk 

kehidupan baru yang dapat berlangsung dan berkembang;  c) upaya apa yang 

dilakukan untuk membentuk kehidupan yang lebih baik. 

 Para peserta diklat dengan antusias berpikir dan berdiskusi untuk 

mencari kebenaran dengan memberikan argumentasi berdasarkan jalan 

pikirannya masing-masing. Dalam memberikan argumentasi, dari sekian 

banyak peserta diklat itu ada yang benar dan ada yang salah, tetapi yang pasti 

tidak ada satu pun peserta dikatakan salah argumentasinya karena semua 

peserta berpikir kebenaran informasi dalam kasus itu. 

 Setelah diskusi kelompok selesai, dipertemukanlah antar kelompok dan 

saling memberikan argumentasi berdasarkan jalan pikirannya masing- masing 

sesuai informasi dalam kasus. Ketika giliran widyaiswara berkomentar, 

pendapat setiap kelompok semuanya dibenarkan. Begitu peserta tersenyum, 

berkata lagi widyaiswara semua argumentasi peserta salah. Dikatakan benar 

dalam kebenaran karena sesuai dengan fakta informasi, tetapi benar dalam 

kesalahan karena fakta dalam informasi itu tidak pernah terjadi. Memang 

benar tidak pernah terjadi bukan? Bolehkah dikatakan, memang salah tidak 

pernah terjadi.  

Penjelasan kasus tersebut mendorong kita berpikir apa wujud dari 

kebenaran itu? Argumentasi ilmuwan mengatakan kebenaran itu adalah 

kesesuaian antara fakta dengan pikiran, antara moral dengan perbuatan, dan 

lain sebagainya. Hal ini disebut dengan kebenaran empirikal. Lain halnya 

dengan tinjauan agama dan yang disebutkan dalam kitab, misalnya manusia 
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itu akan mati, Tuhan itu ada, dan sebagainya. Hal ini disebut dengan 

kebenaran transidental. 

Apabila kembali ke argumentasi para peserta diklat, dengan memberikan 

alasan berdasarkan informasi yang ada dalam kasus tersebut, maka hal ini 

mengandung kebenaran secara empirikal. Akan tetapi, setelah menelusuri 

apakah pernah terjadi apa yang dikasuskan itu maka jawabannya benar tidak 

pernah terjadi. Hal ini disebut dengan kebenaran transidental. Sekarang timbul 

pertanyaan, apakah terdapat kebenaran empirikal dan transidental dalam 

mengimplementasikan teori dan praktik administrasi? Jawabannya ada dalam 

pertanyaan apakah Anda jujur dalam mengimplementasikan teori dan praktik 

administrasi? 

2. Kebenaran Mengungkap 

 Bagaimana mengetahui kebenaran yang dikandung ilmu administrasi 

melalui ungkapan, atau dengan kata lain ucapan baik secara langsung maupun 

tidak secara langsung, melalui tulisan ilmuwan dan praktisi administrasi? Kita 

maklumi bahwa ungkapan atau ucapan seseorang, baik itu ilmuwan maupun 

bukan ilmuwan, selalu saja mengandung keraguan benar atau salahkah 

ungkapan atau ucapan itu. Untuk mengukur benar atau salahnya suatu 

ungkapan atau ucapan sangat ditentukan kepada konkrenitas yang 

diungkapkan itu, karena konkrenitas bisa menentukan kesesuaian. Kalau 

sesuai antara ungkapan dengan konkrenitasnya berarti kebenaran, tetapi kalau 

tidak sesuai konkrenitas dengan ungkapan, berarti kesalahan.  

Pembahasan terdahulu disebutkan bahwa ilmu pengetahuan tidak 

terlepas ilmu administrasi adalah hanya berada dalam pikiran, atau dengan 

kata lain abstrak olehnya hanya mengenal kesesuaian. Karena memang 

berpikir berorientasi kepada kesesuaian apa yang dipikir itu pula yang 

diungkapkan. Hal ini merupakan bagian dari kebenaran ilmiah abstrak. 
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Dengan demikian, kebenaran ilmiah meliputi kebenaran yang menggambarkan 

kesesuaian, diistilahkan abstrak dan kebenaran yang tidak menggambarkan 

kesesuaian diistilahkan konkret.  

Sebagai renungan, kita berilustrasi bahwa rasa cinta kini telah hilang 

digantikan dengan rasa dengki atau benci, jelas bukan bahwa rasa cinta dan 

rasa dengki itu kebenaran. Bagaimana kalau Anda sendiri berpikir? Dan 

bagaimana pula kalau Anda sendiri ucapkan atau ungkapkan? Serta bagaimana 

pula kenyataan yang Anda rasakan? Anda boleh memberikan komentar yang 

dilandasi kejujuran maupun ketidakjujuran. Hal ini merupakan fenomenologi 

dalam ilmu dan profesi manusia, khususnya di bidang administrasi. 

Berbicara tentang pengungkapan atau pengucapan tentang materi 

(content), administrasi telah berwacana modernitas tetapi masih terdapat 

kontradiktif-kontradiktif dari sejumlah pernyataan dengan kenyataan yang ada. 

Dengan demikian, nalar yang menghasilkan suatu pengungkapan atau 

pengucapan mengalami juga suatu kondisi krisis dan kurang bertanggung 

jawab atas kegagalan-kegagalan dalam keyakinan, kebenaran, dan 

pengungkapan atau pengucapan untuk menghasilkan kejujuran ilmiah. 

