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PENDAHI]LUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilaa pembalgunan nasionai tentunya dipenganrhi oieh

adminishasi yang dijalankan oleh negara tersebut dalam mengolah sumber daya.

Bahkan beberapa orang ahli menyatakan pendapatnya bahwa terdapat hubungan

timbal balik antara administasi dan penyelenggaman suatu kenegataan.

Manajemen kerja yang baik, akan meningkatkan produktivitas kerja bagi

pembinaan tenaga kerja disini adalah organisasi yang dilakukan oleh suatu badan

usaha untuk mencapai tujuan dengan bekerja sama secara maausiawi, tidak

menempatkan tenaga kerja sebagai salah satu pegawai. Dengar demikian tidak

terdapat perbedaan anatara pemimpin dan pegawai. yang membedakan adalah

cara kerjanya. Bagi pimpinan bekerja dengan modal dan pikiran, sedangkar

pegawai bekerja dengan tenaga.

lr.lenurut Siagian (2004:5) manajeme]1 merupakaa proses penyelenggaraan

berbagai kegiatan atau kelerampilan orang menduduki jabatan manaterial untuk

memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuai melalui kegiatan-

kegiatan orang 1ain. Dengan kata lain, manajemen merupakan inti dari

administrasi kareaa memang manajemen merupakaa alat pelaksana utana

administrasi.

Pelan aparatur pemerintah lebih cenderung sebagai agen pembaharuan dan

pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, flmgsi pengatLrra[ dan pengendalian



yang dilakukan oleh aparatur pemerintah adalah perumusan dan pelaksaman

kebijakan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilisator guna tercapainya

pembangunan yang adil dan merata disegala bidang.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, apaiatur pemerintah hams dapat

meningkatkan pelayanan secara terus menerus dengan cara pembenahan

optimalisasi standar pelayanan dengan prinsip cepat, tepat, memuaskan'

hansparan dan non deskriminatif.

Pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan optimal apabila

suatu organisasi teiah melakukan proses pengorganisasian secara efektil dalam

tubuh organisasi tiisebut. Proses pengorganisasian dapat dilakukan dengan

penyusunan stuktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasian,

mengoptimalisasikan sumber daya yang dimiliki dan pembenahan lingkungan

yang melingkupinya.

Sehubungan dengan hal itu kebijakan kepcgawaian dalam Undang-undang

No. 32 Taiun 2004 tentang Pemefintah Daerah dianut kebijalan yang mendorong

pengembangan Otonomi Daerah, sehingga kebijakan kepegawaiar di daerah yang

dilaksanakan oleh daerah otonom sesuai dengan kebutuhannya, baik

penga:rgkatan, penempatan, pemindahan dan mutasi maupun pembelheltian

sesuai dengan peraturan pemndargar. Hal ini dilakukan agar tuju.u dari

pembangruran daerah dan peningkatan kinerja pegawai. Oleh karena int

menjalankaa kebijakan pegawai yang sesuai dengan LJ1I No. 32 Tahun 2004 ini

maka diperlukaa juga suatu sarana orgadsasi pemerintahaa yang berkualitas dar

bertang$ng jawab dalam menialankaa pekerjaanal a.



Berdasa*a! keteratrgan tersebut maka guna menjalankarr suatu orgadsasi

dengan baik maka perlu diperhatikan keb€radaan dan kemampuafl dari pegawai.

Hal ini b€rtujuan agar segala rcocana yang telah ditetapkan dapat terlaksana

dengan baik. Suatu organisasi didirikan sebagai wadah untuk mencapai suatu

tujuan atau beberapa tujuan, organisasi tersebut harus mengelola berbagai

rangiaian kegiatan lang diam] <an menuju tercapainya rujuan oegarisasi.

Setiap warga negan selalu berhubungan dengan aktivitas Birokasi

Pemerintahan. Dalam setiap sendi kehidupan kalau seseorang tinggal di sebuah

tempat dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain serta merasakan hidup

bemegara, maka keberadaan Birokrasi Pemerintahar menjadi suatu yang tidak

bisa ditawar-tawar lagi dan akan selalu menentukan aktivitas mereka.

Akan tetapi pertalyaan-pertanyaan etis kembali muncul sehubungan

dengan kurangnya pefiatian para apaBtur p€merintahao terhadap kebutuhan

warga negara. Untuk memperoleh pelayanan sederhana saja, pengguna jasa sering

dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang terkadang mengada-ada. Pada pegawai

tidak lagi merasa terpanggil untuk meningkatkar eEsiensi dan mempe6aik

prosedur kerja tetapi lebih sering justru menolak adanya perubahan. Terkadang

persepsi masyarakat bahwa berhubungan dengan apa.atur pemerintah berarti

berhadapan dengao berbagai prosedur yang berbelit-belit, memakatr waktu dan

menyebalkan.

Aparatur pemerintahan yang melayani kepentingan publik masih belum

menyadari ftrngsiaya sebagi pelayan masyarakat.



Sikap-sikap para birokasi yang tidak bersedia melayani masyamkat secara

adil dan merata iru tarnpak dihampir semua instansi pegawai tregeri. Pendapat

bahwa "Bekerja dengan rajin atau tidak mendapat gaji yarg sarna tiap buian" turut

mempertebal alasan keengganan para pegawai untuk bekerja sama dengan sebaik-

baiknya.

Sesuai dengan penelitian yaitu Pemerintahan Kecamatan maka salah satu

pemedntahan idpun tidak lepas dari bidang pelayanan publik sebagai bidang

yang sangat penting karera langsung bersentuhaa dengan kepentingaa

masyarakat, selalu dijadikan tolak tilur baik atau tidaknya pelayanan pemerintah

padamasyarakat. ,-

Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) No.

8l/1993 tetrtang pedoman Tata Latsana Pelayanan Publik menjelaskan

bahwa tata laksana pelayanan public hendaklah memuat unsue-unsur :

a. Kesadaral dalarn aati prosedur/tata cam pelaya an publik secara

mudah, lancar, cepaE tidak berbeiit-belit, mudah dipahami dar mr]dah

d ilal sa,r a\ ar.

b. Kejelasan dan kepastian dalam arti adanya kejelasan mengelai

prosedur / tata cara persyamian pelayanan publik baik secara teknis

maupun secam administmsi, tarif biaya dan pejabat ang menedma

keluhan.



c. Keamanan (kepastiatr hukum)

d. KeterbukaarL yang terdapat kesederhanaan dan kejelasan informasi

kepada masyarakat

e. Efisiensi, pencegahan pengulargan, pernbatasao pe.syaratan

f. Ekonomi, kewaiaran, kemampuan masyarakat secara publik

g. Keadilanjangkauan luas dan merata

h. Ketepatan waktu, sesuai dengan waktu yang telah ditelapkan Dari

bidang pelayanan publik di atas terlihat banyak tugas-tugas bidang

pelayanan publik yang harus dilaksamakan oleh Kecamatan Bangko

dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pasal UU No. 31 Tahun 2004 ayat 2 baiwa tugas dari Kecamatan

adalah :

t. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan. yaitu pemerintah kelurahan

melaltukan kegiatan daiam bidaig pembanguan. di kelurahan serta baik

pembanglnan yang bcr.ifat llsik maupun non fisik.

