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JUDUL KEGIATAN

KEBIJAKAN PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI BERBASIS
PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Dinas Perizinan Pemerintah Kota
Yogyakarta, Dinas Perizinan Pemerintah Kabupaten Bantul, dan Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman)

A. TENAGA PELAKSANA KEGIATAN

No.
Nama dan
Keahlian

Gelar
Kesarjaan
(So,S1,S2,S3)

Tugas yang
diselesaikan
Dalam Kegiatan

Alokasi
Waktu

Unit
Kerja
Lembaga

1

2

3

Drs. Suranto,
M.Si.

Drs. Juhari,
M.Si.

Sakir, SIP

S3

S2

S1

Data
dokumentasi dan
wawancara dan
analisis data

Data
dokumentasi dan
wawancara dan
analisis data

Data dokumen
dan wawancara

6 bulan

6 bulan

6 bulan

IP

Lab IP

Lab IP

B. LOKASI KEGIATAN :

No. Lokasi/Laboratorium Alamat Pemilik/Pengelola1 Pemerintah KabupatenSleman Jalan Parasamya BeranTridadi Sleman Bupati
2 Pemerintah KotaYogyakarta Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Walikota
3 Pemerintah KabupatenBantul Kompleks Parasamya Jl. RWMonginsidi No. 1 Bantul Bupati
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C. URAIAN KEGIATAN

1) Penyempurnaan proposal penelitian. Kegiatan ini dilakukan di ruang

referensi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY. Kegiatan ini terutama

melengkapi teori-teori, definisi konsep dan definisi operasional yang

digunakan dalam penelitian. Kegiatan ini membutuhkan bahan-bahan

berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah

struktur organisasi pemerintahan daerah, khususnya organisasi yang

memberikan pelayanan publik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode

studi literatur untuk mengkaji dan memetakan studi-studi yang berkaitan

dengan organisasi pemerintahan itu. Kegiatan ini dimulai sejak tanggal 5

April 2015.

2) Penyempurnaan desain penelitian. Kegiatan ini dilakukan di Laboratorium

Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY. Kegiatan ini membutuhkan bahan-bahan

berupa bacaan dan pengalaman lapangan birokrat yang ditelusuri dari

media internet. Kegiatan ini dilakukan dengan metode studi literatur dan

analisis bahan-bahan online. Kegiatan ini dimulai sejak tanggal 15 April

2015.

3) Pembuatan instrumen penelitian. Sama dengan kegiatan di atas, kegiatan

ini dilakukan di Laboratorium Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY. Kegiatan

ini membutuhkan bahan-bahan berupa bacaan dan pengalaman lapangan

birokrat yang ditelusuri dari media internet. Kegiatan ini dilakukan dengan

metode studi literatur dan analisis bahan-bahan online. Kegiatan ini

dimulai sejak tanggal 25 April 2015.

4) Pengarahan dan pelatihan asisten peneliti. Kegiatan ini melibatkan para

asisten peneliti lapangan yang terdiri dari sarjana dan mahasiswa dari Ilmu

Pemerintahan (S2 dan S1). Kegiatan ini membutuhkan bahan-bahan

berupa instrumen penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan metode

ceramah untuk menjelaskan dan diskusi tentang instrumen penelitian yang

akan digunakan untuk menggali data di lapangan. Kegiatan ini dimulai

sejak tanggal 10 Mei 2015.
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5) Pengumpulan data dokumentasi. Kegiatan ini melibatkan peneliti utama

dan anggota peneliti serta para asisten peneliti lapangan. Kegiatan ini

membutuhkan bahan-bahan berupa keputusan-keputusan pemerintah pusat,

Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan

Pemerintah Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilakukan dengan metode

mengakses internet untuk menelusuri bahan-bahan peraturan perundang-

undangan dan metode dokumentasi di kantor Pemerintah tersebut untuk

menelusuri kebijakan-kebijakan yang telah diwujudkan dalam bentuk

peraturan-peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan

lainnya. Kegiatan ini dimulai sejak tanggal 1 Juni 2015.

6) Pengumpulan data wawancara. Kegiatan ini melibatkan peneliti

utama dan para asisten peneliti lapangan. Kegiatan ini

membutuhkan bahan-bahan berupa tape recorder dan HP untuk

merekam sumber data yang diwawancarai. Sumber data utama

dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Organisasi Setda

Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan

Pemerintah Kabupaten Bantul dan stafnya serta stakeholders.

Kegiatan ini dilakukan dengan metode mendatangi secara langsung dan

mewawancarai sumber-sumber data. Kegiatan ini telah diselesaikan pada

bulan Juni dan Juli 2015.

7) Pengolahan data. Kegiatan ini melibatkan peneliti utama dan para asisten

peneliti lapangan. Kegiatan ini membutuhkan bahan-bahan berupa hasil

dokumentasi lapangan dan wawancara dengan sumber-sumber data.

Kegiatan ini dilakukan dengan metode pengklasifikasian data ke dalam

kategori-kategori yang dibangun sesuai dengan tema-tema dalam

penelitian. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juli 2015.

8) Analisis data. Kegiatan ini melibatkan peneliti utama dan para asisten

peneliti lapangan. Kegiatan ini membutuhkan bahan-bahan berupa hasil

dokumentasi lapangan dan wawancara dengan sumber-sumber data.

Kegiatan ini dilakukan dengan metode perbandingan antara yang normatif-

teoritik dengan data empirik untuk melihat persamaan dan perbedaannya.

Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juli 2015.
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9) Penyusunan laporan kemajuan. Kegiatan ini terutama dilakukan oleh

peneliti utama dan dibantu oleh asisten peneliti. Kegiatan ini

membutuhkan bahan-bahan berupa hasil olah data dan analisis data.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara menuliskan secara sistematis sesuai

dengan tema-tema yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan ini

dilakukan pada bulan Juli 2015.

D. KEGIATAN LANJUTAN

1) Melanjutkan pengumpulan tambahan data. Kegiatan ini melibatkan

peneliti utama dan para asisten peneliti lapangan. Kegiatan ini

membutuhkan bahan-bahan berupa data dokumen. Sumber data dalam

penelitian ini adalah stakeholders yang berpartisipasi dalam penyusunan

SOTK. Kegiatan ini telah diselesaikan pada bulan Agustus, dan

September 2015.

2) Monitoring laporan kemajuan. Kegiatan ini akan dilakukan oleh peneliti

utama. Kegiatan ini membutuhkan bahan berupa laporan kemajuan yang

telah disusun. Kegiatan ini dilakukan dengan metode diskusi terhadap

laporan kemajuan yang telah disusun. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada

akhir bulan September 2015.

2) Revisi laporan kemajuan. Kegiatan ini akan dilakukan oleh peneliti utama.

Kegiatan ini membutuhkan bahan berupa laporan kemajuan yang telah

disusun. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penilaian terhadap laporan

kemajuan yang telah disusun. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada awal

bulan Oktober 2015.

3) Pengumpulan data tambahan. Kegiatan ini akan melibatkan peneliti utama

dan peneliti lapangan. Kegiatan ini membutuhkan bahan berupa data

kepustakaan dan atau data lapangan jika diperlukan untuk melengkapi data

yang telah ada. Kegiatan ini akan dilaksanakan akhir bulan Oktober 2015.

4) Penyusunan laporan akhir. Kegiatan ini akan melibatkan peneliti utama dan

peneliti lapangan. Kegiatan ini membutuhkan bahan berupa laporan

kemajuan yang telah disusun serta data kepustakaan dan atau data
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lapangan tambahan. Kegiatan ini akan dilaksanakan akhir bulan Oktober

hingga awal bulan Novermber 2015.

E. HASIL YANG DICAPAI

F1. Artikel Jurnal

No Judul Artikel Nama Jurnal Status
Kemajuan*)

1 Bureaucratic Approach

in Rearragement of

Local Government

Organizational

Structure

Journal of Government

and Politics

Persiapan

*) Status kemajuan: Persiapan, submitted, under review, accepted, published

F2. Artikel Konferensi

No Judul Artikel Detil Konferensi (Nama,
penyelenggara, tempat,
tanggal)

Status
Kemajuan*)

1 Factors influence

Restructuring of Local

Government

Organization

ICONPO - Persiapan

*) Status kemajuan: Persiapan, submitted, under review, accepted, presented

F3. Paten
No Judul Usulan Paten Status Kemajuan*)

*) Status kemajuan: Persiapan, submitted, under review
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F4. Buku

No Judul Buku (Rencana) Penerbit Status
Kemajuan*)

1 Menata Ulang

Kelembagaan

Pelayanan Perizinan

Pemda

LP3UMY Persiapan

*) Status kemajuan: Persiapan, under review, published

F5. Hasil Lain (Software, Inovasi Teknologi, dll)
No Nama Output Detil Output Status Kemajuan*)

*) Status kemajuan: Cantumkan status kemajuan sesuai kondisi saat ini
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F.
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Rincian Penggunaan Dana Penelitian

HONOR OUTPUT KEGIATAN
Item Honor Volume Satuan Honor/Jam

(Rp)
Total
(Rp)

1. Honorarium peneliti
utama

96 jam 75.000 7.200.000

2. Honorarium anggota
peneliti

80 jam 37.500 3.000.000

3. Honorarium asisten
peneliti

40 jam 37.500 1.500.000

Sub Total (Rp) 11.700.000

BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA
Item Barang Volume Satuan Harga Satuan

(Rp)
Total
(Rp)

0 0 0 0
Sub Total (Rp) 0

BELANJA BAHAN
Item Bahan Volume Satuan Harga Satuan

(Rp)
Total
(Rp)

1. Fotocopy dan jilid 3 paket 440.000 1.319.000
2. Pembelian ATK dll 1 paket 500.000 681.000
3. Biaya bahan rapat-

rapat
20 paket 250.000 5.000.000

4. Sewa komputer 16 minggu 900.000 12.000.000
5. Sewa printer 4 bulan 300.000 1.200.000
6. Sewa scan data 4 bulan 300.000 1.200.000
7. Sewa tempat

pengolahan data
1 paket 3.000.000 3.000.000

8. Sewa notebook 3 bulan 3.000.000 9.000.000
9. Biaya olah data

dokumenter
1 paket 20.000.000 18.500.000

10. Biaya olah data
wawancara

1 paket 20.000.000 18.500.000

11. fotocopy 1 paket 3.000.000 3.000.000
12. Biaya analisis data

dokumen
1 paket 13.000.000 13.000.000

13. Biaya analisis data
wawancara

1 paket 11.000.000 11.000.000

14. Biaya analisis data
kepustakaan

1 paket 16.000.000 13.000.000

Sub Total (Rp) 109.250.000

BELANJA PERJALANAN LAINNYA
Item Perjalanan Volume Satuan Biaya Satuan

(Rp)
Total
(Rp)

Biaya transportasi peneliti 5 Paket 450.000 2.500.000
Biaya sewa mobil untuk
pengambilan data ke Pemda

3 paket 4.500.000 13.550.000

Biaya transportasi
pengambilan data tambahan

3 paket 1.000.000 3.000.000

Sub Total (Rp) 19.050.000

Total Pengeluaran (RP) 140.000.000
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G. BUKTI KWITANSI / NOTA / PEMBAYARAN PAJAK PROGRAM KEGIATAN
PENELITIAN FUNDAMENTAL TAHUN ANGGARAN 2014(ada di laporan dalam bentuk fisik)
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RINGKASAN

Kebijakan restrukturisasi organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman, Kota

Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul, khususnya organisasi pelayanan perizinan,

didasarkan pada aturan-aturan dari Pemerintah Pusat, yakni Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah

dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kebijakan

restrukturisasi organisasi itu dilakukan dalam kerangka menyeseuaikan diri

dengan nomenklatur yang ada di Pusat. Kebijakan penataan kembali organisasi itu

juga diwarnai dengan kehendak Bupati. Kebijakan pembentukan kelembagaan itu

tidak dikaitkan secara jelas dengan RPJPD dan RPJMD (Renstrada). Pemerintah

daerah itu tidak melakukan survei kebutuhan masyarakat untuk diwadahi dalam

bentuk unit-unit pelayanan publik. Pemerintah daerah itu dalam menyusun

kembali organisasinya juga tidak dalam kerangka memenuhi tuntutan publik.

Kebijakan penyusunan kembali organisasi pemerintah daerah (division of

labor), khususnya organisasi pelayanan perizinan, di ketiga daerah itu

menggunakan prosedur yang bersifat top-down, yakni pemerintah daerah tersebut

mengidentifikasi urusan-urusan secara umum yang ditugaskan oleh Pemerintah

yang lebih tinggi tingkatannya untuk kemudian diperinci menjadi pekerjaan-

pekerjaan yang lebih spesifik dan kemudian dibuatkan unit organisasinya.

Di era sekarang, karena sudah terjadi perubahan sosial politik dan ekonomi

yang masif dan terjadi dalam skala global, maka penyusunan organisasi

pemerintah daerah semestinya dilakukan dalam kaitannya dengan potensi khusus

daerah dan dalam kerangka memberdayakan masyarakatnya. Penyusunan kembali

kelembagaan pelayanan publik semestinya menggunakan prosedur buttop-up,

yakni pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan spesifik agar

masyarakat dapat segera didorong dan difasilitasi untuk menemukan kemajuan

dirinya, untuk kemudian kebutuhan akan fasilitasi tersebut dibuatkan unit-unit

organisasi pelayanan publiknya.