Opini publik terhadap pengungkapan atau pengucapan materi (content) 

administrasi didominasi oleh kekuatan penekan terutama yang datangnya dari 

kekuatan penguasa, hanya kaum avonturir saja yang berani menentang secara 

terang-terangan. Hal ini akan mempercepat menjalarnya kondisi krisis nalar 

dalam pengembangan ilmu dan teknologi administrasi. 

3. Kebenaran Memandang 

 Dalam pandangan ilmiah, seharusnya administrasi mampu membangun 

pemikiran terutama di era modernitas ini, agar selalu bisa dipahami dan 

diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Melalui pandangan ilmiah, 

administrasi telah memperlihatkan kemukjizatan untuk menaburkan kebaikan 
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dan kebenaran, demikian sebaliknya menghilangkan kejahatan dan 

kesengsaraan. Manusia akan menerima kebenaran ilmiah yang bisa 

didemonstrasikan, sehingga melahirkan sebuah ilmu pengetahuan yang 

bersifat kumulatif dari kemutakhiran. 

 Memandang jauh ke depan pada alam terbuka berbeda makna dengan 

memandang jauh ke depan di alam pikiran. Memandang jauh ke depan pada 

alam terbuka akan berakhir pada batasan pandangan itu secara realita, tetapi 

memandang jauh ke depan di alam pikiran tidak memiliki batas secara realita. 

Hal inilah cara memandang seorang ilmuwan pada umumnya, dan khususnya 

ilmuwan administrasi. Bagaimana cara memandang suatu kebenaran ilmiah? 

Untuk kebenaran ilmiah, dalam memandang ke depan adalah berpikir untuk 

menyesuaikan pikiran yang akan datang dengan realita yang akan datang. 

Bila Anda telah memiliki gagasan bagus mengenai apa yang dituju pada 

masa depan dan telah mempunyai pengalaman praktisi sebagai kekuatan untuk 

pencapaiannya dan telah dipikirkan sedalam-dalamnya menganai risiko dan 

keuntungan yang akan dihadapi, sesungguhnya hal inilah cara memandang 

kebenaran ilmiah masa yang akan datang. Memandang kebenaran ilmiah, 

terutama masa datang adalah suatu realita dan dapat dipercaya untuk 

mengimplementasikannya, dalam rangka terwujudnya kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup. 

 Dalam upaya pemahaman terhadap fenomena perkembangan suatu ilmu 

pengetahuan, seharusnya ilmuwan melacak lagi secara mendalam agar mampu 

menemukan nomena kebenaran. Sebenarnya manusia yang hidup dalam dunia 

ilmiah sudah mengenal realita objektif atau dunia common sense, yang 

diperkuat dengan pengalaman sehari-hari manusia. Ilmu pengetahuan dimulai 

dari kesederhanaan dan merupakan suatu tujuan, bukan menjadi titik tolak 
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bergeraknya ilmuwan mencari ilmu. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan 

administrasi justru merupakan upaya untuk menyederhanakan suatu realita. 

4. Kebenaran Bentuk 

Sebelum manusia menemukan suatu metode atau cara kerja yang lebih 

bersifat keilmuan, terlebih dahulu berangkat dari pengalaman-pengalaman, 

tentu saja bukan sekadar kesan indrawi yang sama sekali tidak tersusun secara 

sistematis dan teratur. Pengalaman objektif yang terorganisasi dalam struktur 

yang sistematis dan teratur Inilah yang dimaksudkan dengan kebenaran bentuk 

ilmiah. 

 Dalam dunia transisi, dari manusia penganut pemikiran tradisional 

mengarah kepada manusia penganut pemikiran modernisasi, seringkali 

terlintas ungkapan hanya berteori tetapi praktiknya tidak demikian. Ungkapan 

ini adalah suatu upaya menciptakan kesesatan dalam pemahaman dan 

pengertian terhadap suatu bentuk kebenaran teori dari ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan. Secara realita, dalam kehidupan masyarakat ilmuwan yang 

berpikir tentang teori tindakannya sesuai dengan materi teori bersangkutan. 

Demikian pula sebaliknya, jika manusia ilmuwan berpikir bertentangan 

dengan teori maka tindakannya akan bertentangan dengan materi (content) 

teori yang dimaksud. 

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana suatu kebenaran dapat 

membentuk suatu teori? Kebenaran teori, dari cabang ilmu pengetahuan apa 

pun, selalu melewati pembuktian secara rasional dari fakta empiris. Apa yan 

dirasakan oleh seorang manusia yang mencintai adalah rasa ingin terhadap 

manusia yang dicintai, sama halnya kalau dikatakan apa yang dirasakan 

seseorang berpikir adalah karena rasa ingin mengetahui. Adanya rasa ingin 

mengetahui dan dapat mengetahui suatu bidang ilmu pengetahuan itulah yang 
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dimaksud dengan kebenaran bentuk suatu ilmu pengetahuan, termasuk di 

dalamnya ilmu pengetahuan administrasi. 

Pemahaman merupakan produk dari pengalaman manusia, pengetahuan 

merupakan produk dari pemahaman manusia, dan ilmu merupakan produk dari 

pengetahuan. Itulah sebabnya disebut dengan ilmu pengetahuan (administrasi). 

Pengalaman, pemahaman, pengetahuan, dan ilmu bukanlah sekadar fakta yang 

sederhana melainkan gabungan dari dua faktor yang seolah-olah bertentangan, 

yaitu antara faktor materi (content) dengan faktor formanya. Akan tetapi, 

kalau kita menelusuri secara mendalam kebenaran apa yang dikandung kedua 

faktor ini, akan ditemukan suatu pola pikir bahwa kedua faktor tersebut 

bukanlah bertentangan melainkan berjalan berbarengan dengan saling 

memperkuat dalam rangka kebenaran suatu bentuk ilmu pengetahuan.  