2. Pemberdayaan masyarakat dapat diketahui yaitu masyarakat diik-ut serta

kan dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahal dengan jalan melalui

sararE yang ada seperti BPD atau LKMD.

3. Pelayanaa masyamkat, tugas yang harus dijalankal oleh apal:at kelulahan

setiap hadnya yaitu memberikan peiayanan dalam bentuk administrasi

kepada masyarakat.



4. Penyelenggaraan ketentaman dan ketertiban publik, merupakan tugas dari

keturahan dalam menjaga dan menciptakan ketentranan dan ketertiban di

lingkungannya.

5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik, hal ini dilakukan dengan jalan

meningka&atr kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara

sarana publik yang ada seperti Tempat Penampungan Sampah Sementara

(TPS), maupua pos ronda yang ada.

Sebagai pemberian pelayaaan publik, maka Pemerintah Kecamatan

ii

hendaknya harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat

dan berpedoman k6-pada ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai deogan

apa yang dikemukakan oleh Sutarto (1986:65) bahwa pelayanan masyarakat

adalah "Kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mengamalkan dal

mengabdikan diri pada masyarakat".

Pelayanan publik akan dapat terlaksana deflgan baik dan memuaskan

apabila <tidukung oleh beberapa faklor menuut Moenir (1995:123-1241 adalal

sebagai berikr-rt : Kesadaral para pejabat pimpinan dan pelaksana. adanya aturan

yang memadai, memenuhi kebuh*Ian hidup minimum, kemampuan dan

keterampilan yang sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang

dipertanggungjawabkan, datr ters€dianya sarana pelayanan dengan jenis dan

bentuk tugas atas pekerjaan pelayanan.

Sarana pelayanan yang dimaksud disini ialah segala jenis peralatan,

perlengkapan kerja, dan fasilitas lain yang berfimgsi sebagai alat utama/pembaotu



dalam melaksanakan pekerjaan, dan juga berlimgsi sosial dalam rangka

kepentingan orang-orang yang sedang berhubungal dengan organisasi kerja itu.

Fungsi sarana prasarana pelayanan tersebut antara lain :

a. Mempercepat proses pelaksanaan Pekedaan, sehingga dapat

meDghemat waktu

b. Meningkatkan produktivitas, baik barang ataujasa

c. Kualitas produk yang baik

d. Ketepatan susunan dan stabilitas ukura,]1 terjamin

e. Lebih mudah-/sederhana dalam gerak para pelakunya

i Menimbulkan rasa kenyama.nan bagi orang-omng yang berkepentingan

g. Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentinagn

sehingga dapat mengurangi sifat emosio[a] mereka.

Oleh karena itu peranan saraia dan prasarana pelayanan sangatlah penting

disamping sudah tentu peaana,r unsur manusianla sendiri.

Tugas-tugas pelayanat publik di Kecamatan Bangko adalah sebagai bedkut :

1. Administrasi Kependudukan

a. Pembuatan KIP

b. Pembuatan KK

c. Akte kelahirai



2. Surat Pemyataan Keterangan

A. SKGR

b. Surat keterangar pindal

c. Surat keterangar kematian dan kelahiran

d. Suat keterangan Bemih Liqkungan

e. Surat keterangan berdomisili

f. Suat keterangan tanah

I. Sural keteranBan k'uasa./ahli \ aris

h. Surat keteEngan kartu identitas sementam (KTS)

3. Surat Pernyataan Perizinan

a. Surat lzin Mendirikan Bangunan (IMB)

b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Dampak reformasi yang teiadi di lndonesia ditinjau dari segi politik dan

ketatalegaraan adalah terjadinya pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan

dari comk sentralisasi menuju desentralisasi. Pemerintahan semacam ini

memberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyaBkat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokasi.

Peran sert4 prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri guna mendukung

keberhasila.:r peocapaiao tujua! penyelenggaraan otonomi yang duharapkan, maka

setiap aparatur pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah dituntut untuk

melaksankan tugas-tugas yang telah ditetapkan sebaik mungkin.

Kantor Camat Bangko merupalan salah satu instansi yatg bertugas

memberikan pelayanan publil di kota Bagan Siapi-api. Dari peneiitian yang



dilakukan fenomena terjadi adalah kurang maksimalnya pelayanan publik

diberikan oleh aparatur pemerintah di Kantor Camat Bangko kota Bagan Siapi-api

. Sebagian masyaxakat kurang memahami dao mengetahui prosedur yang

diterapkan dalam pelayanan pubLik. Akibatnya masih ada masyarakat merasa

kesulitatr dalam memperoleh pelayanan.

Fenomena di atas disebabkan belum memadainya publikasi dan informasi

yang diberikan kepada masyamkat terkait dengan prosedur pelayanan publik

tersebut. Terutama bagi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah

diperlukan publikasi dan informasi yaog lebih jelas. Begitu juga halnya aparatur

yang ditempatkan melaksanakar tugas pelayaoan publik juga kuang junlalmya

dengan jumlah masyarakat yalg membutuhkan pelayanan yaitu hanya 3 orang,

sedangkan dibutuhkan 5 orang, ditambah lagi keberadaan camat jarang di tempat

sulit ditemui kareaa berbagai urusan lain yang mempengaruhi kelancaran

pelaksanaan tugas dalam pelayanan publik.

Fenomena yang lain adalah sikap pilih kasih dalam pembe an pelayanan

publik, mengutamakar kelompok tertentu, melihat status sosial masyarakat yang

dilayani.

Berdasarkaa fenomena di atas penulis melakukan penelitian denganjudul:

"Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatar Bangko Kota Bagan Siapi-api".

l-2. Identifikasi Perumusan Masalah

Pelayanan publik adalah sala.h satu tugas pokok p€meintah untuk

mendukung pelaksanaan pembangunaa guna meningkatkan kesejahteraan



masyarakat oleh karena itu setiap iDstaDsi pemerintah maupun swasta halus

mampu memberikan pelayamn kepada publik secara efehif dan efisien sena

berL-ualitas, agar perayamn pubrik dapat bermanfaat bagi masyamkart yang

membutuhkan pelayanan. pimpinan organisasi atau instansi publik dan segenap

aparatur dihampkan dapat melaksanakan tugas dan fi.rngsinya secara maksimal.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakao di atas maka permasalahan

pada penelitian ini adalah sebagai berikur :

I. Bagaimana pelaksanaan pelay&nan publik di Kecarnatan Bangko Kota

Bagan Siapi-api?

2. Faktor-fallor apa saja yang menglrambat pelaksanaan pelayanan publik di

Kecamaran Bangko Kota Bagan Siapi_api?