Kata kunci: kebijakan, restrukturisasi organisasi, pemerintah daerah.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Secara normatif sejak awal era reformasi hingga kini Pemerintah telah

mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan restrukturisasi organisasi

pemerintah daerah. Kebijakan itu antara lain berupa UU No. 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan, PP No. 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat

Daerah, PP No. 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan PP

No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pada intinya,

kebijakan itu memberi kesempatan kepada daerah untuk menyusun kembali

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, dan Kantor

dengan tujuan akhir agar organisasi perangkat daerah itu memiliki sifat adaptif

terhadap perubahan lingkungan dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan

masyarakat.

Namun demikian, dalam kenyataannya sifat-sifat organisasi

pemerintahan yang diharapkan itu belumlah tercipta. Salah satu masalah

empirik yang berkaitan dengan organisasi pelayanan publik adalah kondisi

bahwa organisasi pemerintah itu dijadikan sebagai “officialdom” (kerajaan

pejabat) yang berada dalam area ofisial yang yurisdiktif, yang mempunyai

tugas dan tanggung jawab resmi (official duties), yang bekerja dalam tatanan

pola hirarki sebagai perwujudan dari tingkatan otoritas dan kekuasaannya

(Thoha, 2003:2). Masalahnya juga berkaitan dengan munculnya “patologi

birokrasi” atau yang disebut dengan istilah bureaucratism. Patologi birokrasi

ini diindikasikan dengan sifat-sifat swollen (membengkak/tambun), sluggish

(melempem), cumbersome (tidak praktis), redtape (pemeras), inefficient

(boros), routine (stagnan), rigid (kaku), narrow (tidak berwawasan),

arrogance (sombong), complex procedures (berbelit-belit), dan formal

measures (mengutamakan formalitas) (Utomo, 2005).

Hasil penelitian Agus Dwiyanto dan kawan-kawan (2003)

membuktikan bahwa reformasi pemerintahan daerah di era otonomi daerah
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ternyata belum banyak berpengaruh untuk mendorong terjadinya perubahan

dan perbaikan pelayanan publik organisasi pemerintah daerah kepada warga

masyarakat. Secara umum, praktek penyelenggaraan pelayanan publik yang

dilakukan oleh organisasi pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia masih

jauh dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, pemerintah

kabupaten dan kota masih belum mampu mewujudkan prinsip keadilan dan

persamaan perlakuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua,

tingkat responsivitas pemerintah kabupaten dan kota masih menunjukkan

kondisi yang rendah. Ketiga, tingkat efisiensi dan efektivitas dilihat dari segi

waktu dan biaya masih rendah. Dan keempat, budaya rente dalam birokrasi

tampaknya masih dengan mudah ditemukan dalam banyak praktek

penyelenggaraan pelayanan publik.

Hasil penelitian disertasi Ulung Pribadi (2009) menemukan bahwa di

Kabupaten Sleman restrukturisasi organisasi pelayanan publik masih

berparadigma, meminjam istilah Denhardt and Denhardt, “Old Public

Administration” – bukan” New Public Service” - sehingga restrukturisasi

organisasi itu disusun dalam kerangka menjalankan perintah-perintah dari

Pemerintah Pusat – bukan dalam kerangka merespon kebutuhan pelayanan

publik.

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, kini dapat

disimpulkan adannya kesenjangan antara yang normatif (harapan) dengan

yang empiris (realitas). Di satu pihak, kita mengharapkan agar organisasi

pemerintah tersusun kembali sehingga memiliki sifat adaptif dan responsif,

tetapi di lain pihak, organisasi pemerintah yang tersusun itu tidaklah memiliki

sifat-sifat yang demikian.

Penelitian ini mengambil kasus di tiga tempat, yakni Kabupaten Sleman,

Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul, dengan lokus pada organisasi

pelayanan perizinan. Kabupaten Sleman diambil sebagai kasus karena

kabupaten ini sering mendapat penghargaan secara nasional dan internasional

(www.sleman.go.id), namun sampai sekarang organisasi yang

menyelenggarakan pelayanan perizinan masih tetap berupa Kantor. Sementara

itu, Pemerintah Kota Yogyakarta telah membentuk Dinas Perizinan. Melalui

http://www.sleman.go.id/
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kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan. Kota

Yogyakarta telah membentuk Dinas Perizinan sebagai representasi dari

kehadiran organisasi pemerintah dalam merespon pelayanan publik, sehingga

hal ini dapat dianggap sebagai respresentasi dari daerah yang telah maju dalam

penyelenggaraan pelayanan publiknya. Pemerintah Kota Yogyakarta telah

berhasil meraih Investment Award 2009 peringkat I sebagai kota terbaik bagi

penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang

bekerja sama dengan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah

(KPPOD) yang telah mengevaluasi terhadap kinerja pelayanan pemerintah

kota di bidang perizinan (www.kotayogya.go.id). Sementara itu pula,

Kabupaten Bantul belum lama menyusun organisasi pelayanan dalam bentuk

Dinas Perizinan. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul merupakan lembaga baru

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16

tahun 2007 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2007.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut kini dapat dirumuskan masalah penelitian

tahap pertama ini sebagai berikut:

(1) Bagaimanakah kebijakan restrukturisasi organisasi pelayanan perizinan

Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan

Pemerintah Kabupaten Bantul?

(2) Apakah kebijakan restrukturisasi organisasi pelayanan itu bersifat top-

down ataukah buttom-up?

http://www.kotayogya.go.id/
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C. Tujuan Khusus

(1) Menjelaskan kebijakan restrukturisasi organisasi pelayanan perizinan

Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan

Pemerintah Kabupaten Bantul.

(2) Menjelaskan apakah kebijakan restrukturisasi organisasi pelayanan itu

bersifat top-down ataukah buttom-up.

D. Urgensi Penelitian

Penelitian terapan ini sangat relevan dengan kebutuhan reformulasi

kebijakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan. Dengan diketahuinya

dan direkomendasikannya secara lebih detil penataan organisasi pelayanan

perizinan, maka penelitian ini mampu memberikan penjelasan/pengetahuan dan

rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan reformulasi kebijakan

publik tersebut, agar tercipta struktur organisasi yang adaptif dan responsif yang

mampu memberikan pelayanan publik prima kepada masyarakat.

E. Temuan yang Ditargetkan

Penelitian tahap pertama ini menargetkan temuan berupa: gambaran yang

jelas mengenai restrukturisasi organisasi di ketiga Pemerintah Daerah tersebut.

Temuan ini sangat mempunyai kontribusi pada perbaikan penyusunan

kebijakan penataan organisasi.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan pustaka

State of the art dalam bidang Ilmu Administrasi Pemerintahan,

khususnya studi tentang kebijakan restrukturisasi organisasi, dapat

dideskripsikan melalui buku ilmiah dan jurnal ilmiah yang bersifat primer,

relevan, dan terkini sebagai berikut.

Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (public policy)?

Mengacu Thomas R. Dye (1995:2-4), kebijakan publik adalah semua hal yang

dilakukan oleh pemerintah, alasan apa yang menyertai tindakan pemerintah itu,

dan dampak dari kebijakan yang dibuat itu terhadap kehidupan bersama.

Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, Pemerintah telah membuat dan

menerapkan kebijakan publik yang berkaitan dengan penataan kembali

organisasi perangkat daerah.

Apa yang dimaksud dengan struktur organisasi (organizational

structure)? Struktur dari sebuah organisasi adalah pola aturan, posisi, dan peran

yang memberikan arah dan koherensi pada strategi dan proses organisasi, dan

secara tipikal digambarkan dalam diagram organisasi, deskripsi pekerjaan dan

pola-pola kewenangan (the structure of an organization is the pattern of rules,

positions, and roles that give shape and coherence to its strategy and process,

and is typically described in organization charts, job descriptions and patterns

of authority) (Leach, Stewart, dan Waish, 1994:52). Struktur organisasi dapat

didefinisikan secara sederhana sebagai jumlah total dari cara-cara yang devides

tenaga kerja menjadi tugas-tugas yang berbeda dan kemudian mencapai

koordinasi di antara mereka (The structure of an organization can be defined

simply as the sum total of the ways in which it devides its labor into distinct

tasks and then achieves coordination among them) (Mintzberg 1979:2).

Mengacu pada Mintzberg, konsep-konsep yang berkaitan dengan

struktur organisasi yang sangat penting adalah unit grouping dan unit size (the
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design of the “superstructure”. Menurut Mintzberg Unit grouping merupakan

the design parameter by which direct supervision is most importantly effected

(and one used also to influence mutual adjustment), deals with the bases by

which positions are clustered into units and units into ever more

comprehensive units, until all are clustered together under the strategic apex.

(pengelompokan unit/satuan organisasi, parameter desain dimana pengawasan

langsung yang paling penting dilakukan, dan satu digunakan juga untuk

mempengaruhi penyesuaian yang saling menguntungkan, berkaitan dengan

basis di mana posisi dikelompokkan ke dalam unit dan unit menjadi unit yang

semakin komprehensif, sampai semua dikelompokkan bersama di bawah

puncak strategis/strategic apex (Mintzberg 1979:104).

Menurut Mintzberg, dasar utama pembentukan organisasi ada

beberapa macam kemungkinan. “The various possible bases for grouping-by

skill, knowledge, work process, business function, product, service client, place

can be consolidated into two basic ones: by function, that is, by the means the

organization uses to produce its products and services, and by market, that is,

by ends, by the characteristics of the ultimate markets the organization serves

(berbagai kemungkinan dasar untuk pembentukan itu ialah keterampilan,

pengetahuan, proses kerja, fungsi bisnis, produk, layanan klien. Hal itu dapat

dikonsolidasikan menjadi dua dasar: berdasarkan fungsi, yaitu dengan sarana

organisasi untuk menghasilkan produk dan jasa, dan dengan pasar, yaitu oleh

karakteristik pasar utama di mana organisasi itu berfungsi (Mintzberg

1979:104).

Menurut Mintzberg, Unit size merupakan usually called span of

control; deals with the number of positions, or subunits, that are grouped into

a single unit. The literature suggests that the greater the reliance on

standardization for coordination; whether by work process, output, or skil, the

larger the size of the unit, simply because there is less need for direct

supervision, so more positions or units can be grouped under a single manager;

it also suggests that a reliance on mutual adjustment keeps unit size small,

because informal communication requires a small work group (jumlah satuan

organisasi) (biasanya disebut rentang kendali) berkaitan dengan jumlah jabatan,
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atau subunit, yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan. Literatur

menunjukkan bahwa semakin besar ketergantungan pada standarisasi untuk

koordinasi (baik melalui proses kerja, output, atau keterampilan), semakin

besar ukuran unit, hanya karena ada kurang perlu untuk pengawasan langsung,

posisi sehingga lebih atau unit dapat dikelompokkan di bawah manajer tunggal,

tetapi juga menunjukkan bahwa ketergantungan pada saling penyesuaian terus

ukuran unit kecil, karena komunikasi informal membutuhkan sebuah kelompok

kerja kecil (Mintzberg 1979:134).

Menurut Mintzberg, prosedur penyusunan struktur organisasi dapat

berupa top-down atau buttom-up. Top-down procedure, from general needs to

specific tasks. Given overall organizational needs – goals to be achieved,

mission to be accomplished, as well as a technical system to accomplish them –

the designer delineates all tasks that must be done (prosedur dari atas ke bawah,

dari kebutuhan-kebutuhan yang bersifat umum kepada pekerjaan-pekerjaan

yang spesifik. Memberikan kebutuhan-kebutuhan keseluruhan organisasi –

tujuan-tujuan dicapai. Misi organisasi diselesaikan, sebagaimana sistem teknis

untuk menyelesaikannya – para perancang melukiskan semua pekerjaan yang

harus dikerjakan). Sementara buttom-up procedure, from specific tasks to the

over-all hierarchy. The desainer than combines these tasks into positions

according to the degree of specialization desired, and determines how

formalized each should be as well as what kind of training and indoctrination

it should required. The next step is to build the superstructure, first by

determing what types and how many positions should be grouped into the first-

order units, and then what types and how many units should be grouped into

ever-more-comprehensive units until the hierarchy is complete (prosedur dari

bawah ke atas, dari pekerjaan-pekerjaan spesifik kepada pekerjaan keseluruhan

hirarki dalam organisasi. Para perancang kemudian mengkombinasikan

pekerjaan-pekerjaan ini ke dalam posisi-posisi berdasarkan derajat spesialisasi

yang diinginkan, dan menentukan bagaimana setiap formalisasi seharusnya

sebagaimana macam pelatihan dan indoktrinasi harus dibutuhkan. Tahap

berikutnya adalah membanguna superstruktur, pertama dengan menentukan

tipe apa dan berapa posisi-posisi harus dikelompokkan ke dalam unit tingkat
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pertama, dan kemudian tipe-tipe apa dan berapa unit-unit harus dikelompokkan

ke dalam unit-unit yang lebih komprehensif hingga hirarki organisasi menjadi

komplet) (Mintzberg 1979, p.104-5).

Sementara itu, Campbell, Bownas, Peterson, and Dunnette (1974, in

Dalton et.al. 1986) menyarankan untuk membedakan karakteristik organisasi

antara “structural” dan “structuring”. The “structural” dari sebuah organisasi

adalah karakteristik fisik, seperti size/subunit size, span of control, flat/tall

hierarchy, dan administrative intensity. Di lain pihak, “structuring” mengacu

pada kebijakan dan kegiatan yang terjadi di dalam organisasi yang

menggambarkan atau membatasi perilaku anggota organisasi, seperti

specialization, formalization, dan centralization.