5. Kebenaran Isi 

 Setiap ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan administrasi, akan 

bisa dipelajari, atau dengan kata lain, dibaca apabila dituangkan dalam bentuk 

tulisan. Bangunan tulisan dengan sistematikanya yang terstruktur dengan 

dibantu metode tertentu, baik secara deduksi, induksi maupun pembuktian 

kebenaran bangunan tulisan secara silogisme, inilah yang dimaksud dengan 

kebenaran ilmiah secara formal. Timbul pertanyaan, apakah kebenaran ilmiah 

secara material atau kebenaran isi (content) Untuk menemukan kebenaran 

ilmiah secara material, kita harus mempelajari makna yang dikandung dalam 

bangunan tulisan, setiap kata, istilah kalimat, paragraf, sampai pada 

argumentasi dalam tulisan yang panjang mengandung makna atau hakikat 

yang berlainan antara satu dengan yang lainnya. 

Kebenaran isi atau materi (content), khususnya pada ilmu dan teknologi 

administrasi yang dikuasai oleh ilmuwan, akan menentukan corak atau warna 

kualitas ilmuwan yang satu dengan ilmuwan yang lainnya. Secara kenyataan 
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bahwa kepala manusia adalah sama, yaitu masing-masing bundar, di dalamnya 

terdapat otak, dan di dalam otak terdapat pikiran, tetapi kenapa kecerdasan 

intelektual manusia yang berbeda-beda…?. 

 Untuk menjawab pertanyaan di atas, memerlukan suatu perenungan. Di 

atas sudah dikemukakan bahwa tidak digunakan istilah memiliki, ini juga 

memerlukan perenungan. Mungkin Anda tidak setuju apa yang saya katakan, 

itu adalah hak Anda. Mari kira berilustrasi. Semua manusia memiliki otak 

berarti otak milik manusia, dan tidak semua manusia memiliki pikiran (mind). 

Kalau pikiran bukan milik manusia, siapa pemilik pikiran itu, jawabnya adalah 

pencipta pikiran itu, sedangkan otak adalah milik manusia. Sebagai contoh, 

untuk merenung seorang profesor memiliki otak, dan dalam otaknya terdapat 

pikiran intelektualnya yang cemerlang. Tetapi ketika sang profesor terbaring 

kaku, otak masih ada dalam kepalanya tetapi pikiran sudah menghilang. Ke 

mana pikiran itu? Bukankah kembali kepada penciptanya? Untuk menjawab 

pertanyaan ini kembali kepada renungan.  

Memang tidak menjadi permasalahan bila manusia tidak lagi 

memerlukan pola-pola realita untuk tujuan hidup, yang akan menumbuhkan 

rasa percaya pada dirinya sendiri. Tetapi sejarah hidup manusia berkata lain, 

mutlak manusia memerlukan semuanya itu. Karena dalam perjalanan 

kehidupan manusia senantiasa ada masa jaya dan ada pula masa suram, hal ini 

saling berganti tanpa dapat diprediksi olch manusia yang bersangkutan 

6. Kebenaran Konsep 

 Pemahaman tentang kebenaran konsep ilmu dan teknologi administrasi 

pada dunia profesional dengan dunia keilmuan sangat berbeda. Pemahaman 

konsep pada dunia profesional administrasi adalah sederetan ide atau gagasan 

yang dituangkan dalam tulisan, sedangkan pemahaman konsep di dunia 

keilmuan adalah serangkaian pengetahuan yang sejenis dengan membentuk 
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suatu wawasan pemikiran mendalam, atau dapat pula dikatakan konsep adalah 

suatu istilah yang dapat digeneralisasi pemahamannya. Contohnya: 

manajemen, administrasi, manusia, dan lain sebagainya, karena kesemuanya 

ini mengandung pemaknaan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. 

Manajemen disebut dengan konsep sebab manajemen beraneka 

kebenaran yang dikandungnya, misal manajemen rumah sakit, manajem 

pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen personalia. Demikian juga 

dengan administrasi, misalnya administrasi keuangan, administ kepegawaian, 

administrasi perkantoran, administrasi perkawinan lain sebagainya yang 

memberikan pemaknaan yang berbeda-beda. Bagaimana asal mula lahirnya 

suatu konsep, khususnya pada ruang lingkup ilmu dan teknologi administrasi?  

 Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya telah dijelaskan pada 

pembahasan terdahulu, tetapi mungkin tidak ada salahnya memperjelasnya 

kembali melalui skematis ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengetahuan tercipta pada diri manusia bila memiliki dua jenis 

kemampuan, yaitu kemampuan menalar yang diistilahkan knowing 

Konsep 

Knowledge 

Knower Knowing 
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kemampuan dalam kesadaran yang diistilahkan knower. Kedua kemampuan 

ini bila diintegrasikan ke dalam satu kesatuan maka lahirlah pengetahuan yang 

diistilahkan knowledge. Pengetahuan sebenarnya terdapat berbagai jenis dalam 

satu rumpun, misalnya rumpun pengetahuan tentang manusia, jenisnya antara 

lain pengetahuan tentang tangan, telinga, mata, dan lain sebagainya. Integrasi 

dari berbagai pengetahuan tentang manusia menciptakan konsep. Kegunaan 

konsep sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, karena 

operasionalisasi konsep melahirkan variabel sampai kepada indikator yang 

dapat diuji atau dibuktikan kebenarannya.  