1.3. Tujuan dan Manfaat peuelitiao

r. Tujuan

a Untuk mengetalui pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Baflgko

Koia Bagan Siapi-api.

I Untuk mengetahui fakto.-fakor yang menghambat pelalsanaan

pelayanan publik di Kecamatan Bangko Kota Bagaa Siapi_api,

2. Manfaat penelitian

a. Mengembalgkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui

penulisan kaq,a ilmial dan menerapkan teori-teori sebagai bahao
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petrgembangan disiplin ilnu administasi, khususnya di bidang

pelayanan publik.

Diharapkan dapat menjadi salah satu pemikimn bagi pihak Kecamatan

Bangko Kota Bagan Siapiapi dalam rangka pelaksanaan pelayanan

publik.

1.4. Konsep Teori

l. Good Govenonce lKepemerintahan )atrg Baik)

Negara terbentuk dari sekelompok orang atau suatu bangsa dalam suatu

wilayah yang mempunyai pemehntahan yang merdeka dan berdaulat dan

mempunyai tujuan fertentu yang ingin dicapai. Untuk mewujudkal tujuan tersebut

maka roda pemedntahan temebut harus dapat dijalantan secara efektif daa efisien

melalui suatu sistem birokasi dan administrasi yarlg tertib dan teratur. Karena

sedemikian pentingnya peraa birokasi dal administrasi dalam mengorganisasikan

pemerintahan maka dalam mewujudkan sasarab dab tujuan negara yang telah

ditetapkan tersebut perlu adanya perubahan yallg mendasar.

Birokrasi sesrurggulrnya dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah

yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi

masyarakat. Birokrasi adalah tip€ dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk

mencapai tugas-tugas administatifyang besar dengan caia mengkoordinasi secara

sistematis (terahu) pekerjaan dari baiyak orang. Birokasi mula-mula dibentuk

supaya keputusan-keputusan pemerintah dapat dilaksanakao dengan sistematis

melalui apaiat-aparat negara- Keputusan politisi hanya akatr b€manfaat bagi
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setiap warga negara jika pemerintah mempunyai birokrasi yang tanggap,

sistematis dan efisieD. (Kumorotomo, 2007 : 74)

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan negara maka diperlukan upaya

reformasi di berbagai bidang melalui pelaksanaar tata pemerintahan yarg baik

(Eood gowrnance). Menurut Kaioh (2009 : 172), salah satu tuntutan di era

reformasi saat ini memiliK pemimpin pemerintahan menciptakan good

governance. dimana KePala Daerah mampu melayani masyarakat secara baik,

menciptakan illim yang memungkinkan kreativitas masyarakat berkembaog dan

yarg mampu me[gatasi masalah-inasalah dalam masyarakat secara arif dan

bijaksana, sehinggamasyarakat makin memsa dipaloagi oleh pemimpinnya

Betulak dari proses reformasi 1998 yang menginginkan sustu perubahan

mendasar dalam penyelenggaraan peme.intahan yang lebih transpara&

berkeadilan, dan akuntabel, maka menurut Tangkilisan (2005 : 116), tuntutan

akan adanya kepemerintahan yaag buk (gootl gorernance) menjadr relevan dan

berhubungan satu dengan yang lairmya. Tujuan reformasi untuk penguatan pemn

masyarakat dengan penerapal demokrasi rakyat tidak akan tercapai jika tidak

didukung oleh suatu pemenntahan yang kedibel dai dapat dipertangguDg

jawabkan. lde dasarnya adalah bahwa negara adalah institusi yang legal formal

dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan firngsi sebagai

rcgulator maupun sebagal agent of change, sehingga cita-cita reformasi yang

menginginkaa suatu prcses demokrasi yang proporsional akan menjadi mungkin

unnrk diraih. Dengan dukungan dari masl-arakat luas maupun komponeo oegara

yang laimy4 maka pelaksanaan pemerintahan akan berjatan sesuai dengaa cita-

cita reformasi.
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Menuut LAN dalam Sedarmayanti (2007 : 36), wujud good govemance

adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan benanggungjawab,

serta efisiert dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif

di antara domai[ negara, sektor swasta daD masyarakat.

Sementara menurut Santosa (2009 : 131), good govemance mengandung

arti hubungan yang sinergis dan konstrultif di antara nega$, sektor swasta, dan

masyarakat (society). Dalam hal ini adalah kepemerintahan yang mengembargkan

dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akufltabilitas, taDsparaDsi,

pelayanan prim4 demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi huLrrm, dan &pat

diterima oleh selun-*l masyarakat.

Pada akhir dasawarsa lalu konsep good govemance lebih dekat

dipergunakan dalam reformasi sektor publik. Di dalam disiplin atau profesi

manajemen publik kolsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigna

baru ilmu administrasi publik. Paradigrna baru ini menekanlan pada peranan

manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyamkat,

mendorong meningka&an otonomi manaje.ial terutama sekali mengurangi

campur tangan koDtrol yang diiakukan pemerintah pusat, transparansi,

ak-untabilitas publik, dao diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari

korupsi. (Thoh4 2010 : 61)

Secam teoritis good govemaflce dapat diberi arti sebagai suatu proses yang

mengorientasikan peme ntahan pada distibusi kekuatan dan kewenangan yang

merata dalan seluruh elemen masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan

dan kebijaka! yaag berkaitan dengan kehidupan publik bese a seluruh upaya
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p€mbangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka dalam sistem

pemerinrahan. (Sinambela, dkk ' 2008 : 4?) Selain itu good govemance juga

banyak dianikan sebagai cara ber-pemerintahan yang baik dan amanah' dimana

tertata hubungan yang sinergis dengan masyarakat luas (stakeholden)'

Masyamkat huut be.panisipasi aktif dala$ proses dan pengambilan

keputusan pemedntahan dan pembangunan melalui saluran-saluran kelembagaan

yang rcsmi ataupun secara informasi'

Selanjutnya Sodarmayanti (2007 : 36) menjelaskar arti good dalam good

govemanc€ sebagai berikut :

l. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat' daa nilai

yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan

nasional, kemandidan, pembanguoan berkelanjutan dan keadilan sosial'

2. Aspek f,ugsional dari pemedntah yang efektif dan efisien dalam

pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuao tersebut'

Oleh sebab itu. good govemance juga mensyaratkan adanya suatu prcses

yang be*elanjutan unhrk mengakomodasi dan memediasi konJlik-konllik

kepentingan yang ada dalam stuknu masyarakat supaya dapat memperoleh suatu

kes€pakaan bersama^ Dengan kata lain, dalan konteks good governance' upaya

mauajerial atau keprofesionalan dalam meogelola umsem'urus:m publik dalam

senua level pemerintahan menjadi hal p€nting untuk dilakukan (Sinambela' dkk '

2008 : 47)
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Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik pada dasamya harus

melibalkan unsur-unsur dalam pemerintahan (govemance stakeholders) yang

dikenal dengan 3 piiar, yaitu :

1. Negara / Pemerintatian

Konsepsi pemeriatahan pada dasamya adalah kegiatan kenegaraan

yang melibatkan sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.