Menurut Gibson dan kawan-kawan (Gibson et.al., 2009: 395-7), division

of labor (pembagian kerja) berkaitan dengan pimpinan memutuskan bagaimana

membagi seluruh tugas (tasks) ke dalam keseluruhan pekerjaan (jobs) yang lebih

kecil. Pimpinan membagi keseluruhan aktivitas dari tugas (task) ke dalam

sejumlah aktivitas yang lebih kecil. Dengan kata lain, pimpinan mendefinisikan

pekerjaan (jobs) menjadi sejumlah aktivitas dan tanggung jawab (responsibilities)

yang tersepsialisasi. Menurut mereka, pembagian kerja ini menganut tiga cara: 1)

pekerjaan (work) dapat dibagi ke dalam spesialisasi-spesialisasi personal yang

berbeda. Hal ini berarti bahwa spesialisasi ada pada spesialisasi-spesialisasi

pekerjaan (occupational) dan profesional (professional). Misalnya kelompok

pekerjaan akuntan, insinyur, ilmuwan, dan lain-lain. 2) pekerjaan (work) dapat

dibagi ke dalam aktivitas-aktivitas yang berbeda secara natural (apa adanya) dari

pekerjaan tersebut dalam organsiasi. Hal ini disebut sebagai spesialisasi horisontal

(horizontal specialization). 3) pekerjaan (work) dapat dibagi secara vertikal

menurut struktur organisasi. Semua organisasi memiliki hirarki otoritas dari

pimpinan level paling bawah pimpinan level paling tinggi.

Menurut Gibson dan kawan-kawan (Gibson et.al., 2009: 397),

kecenderungan yang terjadi di dunia internasional sejak 1980-an ialah bahwa

banyak organisasi melakukan “downsizing organization” dengan cara

melakukan “despecialize managerial jobs”, khususnya “middle managers’ jobs.
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Mereka mengurangi jumlah manajer dalam hirarki organisasinya. Division of

labor/work ini bila spesialisasinya high berarti struktur organisasinya

bureaucratic/mechanistic dan bila spesialisasinya low berarti struktur

organisasinya nonbureaucratic/organic.

Denhardt and Denhardt (2003) menjelaskan fenomena organisasi

publik melalui tiga perspektif, yakni Old Public Administration (Paradigma

Administrasi Publik Lama), New Public Management (Paradigma Manajemen

Publik Baru), dan New Public Service (Paradigma Pelayanan Publik Baru).

Dalam perspektif Administrasi Publik Lama ini, karakteristik struktur

organisasi yang dibangun dalam organisasi pemerintahan adalah organisasi

birokratik (bureaucratic organization). Organisasi birokratik ini ditandai

dengan cirinya yang mendasar, yakni top-down auhtority, hierarchical

organization (control from the top of the organization), dan closed system (thus

citizen involvement is limited). Hal ini berarti bahwa struktur organisasi

pemerintahan itu memiliki karakteristik otoritas atas-bawah, organisasi hirarkis

dengan kontrol ketat dari atas, dan sistem tertutup dengan keterlibatan warga

masyarakat yang sangat terbatas. Lebih jauh, karakteristik struktur organisasi

birokratik ini ditandai dengan dasar pembentukan unit organisasi berdasar

fungsi-fungsi yang berasal dari tugas dan kewajiban yang diperintahkan oleh

atasan kepada bawahan, dengan besaran dan susunan unit organisasi yang

tambun (bengkak), dengan pola pengkoordinasian antar unit organisasinya

bersifat vertikal, dan dengan desain strukturnya bersifat hirarkis-piramidal dan

sistem organisasi tertutup.

Dalam perspektif Manajemen Publik Baru, struktur organisasi publik

yang terbentuk berkarakteristik desentralistik (decentralized public

organization). Organisasi desentralistik ini ditandai dengan cirinya yang

mendasar antara lain adalah “streamlining agency processes”, “disaggregation

of large bureaucratic structures into quasi-autonomous agencies”, dan

“reduce size of government”. Hal ini berarti bahwa struktur organisasi

pemerintahan itu memiliki karakteristik sebagai organisasi pemerintahan

dengan instansi-instansi yang dibuat seramping mungkin, sebagai organisasi

pemerintahan dengan instansi-instansi yang dibuat menjadi semi otonom, dan
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sebagai organisasi pemerintahan dengan instansi-instansi yang ukuran

organisasinya dikurangi atau dipangkas. Lebih jauh, struktur organisasi itu

ditandai dengan dasar pembentukan unit organisasinya berupa fungsi-fungsi

yang berasal dari kepentingan pasar, dengan besaran dan susunan unit-unit

organisasinya bersifat ramping, dengan pola koordinasi antarunit organisasinya

bersifat horisontal, dan dengan desain strukturnya bersifat jaringan (networking)

dengan pasar.

Dalam perspektif “warga” (New Public Service) terbentuk

karakteristik struktur kolaboratif. Struktur kolaboratif ditandai terutama oleh

kepemimpinan yang berbagi secara internal dan eksternal (leadership shared

internally and externally). Struktur kolaboratif sebagai bentuk alternatif dari

struktur desentralistik. Sebab struktur desentralistik oleh Osborne dan Gabler

dimaksudkan sebagai organisasi pemerintahan yang berkarakteristik ramping

dan efisien sebagai konsekuensi dari adaptasi organisasi pemerintahan terhadap

perubahan lingkungan sosial ekonomi yang menuju pada integrasi pasar bebas

dan kapitalisme global. Sedangkan struktur kolaboratif dimaksudkan oleh

Denhardt and Denahrdt sebagai organisasi pemerintahan yang berkarakteristik

fleksibel sebagai konsekuensi dari hubungan yang erat antara organisasi

pemerintahan dengan organisasi-organisasi di luar pemerintahan dalam

kerangka merespon kebutuhan-kebutuhan pelayanan publik bagi warga

masyarakat. Lebih jauh, struktur organisasi kolaboratif ini ditandai dengan

dasar pembentukan unit organisasi berupa fungsi-fungsi yang bersumber dari

hasil dialog stakeholders tentang kebutuhan pelayanan publik bagi warga

masyarakat, besaran dan susunan unit organisasinya bersifat fleksibel (semakin

penting suatu isu pelayanan publik, maka struktur organisasi pemerintah yang

mewadahinya semakin besar), pola pengkoordinasian antarunit organisasi

bersifat multi-lateral, dan desain strukturnya bersifat jaringan (networking)

dengan stakeholders dalam mengelola isu-isu pelayanan publik.

Fenomena terkini menunjukkan bahwa organisasi pemerintahan hasil

reformasi birokrasi publik itu lebih diorientasikan pada kolaborasi dengan

warga dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang disepakati bersama.

Ansell dan Gash (2007) memberi definisi konsep collaborative governance
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sebagai struktur organisasi pemerintahan di mana instansi pemerintahan secara

langsung mengajak para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan

secara bersama-sama dalam sebuah forum yang bersifat formal, berorientasi

konsensus, dan ada kebebasan, yang bertujuan untuk membuat atau

melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program dan aset publik (a

governing arrangement where one or more public agencies directly engage

non-state stakeholders in a collective decision making process that is formal,

consensus oriented, and delibertive and that aims to make or implement public

policy or manage public programs or assets). Ansell dan Gash (2007)

menjelaskan bahwa dalam konteks pembuatan keputusan dan implementasinya

bentuk pemerintahan kolaboratif (collaborative governance) telah muncul dan

menggantikan model-model pemerintahan ala swasta (adversarial and

managerial modes). Dalam model pemerintahan yang terakhir ini, para

pemangku kepentingan (stakeholders) baik dari pihak instansi-instansi

pemerintahan maupun masyarakat bekerja bersama dalam sebuah forum yang

berorientasi pada konsensus. Ansell dan Gash mereviu literatur yang berkaitan

dengan pemerintahan kolaboratif dengan tujuan mengelaborasi kontijensi

model pemerintahan kolaboratif tersebut. Mereka juga mengenali variabel-

variabel yang mempengaruhi kesuksesan kinerja organisasi pemerintahan

kolaboratif.
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B.Roadmap penelitian

ROAD-MAP PENELITIAN

RUMUSAN TOPIK DAN PETA JALAN RISET

Isu Strategis/ Topik Riset/ Bidang Kajian Governance
Sub-Bidang Kajian Responsiveness

Isu-isu
Strategis/
Sub-Bidang
Kajian

Konsep Pemikiran Pemecahan
Masalah

Topik riset yang
diperlukan

Responsivit
as
(Responsive
ness)

Respon lembaga-
lembaga/struktur
organisasi
pemerintah untuk
memberikan
pelayanan publik
sangat kurang.
Pelayanan publik
rendah
kualitasnya.
Swastanisasi
pelayanan tidak
jelas. Kultur
melayani belum
terinternalisasi
dalam diri pejabat
dan pegawai
pemerintah.
Diskriminasi
pelayanan publik
masih sering
terjadi. Jaringan
penghubung
antara pemerintah
sebagai penyedia
pelayanan dan
masyarakat
sebagai pengguna
pelayanan tidak
ada. Penentuan
harga menjadi
hanya otoritas
pemerintah.

Pemecahan
terhadap
masalah
tersebut adalah
perlunya
pengkajian,
pengembangan,
dan penerapan
organisasi
pelayanan
publik yang
berkualitas,
khususnya
pengembangan
struktur
organisasi dan
budaya
organisasi yang
dapat
mendorong
peningkatan
kualitas
pelayanan
publik

 responsivitas
instansi-
instansi/struktur
organisasi
pemerintahan
(public institutions
and
responsiveness)

 pelayanan publik
berkualitas (quality
of public services)

 pelayanan publik dan
swastanisasi (public
services and
privatisation)

 kultur pelayanan
publik (public service
culture)

 Pelayanan publik
bagi semua warga
(serve all
stakeholders in
public services)

 Jaringan pelayanan
publik (public service
networking)

 Penentuan harga
pelayanan publik
(public service
charging)



26

PETA JALAN RISET BIDANG KAJIAN GOVERNANCE
Sub-Bidang Kajian Responsiveness

Sub-sub Bidang Kajian Organizational Structure

riset  riset terapan/  riset produk
fundamental operasional dipasarkan

Topik
Riset

2011 - 2014 2015 - 2017 2018 - 2020

Penataan
sturktur
organisasi
publik
(arrageme
nt of
public
organizati
on
structure)

(Sesuai
dengan
mata
kuliah
yang
peneliti
ampu
pada Prodi
Ilmu
Pemerinta
han)

1.Tahun 2011:
Penelitian
fundamental
(telah dibiayai
oleh
DIKTILITABMAS)
2.Tahun 2012:
Penelitian
fundamental
(telah dibiayai
oleh
DIKTILITABMAS)
3.Tahun 2013:
Penelitian
fundamental
(telah dibiayai
oleh
DIKTILITABMAS)
4.Tahun 2014:
Penelitian
fundamental
(telah dibiayai
oleh
DIKTILITABMAS)

(bukti terlampir
pada Bio Data
Peneliti)

1. Tahun 2015:
Penelitian
kompetensi
(terapan/operasi
onal)
(diusulkan ke
DIKTILITABMAS
melalui Hibah
Kompetensi saat
ini)

2. Tahun 2016:
Penelitian
kompetensi
(terapan/operasi
onal)
(diusulkan ke
DIKTILITABMAS
melalui Hibah
Kompetensi)

3. Tahun 2017:
Penelitian
kompetensi
(terapan/operasi
onal)
(diusulkan ke
DIKTILITABMAS
melalui Hibah
Kompetensi)

1. Tahun 2018:
Riset produk
ditawarkan ke
Pemda-pemda
tentang pembuatan
software penyusunan
SOTK (diusulkan ke
DIKTILITABMAS

2. Tahun 2019:
Riset produk
ditawarkan ke
Pemda-pemda
tentang
penyempurnaan
software penyusunan
SOTK (diusulkan ke
DIKTILITABMAS

3. Tahun 2020:
Riset produk
ditawarkan ke
Pemda-pemda
tentang
penyempurnaan
software penyusunan
SOTK (diusulkan ke
DIKTILITABMAS
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C. Orientasi penelitian

Makna ilmiah penelitian ini tergambarkan dari hasil kajian dengan

pendekatan ilmiah tentang organizational structure yang mampu memberikan

sumbangan pemikiran baru kepada Pemerintah Daerah.

Orisinalitas penelitian ini tergambarkan dari hasil elaborasi yang dilakukan

peneliti ini secara terperinci tentang organizational structure sebagaimana telah

dipetakan dalam road-map penelitian tersebut.

Kemutakhiran penelitian ini tergambarkan dari kajian dengan pendekatan

ilmiah mulai dari penelitian fundamental, kemudian penelitian operasional, dan

kemudian penelitian produk kebijakan yang dapat “dipasarkan” kepada

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sangat membutuhkan “naskah

akademik” dalam kebijakan publik pada saat ini.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pola Pendekatan Teoritik Ilmiah

Penelitian ini menggunakan pola pendekatan dan kaidah-kaidah ilmiah.

Penelitian ini bermula dari identifikasi dan perumusan masalah empirik dalam

organisasi pemerintahan. Selanjutnya penelitian ini mengeksplorasi kajian-

kajian teoritik dan empirik yang telah dilakukan oleh para ahli baik di dalam

maupun di luar negeri dan selanjutnya menyimpulkan kerangka teoritiknya.