7. Kebenaran Teori 

 Ilmu dan teknologi administrasi bersumber dari teori, kemudian ilmu 

dan teknologi administrasi melahirkan teori. Sedangkan teori lahir bersumber 

dari konsep, kemudian teori melahirkan konsep, dan seterusnya. Untuk lebih 

mudah direnungkan, marilah kita gambarkan ke dalam skematis berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori Ilmu 

Knowledge 

Knower 
Knowing 

Konsep 

Indra Muda



 
 

Skema di atas merupakan suatu proses yang menggambarkan 

mekanisme pengembangan suatu pengetahuan, konsep, teori, sampai kepada 

ilmu yang tidak dapat dikotomikan antara satu dengan yang lainnya, tetapi 

merupakan suatu kesatuan yang berlangsung terus-menerus secara sistematis 

dalam pemikiran manusia untuk merenungi keajaiban ilmu pengetahuan. 

 

4.4. Metode Untuk Mencari Suatu Kebenaran  

Mencari kebenaran ilmu dan teknologi administrasi sudah pasti tidak 

luput dari penggunaan metode tertentu, karena dengan metode yang tepat akan 

mempermudah kita menemukan kebenaran ilmu dan teknologi administrasi 

yang kita cari. Walaupun kita telah pahami bahwa ilmu dan teknologi 

administrasi berada pada daerah pemikiran (mind) manusia, tetapi kekuatan 

atau besaran daerah pemikiran tetap dipengaruhi oleh dunia luar (external 

world). 

 Bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun manusia telah menggeluti 

ilmu dan teknologi administrasi. Dalam kurun waktu selama itu, terdapat dua 

jenis reaksi yang bergelora dalam pikiran atau perasaan manusia yang 

menggelutinya. 

1. Kebenaran yang didapatkan dalam ilmu dan teknologi administrasi 

membuat manusia merasa puas. Oleh karena itu, manusia merasa 

kagum terhadap kebenaran yang diperolehnya. Kenapa terdapat rasa 

kagum dalam menerima kebenaran ilmu dan teknologi administrasi? 

Karena dipaparkan dan dikembangkan berdasarkan patokan-patokan 

logika yang ramping, tegas, lugas, dan dapat menyatakan sesuatu di 

kala benar adalah benar dan menyatakan pula di kala salah adalah 

salah. Berdasarkan hal tersebut, kita dibuat kagum karena merasa 
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hanya itu yang benar dan tidak ada yang paling benar selain itu. 

Apabila terjadi pertentangan, maka pertentangan itu yang salah. 

2. Kebenaran ilmu dan teknologi administrasi merupakan hal yang 

sangat sederhana menjadi sangat kompleks, di mana hal itu logis dan 

wajar. Namun dalam perkembangan, tadinya dianggap benar tetapi 

setelah ada yang baru, maka yang lama itu menjadi salah. Oleh sebab 

itu, apa hari ini dianggap benar mungkin besok atau lusa sudah 

dianggap salah. Tidak begitu saja pemanfaatan ilmu dan teknologi 

administrasi untuk kenikmatan hidup manusia, tetapi secara realita 

perkembangan ilmu administrasi saling mengganjal, dan bahkan 

saling meracuni. Dalam kedamaian, ilmu dan teknologi administrasi 

membuat manusia berkejaran dengan waktu yang tidak menentu. 

Dengan ilmu dan teknologi administrasi yang indah ini membuat 

hidup kita lebih mudah, tetapi kita juga dibawa kepada alam 

kebahagiaan dan kesejahteraan yang sedikit sekali. Itulah sebabnya 

kebenaran ilmu dan teknologi administrasi bersifat relativisme. 

 Uraian di atas memberikan informasi bahwa kondisi lingkungan ilmu 

dan teknologi administrasi dewasa ini semakin mencemaskan, di mana 

perkembangan ilmu dan teknologi administrasi semakin cepat, etika dan 

moralitas ilmuwan semakin merosot. Fenomena ini tampak dalam kehidupan 

manusia bahwa rasionalitas ilmuwan menjadi lahan empuk untuk 

memanfaatkan kesempatan dalam pelanggaran etika dan moralitas ilmu dan 

teknologi administrasi untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan, walaupun 

tindakan pelanggaran etika. 

Untuk mencari kebenaran ilmu dan teknologi, khususnya di bidang 

administrasi, dalam rangka mencapai suatu tujuan idealnya tidak 

diperkenankan berhenti di tengah jalan sebelum dilakukan upaya yang 
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maksimal. Kalau semua usaha telah dilakukan secara maksimal namun 

mengalami kegagalan, barulah diterima sebagai takdir. Hal ini 

memperlihatkan bahwa manusia senantiasa memiliki keterbatasan. 

Mencari kebenaran di bidang administrasi dapat ditelusuri dari dua sudut 

pandang. Pertama, mencari kebenaran berdasarkan dengan hakikat ilmu dan 

teknologi administrasi, dan kedua, mencari kebenaran dari sudut pandang 

profesi administrasi. Mencari kebenaran dari sudut ilmu dan teknologi 

administrasi dimulai dari proses pemikiran yang rasional dan dipadukan 

dengan fenomena-fenomena yang ditemukan dari pengalaman-pengalaman 

manusia, sampai kepada pembuktian-pembuktian dengan melalui pengujian-

pengujian. Sedangkan mencari kebenaran profesional administrasi dimulai 

dari proses pelaksanaan suatu kegiatan sampai kepada keberhasilannya. 