2- Sekor swasta

Pelaku seldor swasta- niencakup perusahaan swasta yang aktif dalam

interaksi-sistem pasar.

3. Masayarakat Madani

Kelompok masyarakat dalam konteks kenega.aan yang pada dasamya

berada di antara pemerintah dan perorangar, yang mencakup baik

perorangan maupun kelompok masyarakat yang berinte.aksi secara

sosiai, politik dan ekonomi (Sedarmayanti. 2007 : 38)

Denikian pula menurut Leo Fonseka dalam Ndraha (2005 : 143) yang

meojelaskan bahwa tiga kelompok utama yarg terlibat di daiam mewujudkan

good govemance adalah the state (negara), the civil society (masyarakat sipil) dan

the private sel(or (sektor swasta).
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Tiga prinsip utarna yang mendasari penempan good govemance

sebagaimana yang dikemukakan Adisasmita (2011 : 39) adalah sebagai bedl:ut :

a. Transparansi

Secara ringkas dapat diLrraikan bahwa transparansi mfiupakan keterbukaan

pemerintah dalam membeikan informasi yang terkait dengan aktivitas

pengelolaan sumber daya publik kepada pihak -pihak yang membutuhkan

ilformasi. Pemerintah berkewajiban urtuk memberikan intor.*i aan

informasi lainnya yang akan digunakan untuk petrgarnbialn keputusao
i;

ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Akutabilitas

Tuntutan akuntabilitas merupakan fenomena yang tedadi dalam

perkembangao sektor publik di Indonesia. Pada dasamya akuntabilitas

publik adalah pemberian informasi dan pengungkapa.n atas alcivitas dan

kineria financial pemerintah daerah kepada pilnk-pihak yang

berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupul daerah, harus menjadi

subjek pembei informasi dalam rargka pemenuhan hak-hak publik yaitu

hak untuk tahu,hak untuk di b€ri infomasi, dan hak untuk didengar

aspirasinya. Akuatasi sektor publik memiliki peran yang sangat vital dalam

memb€rik-an hformasi dan pengurgkapan atas aLtivitas dan kinerja

financial pemerhtah daerah untuk menfasilitasi terciptanya tra$parasi dan

akuntabilatas publik.

c. Efisiensi dan efektivitas
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Dalam konteks otonomi daerah, ehsiensi dan efektivitas merupakan

jembatan untuk me[gantarkan pemedntah daerah mencapai good govemance.

Efisiensi dan efellivitas tersebut harus dioperasionalkar dalam pengelolaan

keuangan sector publik. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana public

yang mendasarkan konsep efisiensi dan efeklivitas, maka diperlukan system

akuntasi sector publik yang baik. Prhsip-prinsip good govemance dalam praktek

penyelenggaraan Negara dituangkan dalam asas-asas umum penyelenggaman

Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999

tentang penyelenggamar Negam yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan

flepotisme.

Asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi :

1. Asas kepastian Hukum

2. Asas tertib penyelenggaraan Negara

3. Asas Keterbukaan

4. Asas Proporsionalitas

5. AsasProfesionalitas

6 Asas ALuntabilitas

Sementara itu dalan komperensi nasional kepemerintahan yang baik pada

bulan Oktober 2001 telah di sepakati sepuluh prinsip kepemerintahan yang baik

oleh seluruh anggota Asosiasi pemerintah kabupaten s€luruh lndonesia ( Apkasi),

Asosiasi pemerintah kota selurul [ndonesia ( Apeksi ), Asosiasi DPRD Kbupaten

seluruh Indonesia ( Adkasi ), Asosiasi DPRD kota s€luruh lndonesia ( Adeki )

yang mencal:up prirsip-prirsip :
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l. Prinsip Partisipasi

2. Pdmip Penegak Hukum

3. Prinsip Transpamnsi

4. Pdnsip Kesetaman

5. Prirrsip Daya Tanggap

6. Prinsip Wawasan ke Depan

7. Prinsip Akuntabilitas

8. Prinsip Pengawasan

9. Prinsip Efisiensi dan Efektivitss

I 0. Prinsip Profesionalisme( Sedarmayanti.200T:37)

t NDP membedkan definisi good govemance sebagai hubungan yang

sinergis dan konstruktif diantara Negara, sector swasta dan masyarakat.

Berdasarkatr hal ini, TINDP dalam Adisasmita(2ol l:24) kemudiao mengajukan

karaktedstik good govemance sebagai berikut:

1. Participation

Setiap warga Nega.a mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik s€cara

lalgsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili

kepentingarLnya. Partisipasi seperti ini di bangun atas dasar kebebasan b€rasosiasi

dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Rule of lall'

Kerangka hokum harus adil dan dilaksanakan tanPa pandarlgan bulu terutama

hokum untuk hak azasi manusia( tL{M).

3. Tranpa.ancy
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Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus inJormasi. Proses, lembaga dan

infomasi secara laogsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Informasi harus dapat di pahami dan dapat dimonitor.

4. Responsiveness

Lembaga dan proses harus mencoba unhrk melayani setiap stakeholders.

5, ConcensusOrientatio[

Good govemance menjadi pemntara kepentiogan yang berbeda untuk mempgroleh

pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan

maupun dalam prosedur. .a

6. Equity

Semua rvarga Negara- baik laki-laki maupun perempuul mempunyai

kesempalan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. Effectiveness and efficiency

Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan

dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8. Accountability

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan masyarakat (

civil society) bertanggurg jawab kepada publik dan lembagalembaga

stakeholders, akuatabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang

dibuat, apakah keputusan temebut untuk kepentingan intemal atau ekstemal

organisasi.
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9. Strategic vision

Para pemimpi! dan publik harus mempunyai perspektif goog govemance dan

pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang

diperlulcan ulnrk pembangunan semacam ini.

Atas dasar kesembilan kamkteristik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa good

goyem rce adalah penyelenggaman pemerintahal Negara yang solid dan

bertanggung jawab, sena efeklif dan efisien, dengan meqjaga kesinergian yang

konstuktif dialltara domain-domain Negar4 sector swasta, dan masyarakal. Oleh

karena good govemance nreliputi sistem administrasi Nega-r4 maka upaya

mewujudkan good govemance juga mcrupakan upaya melakukan p€nyempumaan

pada system administrasi Negara yang berlaku pada satu Negara secara

menyeluruh, Jika dilihat dari ketiga domain dalam good govemance! tampaknya

domain state menjadi domain yang paling memegang peranan penting dalam

mewujudkan good governance karena fungsi pelgauran yang memfasilitasi

domain sektor dunia usaha swasta dan masyarakat, serts fungsi administrative

penyelenggaraan pemerintahan meiekat pada domain ini melalui kebijakan-

kebijakan publiknya. Oleh karena itu upaya-upaya kea mh perwujudan good

govemance dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi

penyelenggaraan Negara dal bersamaan dengan itu dilakukan upaya pembenahar

penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terEujud god

govemance.(Adisasmita,20 I I :25)

Upaya penciptaan good governarce diyakini alen iebih efektif jika

didukung dengan metode dan pendekatan partisipatif. karena te*ait dengan usaha

penting uonrk pengelolaan uusan-urusan publilq tennasuk seluru-h aktivitas
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pembangunan di dalamnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh

institusi atau pihak yang terkait dalam urusn publik melalui forum-forum terbuka

seperti media massa, public hearing, forum warga daD masyarakat luas lainnya.