Berikutnya penelitian ini mengeksplorasi data lapangan sesuai dengan

instrumen yang disusun dalam batasan sub-sub bidang kajian ini. Kemudian

penelitian ini menggunakan kerangka teoritik yang telah dibangun untuk

menguji/menganalisis dan menginterpretasi data empirik yang telah terkumpul,

hingga menyimpulkan temuan baru.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitiannya

menggunakan penelitian dokumenter dan wawancara. Teknik pencarian

datanya melalui penelusuran terhadap dokumen-dokumen dan arsip-arsip

organisasi pemerintahan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang

reorganisasi unit pelayanan perizinan. Di samping itu, teknik pencarian

datanya juga dilakukan melalui wawancara terhadap stakeholders/ pihak-pihak

yang berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah tentang

reorganisasi unit pelayanan perizinan itu. Teknik pengumpulan data

wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara

mendalam mengenai berbagai jenis urusan pemerintahan dan kemasyarakatan

yang digunakan sebagai dasar utama pembentukan unit-unit organisasi itu,

analisis jabatan sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran/jumlah unit-

unit organisasi itu, dan hasil analisis beban kerja yang digunakan sebagai

bahan pertimbangan dalam menentukan susunan organisasi itu.
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B. Kesesuaian Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sangat sesuai yang

dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tahun pertama, penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan penataan

struktur organisasi pelayanan perizinan. Dalam hal ini, desain penelitiannya

adalah penelitian kualitatif. Metode penelitiannya menggunakan penelitian

eksploratif Teknik pencarian datanya melalui dokumenter dan wawancara.

Sumber data penelitian ini adalah stakeholders yang berpartisipasi dalam proses

restrukturisasi organisasi itu.

Definisi operasional dari division of works/ bases for grouping (dasar-

dasar pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan struktur organisasi) adalah

sebagai berikut:

a. peraturan dari Pemerintah Pusat yang diacu oleh para perancang

struktur organisasi

b. RPJPD/ RPJMD/ (RENSTRA)

c. potensi daerah; Kekhususan daerah.

d. kebutuhan masyarakat.

e. cakupan tugas; Analisis jabatan; Analisis beban kerja.

f. penyesuaian dengan nomenklatur Kementerian di Pusat;

g. amanat/kehendak Kepala Daerah.

h. penataan SDM/Pejabat.

i. desakan/tuntutan public.
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C. Luaran Penelitian
Luaran penelitian ini dapat disebutkan sebagai berikut:

No 2015 2016 2017

1 Artikel Jurnal :

Bureaucratic
Approach in
Rearragement of
Local Government
Organizational
Structure

Artikel Jurnal:
Job Analysis and Unit
Grouping

Artikel Jurnal:
Tasks Analysis and Unit Size

2 Buku teks:
Menata Ulang
Kelembagaan Pelayanan
Perizinan Pemda

Buku ajar:
PENATAAN STRUKTUR
ORGANISASI PEMDA
BERBASIS PELAYANAN
PUBLIK

Buku ajar:
PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMDA BERBASIS PELAYANAN
PUBLIK (3)

3 Artikel Seminar:

Factors influence
Restructuring of
Local Government
Organization

Rumusan kebijakan publik:

DRAF NASKAH
AKADEMIK PENATAAN
ORGANISASI
PELAYANAN PERIZINAN

Rumusan kebijakan publik:
DRAF PERATURAN
BUPATI/WALIKOTA TENTANG
PENATAAN STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA
KERJA

4 Pembicara utama:
SEMINAR DAN LOKAKARYA
MIPI (MASYARAKAT ILMU
PEMERINTAHAN
INDONESIA)

Pembicara utama:
SEMINAR DAN LOKAKARYA MIPI
(MASYARAKAT ILMU
PEMERINTAHAN INDONESIA)

5 Jejaring kerjasama:
Antara peneliti dengan
BIRO/BAGIAN ORGANISASI
PEMERINTAH DAERAH

Jejaring kerjasama:

Antara peneliti dengan
BIRO/BAGIAN ORGANISASI
PEMERINTAH DAERAH
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

A.1. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang Kelembagaan Pelayanan Perizinan

Pada tanggal 24 Februari 2004, Pemerintah mengeluarkan kebijakan

berupa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pertimbangan dikeluarkannya

kebijakan ini adalah: a. bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur

pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan;

b. bahwa untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada

masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap

pelayanan, melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat; c. bahwa

berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), salah satu kegiatan dalam upaya

meningkatkan pelayanan publik adalah menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat

sebagai tolok ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan publik oleh aparatur

pemerintah kepada masyarakat.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah ini dijelaskan bahwa Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif

atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan

kebutuhannya. Penyelenggaraan pelayanan publik adalah instansi pemerintah.

Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
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termasuk BUMN/BUMD dan BHMN. Pelayanan publik adalah segala kegiatan

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagal upaya

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang- undangan. Unit pelayanan publilk adalah unit

kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah termasuk BUMN/BUMD dan

BHMN, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan

kepada penerima pelayanan. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi

pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan

peraturan perundangundangan. Penerima pelayanan publik adalah orang,

masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Kepuasan pelayanan

adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang

diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. Biaya pelayanan publik

adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas

pemberian pelayanan publik, yang besaran dan tatacara pembayarannya

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan

perundang- undangan. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat

dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel

penyusunan indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan.

Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang

berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pemah menerima pelayanan dari

aparatur penyelenggara pelayanan.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam

Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian

dikembangkan menjadi 14 unsur yang "relevan”, “valid" dan "reliabel”, sebagai

unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan

masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur

pelayanan;
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2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis

pelayanannya;

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas

yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan

tanggung jawabnya);

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja

sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian

pelayanan;

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan

ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan

pelayanan kepada masyarakat;

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan

dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan

ramah serta saling menghargai dan menghormati;

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat

terhadap besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan,

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana

pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan

rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
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14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan

unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan,

sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan

terhadap resiko- resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Pada tanggal 28 Desember 2005, Pemerintah mengeluarkan kebijakan

berupa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam peraturan ini

dijelaskan hal-hal sebagai berikut. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib

daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Indikator SPM adalah

tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk

menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu

SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan

pemerintahan.

Pada tanggal 27 Februari 2006, Pemerintah mengeluarkan kebijakan

berupa Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan

Perbaikan Iklim Investasi. Salah satu kebijakan penting dalam peraturan ini

adalah memperkuat kelembagaan pelayanan investasi. Salah satu programnya

adalah mengubah peraturan yang terkait dengan penanaman modal. Tindakan

yang harus dilakukan Kementerian Dalam Negeri adalah merumuskan pembagian

tugas yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk urusan

penanaman modal sebagai penjabaran UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

Pada tanggal 7 Pebruari 2007, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam peraturan ini

dijelaskan bahwa pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar

dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial,

ekonomi, dan pemerintahan; standar pelayanan minimal yang selanjutnya

disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
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merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara

minimal; kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis

pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan

pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud; indikator SPM

adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk

menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM,

berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.

Pada tanggal 22 Mei 2007, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

dan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pengaduan

masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya

penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat

pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi:

penyalahgunaan wewenang; hambatan dalam pelayanan masyarakat; korupsi,

kolusi dan nepotisme; dan pelanggaran disiplin pegawai. Pengaduan masyarakat

itu bersumber dari: lembaga-lembaga negara; badan/lembaga/instansi pemerintah

dan pemerintah daerah; badan hukum; partai politik; organisasi masyarakat;

media masa; dan perorangan.

Pada tanggal 28 Desember 2007, Pemerintah mengeluarkan kebijakan

berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Dalam

peraturan ini dijelaskan beberapa pengertian: pelayanan dasar adalah jenis

pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan; standar

pelayanan minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan

dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga

secara minimal; indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif

yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi

dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil

dan/atau manfaat pelayanan dasar; kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi
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keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan

urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk

membiayai penerapan SPM; rencana pencapaian SPM adalah target pencapaian

SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-

SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan

biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar; analisis kemampuan dan potensi

daerah adalah pengolahan terhadap data dan informasi menyangkut kapasitas dan

sumber daya yang dimiliki Daerah; program adalah penjabaran kebijakan SKPD

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan

misi SKPD; kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu

atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur

pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran

(output) dalam bentuk barang/jasa.

Pada tanggal 19 Desember 2008, Pemerintah mengeluarkan kebijakan

berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.

Dalam kebijakani ini dijelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang

Pemerintahan Dalam Negeri (SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri) adalah

tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan

Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan dasar kepada Masyarakat adalah fungsi

Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat

untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Jenis pelayanan dasarnya

mencakup: pelayanan dokumen kependudukan, pemeliharaan ketentraman dan

ketertiban masyarakat, penanggulangan bencana kebakaran.

Pada tanggal 23 Oktober 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

62 Tahun 2008 tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.

Beberapa hal yang diubah adalah sebagai berikut: Kabupaten/kota

menyelenggarakan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri berdasarkan

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. SPM Bidang Pemerintahan Dalam

Negeri merupakan target standar pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri,

yang meliputi: jenis pelayanan dasar; indikator kinerja; nilai SPM; batas waktu

pencapaian; dan satuan kerja/lembaga penanggung jawab. Jenis pelayanan dasar

meliputi: pelayanan dokumen kependudukan; pemeliharaan ketertiban umum,

ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan penanggulangan

bencana kebakaran. Jenis pelayanan selain, wajib diselenggarakan oleh

kabupaten/kota sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

Pada tanggal 18 Juli 2009 Pemerintah bersama DPR mengeluarkan

kebijakan berupa Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik. pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini adalah bahwa negara

berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak

dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa

membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan

penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring

dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang

peningkatan pelayanan publik; bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan

kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab

negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma

hukum yang memberi pengaturan secara jelas; dan bahwa sebagai upaya untuk

meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan

asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi

perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan

wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan

hukum yang mendukungnya.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik ini diterangkan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan

Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung

makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui

suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan

pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak

sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan

administratif. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan

pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai

bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa

disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai

yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang

kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada

harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu

pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi

secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan

dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat

guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi

sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang

mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga

masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan

nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

ini dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang

untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-
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mata untuk kegiatan pelayanan publik. Atasan satuan kerja penyelenggara adalah

pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan

kerja yang melaksanakan pelayanan publik. Organisasi penyelenggara pelayanan

publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di

lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang

dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang

yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan

tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Masyarakat adalah seluruh

pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orangperseorangan,

kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat

pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Standar

pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai

kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ini

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara

masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Tujuan undang-undang

tentang pelayanan publik adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas

tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; terwujudnya sistem

penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum

pemerintahan dan korporasi yang baik; terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan

publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan terwujudnya

perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

ini ditentukan bahwa organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan

pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan. Penyelenggaraan pelayanan

publik sekurang-kurangnya meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan
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pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. pengawasan internal; e.

penyuluhan kepada masyarakat; dan f. pelayanan konsultasi. Penyelenggara dan

seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas

ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

ini ditentukan bahwa dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai

bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan

terpadu. Dalam penjelasannya diterangkan bahwa sistem pelayanan terpadu

merupakan satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang

dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian

manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

ini ditentukan bahwa penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi

terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan

berkelanjutan. Dalam penjelasannya diterangkan bahwa secara berkala dan

berkelanjutan merupakan periode yang dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan, 6

(enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, atau 24 (dua puluh empat) bulan sekali yang

diatur sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil

evaluasi itu, penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas

pelaksana. Evaluasi terhadap kinerja pelaksana dilakukan dengan indikator yang

jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau

penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan

perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

ini ditentukan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan

promosi pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif, dan adil sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Penyelenggara wajib memberikan penghargaan

kepada pelaksana yang memiliki prestasi kerja. Penyelenggara wajib memberikan

hukuman kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal

penyelenggara. Dalam penjelasannya diterangkan bahwa ketentuan internal

penyelenggara merupakan ketentuan yang mengatur peningkatan kinerja

pelaksana, misalnya ketentuan disiplin, etika, prosedur, dan instruksi kerja.
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Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

ini ditentukan bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antarpenyelenggara. Kerja sama

antarpenyelenggara meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional

pelayanan dan/atau pendukung pelayanan. Dalam penjelasannya diterangkan

bahwa teknis operasional pelayanan merupakan kegiatan yang terkait langsung

dengan pelaksanaan pelayanan, antara lain penyediaan sumber daya pelayanan,

seperti teknologi, peralatan dan sumber daya lain, serta standar operasional

prosedur (SOP). Pendukung pelayanan merupakan kegiatan yang tidak terkait

langsung dengan operasional pelayanan tetapi diperlukan dalam pelaksanaan

pelayanan, antara lain penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan

pelatihan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

ini ditentukan bahwa penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam bentuk

penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain

dengan ketentuan: a. perjanjian kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik

dituangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam

pelaksanaannya didasarkan pada standar pelayanan; b. penyelenggara

berkewajiban menginformasikan perjanjian kerja sama kepada masyarakat; c.

tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada penerima kerja sama,

sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada pada

penyelenggara; d. informasi tentang identitas pihak lain dan identitas

penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh

penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan e.

penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan

sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain

telepon, pesan layanan singkat (short message service (sms)), laman (website),

pos-el (e-mail), dan kotak pengaduan.

