
1 

PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2010 
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS WARMADEWA 

 
 

MATA UJI    : BIROKRASI INDONESIA  
JURUSAN/ CAWU   : ILMU PEMERINTAHAN/ V 
HARI/ TANGGAL   : SELASA, 12 JANUARI 2010 
WAKTU    : 60 MENIT 
RUANG    : 213 KBS 
JUMLAH PESERTA  : 42 ORANG 
SIFAT UJIAN   : TERTUTUP 
DOSEN PENGUJI   : DR. I WAYAN GEDE SUACANA, MSI 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
Bacalah secara cermat seluruh petunjuk dan soal-soal di bawah ini, baru kemudian 

mengerjakannya dengan bagian yang dianggap paling mudah. Untuk jawaban 
kelompok soal A dan B dikerjakan dalam lembaran soal ini. Jawaban kelompok soal C 
dikerjakan dalam lembar kertas jawaban yang sudah disediakan.  

 
 
A. Berilah tanda O (lingkaran) pada hurup A, B, C, atau D dari alternatif jawaban di bawah 

ini yang dianggap paling benar. 
 
1. Birokrasi sering diartikan sebagai: 

A. administrasi negara 
B. organisasi yang rasional 
C. ketidakefisienan organisasi 
D. ketiga-tiganya 
 

2. Tipe ideal birokrasi Weber dibentuk berdasarkan: 
A. penelitian 
B. pengabdian 
C. pengalaman 
D. pendidikan 

 
3. Tipe ideal birokrasi Weber memiliki 4 ciri utama, kecuali: 

A. adanya suatu struktur hirarki 
B. adanya spesialisasi tugas 
C. adanya regulasi 
D. adanya deskripsi kerja 

 
4. Prinsip hierarki adalah prinsip penyusunan organisasi secara: 

A. bertingkat-tingkat 
B. koordinatif 
C. spesialis 
D. ketiga-tiganya 
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5. Model Bureaucratic  Polity  diperkenalkan oleh: 
A. Fred W. Riggs 
B. Karl D. Djackson 
C. Gordon R. Hein 
D. ketiga-tiganya 
 

6. Hubungan yang terjadi dalam organisasi yang bersifat birokratis adalah berdasarkan 
impersonal artinya: 
A. hubungan terikat dengan jabatan dan prosedur 
B. hubungan seperti bapak dan anak 
C. loyalitas pada pribadi seseorang 
D. ketiga-tiganya 

 
7. Promosi dalam organisasi birokrasi dilakukan berdasarkan: 

A. senioritas 
B. dari bawah ke atas 
C. keahlian 
D. ketiga-tiganya 

 
8. Keunggulan birokrasi terletak antara lain pada: 

A. rasional 
B. berkelanjutan 
C. efisien dan efektif 
D. ketiga-tiganya 
 

9. Kelemahan birokrasi dalam prakteknya terutama dalam: 
A. sistem kekuasaan 
B. sistem peraturan 
C. sistem hierarki 
D. aparat pelaksana 

 
10. Prinsip demokrasi tidak dapat dilaksanakan dalam birokrasi terutama dalam hal bidang: 

A. peraturan undang-undang 
B. pendidikan pegawai 
C. kedudukan pegawai 
D. pengawasan 

 
11. Loyalitas aparat birokrasi kepada atasan adalah karena: 

A. tugas 
B. hubungan personal 
C. imbalan 
D. ketiga-tiganya 

 
12. Iron law of oligarchy maksudnya: 

A. seorang elit berkuasa dengan kuat 
B. seperangkat peraturan undang-undang yang mengikat kuat 
C. sekelompok kecil elit berkuasa dengan kuat 
D. seperangkat prosedur yang mengikat 

 
13. Adanya distribusi kekuasaan yang sangat sentralistik yang menimbulkan tumpang tindih 

struktur antara otoritas disatu pihak dengan struktur kontrol di pihak lain, adalah merupakan 
salah satu ciri dari: 

A. birokrasi modern 
B. birokrasi tradisional 
C. birokrasi campuran 
D. Ketiga-tiganya 
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14. Adanya ketergantungan karier politik pada kecerdikan dalam memanfaatkan hubungan 

pribadi dan politik adalah salah satu ciri: 
A. birokrasi sentralistik 
B. birokrasi patrimonial 
C. bureaucratic polity 
D. ketiga-tiganya 

 
15. Beberapa cara mewirausahakan birokrasi (REGOM) menurut Osborne dan Gaebler adalah: 

A. akuntabilitas 
B. responsibilitas 
C. responsivitas 
D. kompetitif 
 

 
B. Pilihlah alternatif jawaban di bawah ini dengan memberi tanda O (lingkaran) pada huruf 

yang dianggap paling benar. 
 