Metode sepe i ini akan memungkinkal institusi-iffititusi pemerintahan dapat

mengetahui seh-ruh aspirasi masyarakat dan mengartikulasikannya dalam setiap

aktivitas pemerintahan dan pembangunan. (sinambela.dkk.,2008:47)

Melaksanakan system pemerintahan yang efellif dan efisieo. dimaksudkan

melaksanakan birokrasi secara benar dan baik, melaksanakan tugas

kepemerintaha:r yang baik mencakup aspek ekonomi, aspek administrasi, dan

aspek politik. Aspek ekonomi rneliputi upaya mewujudkan keadilan ekonomi

(economic equity), pengentasan kemiskinan (poveff-y), dan meningkatkan standar

kehidupan yang lebih tinggi (higher standard of living). Aspek administrasi

berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam penluunan kebijakan

pembangunar daerah yang mengacu kepada pencapaian sasaran dan tujuan

p€merintahan yang baik. Selaijutnya aspek politik menyangkut implementasi

kebijakan pembangunan yang telai ditetapkan. (Adisasmita" 2011 : 35)

Dalam melaksanakan birokrasi pemerintahan yang baik dikenal empat

prinsip. yaitu :

l. Koordinasi

Koordinasi meliputi koordinasi intemal dan elilemal. Koordinasi intemal

diartikan bah$a tugas kegiatan antar bagial dalam masing-masing Satuan

Kerja Perangkat Daemh (SKPD) dilaksanakan tidak terlepas sama seka.li
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tetapi diketahui oleh bagian lainny4 dengan deurikian diharapkan output-

nya akan mencapai hasil yang lebih baik. Koordinasi ektemal melibatkan

kerjasama antar SKPD, untuk mencapai hasil keseluuhan yang lebih baik.

2. Integrasi

Integrasi atau terpadu dimaksudkan bahwa masing-masing bagian dalam

tiap SKPD dan anta. SKPD membuat perencanaan kerja dan kegiatan

pembangunan, dan implenrenlasinya disusur secara komprehensif menjadi

suatu sistem yang bulat, sehingga kinerja secara keseluruhan mencapai

tingkat yang optimal.

3 . Sinkonisasi

SiDkronisasi atau kesesuaian mempunyai arti balwa berbagai kegiatan

pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan jenis dan sifat

kegiatannya. Jangan melaksarnkan investasi secara berlebihan atau

kekurangan. Berlebihaa berarti tcrjadi pemborosan dalam sumberdaya

input yang digunakan- Sebaliknya kekurangan akan terjadi kepadatan

dalarn pelayanan. Bila dilakrkan benesuaian dengan kebutuhan.

penyediaan input dan output yang dihasilkaa akan tepat dan semsi dengan

sasaran dan tujuan pembangunao yang dihampkan.

4. Simplihkasi

Simplifikasi berani penyederhanaan. Mekanisme pelaksanaan kegiatan

pembangunan terlalu berbelit, menlrsahkan dan menempuh prosedur yang

panjaag, maka harus diupayakan lebih sederhara- mudah dan lancar.



Dengal memberikan penyederhanaan kemudahal daD kelarcsran dalarn

menangani dan melaksanakan kegiatan pembangunan diharapkan dapat

mencapai keberhasilan yang lebih efekif dan efisien. (Adisasmita, 201 1 :

37)

Menuut Yusoff dar Ghazali dalam Silambela, dkk (2008 : 5l), ada tujuh

kriteda yarg harus dipenuhi untuk dapat membentuk mekanisme yang

menghasilkan good govemance, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya legitimasi atau duJ<ungan yang kuat dari masyarakat terhadap

institusi publik yang berwujud sebagai lembaga birokrasi maupun institusi

lain yang dibenruk masyarakat secara swadaya.

2. Adanya kebebasan dalam berpendapat untuk menyampaiakar aspirasi atau

kepentingan bagi setiap institusi ataupun kelompok masyarakat yang ada

(stakeholders) sehingga seluruh stakeholdem tersebut dapat berpartisipasi

aldf dalam semua prcses pembangunan. Kebebasan u[tuk berpendapat

dan berpartisipasi tersebut tentunya juga harus diduhrng oleh adanya

kebebasan yang benanggulg ja*ab bagi media - media dalam masyarakat.

3. Adanya keadilan serta kerangka legal berupa kepastian hokum untuk

menjamin upaya penegakan keadilan tersebut.

Adanya aL:utrtabilitas dam transparansi dalam mekanisme birokrasi.

Tersedianya informasi pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat

dengan mudah dan bebas.

Terciptanya eGkivitas dan efisiensi dalam penyediaa.n pelayanan pubtic.

4.

5.

6.
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7. Terbentuknya kerjasama yang baik antara pemerintah da[ civil societ)

olganization.

8. Tersedianya kesempatan luas tmtuk mengoreksi, memperbaiki, dan atau

menganulir setiap kebijakan pemerintah dan pembangunan, karena pada

kenyataannya tidak bersesuaian dengan kepentingan masyarakat local,

nasional, regional, ataupun dalfin konteks kepentingal global

Sedangkan menuut SupriyatDo (2009 , 221), langkah membangur

manajemen pemerintahan yang baik dapat dimulai dengatr membaDgul landasan

demokrasi penyelenggaraan pemerintahan dan upaya pembenahan

penyelenggaraan pemerintahan yang trasparan. Karena itq manajemen yang baik

dapat diciptakan melalui berbagai langkah berikut :

a- Sistem penerimaan pegawai atau aparatu dilakukal melalui seleksi

yang benar dan !"ansparan, sehingga bisa memperoleh oraog - orang

berk-ualitas dan berkompetersi tinggi;

b. sistem seleksi pejabat Negara dilakukan secara tmnsparan, teihindar

dari tdk trik politik atau partai;

c. meningkatkan kemampuan membuat percncanaan, program dan

kegiatao pembangunan yang tepat, serta melaksanakan program

kegiatan tersebut secara efeklif dan ehsien;

d. meniogka&an pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur sesuai dengan

kewe."ngan dan tanggung jawabnya, serta kebijakar yaog dikeluarkan

secara baik dao konsisten:
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e, melakukan penyederhanaan oryanisasi pada setiap departemen atau

uoit kerja yaDg mengarah pada sAuhur orgarisasi yang ramping tetapi

kaya dengan jabatan fungsional:

f. meningkatkan disiplin keia dengan etos kerja- bekerja keras, bekerja

cerdas, bergerak cepat dan bertindak tepat:

g. menciptakan model manajemen pemerintahan yang transparan

terhadap semua informasi yarlg dibufirhkan masyarakat luas;

h. menciptakan system deseDtralisasi dan dekonsentrasi, serta

melaksanakan tugas - tugas pembantuao di setiap lembaga

pemedntahan;

i. menciptakan pasar yang kompetitif. penyempumaan mekaaisme pasar,

meningka&an peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sector

swasta yang terderegulasi dan kemampuan pemerintah dalam

mengelola kebijakan makro ekonomi;

j. melakukan perlindungan hukum.al'fat yang menyuarakan kebebasan

social, politik dan ekonomi;

k. merumuskan kebijakan dan peraturan yang tepat untuk meningJ<a&an

kesejahteraan .akyat.