 Banyak usaha yang dilakukan untuk membangun kegiatan profesional 

di bidang administrasi dengan munculnya organisasi bidang keilmuan 

administrasi maupun organisasi yang berkaitan dengan profesi administrasi. 

Penemuan kebenaran dan kemahiran dalam mengimplementasikan profesi 

administrasi, sasarannya adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas untuk 

melahirkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi anggota organisasi yang 

bersangkutan maupun anggota masyarakat pada umumnya.  

Usaha yang dilakukan untuk membangun dan meningkatkan profesional 

di bidang administrasi, telah banyak dikemas dalam berbagai kebijakan. Salah 

satu kebijakan yang dianggap cukup strategis adalah membangun dunia 

pendidikan, khususnya di bidang administrasi, agar mampu menghasilkan 

tenaga-tenaga terampil yang siap mengerjakan kegiatan profesional 

administrasi. 

 Timbul pertanyaan, apakah usaha mengemas kebijakan bidang 

pendidikan sudah dapat melahirkan tenaga yang mampu melaksanakan 
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kegiatan profesi administrasi? Kenyataannya sekarang ini belum. Bahkan 

kesadaran dalam mengembangkan profesional masih sangat memprihatinkan. 

Jika berlanjut terus-menerus kondisi semacam ini, akan sangat merugikan 

dalam dunia kompetitif.  

Dalam pencarian kebenaran keilmuan dewasa ini, metode yang palin 

banyak digunakan, baik di kalangan perguruan tinggi, profesional, maupun 

masyarakat pada umumnya adalah melalui penelitian (research) dalam dunia 

penelitian dan sasarannya terdiri atas dua jenis. Pertama, untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diistilahkan penelitian 

ilmiah (scientific research), lebih banyak dilakukan oleh para ilmuwan 

termasuk para ilmuwan administrasi. Kedua, penelitian untuk ketepatan 

pelaksanaan sesuatu profesi lebih banyak dilakukan oleh berbagai organisasi 

pemerintah, organisasi swasta, maupun organisasi kemasyarakatan, baik 

secara individu maupun secara berkelompok. 

 Salah satu metode dalam mencari kebenaran terhadap ilmu dan 

teknologi administrasi adalah melalui kegiatan penelitian ilmiah (scientific 

research). Penelitian ilmiah sangat banyak jenis dan bentuknya, biasanya 

disesuaikan dengan masalah keilmuan yang akan diteliti. Yang pasti kegiatan 

penelitian ilmiah adalah usaha mencari kebenaran ilmiah itu sendiri dengan 

menggunakan berbagai pendekatan-pendekatan yang rasional. 

 Metode adalah suatu cara bertindak menggunakan akal pikiran untuk 

mencapai hasil, dengan mempertimbangkan resiko terkecil. Jadi metode 

penelitian ilmu dan teknologi administrasi adalah suatu cara berpikir atau 

bertindak untuk mencari kebenaran ilmu pengetahuan di bidang administrasi, 

dengan mempertimbangkan manfaat seluruh sumber daya yang dimiliki secara 

efisien dan efektif. Penjelasan ini masih dapat mempertanyakan apa 

sesungguhnya yang dicari dalam metode penelitian? Yang dicari adalah 
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bermacam-macam data, fakta, maupun informasi sangat tergantung kepada 

objek yang diteliti. Objek penelitian adalah masalah yang perlu dianalisis 

untuk menemukan jalan keluarnya. 

 Persepsi tentang data mempunyai dua pandangan, yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

dokumen. Tetapi kita perlu merenung bahwa penjelasan ini hanya berorientasi 

kepada sumber data, sedangkan penggunaan data dalam analisis berbeda 

pemaknaannya. Boleh jadi sumber data sebagai sekunder dalam 

penggunaannya menjadi primer, atau sebaliknya, sumber data primer 

penggunaannya menjadi sekunder.  

Sejalan dengan pembahasan terdahulu, kebenaran ilmu dan teknologi 

administrasi maupun dengan ilmu-ilmu lainnya adalah mengandung kebenaran 

relatif (empiris) bukan kebenaran mutlak (transidental), karena orientasi 

kepada rasionalitas atau cara berpikir. Oleh sebab itu, kebenaran ilmiah, 

mungkin besok atau lusa, akan mengalami pergeseran (pergeseran di sini 

bukan berarti salah) arti. Karena ilmu dalam pergeserannya hanya mengenal 

tiga masa, yaitu klasik, masa klasik baru, dan modern. 

 Dengan adanya pergeseran nilai pemaknaan teori dalam ilmu dan 

teknologi, administrasi merupakan suatu desakan untuk melakukan pencarian 

kebenaran melalui penelitian ilmiah (scientific research), yang sesuai dengan 

pergeseran-pergeseran akibat adanya suatu perubahan. Dalam menentukan 

ketepatan, pergeseran nilai kebenaran tersebut diperlukan suatu bentuk 

penelitian untuk mengukur dan pembuktian yang lebih tepat, dengan harapan 

mendapat penghargaan di kalangan ilmuwan administrasi sebagai otorita 

dalam perlakuan pemikiran dan tindakan objektif, bukan spekulatif dan 

subjektif.  
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Setiap penelitian ilmu dan teknologi administrasi pasti mempunyai 

tujuan dan kegunaan dalam kehidupan para ilmuwan administrasi. Secara 

umum, tujuan penelitian ilmu dan teknologi administrasi terdiri atas tiga 

macam. Pertama, bertujuan untuk menemukan teori baru dalam ilmu dan 

teknologi administrasi, kedua, bertujuan untuk membuktikan kebenaran yang 

dikandung teori-teori dalam ilmu dan teknologi administrasi dan ketiga, 

bertujuan untuk mengembangkan teori-teori dalam ilmu dan teknologi 

administrasi.  