 
1. Karakteristik kekuasaan yang melekat pada paham kekuasaan Jawa yang sangat besar  

pengaruhnya bagi model dan perilaku birokrasi Indonesia adalah: 
(1) kekuasaan adalah memusat (sentralistik) 
(2) kekuasaan berasal dari Tuhan dan bukan dari rakyat 
(3) budaya ewuh-pakewuh 
(4) kekuasaan adalah memencar (desentralistik) 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (4) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 
 

2. Konsep birokrasi patrimonial ditandai oleh ciri-ciri: 
(1) adanya hubungan patron-client 
(2) asas musyawarah dan mufakat dalam pembuatan keputusan 
(3) simbiose penguasa dan pengusaha 
(4) pembuatan keputusan bersifat teknokratik-birokratik 

 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
3. Beberapa aturan yang mencerminkan upaya Golkar sebagai perpanjangan tangan birokrasi 

Pemerintah Orde Baru adalah: 
(1) Permendagri No. 12 tahun 1969 
(2) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1970 
(3) Permendagri No. 13 tahun 1969 
(4) Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1970 
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Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
4. Sumber-sumber kekuasaan birokrasi yang menjadikan peranan birokrasi sangat dominan 

pada masa Orde Baru adalah: 
(1) penguasaan informasi dan keahlian 
(2) kekuasaan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan 
(3) terdapatnya dukungan-dukungan politik 
(4) sifatnya yang permanen dan stabil 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
5. Beberapa usaha yang dilakukan birokrasi pemerintah Orde Baru  dalam melakukan security 

approach dan manajemen konflik  untuk membangun counter bagi kekuatan-kekuatan 
penyebab destabilisasi (destabilizing forces) adalah: 
(1) pembubaran PKI dan penerapan floating mass 
(2) monoloyalitas dan pemenggalan afiliasi 
(3) simplikasi kepartaian dan asas tunggal 
(4)  pemberlakuan UU nomor 5 tahun 1974 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
6. Model birokrasi humanistik  yang menempatkan manusia pada proporsinya memiliki tiga inti: 

(1) kelestarian hidup 
(2) harga diri 
(3) kebebasan 
(4) kemandirian 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
7. Aspek formal reformasi birokrasi Indonesia menyangkut persoalan: 

 
(1) struktur dan prosedur 
(2) administratif 
(3) metode kinerja 
(4) reoriantasi budaya aparat 
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Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
8. Revitalisasi birokrasi dimaksudkan untuk mencari nilai yang tepat dalam rangka mewujudkan 

birokrasi yang efisien dan efektif. Konsepsi yang mencerminkan mengenai hal ini adalah: 
 
(1) new public management (Hood) 
(2) market based public administration (Peters) 
(3) rengineering management (Champy) 
(4) reinventing government (Osborne Gaebler)  
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
9. Proporsionalisasi birokrasi dalam pemerintahan Megawati setidaknya bisa dimanifestasikan 

dengan: 
(1) likuidasi dan pemergeran lembaga departemen dan non departemen yang tidak efektif 
(2) debirokratisasi struktur biro-biro yang dianggap boros 
(3) Implementasi UU pemerintahan daerah 
(4) Pemberian sanksi bagi birokrat yang melakukan praktek KKN 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
10. Beberapa tindakan berikut yang dapat dikategorikan sebagai upaya untuk mereformasi 

birokrasi Indonesia adalah: 
(1) mengembalikan peran “public servant” 
(2) netralitas aparatur 
(3) spoil system 
(4) patronage system 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 
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C. Kerjakan 3 (tiga) dari 6 (enam) soal di bawah ini, dengan catatan: Sdr.  Yang NPM-nya 
ganjil wajib mengerjakan soal bernomor ganjil demikian sebaliknya.  

 
1.   A. Berikan beberapa pengertian birokrasi secara umum.  

B. Tiga kategori birokrasi, yaitu bureau rationality, bureau pathology dan value  free dapat 
mewakili secara relatif berbagai pengertian birokrasi. Jelaskan serta sebutkan pelopor dari 
bureau rationality. 

 
2. Birokrasi Indonesia sering disebut Model Masyarakat Birokratik (bureaucratic polity). 

Sebutkan beberapa tokoh pencetus model ini dan karakteristiknya yang dominan dalam 
menjelaskan perilaku birokrasi kita. 

 
3. Penghapusan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi tuntutan utama kaum reformis 

sampai saat ini. Anderson dan Willner sebelumnya pernah menjelaskan berbagai pola 
hubungan patrimonial yang menjadi sumber munculnya KKN tersebut. Jelaskan mengenai 
hal ini.  

 
4. Upaya demokratisasi dan revitalisasi birokrasi Indonesia bisa dilakukan antara lain dengan 

mengembalikan keterbukaan (transparansi), dan fungsi pertanggungjawaban (akuntabilitas, 
responsibilitas, dan responsivitas). Berikan penjelasan Sdr. mengenai pernyataan tersebut.  

 
5. Deskripsikan bagaimana posisi integritas publik dalam kaitan dengan kemunculan berbagai 

kasus korupsi di Tanah Air. Jelaskan persoalan ini dengan contoh kasus Gayus Tambunan 
yang sedang menjadi topic berita saat ini. 

       
6. Jelaskan manifestasi empirik penggunaan konsep budaya Jawa dalam struktur dan kultur 

birokrasi Indonesia. 
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