Dalam penjelasannya diterangkan bahwa penyerahan sebagian tugas

merupakan pemberian sebagian tugas kepada pihak lain dari seluruh tugas

penyelenggaraan pelayanan, kecuali yang menurut undang-undang harus

dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara, misalnya pelayanan KTP, SIM, paspor,
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sertifikat tanah, dan pelayanan perizinan lain. Pihak lain adalah pihak di luar

penyelenggara yang diserahi atau diberi sebagian tugas oleh penyelenggara

pelayanan. Pengertian kerja sama juga termasuk penunjukan operator pelaksana

atau kontraktor yang diberi hak menjalankan fungsi penyelenggara, misalnya

pengelolaan parkir dan air minum yang diserahkan kepada swasta. Materi

perjanjian kerja sama yang wajib diinformasikan adalah hal-hal penting yang

perlu diketahui oleh masyarakat, misalnya apa yang dikerjakan, siapa yang

mengerjakan, jangka waktu kerja sama, dan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai

dengan standar pelayanan yang penginformasiannya merupakan bagian dari

maklumat pelayanan. Informasi tentang identitas pihak lain dan identitas

penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan meliputi nama, alamat,

telepon, pesan layanan singkat (short message service (sms)), dan laman (website).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

ini ditentukan bahwa pihak lain itu wajib berbadan hukum Indonesia sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian kerja sama itu tidak menambah

beban bagi masyarakat. Dalam penjelasannya diterangkan bahwa tidak menambah

beban bagi masyarakat dimaksudkan tidak memberikan tambahan biaya, prosedur

yang berbelit, waktu penyelesaian yang lebih lama, atau hambatan akses.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

ini ditentukan bahwa selain kerja sama tersebut, penyelenggara dapat melakukan

kerja sama tertentu dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

dalam penjelasannya diterangkan bahwa kerja sama tertentu merupakan kerja

sama yang tidak melalui prosedur yang bukan bersifat darurat yang harus

diselesaikan dalam waktu tertentu, misalnya pengamanan pada saat penerimaan

tamu negara, transportasi pada masa liburan lebaran, dan pengamanan pada saat

pemilihan umum. Kerja sama itu tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) hari dan

tidak boleh dilakukan pengulangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

ini ditentukan bahwa penyelenggara memiliki hak: a. memberikan pelayanan

tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya; b. melakukan kerja sama; c.

mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayananan publik; d.

melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan
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kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan e. menolak permintaan

pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara berkewajiban: a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; b.

menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan; c.

menempatkan pelaksana yang kompeten; d. menyediakan sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan

yang memadai; e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas

penyelenggaraan pelayanan publik; f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan

standar pelayanan; g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; h. memberikan

pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; i. membantu

masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; j. bertanggung jawab

dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik; k. memberikan

pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan

diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan l. memenuhi

panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu

tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara

atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Sementara itu, masyarakat berhak: a. mengetahui

kebenaran isi standar pelayanan; b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; c.

mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; d. mendapat advokasi,

perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan; e. memberitahukan kepada

pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang

diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; f. memberitahukan kepada

pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak

sesuai dengan standar pelayanan; g. mengadukan pelaksana yang melakukan

penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada

penyelenggara dan ombudsman; h. mengadukan penyelenggara yang melakukan

penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada

pembina penyelenggara dan ombudsman; dan i. mendapat pelayanan yang

berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Masyarakat berkewajiban: a.

mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar
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pelayanan; b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

pelayanan publik; dan c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait

dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

ini ditentukan mengenai standar pelayanan. Penyelenggara berkewajiban

menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan

kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan itu, penyelenggara wajib

mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Penyelenggara berkewajiban

menerapkan standar pelayanan tersebut. Pengikutsertaan masyarakat dan pihak

terkait tersebut dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung

dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah,

serta memperhatikan keberagaman. Komponen standar pelayanan sekurang-

kurangnya meliputi: a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme, dan

prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif; f. produk pelayanan; g.

sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; h. kompetensi pelaksana; i. pengawasan

internal; j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan; k. jumlah pelaksana; l.

jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai

dengan standar pelayanan; m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan

risiko keraguraguan; dan n. evaluasi kinerja pelaksana.

Pada tanggal 4 Nopember 2010, Pemerintah mengeluarkan kebijakan

berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan. Standar Pelayanan Perkotaan ini

dikelompokkan sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan yang terdiri atas:

a.tempat permukiman perkotaan; b. pemusatan dan distribusi pelayanan jasa

pemerintahan; c. pelayanan sosial; dan d. kegiatan ekonomi. Tempat permukiman

perkotaan terdiri atas jenis pelayanan: a. perumahan; b. air minum; c. drainase;

d. Prasarana jalan lingkungan; e. persampahan; f. air limbah; g.energi; h.

Komunikasi dan informasi; dan i. ruang terbuka hijau. Pemusatan dan

distribusi pelayanan jasa pemerintahan itu terdiri atas jenis pelayanan: a.

perkantoran pemerintah; b. pelayanan administrasi kependudukan dan



45

administrasi pertanahan; c. pelayanan ketenagakerjaan; d. pelayanan perizinan;

e.sarana pengendalian lingkungan hidup; f. penanggulangan bencana; dan g.

ketentraman dan ketertiban. Pelayanan sosial itu terdiri atas jenis pelayanan: a.

pendidikan; b. kesehatan; c. pusat pelayanan sosial; d. rekreasi dan olahraga;

e.sarana peribadatan; dan f. pemakaman. Kegiatan ekonomi itu terdiri atas jenis

pelayanan: a. pusat perdagangan dan jasa; b. pergudangan; c. ruang untuk sektor

informal dan usaha kecil dan menengah; d. jasa keuangan; e. pusat informasi

daerah; f. penginapan; dan g. pelayanan transportasi.

Pada tanggal 22 Juni 2012, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan, dan

Penerapan Standar Pelayanan. Dalam peraturan ini diberi penjelasan mengenai

hal-hal sebagai berikut. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk

semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Organisasi penyelenggara

pelayanan publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada

di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan

badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai

kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Maklumat pelayanan

adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji

yang terdapat dalam Standar pelayanan Masyarakat adalah seluruh pihak, baik

warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun

badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik,
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baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak terkait adalah pihak yang

dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar

pelayanan Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan

setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas

melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Dalam peraturan itu ditegaskan bahwa komponen standar pelayanan

adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang

menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap standar

pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya

meliputi:

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar penyelenggaraan pelayanan.

2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus

dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan

teknis maupun administratif.

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk

pengaduan.

4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan

untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis

pelayanan.

5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara

penyelenggara dan masyarakat.

6. Produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas

yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk

peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
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8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan

pengalaman.

9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan

pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja

atau atasan langsung pelaksana.

10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

11. Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban

kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang

melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.

12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan.

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk

komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko,

dan keragu-raguan.

14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui

seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Pada tanggal 5 Juli 2012, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja

Unit Pelayanan Publik. Dalam peraturan ini diatur mengenai instrumen penilaian

yang mencakup komponen dan indikator penilaian sebagai berikut:

1. Visi, misi, dan motto pelayanan (5%).

Komponen ini berkaitan dengan visi, misi, dan motto pelayanan yang

memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik. Indikator

penilaian untuk komponen ini meliputi:

a. Adanya visi dan misi yang dijabarkan dalam perencanaan (Renstra,

Renja) mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Penetapan motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk

memberikan pelayanan terbaik.
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c. Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada pengguna layanan.

2. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan (25%).

Dalam rangka memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, dan kinerja

pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan

kemampuan Penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan

masyarakat, maka penyelenggara pelayanan perlu menyusun, menetapkan,

dan menerapkan Standar pelayanan. Indikator penilaian untuk komponen

ini meliputi:

a. Penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan yang

mengacu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik.

b. Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (10%)

Komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam

mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk

memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna pelayanan. Sistem

dan prosedur baku meliputi Standar Operasional Prosedur. Indikator

penilaian untuk komponen ini meliputi:

a. Memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan

publik dengan ruang lingkup semua jenis mengacu UU 25/2009

b. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), namun tidak memiliki

sertifikat ISO 9001:2008

c. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

d. Penetapan uraian tugas yang jelas

4. Sumber Daya Manusia (17%).

Komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi:

sikap dan perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan. Indikator

penilaian untuk komponen ini meliputi:

a. Penetapan dan penerapan pedoman kode etik pegawai.

b. Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada

pengguna layanan.
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c. Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada

pengguna layanan.

d. Tingkat kepekaan/ respon pegawai dalam memberikan pelayanan

kepada pengguna layanan.

e. Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada

pengguna layanan.

f. Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka

peningkatan keterampilan/ profesionalisme pegawai dengan tujuan

meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan.

5. Sarana dan Prasarana Pelayanan (8%).

Komponen ini berkaitan dengan daya guna sarana dan prasarana

pelayanan yang dimiliki.

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:

a. Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah

didayagunakan secara optimal.

b. Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia memberikan

kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan: kebersihan,

kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan).

c. Sarana pengaduan (Kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol,

email dan lainnya).

6. Penanganan Pengaduan (10%).

Komponen ini berkaitan dengan sistem dan pola penanganan pengaduan,

serta bagaimana penyelesaian terhadap pengaduan tersebut sesuai aturan

yang berlaku. Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:

a. Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan

b. Petugas khusus/ unit yang menangani pengelolaan pengaduan

c. Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan

d. Pengelolaan pengaduan yang mengacu Peraturan Menteri PAN-RB

Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas

Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan

kualitas pelayanan.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat (10%)
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Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperlukan untuk mengetahui

tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan mengetahui

kecenderungan kinerja pelayanan pada masing-masing Unit Pelayanan

instansi Pemerintah dari waktu ke waktu. Komponen ini berkaitan dengan

pelaksanaan survei IKM, metode yang digunakan, skor yang diperoleh,

serta tindak lanjut dari hasil pelaksanaan survei IKM. Indikator penilaian

untuk komponen ini meliputi:

a. Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian.

b. Survei IKM yang dilakukan yang mengacu Kepmenpan 25 Tahun

2004 dalam periode penilaian.

c. Rata –rata skor IKM yang diperoleh.

d. Tindak lanjut dari hasil survei IKM.

8. Sistem Informasi Pelayanan Publik (7%)

Komponen ini berkaitan dengan sistem pengelolaan informasi pelayanan,

wujud/bentuk penyampaian informasi, serta tingkat keterbukaan informasi

kepada pengguna layanan. Indikator penilaian untuk komponen ini

meliputi:

a. Sistem informasi pelayanan secara elektronik.

b. Penyampaian informasi pelayanan publik kepada pengguna layanan.

c. Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan.

9. Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan (8%)

Komponen ini berkaitan dengan penentuan target pelayanan serta tingkat

pencapaian target tersebut. Indikator penilaian untuk komponen ini

meliputi:

a. Penetapan target kinerja pelayanan.

b. Tingkat Pencapaian target kinerja.

Pada Tanggal 29 Oktober 2012, Pemerintah mengeluarkan kebijakan

berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. ruang lingkup

Pelayanan Publik; b. sistem pelayanan terpadu; c. pedoman penyusunan Standar
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Pelayanan; d. proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan

Berjenjang; dan e. pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan

Publik. Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi: a. pelayanan barang publik; b.

pelayanan jasa publik; dan c. pelayanan administratif. Sistem pelayanan terpadu

secara fisik dapat dilaksanakan melalui: a. sistem pelayanan terpadu satu pintu;

dan/atau b. sistem pelayanan terpadu satu atap.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tersebut diatur

mengenai delegasi kewenangan. Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu

pintu dilaksanakan berdasarkan pendelegasian wewenang atau pelimpahan

wewenang dari: a. pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan

lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang

sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya kepada pimpinan Satuan Kerja

Penyelenggara sistem pelayanan terpadu; b. gubernur kepada pimpinan Satuan

Kerja Penyelenggara sistem pelayanan terpadu; c. bupati/walikota kepada

pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara sistem pelayanan terpadu; atau d. pimpinan

korporasi kepada pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara sistem pelayanan terpadu.

Pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan

keputusan pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga

pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis,

dan pimpinan lembaga lainnya, gubernur, bupati/walikota, pimpinan korporasi

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang itu, meliputi: a.

penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan

Standar Pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan; b. penolakan permohonan pelayanan yang tidak

memenuhi persyaratan Standar Pelayanan; c. pemberian persetujuan dan/atau

penandatanganan dokumen perizinan dan/ atau nonperizinan atas nama pemberi

delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.

pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan

nonperizinan oleh penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; e. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. penetapan Standar
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Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. Pimpinan kementerian, pimpinan lembaga

pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati dan walikota mendelegasikan

seluruh kewenangan pemberian persetujuan dan penandatanganan dokumen

perizinan dan/atau nonperizinan bidang penanaman modal.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tersebut diatur

mengenai standar pelayanan. Rancangan Standar Pelayanan tersebut paling

sedikit memuat komponen: a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme,

dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif; f. produk pelayanan; g.

sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; h. kompetensi pelaksana; i. pengawasan

internal; j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan; k. jumlah pelaksana; l.

jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai

dengan Standar Pelayanan; m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan

risiko keragu-raguan; dan n. evaluasi kinerja Pelaksana.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tersebut diatur

mengenai partisipasi masyarakat. Pengikutsertaan Masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik itu mencakup keseluruhan proses

penyelenggaraan Pelayanan Publik yang meliputi: a. penyusunan kebijakan

Pelayanan Publik; b. penyusunan Standar Pelayanan; c. pengawasan dan evaluasi

penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan d. pemberian penghargaan.