Melalui berbagai aktivitas penelitian, baik yang orientasinya kepada 

pengembangan ilmu dan teknologi administrasi maupun orientasinya kepada 

peningkatan profesionalisme di bidang kegiatan administrasi, manusia dapat 

menggunakan hasilnya langsung dalam rangka memecahkan berbagai 

persoalan di bidang administrasi. Dukungan teori perlu ditegakkan agar 

penelitian itu mempunyai landasan yang kokoh. Maksudnya untuk dapat 

meningkatkan profesionalisme penelitian dalam rangka membangun suatu 

konsep, teori, sampai kepada pengembangan ilmu dan teknologi administrasi. 

Dalam dunia akademisi, lumrah terjadi diskusi yang serius antara para 

ilmuwan administrasi maupun para ilmuwan disiplin ilmu lainnya yang 

fanatisme pada aliran metode penelitian kualitatif dengan aliran metode 

penelitian kuantitatif. Dalam diskusi, saling mempertahankan argumentasi 

berdasarkan jalan pemikiran kebenaran ilmu yang ditekuni atau yang 

dipahami. Bukan itu yang menjadi persoalan bagi kita di sini, tetapi yang 

penting adalah cara pembuktian dan pengujian yang cepat dan tepat sehingga 

dapat diperoleh kebenaran yang diharapkan di bidang ilmu dan teknologi 

administrasi. 

 

4.5. Paradigma dan Cara Pandang Administrasi  
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 Sebagaimana telah diungkapkan pada pembahasan terdahulu, 

administrasi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial. Administrasi 

sebagai ilmu pengetahuan berada dalam pemikiran manusia ilmuwan 

senantiasa dihadapkan pada berbagai bantahan dan wajib memberikan 

penjelasan tentang nilai kebenaran, sesuai dengan prinsip-prinsip umum 

empiris. Sebenarnya fokus utama ilmu administrasi adalah persoalarn tentang 

manusia, terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan keteraturan dalam 

rangka peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. 

 Dalam perkembangan ilmu dan teknologi administrasi, para ilmuwan 

memposisikan diri pada masing-masing cabang administrasi. Ada yang 

berorientasi pada pengaturan dan keteraturan pengelolaan negara lahirlah 

administrasi negara, ada yang berorientasi kepada pengaturan dan keteraturan 

pengelolaan perusahaan lahirlah administrasi bisnis, ada yang berorientasi 

pengaturan dan keteraturan pengelolaan pemerintahan lahirlah administrasi 

pemerintahan. Hal ini sekaligus memberikan pembuktian bahwa ilmu dan 

teknologi administrasi berkembang dalam pemikiran (mind) manusia yang 

diperkuat kemampua  berpikir (the knower) dari seluruh fenomena, yang 

diperoleh dari pengalaman individu dan kemampuan menalar (the knowing) 

dalam memberikan argumentasi atau penjelasan terhadap fenomena yang 

diperoleh dari pengalaman oleh manusia yang bersangkutan.  

Kalau kita menelusuri asal mula istilah paradigma, pertama-tama 

dilontarkan oleh Thomas S. Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific 

Revolutions. Kemudian berkembang ke dalam seluruh aspek kehidupan 

manusia, baik dalam organisasi formal dalam artian organisasi milik 

pemerintah secara resmi maupun organisasi informal atau organisasi yang 

tidak dibentuk secara resmi. Paradigma adalah suatu pandangan yang 

disepakati dari seluruh anggota organisasi, jika paradigmanya organisasi. 
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Kalau paradigma negara, berarti semua pandang yang telah disepakati seluruh 

warga negara yang bersangkutan, dan lain sebagainya. 

 Sebenarnya paradigma suatu pandangan organisasi, pemerintah, sampai 

kepada negara yang relatif permanen, harus dan wajib setiap anggota atau 

warga untuk mempertahankannya. Bagaimana dengan paradigma ilmu 

pengetahuan? Paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kesepakatan 

terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang bersangkutan, yang harus dan wajib dipertahankan bagi para ilmuwan 

pada bidang ilmu dan teknologi yang dipahaminya. 

 Paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar, yang juga sering 

diistilahkan ontologi administrasi, dengan cara pandang yang relatif 

fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi, serta 

pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Perubahan suatu paradigma atau 

pandangan dapat disebabkan oleh perkembangan pemikiran para ilmuwan 

administrasi atas bantahan-bantahan, karena keraguan kebenaran yang 

dikandungnya itu telah mengalami pergeseran makna.  

Dengan diilhami pemikiran Kuhn, maka perubahan atau pergeseran teori 

dasar (paradigma) ilmu dan teknologi administrasi dapat digambarkan sebagai 

berikut.  

 

 

 

 

 

Paradigma 

Lama 
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Gambar 2: Paradigma Ilmu Administrasi 

 

Paradigma atau pandangan lama tentang ilmu dan teknologi administrasi 

adalah nilai kebenaran yang mulai tergeser pemaknaannya dari persepsi 

berbagai kalangan ilmu administrasi itu sendiri, di mana dalam kondisi 

semacam itu para ilmuwan saling mempertahankan pendapat dan pola 

pikirnya serta menganggap bahwa pendapat atau pola pikirnya yang paling 

benar. Bila kondisi seperti ini semakin melebar dan semakin tajam 

perbedaannya, akan menciptakan suatu kondisi perkembangan ilmu yang 

kurang kondusif. 