Dari pendapat para ahli yang telah dikemukakan, maka indicator

pengukr:ran yang dapat digunakal dalam menganalisis pelaksanaan good

governanc e adalah sebagai berikut:

a) Paiisipasi (P art i ci p at i on)

Pelaksalaa.n good got'ernance ( kepemeriatahan yang baik )

mengheodaki adanya kebebasan berpartisipasi bagi masyarakat terhadap
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penyelenggaman pemerintahan. Partisipasi etrcermin dari adanya hubungan

timbale balik antara pemerintah dan warganya melalui belbagi tindakan

baik secara kelompok maupun individual. Menurut Kumorotomo (2007 :

136), partisipasi masyarakat hendaknya diperhatikan, tidak saja oleh

pengambil keputusan strategis tetapi juga apamt adminish'asi dan para

birokmt yang langsung berhadapan dengan masalal - masalah public.

Bagaimanapuo juga kalau para birokrat tidat ingin kehilargan

wibawarya dalam melaksa.rakan kebijakan - kebijakan public, para birokat

harus senantiasa memperhatikai aspkasi aspirasi masyarakat dan

mendul':ung partisipasi seluruh unsure kemasyarakatan secara wajar.

(Kumorotomo,2oo7 : 141)

b) Supremasi Hukum (rule of law.1

Pelaksanaan good govetnance menghendaki adanya suatu atuan

hukum atau regulasi yang harus ditaati dalam setiap aktivitas

penyelenggaraan pemerintahan. Setiap aparatur hams menjadi hukum dan

perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman dan dasar dalam

mengambil tindakan dan keputusan dalam meojaJankan tugas dan

fimgsinya.

Konstitusi Negara ladonesia mengamanatkan keinginan unhrk

mewujudkan Negara h[kum. Penegasan ini mengandung arti bahwa segenap

mlTat belsama sama dengar apamtur pemerintah hendak mewujudkan

suatu system pemerintahan yang dijalankan metrurut kaidah kaidah

hukum. (Kumorotom o, 200'l :332)

c) Tftnspalansi (nanparancy)
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Pelaksanaan good governance juga menghendaki adanya tra$paransi

atau keterbukaan dalam setiap tindakar aktivitas yang dilakukan aparatur

dalam menjalankan tugas dan firngsinya. Transparansi sangat penting agar

dapat menghendaki teiadilya penyelewengan dan penyalahgunaan

wewenang oleh aparatur yalrg bertugas.

Transpamnsi penyelenggaraan pelayanan public m€rupakan

pelaksanaan tugas dan kefiatan yang bemifat terbuka bagi masyarakat dari

proses kebijakan, perelcanaan, pelalsaoaan dan pengawasan /

pengendaliamya. se a mudah diakses oleh semua pihak yang

membutuhkar in-fomasi. (Ratminto & Witr8rsih, 2010 : 209)

d) Responsivitas(responsfueness)

ResporEivitas sangat penting dalarn pelaksanaan good govemance,

kaema dengan adanya responsivitas yang tinggi dari setiap aparatur mata

a&an lebih menjamin agar masyarakat memperoleh pelayanan yang

maksimal sebagaimana yane dihampkan.

Responsivitas mengacu pada keselarasan antam prograrn dan kegiatan -
kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi public dengan kebutuhan

dan keinginan masyarakat. Semakin banyak kebuohan dan keinginan

masyarakat yarg diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi public, maka

kinerja organisasi tersebut akan dinilai semakin baik. (Tatrgkilis.n, 2005 :

t'lo )

Responsivitas belkaitatl dengan kecepatan tanggapan yang dilakukan

oleh aparatur atau petugas terhadap kebuuhan pengguna jas4 yang dalam

hal ini adalah masyarakat yang membutuhkar p€layanan sebagaimaoa diatur
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dalam perundangan yang berlaku. Jika kecepatan tanggap yang diberikan

petugas tidak optimal, maka akan terjadi preseden buruk bagi masyarakat

karena akan timbul persepsi negative terhadap kelambatan, yang berakibat

pada keengganan masyarakat untuk berhubungan dengan birokasi public.

Jika hal ini terjadi secara terus menerus, maka akan sulit bagi birckasi

public untuk merealisasikan visi dan misinya dalam mewujudkaD tertib

pelayanan. f TaDgkilisan.2005:212 r

e) Berorientasi padaconsensus (corcex.rr.r otiektation)

Good govemance dalam pemerintahan juga sangat penting, karcna

dengan adanya pelaksanaan good govemance dalam setiap aktivitas da[

kegiatan - kegiatan peme.intahan memungkinkan kebijakan - kebijakan dan

prosedur yang diterapkan dalam pelayanan public akan selalu

mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

f) Persamaan hak (eqriry)

Pelaksanaan good goternance dalam pemerintahan akan lebih

menjamin persamaan warga negara dalam mendapatkan pelayanan. Menurut

Kumorotomo (2007 : 38 ), hakekat kemanusiaan menghendaki adanya

persamaa.o antar manusia yang satu dcngan yang lain. Setiap manusia yang

terlahir dibumi ini serta merta memiliki hak dan kewajiban masing

masing, teiapi sebagai manusia ia ada.lah sama atau sederajat.

g) Efektivitas dan Elsiensi (effectiwness and eficiency )

Pelaksanaaa good goverhance akal lebih menjamin tercapainya

efektivitas dan efisiensi yarg diharapkan dalam pelaksaman tugas dan
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firngsi aparatur. Hal ini dikarenakan prinsip - prinsip good go)ernance akan

lebih mendorong tercapainya kineda aparatur yang lebih baik.