Pada tanggal 2 Mei 2014, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar

Pelayanan. Dalam peraturan ini diatur kembali mengenai komponen standar

pelayanan. Komponen standar pelayanan, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009, dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service delivery) meliputi:

1) Persyaratan

2) Sistem, mekanisme,dan prosedur
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3) Jangka waktu pelayanan

4) Biaya/tarif

5) Produk pelayanan

6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanandi internal organisasi (manufacturing) meliputi:

1) Dasar hukum

2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas

3) Kompetensi pelaksana

4) Pengawasan internal

5) Jumlah pelaksana

6) Jaminan pelayanan

7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

8) Evaluasi kinerja pelaksana

Pada tanggal 2 Mei 2014, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan

Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan ini

mengganti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dalam peraturan ini

didefinisikan beberapa hal sebagai berikut. Survei kepuasan masyarakat adalah

pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat

yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam

memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Unit pelayanan

publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara

langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima

pelayanan. Unsur survei kepuasaan masyarakat adalah faktor dan aspek yang

dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan

publik.
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Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 itu diatur mengenai ruang lingkup survei

kepuasan masyarakat yang meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan

penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan

masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan

kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan

standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
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Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Ditegaskan dalam peraturan itu bahwa hasil atas survei kepuasan

masyarakat tidak harus disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut, tetapi dapat

pula disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk). Hal yang menjadi

perhatian utama atas hasil survei tersebut, adalah harus ada saran perbaikan dari

pemberi layanan yang disurvei terhadap peningkatan kualitas layanan. Hasil

survei kepuasan masyarakat wajib diinformasikan kepada publik termasuk metode

survei. Penyampaian hasil survei kepuasan masyarakat dapat disampaikan melalui

media massa, website dan media sosial.

Pada tanggal 6 Juli 2006, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pertimbangan dikeluarkannya

peraturan ini ialah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui

peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran

usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam peraturan ini diberikan makna hal-hal

sebagai berikut. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perangkat Daerah Penyelenggara

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) adalah perangkat pemerintah daerah yang

memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan

dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. Perangkat Daerah Teknis

terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola pelayanan perizinan dan non

perizinan. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti

legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk

melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Perizinan adalah pemberian legalitas

kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin

maupun tanda daftar usaha. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya

penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non

perizinan. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai

dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu
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tempat. Perizinan pararel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan

kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin,

yang diproses secara terpadu dan bersamaan. Biaya pelayanan adalah biaya yang

dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarannya telah

ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan

lainnya.

Dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 itu, hal yang dipentingkan

salah satunya adalah penyederhanaan pelayanan. Dalam kebijakan itu dikatakan

bahwa Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan

pelayanan terpadu satu pintu. Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan itu

mencakup pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh

PPTSP; percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar

waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah; kepastian biaya pelayanan

tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;

kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses

pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;

mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau

lebih permohonan perizinan; pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan

yang berlaku; dan pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh

informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

Dalam peraturan itu, ditentukan mengenai perangkat daerah

penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu. Pembentukan perangkat daerah

yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu berpedoman pada

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan

organisasi perangkat daerah. Perangkat daerah itu harus memiliki sarana dan

prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, yaitu: loket/ruang

pengajuan permohonan dan informasi; tempat/ruang pemrosesan berkas;

tempat/ruang pembayaran; tempat/ruang penyerahan dokumen; dan tempat/ruang

penanganan pengaduan.
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Dalam hal delegasi wewenang, peraturan itu menentukan bahwa

Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan

non perizinan kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan.

Dalam hal tugas-tugas yang ditangani, peraturan itu menentukan bahwa

lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan

perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota. PPTSP

mengeiola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas.

Dalam peraturan itu ditentukan adanya Tim Kerja Teknis. Pemeriksaan

teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala

PPTSP. Tim kerja teknis beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat

daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Tim

kerja teknis ini memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam

memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan

perizinan.

Dalam hal keterbukaan informasi, peraturan ini menentukan bahwa PPTSP

memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi. Data dari

setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan oleh PPTSP disampaikan

kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan. PPTSP wajib menyediakan

dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan

teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan

waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan

secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh

masyarakat. Penyebarluasan informasi dilaksanakan oleh PPTSP dengan

melibatkan aparat pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan. Data dan informasi

jenis pelayanan itu dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas daerah merupakan unsur

pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas

daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, salah satunya,

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
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lingkup tugasnya. Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas

untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang. Sementara itu, lembaga teknis daerah (LTD) merupakan unsur

pendukung tugas kepala daerah. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan,

kantor, dan rumah sakit. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga

teknis daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, salah

satunya, adalah pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

sesuai dengan lingkup tugasnya.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah itu, perumpunan urusan yang

diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari:

a. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

b. bidang kesehatan;

c. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;

d. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

e. bidang kependudukan dan catatan sipil;

f. bidang kebudayaan dan pariwisata;

g. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta

karya dan tata ruang;

h. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro,

kecil dan menengah, industri dan perdagangan;

i. bidang pelayanan pertanahan;

j. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan,

perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan

kehutanan;

k. bidang pertambangan dan energi; dan

l. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Sementara itu perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan,

kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari:

a. bidang perencanaan pembangunan dan statistik;

b. bidang penelitian dan pengembangan;
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c. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;

d. bidang lingkungan hidup;

e. bidang ketahanan pangan;

f. bidang penanaman modal;

g. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;

h. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

i. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

j. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

k. bidang pengawasan; dan

l. bidang pelayanan kesehatan.

Sedangkan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan

pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai

dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Jadi di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah itu tidak secara tegas diatur mengenai

kelembagaan urusan pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan. Namun

demikian, menilik fungsinya, Dinas daerah dalam melaksanakan tugasnya

menyelenggarakan fungsi, salah satunya, adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. Jadi

sebenarnya tersirat bahwa seharusnya fungsi pelayanan umum ini dilaksanakan

oleh Dinas. Di samping itu, pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana

teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang. Artinya fungsi pelayanan perizinan itu mungkin paling

tepat diwadahi dalam bentuk unit pelaksana teknis dinas.

Pada tanggal 13 Maret 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja

Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah. Mengenai makna hal-hal penting,

peraturan ini memberi batasan sebagai berikut. Perangkat Daerah adalah lembaga

yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ijin

adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan

daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah

atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau
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kegiatan tertentu. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku

usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.

Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur,

dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan. Penyelenggaraan pelayanan

terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses

pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen

dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. Tim Teknis adalah

kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait

yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan. Unit

pelayanan perijinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk

Badan dan/atau Kantor pelayanan perijinan terpadu, merupakan gabungan

dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang

pelayanan perijinan.

Mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan,

peraturan ini menentukan sebagai berikut. Dalam rangka meningkatkan pelayanan

masyarakat di bidang perijinan dibentuk unit pelayanan perijinan terpadu dengan

sebutan Badan atau Kantor. Pembentukan Badan atau Kantor ditetapkan dengan

Peraturan Daerah. Badan dan Kantor itu berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Badan dan Kantor itu

didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Sekretariat

itu karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan atau Kepala Kantor. Badan

dan/atau Kantor mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu

dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan

kepastian. Dalam menyelenggarakan tugas itu, Badan dan/atau Kantor

menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan program Badan dan/Kantor;

penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan; pelaksanaan koordinasi proses

pelayanan perijinan; pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan; dan

pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan. Kepala Badan

dan/atau Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas

nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.
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Dalam hal organisasi, peraturan ini menentukan sebagai berikut. Besaran

organisasi Badan dan/atau Kantor ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran

organisasi perangkat daerah. Unit pelayanan perijinan terpadu dapat ditetapkan

berbentuk Badan apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah

mencapai nilai lebih dari 70 (tujuh puluh). Unit pelayanan perijinan terpadu

dapat ditetapkan berbentuk Kantor apabila variabel besaran organisasi

perangkat daerah mencapai nilai kurang atau sama dengan 70 (tujuh puluh).

Dalam hal susunan organisasi, peraturan ini menentukan sebagai berikut.

Organisasi Badan, terdiri dari: 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan

paling banyak 3 (tiga) Subbagian; paling banyak 4 (empat) Bidang; Tim Teknis;

dan Kelompok Jabatan Fungsional. Organisasi Kantor, terdiri dari: 1 (satu)

Subbagian Tata Usaha; paling banyak 4 (empat) Seksi; Tim Teknis; Kelompok

Jabatan Fungsional.

Sedangkan tugas-tugas sub-sub unit, peraturan ini menentukan sebagai

berikut. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan

keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga. Bidang

mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perijinan

sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang mengkoordinasikan Tim Teknis yang

terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang

pelayanan perijinan. Tim Teknis terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat

Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan

bidangnya. Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran

pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau

ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perijinan terpadu dan

Kepada Kepala Badan yang bersangkutan. Tim Teknis bertanggung jawab kepada

Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersesuaian. Subbagian Tata Usaha

mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata

persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga. Seksi mempunyai tugas melakukan

koordinasi penyelenggaraan pelayanan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat

daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan. Tim Teknis
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terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai

kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya. Tim Teknis memiliki

kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan

rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan

kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan

unit pelayanan perijian terpadu dan Kepada Kepala Kantor yang bersangkutan.

Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala kantor melalui Kepala Seksi yang

bersesuaian.

Bagan susunan Organisasi Badan dan Kantor ditentukan oleh peraturan ini

sebagai berikut.

A.2. Pembentukan Organisasi Pelayanan Perizinan

BIDANG
………………

BIDANG
………………

SUBBAGIAN
…………………

SUBBAGIAN
…………………

SUBBAGIAN
…………………

BAGIAN
TATA USAHA

SEKRETARIAT

BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU

(BP2T)

BIDANG
………………

BIDANG
………………

TIM
TEKNIS

TIM
TEKNIS

TIM
TEKNIS

TIM
TEKNIS
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A.2.1. Pemerintah Kabupaten Sleman

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33′ 00″ dan

110° 13′ 00″ Bujur Timur, 7° 34′ 51″ dan 7° 47′ 30″ Lintang Selatan. Wilayah

Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi

Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa

Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY

dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan

dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul,

Propinsi D.I.Yogyakarta.

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km2 atau

sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km2,dengan

jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km,Timur – Barat 35 Km. Secara administratif

terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. Secara administratif

Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, yang memiliki 86 desa dan 1212

dusun. Wilayahnya berbatasan dengan semua kabupaten yang ada di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten

Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

1) Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan

kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan

puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan

ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan

ekosistemnya;

2) Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian

Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan

tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata

budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih;

3) Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi

Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping.

Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
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4) Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan

Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup

air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu

serta gerabah.

Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati

jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman

dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah

Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah

Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan

jalan arteri primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang

cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan

wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan

masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :

1) Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). Karena

perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan

kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian

wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi

kota Yogyakarta.

2) Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota

Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota

Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di

wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan

merupakan wilayah sub urban.

3) Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (buffer zone). Kota

Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat

pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan

batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.

Profil Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009

tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, dan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi

Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan, Kantor Pelayanan Perizinan

Kabupaten Sleman mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dibidang pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud diatas Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan

2) Pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan

3) Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan dan

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman

berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2009 terdiri dari :

1) Kepala Kantor

2) Subbagian Tata Usaha

3) Seksi Pelayanan Perizinan

4) Seksi Pengolahan Perizinan

5) Seksi Informasi dan Pengaduan
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Pembentukan organisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman

Visi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman yaitu “Terwujudnya

Pelayanan Perizinan yang Sederhana, Terbuka dan Lancar” dan dijabarkan

lebih lanjut ke dalam Misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh personil

unit organisasi untuk mencapai cita-cita masa depan tersebut. Penjelasan dari visi

ini adalah: Pelayanan perizinan adalah kemampuan, sikap dan tanggung jawab

dalam memberikan layanan/tanggapan kepada masyarakat pemohon izin.

Sederhana adalah salah satu wujud pemberian layanan secara mudah dipahami

dan mudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sifat sederhana

mengandung maksud ke depan Kantor Pelayanan Perizinan dituntut untuk selalu

dapat mawas diri dan berinovasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat

sesuai tuntutan zaman. Terbuka dan lancar, dalam artian memberikan informasi

Kepala Kantor

Sub Bagian Tata
Usaha

Seksi
Pengelolaan
Perizinan

Seksi Informasi
dan Pengaduan

Seksi Pelayanan
Perizinan
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tentang prosedur perizinan baik diminta maupun tidak oleh masyarakat dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada.

Dalam mewujudkan pelayanan yang baik harus didukung dengan

kepemintahan yang baik (Good Governance), semangat para penyelenggara

pemerintahan harus menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai

yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pencapaian tujuan

nasional dengan mendorong terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Sleman

yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera Lahir Batin,

Berdaya Saing dan Berkeadilan Gender Pada Tahun 2015”.

Untuk mewujudkan visi dimaksud maka misi yang akan dilaksanakan oleh

Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman adalah:

1) Melaksanakan pelayanan perizinan.

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizinan.

Penjelasan misi adalah:

1) Melaksanakan pelayanan perizinan.

Dalam arti memberi pelayanan kepada semua masyarakat yang memiliki

tanah dan atau memiliki usaha (investasi), sesuai kewenangan yang dimiliki

dengan menerima berkas permohonan izin, memverifikasi dan memasukkan data

permohonan tersebut.

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizinan

Mengkoordinasikan maksudnya melakukan kerja sama baik melalui

telepon maupun rapat dengan instansi teknis/investor/masyarakat. Pelaksanaan

pelayanan perizinan dalam arti memberikan pelayanan secara terbuka, sederhana

dan lancar.

Pembentukan organisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman

mengacu pada paraturan dari Pemerintah Pusat, yaitu PP 41 Tahun 2007 dan
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Permendagri No. 57 Tahun 2007. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Drg.