Pertentangan pendapat atau pola pikir dari berbagai ilmuwan 

administrasi akan memunculkan anomali (kritikan) secara terbuka, di mana 

kondisi ini memerlukan suatu penengah untuk meredam pertentangan melalui 

anomali (kritikan) antara ilmuwan yang satu dengan ilmuwan yang lainnya. 

Dalam penanganan anomali, upaya yang dilakukan bertujuan untuk 

menciptakan kondisi normal dalam pertumbuhan suatu cabang ilmu 

pengetahuan, kalau keadaan yang tidak mungkin lagi diatasi akan membesar 

kepada kondisi krisis. 

 Kesadaran anomali bagi para ilmuwan administrasi memainkan peranan 

akan munculnya gejala-gejala baru, apakah akan kembali kepada keadaan 

Krisis 

Revolusi Pikiran Normal 
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semula dengan bertekad menciptakan kondisi normal terhadap pemahaman 

content dari ilmu dan teknologi administrasi, atau membiarkan anomali 

berkembang sampai mengarah kepada keadaan krisis ilmu dan teknologi 

administrasi. 

 Kondisi krisis terhadap perkembangan ilmu dan teknologi administrasi 

ditandai dengan hilangnya kepercayaan terhadap konsep teori ilmu dan 

teknologi administrasi, yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan terhadap 

nilai-nilai kebenaran. Tetapi yang mengemuka justru saling menyalahkan 

antara konsep teoritis yang dikemukakan ilmuwan yang satu dengan konsep 

teoritis yang dikemukakan ilmuwan yang lainnya. 

 Keadaan krisis dapat diasumsikan sebagai prakondisi yang diperlukan 

untuk pengembangan teori-teori baru terhadap ilmu dan teknologi 

administrasi. Prakondisi ilmu dan teknologi administrasi merupakan suatu 

proses yang berkepanjangan, karena kondisi ini akan saling tarik-menarik 

dalam menciptakan kondisi normalisasi ke kondisi revolusi yang 

memungkinkan munculnya paradigma baru. 

 Apabila kondisi krisis semakin bertambah, akan menciptakan keadaan 

revolusi antar para ilmuwan administrasi. Akhimya mereka sepakati solusi dan 

saling memahami, sehingga melahirkan paradigma baru di bidang ilmu dan 

teknologi administrasi. Paradigma baru adalah suatu kondisi atau proses 

perkembangan ilmu dan teknologi administrasi, di mana para ilmuwannya 

telah melahirkan kesepakatan yang menyetujui pergeseran kebenaran lama 

menjadi kebenaran baru dari makna ilmu dan teknologi administrasi.  

Dalam perkembangan paradigma administrasi, sebagaimana 

dikemukakan oleh Nicholas Henry, terbagi atas lima perkembangan 

paradigma administrasi, yaitu: 
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1. Dikotomi politik dan administrasi, pelopor paradigma ini adalah 

Goodnow, menyatakan bahwa administrasi orientasi aktivitasnya 

adalah pelaksanaan kekuasaan melalui suatu kebijakan, sedangkan 

politik orientasinya kepada merebut atau memperoleh sesuatu 

kekuasaan. Oleh sebab itu, apabila administrasi vakum maka politik 

mulai bergerak melanglang buana mencari kekuasaan. Setelah 

kekuasaan dilaksanakan dengan berbagai kebijakan, maka 

administrasi mulai aktif dan politik vakum, demikian seterusnya. 

2. Prinsip-prinsip administrasi, pelopor paradigma ini adalah 

Willoughby, menyatakan bahwa prinsip administrasi adalah prinsip 

administrasi, dalam artian bukan prinsip ilmu lain. Sangat banyak 

jenis prinsip administrasi, antara lain prinsip bekerja. Prinsip ini 

hanya memandang kepada keberhasilan apabila diimplementasikan. 

3. Administrasi negara sebagai ilmu politik, pencetus paradigma ini 

adalah Simon, menyatakan bahwa administrasi dan politik adalah 

saling memperkuat dan melengkapi dalam upaya pencapaian tujuan, 

baik itu untuk memperoleh kekuasaan maupun pelaksanaan 

kekuasaan. 

4. Administrasi negara, salah satu pelopor paradigma ini adalah James 

D. Thompson, dalam pelaksanaan pengaturan dan keteraturan 

negara diperlukan ilmu dan teknologi administrasi sebagai sarana 

berpikir dan bertindak, sehingga tugas-tugas kenegaraan dapat 

memberikan hasil yang memuaskan semua pihak. 

5.  Administrasi negara sebagai administrasi negara, pelopor 

paradigma ini dikemukakan sendiri oleh Nicholas Henry, dengan 

mengidentifikasi masalah-masalah kepentingan publik sebagai 

fokus kegiatan administrasi Negara.  
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Selain Nicholas Henry yang membahas tentang paradigma administrasi 

sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial, adalah Frederickson yang 

memberikan pandangan dan buah pemikirannya tentang paradigma 

administrasi sebagai berikut. 