Dengan menerapkan kepemerintahan daerah yang baik, otonomi daerah

yang luas dan benanggung jawab akan tercipta dengan baik, maka fi:ngsi

kepemedntahan daerah, yang meliputi : (1) menjalankan pemeri ahan

daemh yang efehif dan efisien; (2) melaksanakan pembangunan daerah

secara merata; dan (3) meoyediakan pelayanan kepada masyarakat yang

secara cepat, murah. mudah, dan berkualitas akan terselenggam pula dengan

baik. (Adisasmita.2001 :5)

h) Aluntabilitas(accountdbili1)

Pelaksanaan good governance menghendaki adanya penyelenggaraa[

pemerintahan yang akuntabel. Menurut A-ffan Gafar bahwa a.kuntabilitas

adalah setiap pemegang jabatan yary dipilih oleh rakyat harus dapat

mempe.tanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dar telah

ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggung

jawabkan ucapan atau kata - katanya. Dan yang tidak kalah pentingnya

adalah perilaku dalam kehidupan yang pemah. sedang bahkan akan

dijalankan. (Gaffar, 2000 :7)

ALuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakar dan kegiatatr

birokrasi public tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh mkyat.

Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oelh

rakya! dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan public.

Dalam konteks ini, koruep akuntabilitas public dapat digunakan ultuk

melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi public itu konsisten



dengan kehendak public. Kinerja birokrasi public tidak hanya bias dilihat

dari ukura.r intemal yang dikembangkan birokasi public atau pemerintah,

seperti pencapaian target. Kinerja sebaitnya harus dilihat dari ukuran

ekstemal, seperti nilai - nilai dan noma - norma yang berlaku di

masyarakat. Suatu kegiatan birokasi public memiliki akutabilitas yang

tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan niali - niali dan

yang berkembang dalam masyarakat. (l'asolong,2008:179)

i)Visi S[ategis (slralegic vrsior,,/

Pelaksanaan g.)od gowrndnce juga menghendaki adanya

penyelenggaman pemerintahan yang lebih dinamin sesuai dnegar kebunrlEn

dan turtutan perkembangan. OIeh sebab itu para pemimpir dans egenap

apamtur harus mampu mengembangkan dinamika yang lebih intensif dalam

melaksanakan tugas - tugasnya.

Unruk menciptakan sosok birok-rasi pemerintahan yang responsif

terhadap kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dinamika dalam

melalisanakan tugas-tugas negara mcrupakan persyarat yang tak boleh

dilupakan. Tentu saja yang dimaksud dinamika disini bukanlah perubahan-

perubahan prosedur dan atumn yang terlalu sering sehingga justru kerap

menimbulkan ketidakstabilan lembaga-lembaga pemerintah itu sendiri.

Dinamika hendaknya diartikan sebagi kemampua[ adaptasi orgaaisasi yaog

baik sehingga ia sanggup mengantisipasi pembahan-perubahan yang terjadi
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rangkaian k€giatan dalam rangka pemetruhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

pemtulan penmdang-undangan bagi setiap warga legara dao penduduk atas

barang, jas4 dar/ atau petayanan administratif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya pada Pasal I ayat (2) disebutkan

bahwa : Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutiya disebut Penyelenggara

adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang

dibentuk berdasa*an undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan

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

Menurut Sinambela dalam Pasolong (2008 : 128), pelayanan publik adalah

sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia

yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkao dalam suatu kumpulan atau

kesatuan dan m€nawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu

produk secara hsik.

Prinsip pemyelenggaraan pelayanan publik menurut Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah sebagai beril-ut I

l. Kesederhanaan

Prosedw Pelayanan publik tida.k berbelit-belit, mudalr dipahami dan

mudah di laksanakan.

2. Kejelasan

Kejelasan ini mencakup dalam hal :

a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
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b. Utrit k€da / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ p€rsoalar/ sengketa

dalam pelayanan publik

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran

3. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik <lapat diselesaikan dalam kuun waktu yang

telah dite[tukan

4. Akurasi

Produk p€layanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah,
,1

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan pubtik mcmbedkan msa aman dan kepastian

hukum

6. Tanggung jawab

Pimpinan penyeleDggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk

benanggung jawab atas penyelenggam pelayanan dan penyelesaian

keluhan / penoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7- Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja" peralatan keda dan pendukung

lairmya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi

telekomunikasi dan infomatika (telematika).

8. Kemudahan akses
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9.

10.

Tempat dan lokasi seia sara[a pelayanan yang memadai, mudah

dijangkau oleh masyarakat, da.1 dapat mernanfaatkan teknologi

telekomunikasi dan infomlalika

Kedisiplinan, kesopanan. dan keramaian

Penberian pelayanan lurus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah

scrta memberikan pelayanan dcngan ikhlas

Kenyamanan

Lingkungan pelayanan ha rs terlib, teratur, disediakan ruang hrnggu yang

nyanan, bersih, rapi, lingkungan yarg indnh dan sehat serta dilengkapi

dengan fasilitas pendukung pelayanan. seperti parkir, toilet, tempat ibadah

dan iainlair.

1.5. Kerangka Berpikir tcntaog Pelaksanaan Pelayanan Publik

Pnnsip-orinsio PelaYanu-&h!!

l) t.&sp&esi (lJ&sproc))
- Keterbulaan infomari kcbiialian pelay&M publil
- Akses iilomasi pelaydar pubLil

2) Responsivild tesponsive.esi)
- I)aya logsap apa.alu. b irokasi rerhadap 1'ebuluh i

kcbutLhd haslarar.at alen peiliand publik

- Da)r lug=qap aFa..tur bir.l'rasi le.hadap l.luhan

)ME dihadrpi masy&a\ar schubunge dcogm
pelaymd' publik

i) Pc'sna,,ral (!!u')l
I'.Feian p.rlalud daLin men.r!pl& p scdur

d& pcN\ dat& pclaldan
Ir.6&nm t.sehrrald \epada seria.o

golonge'kclom|ok natr uatal untuk mendapatkan

lrelalatur publil
4) Llekljyilas dd efisiensi (cflccin,ne$ and c,li.ienc])

- Prcsedu. pelayanai

- (ctepald dd ke$suaitur kclellum&rileria I dg
ditctapkd datmr pela)ed publik

5) Alunrabih6 (accoLnrrbilir))

Tmggungjawabterh.da! luaiilas hasiL p.lalanan

- I &g-srnsja$ah t..liadap p..ses pcniciesai r

!eliLma' nublik

Sumber : Adisasmita- 2011 : 24

:ak1or-faktor penghambat

pelayaran publik - Sumber Dar'a Manusia
- Sarana dan pmsamoa

- D*ungan \fas\arakat
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1.6, Konsep Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsimn terhadap peristilahan yang

digunakan daiam penulisan proposal ini, maka penulis mendehnisikamrya sebagai

berikut :

a. Pelayanan publik : yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu

azas penyelenggaraan pemerintahan yang mengorientasikan pemerintah

pada distribLrsi kel-uatan dan kewenangan yang merata daiam seluruh

elemen masyarakat untuk dapat mempenganrhi keputusan dan kebijakan

yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya

pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya mereka dalam sistem

nem erintah an.

t. p"f*"anu* ialah implementasi atalr penerapan kebijakan-kebijakan

maupun program kedalam suatu aktivitas atau tindakan nyata dalam

mencapai tujuan yang diinginkan kebijakan-kebijakan dan program

telsebut.

c. Pelaksaniran Good governance : yang dimaksud dalam penelitilul ioi

adalah penerapan prinsip-primsip kepemerintahan yang baik dalam

pcnyelenggaraan roda pemerinlahan yang mengorientasikan pemerintah

untuk kepentingan masyarakat mclalui kebijakan-kebijakamya baik dalam

pelayanan publik.

lndikator pengukurannya adalah :

1. Transparansi

Adalah bahwa aparatur kecamatao harus mampu menciptakan

keterbukaan yaag dibangun atas dasar kebebasan arus informasi,
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sehiDgga proses-proses kegiatan kelembagaan dan informasi-informasi

lain, secara larysung dapat ditedma oleh masyarakat yang

membutuhkan.