Intriati Yudatiningsih, MKes (Kepala Bappeda Kabupaten Sleman), bahwa:

“Dalam perspektif manajemen, birokrasi modern yang diperlukan saat ini ialah
birokrasi yang secara fisik organisasional kecil tetapi secara kualitatif
kapasitasnya besar atau yang selama ini dikenal dengan "ramping struktur kaya
fungsi". Disamping itu terdapat konsep baru yang diperkenalkan yaitu "money
follows function" dimana anggaran yang dialokasi dipatokan dengan fungsi
yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Dengan demikian diharapkan akan
mengurangi hukum Parkinson Effect yang menyebutkan bahwa organisasi dari
waktu ke waktu cenderung menggemukkan dirinya sendiri. Dengan pola pikir
tersebut, maka lahirnya PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan dan PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
memegang peran yang sangat penting dalam kerangka untuk mewujudkan good
local governance. Sehubungan dengan hal itu salah satu upaya yang dilakukan
oleh pemerintah pusat adalah menetapkan pembagian urusan. PP No. 41/2007
telah memberi pedoman terinci mengenai penataan organisasi perangkat daerah,
PP No. 38/2007 relatif masih bersifat umum dalam mengatur aspek
kewenangan atau urusan pemerintahan. Padahal, secara logika penataan urusan
selalu mendahului proses penataan kelembagaan. Faktanya, saat ini banyak
daerah yang lebih berkonsentrasi dalam rencana implementasi PPNo. 41/2007.
Jika format kelembagaan ditetapkan tanpa memperhitungkan dimensi urusan,
maka akan terjadi kemungkinan lembaga yang baru tadi tidak mampu secara
efektif menjalankan urusan yang ada. Kemungkinan lain, ada beberapa urusan
yang mungkin tidak terwadahi dalam struktur kelembagaan perangkat daerah.
Dengan kata lain, kondisi tadi menggambarkan adanya diskoneksi antara
dimensi urusan dengan dimensi kelembagaan. Dalam hal ini PP No. 38/2007
dan PP No. 41/2007 dapat memberikan gambaran dan proyeksi mengenai
penyelenggaraan kepemerintahan baik provinsi maupun kota dan kabupaten.
Untuk menghasilkan deskripsi tentang prospek dan proyeksi pemerintah daerah
masa depan maka PKP2A III LAN Samarinda menggelar Rapat Koordinasi
Bidang Pemerintahan dan Organisasi untuk memprediksi penyelenggaraan
pemerintahan di daerah pasca penetapan PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007.
Dalam tahap implementasinya dari Rakor ini juga diharapkan nantinya dapat
mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Mengingat berbagai
kesimpulan tersebut, maka kebijakan mengenai PP No. 38/2007 dan PP No.
41/2007 merupakan acuan untuk pemerintah provinsi, kota dan kabupaten
untuk mengembangkan mekanisme kepemerintahan menuju good local
governance.” (Wawancara tanggal 16 Juni 2015).

Organisasi pelayanan perizinan Kabupaten Sleman telah mengalami perubahan

nomenklatur. Sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman bahwa organisasi

pelayanan perizinan bernama Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Namun, saat

ini mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Penanaman Modal dan
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Perizinan Terpadu berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor

208/Kep.KDH/A/2011 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan

penanaman modal kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Surat Keputusan

Bupati nomor: 2/Kep.KDHI/A/2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 12 tahun 2001 tentang izin

gangguan. Hal tersebut sebagaiamana dijelaskan oleh Bapak I Wayan Gundana,

SH (Kepala BPMPT Kabupaten Sleman) sebagai berikut:

“Perubahan awalnya didasarkan pada bentuk organisasi yang sudah tidak layak
diimplementasikan saat ini dan juga peraturan perundang-undangan yang
beberapa kali berubah. UPTPSA merupakan awal dari pelayanan perizinan
yang ada di Kabupaten Sleman yang berbentuk Non Struktural sehingga dalam
pelaksanaannya tidak efisien. Kemudian kembali dirubah menjadi KPP sleman
yang sudah masuk organisasi perangkat daerah dengan panduan Peraturan
Daerah Kab. Sleman nomor 9 Tahun 2009. Dalam pelaksanaannya kemudian
memang harus dirubah karena Sleman merasa ketinggalan dalam hal pelayanan
perizinan. Perubahan tersebut berdasar pada Perubahan kedua Perda Nomor 9
tahun 2009 dengan menggabungkan Kantor Penanaman Modal dengan KPP
Sleman sehingga direncanakan dengan nama BPMPPT dengan perubahan yang
masiv dan fundamen diharapakan ke depan dapat menyelesaikan persoalan
perizinan secara keseluruhan dengan cepat. Perubahan tersebut dipengaruhi
oleh lima faktor yaitu faktor inti di mana aktor penginisiasi perubahan yaitu
Bupati, Dewan dan Sekda menjadi leading sector dan LSM sehingga konflik
penolakan tidak terjadi karena kemauan para leading sector dan aturan hukum
yang mengharuskan.kelemahan dari sisi kelembagan pun juga tidak terbukti
karena kelembagaan disusun secara kuat dan untuk melayani masyarakat.
Birokrasi yang belum menunjukkan perubahan juga tidak mempengaruhi
karena kepentingan yang ada hanya kepentingan politik dalam melakukan
perubahan. Kemudian bentuk ideal organisasi, Sleman akan mencoba se-ideal
mungkin karena menurut mereka Badan sudah ideal” (Wawancara tanggal 16
Juni 2015).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan stuktur organisasi

Pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya organisasi pelayanan perizinan,

didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah. Struktur organisasi itu dibangun berdasarkan pada urusan-

urusan pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah

Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Hal ini berarti prosesnya top-down.
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A.2.2. Pemerintah Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di

samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta

terletak ditengah-tengah Propinsi DIY. Wilayah Kota Yogyakarta terbentang

antara 110o 24I 19II sampai 110o 28I 53II Bujur Timur dan 7o 15I 24II sampai 7o

49I 26II Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.

Berbatasan dengan Kabupaten Sleman di sebelah utara, Kabupaten Bantul dan

Sleman di sebelah timur, Kabupaten Bantul di sebelah selatan dan kabupaten

Bantul dan Sleman di sebelah barat. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah

tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km yang

berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut

terbagi menjadi 14 Kecamatan.

Yogyakarta kemudian tumbuh menjadi kota yang kaya akan budaya dan

kesenian Jawa. Ini tidak mengherankan, karena lingkungan kota yang dikelilingi

oleh daerah yang subur. Hasil pertaniannya yang berlimpah telah mampu

memberi penghidupan yang layak bagi warganya sehingga memberikan suasana

yang kondusif untuk berkesenian. Pionir dan titik sentral dari kesenian serta

budaya masyarakat Yogyakarta adalah kesultanan. Beragam kesenian Jawa klasik,

seperti seni tari, tembang, gamelan hingga ukiran berkembang dari dalam keraton

dan kemudian menjadi kesenian rakyat.

Sebagai kota yang sarat dengan kebudayaan, Yogyakarta telah pula

menjadi daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Kota itu hanya kalah bersaing

dengan Pulau Bali.Program pariwisata Kota Yogyakarta sendiri memang selalu

dikaitkan dengan daerah sekitarnya, seperti Candi Borobudur dan Prambanan.

Sebagai sebuah industri, pariwisata memang melibatkan banyak sektor ekonomi

lainnya, seperti sektor perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan

komunikasi, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-

jasa.Salah satu kekayaan lain dari Yogyakarta adalah sekolah. Kota ini memang

dikenal sebagai kota pelajar. Ribuan siswa dan mahasiswa berdatangan dari luar
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kota bahkan dari luar pulau Jawa untuk menempuh pendidikan di kota itu.

Memang harus diakui bahwa Yogyakarta bukan kota industri manufaktur. Hampir

semua ekonominya berbasis pada inisiatif rakyat yang secara langsung menjadi

motor penggerak perekonomian.

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta merupakan salah satu institusi pelayanan

perizinan terbaik di Indonesia karena sangat optimal dalam pemberian layanan

yang meliputi 34 layanan izin yang bisa dilakukan baik secara online maupun

langsung. Inovasi jenis layanan perizinan yang terintegrasi di Dinas Perizinan,

Kota Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Kota Yogyakarta sebagai

salah satu tujuan pengembangan sayap usaha bagi investor lokal, nasional,

maupun internasional. Selain itu, praktik penyimpangan dan kecurangan dalam

perizinan usaha yang sempat menjadi kendala utama minimnya investasi di Kota

Yogyakarta yang terkenal dengan slogan kota edukasi dan kota pariwisata ini

tidak bisa dipisahkan dari alasan utama yang melatarbelakangi pembentukan dinas

yang didirikan pada tahun 2006. Pada aspek internal, peran kepemimpinan mantan

Walikota Yogyakarta periode 2001-2012, Herry Zudianto, yang menerapkan

entrepreneur leadership dalam melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan

perizinan di Kota Yogyakarta.

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta mwmiliki visi “Terwujudnya

Pelayanan Yang Pasti Dalam Biaya, Waktu, Persyaratan dan Akuntabel Di

bidang Perizinan“. Sementara itu, visi tersebut dijabarkan kedalam misi, yaitu:

1) Mewujudkan Pelayanan Internal;

2) Meningkatkan SDM yang Berkualitas;

3) Melaksanakan Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangannya;

4) Melaksanakan Pengawasan dan penyelesaian pengaduan perizinan serta

advokasi;

5) Melaksanakan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;

6) Melaksanakan Pengkajian perizinan/regulasi dan pengembangan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 Tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk



72

lembaga pelayanan perizinan yang definitif berupa Dinas Perizinan. Dasar

Pembentukan Dinas Perizinan adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor

17 Tahun 2005 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan,

dengan kewenangan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta meliputi:

1) Pemberian Izin
2) Penolakan Izin
3) Pencabutan Izin
4) Legalisasi Izin
5) Duplikat Izin
6) Pengawasan Izin

Stuktur Organisasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah. Adapun susunan struktur

organisasi :

1) Kepala Dinas

2) Sekretaris yang membawahi :

- Kasubbag Umum dan Kepegawaian

- Kasubbag Keuangan

- Kasubbag Administrasi Data dan Pelaporan

3) Kepala Bidang Pelayanan yang membawahi :

- Kasie Advis Planing dan Administrasi Perizinan

- Kasie Koordinasi Lapangan dan Penelitian

4) Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi yang membawahi :

- Kasie Data

- Kasie Sistem Informasi

5) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan Perizinan

- Kasie Pengawasan

- Kasie Pengaduan Perizinan dan Advokasi

6) Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja

- Kasie Regulasi

- Kasie Pengembangan Kinerja
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Pembentukan organisasi pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta

berpedoman pada paraturan dari Pemerintah Pusat, yaitu UU Pemerintah Daerah,

PP 41 Tahun 2007 dan Permendagri No. 57 Tahun 2007, serta peraturan

perundang-undangan yang lainnya. Hal itu sesuai dengan penjelasan dari Bapak P.

Heny Dian Antasari. SH. M.Hum (Kasubbag Kelembagaan Bagian Organisasi

Setda Kota) bahwa:

“Dasar pertimbangan dalam pembuatan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
yang sebelumnya memakai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007. Selain itu,
penataankelembagaan di Kota Yogyakarta diatur juga dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan stuktur organisasi

Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya organisasi pelayanan perizinan, juga

didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah. Struktur organisasi itu dibangun berdasarkan pada urusan-

urusan pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah

Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Hal ini berarti prosesnya dilakukan secara top-

down. Dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merubah struktur

organisasi mendasarkan diri pada aturan-aturan dari pusat. Urusan-urusan yang

ditangani oleh organisasi juga didasarkan pada aturan dan arahan dari Pusat.
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A.2.3. Pemerintah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul

Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44' 04" - 08° 00' 27" Lintang Selatan

dan 110° 12' 34" - 110° 31' 08" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul

508,85 Km2 (15,90 5 dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai

dataran rendah 40% dan lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang

kurang subur, secara garis besar terdiri dari :

1) Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang

membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km2 (17,73 % dari seluruh

wilayah).

2) Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah

pertanian yang subur seluas 210.94 km2 (41,62 %).

3) Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang

keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km2

(40,65%).

4) Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian

Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikir berlagun,

terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan

Kretek.



76

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul merupakan lembaga baru di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas yang beroperasi sejak tanggal 2 Januari

2008 itu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16

tahun 2007 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2007.

Sebelum dibentuk Dinas Perijinan, pelayanan perizinan di Kabupaten

Bantul dipusatkan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). Namun

demikian, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, keberadaan

UPTSA tersebut dirasa masih kurang mampu memenuhi tuntutan pelayanan

perizinan yang semakin prima. Sementara di sisi lain, kualitas pelayanan perizinan

dalam era otonomi daerah dan persaingan global saat ini, bisa sangat menentukan

eksistensi dan daya saing suatu daerah.

Sesuai dengan visi Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan

Agamis, spirit pembentukan Dinas Perijinan adalah untuk meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat yang menginginkan proses pelayanan yang mudah,

murah, cepat, tepat waktu, bersih dan akurat. Dalam konteks yang lebih luas,

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu kunci

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan membuka peluang

investasi sebanyak-banyaknya di Kabupaten Bantul.

Investasi tersebut dipandang penting untuk memberikan konstribusi pada

percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang selama ini sebagian besar

masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Ke depan sektor ini

tidak bisa lagi menjadi andalan karena lahan pertanian semakin lama semakin

menyusut, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Dinas Perizinan dibentuk untuk menjawab permasalahan tersebut. Sesuai

dengan paradigma pemerintahan yang baru, masyarakat adalah pelanggan

(customer) yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Dinas Perizinan

Kabupaten Bantul memiliki visi “Dinas terpercaya dengan pelayanan prima,

integritas dan profesionalisme”. Untuk memwujudkan visi tersebut, makan

dijabarkan dalam misi Dinas Perizinan Kabupaten Bantul, yaitu sebagai berikut:
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1) Mewujudkan aparatur yang berkualitas.

2) Melaksanakan Pelayanan Prima di bidang Perizinan.

