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Pemberian pelayanan kepada publik dalam berbagai bidang 

seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya sebagai upaya 

memenuhi kebutuhan dan memecahkan persoalan publik ternyata 

selalu menghadirkan kompleksitas yang tidak selalu mudah untuk 

diatasi. Persoalan itu dapat terkait kapasitas birokrasi hingga 

fragmentasi birokrasi yang memperumit implementasi suatu program, 

dapat juga terkait formasi aktor dan kepentingan yang pada batas 

tertentu bergerak dalam relasi dan dinamika yang konfliktual yang 

tidak produktif, relasi antar otoritas dalam desain desentralisasi juga 

memperluas kompleksitas layanan publik yang diberikan. Singkatnya, 

pelayanan publik tidak selalu terkait dengan masalah teknis pelayanan 

yang mudah diatasi, namun sesungguhnya meliputi banyak aspek yang 

melingkupinya yang justru sulit untuk diatasi secara memadai.    

Situasi yang kompleks tersebut menjadi menarik untuk dikaji 

justru diletakkan terutama di level yang paling bawah yaitu street-level 

bureaucrat sebagaimana yang ditesiskan oleh Lipsky di tahun 80-an 

yang kemudian coba digunakan oleh penulis buku ini untuk 

meneropong persoalan layanan pendidikan. Pada aras garis depan 

pelayanan, para birokrat akan selalu berada dalam situasi dilema 
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dimana tuntutan terhadap pelayanan yang berkualitas dalam berbagai 

dimensi akan terus meningkat itensitas dan kedalamannya dan itu  pada 

kesempatan pertama akan selalu dihadapi oleh birokrat garis depan. 

Namun, di sisi yang lain, mereka berada dalam situasi dengan otoritas 

yang tidak selalu powerfull, sumber daya yang terbatas dan konteks 

relasi sosial intensif yang membuat mereka semakin dilematis. Pada 

saat yang bersamaan, mereka juga akan berhadapan dengan birokrat 

pada level yang lebih tinggi yang menempatkannya dalam relasi 

hirarkis-otoritatif yang memaksa mereka bekerja secara hirarkis. Hal 

inilah yang melahirkan ambiguitas dan konflik kepentingan birokrat di 

garis depan yang menarik untuk dikaji secara terus menerus.   

Secara umum, buku yang ditulis Eliazer Teuf, dkk berusaha 

untuk mengangkat persoalan birokrasi di garis depan terutama dalam 

masalah pendidikan. Sebagai suatu isu kebijakan, pendidikan 

merupakan salah satu aspek penting yang terus menjadi pergulatan 

bagi pengambil kebijakan. Keterbatasan sumber daya, infrastruktur 

pendidikan, standar pendidikan hingga kompleksitas sosial, ekonomi 

dan bahkan politik yang melingkupinya menjadikan isu pendidikan 

jauh lebih kompleks untuk dihadapi. 

Buku ini memiliki kelebihan karena berupaya mengangkat 

kompleksitas pendidikan tidak melulu pada persoalan teknis atau 

managerial semata, namun berusaha menunjukkan kompleksitas aktor 

pelaksananya terutama birokrat di garis depan seperti sekolah dan para 

guru. Tuntutan terhadap mutu pendidikan yang berlaku secara 

nasional, menempatkan sekolah dalam hal ini para guru 

mengembangkan model, media pembelajaran yang efektif. Namun, di 

sisi lain, keterbatasan anggaran pendidikan, sumber daya (guru) yang 

terbatas termasuk kompetensi yang terstandar, lingkungan sosial yang 
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melingkupi seperti kemiskinan, keterbatasan akses, dan sebagainya 

dialami siswa dan orangtua membuat para guru dituntut bertindak 

secara terstandar sekaligus fleksibel, menegakkan aturan sekaligus 

berusaha berempati dengan kondisi siswa dan lingkungan. Ini sekedar 

contoh betapa dilematis pekerjaan pada guru sebagai pelayan garis 

depan. 