1. Birokrasi Klasik, cara memandang paradigma ini adalah berorientasi 

kepada struktur organisasi sebagai penggambaran, pelaksanaan 

fungsi, dan prinsip-prinsip di dalam manajemen baik 

pengutamaannya kepada organisasi pemerintahan maupun kepada 

organisasi perusahaan atau swasta, sasaran utama paradigma ini 

untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas terhadap 

pelaksanaan berbagai aktivitas administrasi. 

2. Birokrasi Neo Klasik, sebenarnya paradigma ini tidak jauh berbeda 

dengan paradigma pertama, hanya orientasi utamanya adalah proses 

pengambilan keputusan dengan penerapan perilaku manusia dalam 

sebuah organisasi. 

3. Kelembagaan, perhatian utama paradigma ini adalah pemahaman 

mengenai perilaku birokrasi, karena fenomena yang mendasari 

lahirnya paradigma ini adalah masalah-masalah efisiensi, 

efektivitas, semangat kerja, dan produktivitas kerja manusia dalam 

organisasi sangat menurun. 

4. Hubungan Kemanusiaan, nilai yang mendasari kelahirannya 

paradigma ini adalah keikutsertaannya dalam pengambilan 

keputusan agar keputusan yang diambil itu manfaatnya dapat 

dirasakan langsung oleh semua anggota organisasi.  

5. Pilihan Publik, pusat perhatian paradigma ini adalah menciptakan 

nilai-nilai demokratis, sehingga peranan politik semakin diperbesar 
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sebagai sarana publik dalam menentukan pilihan terhadap pemimpin 

suatu organisasi atau Negara. 

6.  Administrasi Negara Baru, sasaran utama paradigma ini adalah 

usaha mengorganisir agar organisasi dapat berjalan ke arah yang 

benar dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal 

yang dilaksanakan dengan pengembangan sistem desentralisasi, 

organisasi demokratis, partisipasi, serta peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat.  

Perubahan yang dapat terjadi terhadap suatu paradigma dalam 

pengelolaan administrasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang 

dilakukan perusahaan swasta adalah untuk mewujudkan kestabilan dan 

kesatuan pemahaman dalam sebuah organisasi. Paradigma lebih berorientasi 

kepada kesadaran setiap anggota organisasi atau warga negara terhadap nilai-

nilai luhur organisasi atau negara yang bersangkutan. 

 Paradigma administrasi telah banyak memberikan sesuatu untuk 

perbaikan, atau dengan kata lain penyempurnaan pelaksanaan administrasi 

pada umumnya, dan khususnya administrasi negara sebagai pelaku utama 

pengaturan dan keteraturan interaksi dan reaksi masyarakat. Setiap warga 

negara berkewajiban mengetahui dan memahami sistem pengaturan dan 

keteraturan yang ditetapkan oleh negara, sedangkan negara berkewajiban 

memberikan pelayanan yang dilandasi kepada cinta terhadap keadilan dan 

benci kepada diskriminatif. 

 

 

4.6. Rangkuman 

Aksiologi ilmu administrasi merupakan salah satu bagian dari filsafat 

ilmu, maka tidak heran begitu banyak pertanyaan yang dapat dimunculkan 
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karena memang filsafat mencari hakikat kandungan makna yang mendalam. 

Atau dalam artian aksiologi, ilmu administrasi selalu mencari kebenaran yang 

hakiki. Oleh sebab itu, merenung itu adalah bagian dari filsafat, karena 

berfilsafat diawali pencarian yang tidak ada dan diakhiri pula yang tidak ada. 

Aksiologi ilmu administrasi merupakan suatu usaha yang dilakukan secara 

sadar dan terencana dalam rangka pemanfaatan, atau dengan kata lain, 

penerapan ilmu administrasi yang teratur dan produktif. Ilmu administrasi 

yang dimanfatkan secara positif memungkinkan manusia lebih leluasa untuk 

berinteraksi dengan sesama manusia maupun dengan lingkungannya, demikian 

juga bahwa ilmu administrasi dapat meningkatkan martabat manusia. Karena 

dengan memanfaatkan kebenaran ilmu administrasi, akan semakin teruji 

kualitasnya serta semakin tampak bahwa ilmuwan administrasi sebagai 

makhluk yang termulia di muka bumi ini. 

Mencari kebenaran ilmu dan teknologi administrasi sudah pasti tidak 

luput dari penggunaan metode tertentu, karena dengan metode yang tepat akan 

mempermudah kita menemukan kebenaran ilmu dan teknologi administrasi 

yang kita cari. Walaupun kita telah pahami bahwa ilmu dan teknologi 

administrasi berada pada daerah pemikiran (mind) manusia, tetapi kekuatan 

atau besaran daerah pemikiran tetap dipengaruhi oleh dunia luar (external 

world). 

Kondisi krisis terhadap perkembangan ilmu dan teknologi administrasi 

ditandai dengan hilangnya kepercayaan terhadap konsep teori ilmu dan 

teknologi administrasi, yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan terhadap 

nilai-nilai kebenaran. Tetapi yang mengemuka justru saling menyalahkan 

antara konsep teoritis yang dikemukakan ilmuwan yang satu dengan konsep 

teoritis yang dikemukakan ilmuwan yang lainnya.  Keadaan krisis dapat 

Indra Muda



 
 

diasumsikan sebagai prakondisi yang diperlukan untuk pengembangan teori-

teori baru terhadap ilmu dan teknologi administrasi. 

 

4.7. Evaluasi 

1. Jelaskan ciri khas konsep aksiologi  

2. Sebutkan dan jelaskan beberapa metode untuk mencari kebenaran. 

3. Jelaskan beberapa paradigm administrasi. 
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