3) Mengelola dokumen dan data perizinan dengan baik dan tertib.

4) Melaksanakan sistem informasi dan pelayanan secara elektronik.

5) Melaksanakan pengawasan pengendalian dan penyelesaian pengaduan

secara cepat, tepat, adil, dan profesional.

Susunan Organisasi Dinas Perijinan, terdiri atas :

1) Kepala Dinas;

2) Sekretariat, terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Program;

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

3) Bidang Pelayanan dan Informasi, terdiri atas :

a. Seksi Pelayanan;

b. Seksi Informasi dan Teknologi.

4) Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri atas :

a. Seksi Pendataan;

b. Seksi Penetapan.

5) Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian, terdiri atas :

a. Seksi Pengaduan;

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

6) Unit Pelaksana Teknis

7) Kelompok Jabatan Fungsional
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Pentaan struktur organisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Bantul juga

sama dengan daerah lain, di mana mengacu kepada peraturan-peraturan

Pemerintah Pusat yakni:

a. Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah

c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah provinsi,

Pemerintahan daerah kabupaten/kota

Temuan tersebut sesauai dengan pernyataan dari Bapak Bambang

Hudalianto S.H., M.M (Kepala Sub Bagian Kelembagaan Setda Kabupaten Bantul)

bahwa:

“Untuk saat ini, dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dalam
melakukan penataan struktur organisasi khususnya di Bagian Organisasi,
masih mengacu kepada Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah, dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan keluarnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, yang
di dalamnya juga mengamanatkan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tersebut.” (Wawancara tanggal 05 Juni 2015).

Selanjutnya dalam menentukan nomenklatur organisasi perangkat daerah,

Pemerintah Kabupaten Bantul menyesuaikan dengan nomenklatur pusat. Hal ini

sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Bambang Hudalianto S.H., M.M (Kepala Sub

Bagian Kelembagaan Setda Kabupaten Bantul) bahwa:

“Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, dalam menentukan nomenklatur
lembaga menyesuaikan dengan nomenklatur di Kementerian Pusat. Tetapi,
di dalam PP tersebut tidak secara tegas menjelaskan tentang nomenklatur.
Masing-masing Kabupaten/ Kota dalam menentukan nomenklaturnya
sesuai dengan kebutuhan daerah.” (Wawancara tanggal 05 Juni 2015).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan stuktur organisasi

Pemerintah Kabupaten bantul, khususnya organisasi pelayanan perizinan, juga

didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah. Pemerintah daerah menyesuaikan dengan kehendak pusat.
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B. Pembahasan

Perubahan stuktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya

organisasi pelayanan perizinan, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Struktur organisasi itu

dibangun berdasarkan pada urusan-urusan pemerintahan yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara

Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Hal ini

berarti prosesnya top-down.

Perubahan stuktur organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya

organisasi pelayanan perizinan, juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Struktur organisasi

itu dibangun berdasarkan pada urusan-urusan pemerintahan yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara

Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Hal ini

berarti prosesnya dilakukan secara top-down. Dalam hal ini Pemerintah Kota

Yogyakarta dalam merubah struktur organisasi mendasarkan diri pada aturan-

aturan dari pusat. Urusan-urusan yang ditangani oleh organisasi juga didasarkan

pada aturan dan arahan dari Pusat.

Perubahan stuktur organisasi Pemerintah Kabupaten bantul, khususnya

organisasi pelayanan perizinan, juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah daerah

menyesuaikan dengan kehendak pusat.

Mengacu pada Mintzberg di atas, prosedur penyusunan struktur

organisasi dapat berupa top-down procedure atau buttom-up procedure.

Prosedur dari atas ke bawah, dari kebutuhan-kebutuhan yang bersifat umum

kepada pekerjaan-pekerjaan yang spesifik. Memberikan kebutuhan-kebutuhan

keseluruhan organisasi – tujuan-tujuan dicapai. Misi organisasi diselesaikan,

sebagaimana sistem teknis untuk menyelesaikannya – para perancang

melukiskan semua pekerjaan yang harus dikerjakan. Jadi perubahan struktur

organisasi di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul itu

memang dilakukan dengan prosedur top-down.
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Di era sekarang, mengacu pada Mintzberg, seharusnya perubahan

organisasi dilakukan dengan prosedur buttom-up, dari bawah ke atas, dari

pekerjaan-pekerjaan spesifik kepada pekerjaan keseluruhan hirarki dalam

organisasi. Para perancang kemudian mengkombinasikan pekerjaan-pekerjaan

ini ke dalam posisi-posisi berdasarkan derajat spesialisasi yang diinginkan, dan

menentukan bagaimana setiap formalisasi seharusnya sebagaimana macam

pelatihan dan indoktrinasi harus dibutuhkan. Tahap berikutnya adalah

membanguna superstruktur, pertama dengan menentukan tipe apa dan berapa

posisi-posisi harus dikelompokkan ke dalam unit tingkat pertama, dan

kemudian tipe-tipe apa dan berapa unit-unit harus dikelompokkan ke dalam

unit-unit yang lebih komprehensif hingga hirarki organisasi menjadi komplet.

Mengacu pada Campbell, Bownas, Peterson, and Dunnette

sebagaimanatelah diuraikan di atas, division of labor (pembagian kerja)

berkaitan dengan pimpinan memutuskan bagaimana membagi seluruh tugas

(tasks) ke dalam keseluruhan pekerjaan (jobs) yang lebih kecil. Pimpinan

membagi keseluruhan aktivitas dari tugas (task) ke dalam sejumlah aktivitas

yang lebih kecil. Dengan kata lain, pimpinan mendefinisikan pekerjaan (jobs)

menjadi sejumlah aktivitas dan tanggung jawab (responsibilities) yang

tersepsialisasi. Menurut mereka, pembagian kerja ini menganut tiga cara: 1)

pekerjaan (work) dapat dibagi ke dalam spesialisasi-spesialisasi personal yang

berbeda. Hal ini berarti bahwa spesialisasi ada pada spesialisasi-spesialisasi

pekerjaan (occupational) dan profesional (professional). Misalnya kelompok

pekerjaan akuntan, insinyur, ilmuwan, dan lain-lain. 2) pekerjaan (work) dapat

dibagi ke dalam aktivitas-aktivitas yang berbeda secara natural (apa adanya)

dari pekerjaan tersebut dalam organsiasi. Hal ini disebut sebagai spesialisasi

horisontal (horizontal specialization). 3) pekerjaan (work) dapat dibagi secara

vertikal menurut struktur organisasi. Semua organisasi memiliki hirarki otoritas

dari pimpinan level paling bawah pimpinan level paling tinggi. Menurut

Gibson dan kawan-kawan, kecenderungan yang terjadi di dunia internasional

sejak 1980-an ialah bahwa banyak organisasi melakukan “downsizing

organization” dengan cara melakukan “despecialize managerial jobs”,

khususnya “middle managers’ jobs. Mereka mengurangi jumlah manajer dalam
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hirarki organisasinya. Division of labor/work ini bila spesialisasinya high

berarti struktur organisasinya bureaucratic/mechanistic dan bila spesialisasinya

low berarti struktur organisasinya nonbureaucratic/organic.

Mengacu pada Denhardt and Denhardt sebagaimana telah diuraikan di

atas, dalam paradigma Old Public Administration, karakteristik struktur

organisasi yang dibangun dalam organisasi pemerintahan adalah organisasi

birokratik (bureaucratic organization). Organisasi birokratik ini ditandai

dengan cirinya yang mendasar, yakni top-down auhtority, hierarchical

organization (control from the top of the organization), dan closed system (thus

citizen involvement is limited). Hal ini berarti bahwa struktur organisasi

pemerintahan itu memiliki karakteristik otoritas atas-bawah, organisasi hirarkis

dengan kontrol ketat dari atas, dan sistem tertutup dengan keterlibatan warga

masyarakat yang sangat terbatas. Lebih jauh, karakteristik struktur organisasi

birokratik ini ditandai dengan dasar pembentukan unit organisasi berdasar

fungsi-fungsi yang berasal dari tugas dan kewajiban yang diperintahkan oleh

atasan kepada bawahan, dengan pola pengkoordinasian antar unit

organisasinya bersifat vertikal, dan dengan desain strukturnya bersifat hirarkis-

piramidal dan sistem organisasi tertutup.

Di samping itu, perubahan struktur organisasi di ketiga daerah itu

tidak didasarkan pada RPJPD dan RPJMD (RENSTRA), potensi daerah, dan

survei kebutuhan masyarakat, serta desakan/tuntutan publik. Tidak ada

penjelasan dari stakeholders bahwa perubahan struktur organisasi itu dikaitkan

dengan rencana pembangunan dan rencana strategis daerah. Penyusunan

struktur organisasi itu juga tidak dikaitkan dengan potensi daerah, kebutuhan

daerah, dan tuntutan publik akan pelayanan publik. Pemerintah daerah dalam

menyusunan kembali struktur organisasinya ini, khususnya organisasi

pelayanan perizinannya, tidak memperhitungkan urusan-urusan riil yang ada di

masyarakat yang memerlukan pelayanan dari pemerintah. Pemerintah daerah

dalam menyusun kembali organisasi pelayanannya ini tidak berorientasi pada

usaha-usaha untuk mendorong dan memajukan sosial ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah tidak memperhitungkan kebutuhan masyarakat dalam

membentuk kembali organisasinya.
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Dari data dan analisis terhadap proses pembentukan kembali struktur

organisasi, khususnya struktur organisasi pelayanan perizinan di atas, kini

dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

No Division of work Kab.
Sleman

Kota
Yogyakarta

Kab.
Bantul

1 Dasar aturan dari Pusat √ √ √

2 Penyesuaian Nomenklatur dengan
Pusat

√ ─ ─

3 Kehendak Kepala Daerah √ √ √

4 Kaitan dengan RPJPD/RPJMD
(Renstra)

─ ─ ─

5 Survei kebutuhan masyarakat ─ ─ ─
6 Pemenuhan tuntutan publik ─ ─ ─

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses perubahan struktur

organisasi di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul

ternyata masih bercorak birokratik.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kebijakan restrukturisasi organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman,

khususnya organisasi pelayanan perizinan, didasarkan pada aturan-aturan dari

Pemerintah Pusat, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi,

Kabupaten dan Kota. Kebijakan restrukturisasi organisasi itu dilakukan dalam

kerangka menyeseuaikan diri dengan nomenklatur yang ada di Pusat. Kebijakan

penataan kembali organisasi itu juga diwarnai dengan kehendak Bupati.

Kebijakan pembentukan kelembagaan itu tidak dikaitkan secara jelas dengan

RPJPD dan RPJMD (Renstrada). Pemerintah daerah itu tidak melakukan survei

kebutuhan masyarakat untuk diwadahi dalam bentuk unit-unit pelayanan publik.

Pemerintah daerah itu dalam menyusun kembali organisasinya juga tidak dalam

kerangka memenuhi tuntutan publik.

Kebijakan restrukturisasi organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman,

khususnya organisasi pelayanan perizinan, didasarkan pada aturan-aturan dari

Pemerintah Pusat, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi,

Kabupaten dan Kota. Kebijakan restrukturisasi organisasi itu dilakukan dalam

kerangka menyeseuaikan diri dengan nomenklatur yang ada di Pusat. Kebijakan

pembentukan kelembagaan itu tidak dikaitkan secara jelas dengan RPJPD dan

RPJMD (Renstrada). Pemerintah daerah itu tidak melakukan survei kebutuhan

masyarakat untuk diwadahi dalam bentuk unit-unit pelayanan publik. Pemerintah

daerah itu dalam menyusun kembali organisasinya juga tidak dalam kerangka

memenuhi tuntutan publik.

Kebijakan restrukturisasi organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman,

khususnya organisasi pelayanan perizinan, didasarkan pada aturan-aturan dari

Pemerintah Pusat, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
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tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi,

Kabupaten dan Kota. Kebijakan restrukturisasi organisasi itu dilakukan dalam

kerangka menyeseuaikan diri dengan nomenklatur yang ada di Pusat. Kebijakan

pembentukan kelembagaan itu tidak dikaitkan secara jelas dengan RPJPD dan

RPJMD (Renstrada). Pemerintah daerah itu tidak melakukan survei kebutuhan

masyarakat untuk diwadahi dalam bentuk unit-unit pelayanan publik. Pemerintah

daerah itu dalam menyusun kembali organisasinya juga tidak dalam kerangka

memenuhi tuntutan publik.

Kebijakan penyusunan kembali organisasi pemerintah daerah (division of

labor), khususnya organisasi pelayanan perizinan, di ketiga daerah itu

menggunakan prosedur yang bersifat top-down, yakni pemerintah daerah tersebut

mengidentifikasi urusan-urusan secara umum yang ditugaskan oleh Pemerintah

yang lebih tinggi tingkatannya untuk kemudian diperinci menjadi pekerjaan-

pekerjaan yang lebih spesifik dan kemudian dibuatkan unit organisasinya.

B. Saran

Di era sekarang, karena sudah terjadi perubahan sosial politik dan ekonomi

yang masif dan terjadi dalam skala global, maka penyusunan organisasi

pemerintah daerah semestinya dilakukan dalam kaitannya dengan potensi khusus

daerah dan dalam kerangka memberdayakan masyarakatnya. Penyusunan kembali

kelembagaan pelayanan publik semestinya menggunakan prosedur buttop-up,

yakni pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan spesifik agar

masyarakat dapat segera didorong dan difasilitasi untuk menemukan kemajuan

dirinya, untuk kemudian kebutuhan akan fasilitasi tersebut dibuatkan unit-unit

organisasi pelayanan publiknya.
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