Sekali lagi, meskipun mungkin saja buku ini belum secara 

komprehensif mengulas kompleksitas pelayanan di garis depan, namun 

minimal buku ini memberikan penegasan sekaligus gugatan kepada 

pengambil kebijakan untuk lebih pedulL� GHQJDQ� XUXVDQ� ³GL� EDZDK´�

dengan kompleksitasnya. Kebijakan termasuk kebijakan pendidikan 

tidak boleh dan tidak cukup hanya dilihat dalam kaca mata top down. 

Jika itu terus dilakukan, maka penjelasan tentang persoalan pendidikan 

hanya akan terus bergelut dengan penjelasan parsial dan bahkan bias 

hirarkis.  

Untuk itu kami merekomendasikan agar buku ini kiranya dapat 

dibaca tidak hanya oleh mereka yang bergelut secara teoritik dengan 

isu administrasi publik, pelaksana kebijakan namun juga baik dibaca 

oleh pengambil kebijakan.  
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BAB I 

STREET Ö LEVEL BUREAUCRACY DAN 

PERKEMBANGANNYA 

 

 

1.1 Kondisi Street ± Level Bureaucracy (SLB) 

 Lipsky (2010) mengungkapkan bahwa SLB secara 

konsisten dikritik karena ketidakmampuannya untuk 

memberikan layanan yang responsif dan tepat. Hal ini dipicu 

oleh berbagai persoalan, antara lain diskresi, sumberdaya, 

perilaku, kinerja, relasi, konflik, tujuan, kontrol dan inequality 

dalam administrasi. 

 Selanjutnya dijelaskan Lipsky (2010), hasil yang 

diperoleh dari pola perilaku yang kaku dan tidak responsif dari 

diskresi substansial birokrat street-level, dilakukan dalam 

konteks kerja tertentu. Kondisi kerja yang diselimuti berbagai 

masalah dan dituntut untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. 

Lingkungan kerja birokrat street-level terstruktur oleh kondisi 

yang memunculkan pola praktek yang bersifat umum sehingga 

mempengaruhi arah pola yang diambil. Birokrat street-level 

bekerja dalam kondisi yang tidak menentu, sehingga memiliki 

tingkat kebijakan yang relatif lebih tinggi. Umumnya, 

diperhadapkan dengan kondisi: 1) Sumberdaya yang tidak 
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memadai dibanding dengan tugas yang diemban untuk 

dilakukan. 2) Permintaan layanan cenderung meningkat untuk 

memenuhi input. 3) Harapan tujuan lembaga cenderung ambigu, 

kabur atau bertentangan. 4) Berorientasi pada kinerja menuju 

pencapaian tujuan cenderung sulit dilakukan untuk diukur. 5) 

Klien biasanya tida k sukarela, (Lipsky, 2010).  

 Hupe, Hill & Buffat (2015b) mengemukakan bahwa 

birokrat street-level sering kali bekerja sendiri dan sulit diawasi. 

Mereka menempati peringkat terbawah dalam hierarki birokrasi, 

mereka juga terpaksa menyelesaikan segala ambiguitas, 

ketidakjelasan, atau konflik yang ada dalam kebijakan publik 

karena mereka tidak dapat mendelegasikannya lebih jauh.  

 Lipsky (2010) menjelaskan bahwa kondisi kerja SLB 

sesungguhnya dimulai dengan menggambarkan pekerjaan dan 

kondisi kerja para pekerja layanan sosial. Lipsky memandang 

birokrat street-level sebagai penghubung yang diperlukan antara 

pemerintah dan yang membutuhkan (masyarakat yang dilayani). 

Karena pekerja berada dalam posisi terbaik untuk mengevaluasi 

kebutuhan setiap klien, bantuan yang efektif mengharuskannya 

untuk mempertahankan otonomi dan diskresi yang cukup besar.  

 Selanjutnya dijelaskan Lipsky (2010), karena disadari 

pentingnya diskresi, pekerja street-level menolak upaya 

manajemen lembaga untuk membatasinya. Meskipun secara 

teori, manajer dapat mendikte metode kerja, pada kenyataannya 

mereka menghormati otonomi pekerja karena sikap seperti itu 

meningkatkan produktivitas. Dengan demikian pekerja street-