Kriteria pengukuramya :

- Keterbukaan informasi secam benar mengenai proses penyusunan

dan implementasi kebijakan pelayanan publik bagi masyarakat.

- Adanya akses pada informasi secara benar, akurat dan adil bagi

masyarakat.

2. Responsivitas .;
Adalah bahwa aparatur kecamatan hfius bersikap tanggap melayani

semua pihak di masyarakat yaog membutuhkan pelayanaa publik.

Kriteria pengukuarutya :

- Daya tanggap terhadap kebutuhan masya&kat akan pelayana.n

publik

- Daya tanggap terhadap keluhan yang dihadapi masyarakat

sehubungan dengan pelayanan publik

3. Persamaan hak lequiq I

Adalah bahwa aparatur kecamatan harus mampu melayani kebutuhan

masyarakat akan pelayanan publik dengan perlakuan yang sama

diantara warga masyarakat.

Kriteria pengukural :

- Persamaan perlakuan dalam menerapkan prosedur dan persyarata[

kepada setiap golongan ,&elompok masyarakat
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- Persamaan kesempatan pada setiap golongaD&elompok

masyarakat rmtuk mendapatkan pelayanan pubiik.

4. Efektivitas dan efisiensi

Adalah bahwa aparatur kecamatan harus mampu melayani kebutuhaa

masyarakat akaa pelayanan pLrblik dengan menempkan prosedur dan

persyaratan yang relatif mudah dan sederhana se a dapat diselesaikan

dalam jangka ymg telah ditetapkan.

Kriteria pengukumn :

- Kemudahan prosedur dan. persyaratan dalam pelaksanaan pelayanan

publik.

- Ketepatan dan kesesuaian ketentuan / kite a yang ditetapkan dalam

pelaksanaal pelayanan publik.

5 Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dimaksud adalah bah*a aparatur kecamatan harus mampu

melayani kebutuhan masyarakal akan pelayanlur pubiik dengan penuh tanggung

jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Kriteria pengukuramya :

- Tanggungjawab terhadap kualitas hasil pelayanan publik.

- Tanggung jawab terhadap proses penyelesaian pelayanan publik.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengaa menggunakan metode sebagai

berikut :
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1. Lokasi Penelitian

Pelelitian dilaksanakan di Kecamatar Bangko Kota Bagan Siapi - api

Provinsi fuau Adapun alasan memilih kecamatan ini adalah karena

menuut peneliti di kecamatan tersebut penerapan prinsip prinsip good

gorernance dalam upaya meningkatkai pelayanai publik kepada

masyarakat belum maksimal.

). lnforman peneliticn

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Dengan

pengertian iri maka informan dapat dikatakakan sarna deogan responden,

apabila pemberiaa keterarigannya karena dipancing oleh pihak peneliti.

Istilah informan ini banyak digunakan dalam oenelitian kualitatif.

(Arikunto,2006:145)

lnforman penelitian yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian

ini ditennrkan dengan metode Snowball Samplirg, yang meliputi seorang camat,

pegawai petugas pelayanan publik di Kantor Camat dan masyarakat yang terdapat

di Kecamatan tersebut, serta pihak lain yang dianggap dapat melengkapi data

penelitian.

Metode Snowball Sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-

mula jumlalmya kecil, kemudian membesar. Dalam penettuan sampel, pertama -
tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum merasa

lergkap terhadap data diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang

lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnyrl

begitu seterusnya sehinggajumlatr sampel semakin baayak. (Sugiyono, 2005 : 97)
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Adapun yang digunakan sebagai k?y ikforman ialah Camat Bangko Kota

Bagan Siapi api. Key i forman adalah individu yang digunakan informan pokok

dalam pengumpulan karena dianggap lebih menguasai mengenai permasalahan

penelitian.

Pa,"tisipan dalam penelitian ini. berjumlah 6 orang yang terdiri da.ri seorang

canat, 2 orang pegawai / petugas pelayanan di Kantor Camat Bangko Kota Bagan

Siapi api, dan 3 o.ang warga masyarakat. Patisipan adalah oaring atau individu

yang menjadi subjek penelitian. Untukjelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2. Partisipan Penelitian

No Partisipan Jumlah (orang)

I Camat 1

2 Pegawai./petugas pelayanan di Kaitor Camat 2

3 Masyarakat umum

4 Pemuka masyarakat/ Adat

.Iumlah 6

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhlan dalam penelitian id maka

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data :

WawancaJa

Wawancaft ialah suatu cara yang dapat digunakna peneiiti ultuk

memperolah data yang dibutul (an dalam penelitiao, yahi melaJ<rkan

wawancara dengan idormasi yang telah ditentukan dengar mengajukal

daftar pertanyaan \aawancara yang telah dipersiapkan sesuai permasalahan

penelitian.



b. Observasi

ialah suatu cara yang dapat digunakan peneliti dalam pengumpulan data

penelitian, yakni dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke

lapangan dimana terdapat objek penelitian tetsebut.

4. Jenis dan Sumber data

Data pdmer

ialah data yang diperoleh peneliti secara lalgsung dad sumber data

dengan menggunakan alat pengumpul data yang telah dipersiapkan

yakni angket dan dafiar wawancata" yakni berupa data tdnggapan

responden tentang pelaksanaan good govemaice di Kecamatan

Bangko Kota Bagan Siapi-api.

Data sekunder

Adalah data penelitian yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber

yang tersedia di lokasi penelitian alau instansi yang diteliti seperti

dokumen tentang prcfii kecamatan, perundang-undangan yang

berkaitan dengan pemerintah kecan'ratan. dan data lain yang dapat

mendulung peneanali.iran dalam penel itran.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode

deskiptif kualitatif. Menwut Nazir (1999:63) bahwa metode deskriptif

adalah suatu metode dalam p€nelidan suatu kelompok, suatu obyek,

suatu kondisi, suatu sistem p€mikiran ataupun suatu kelas peristiwa

pada ma-sa sekarang. Tujuan dai peneiitian deskriptif ini adalah untuk

membuat deskripsi. gambarall lukisan secara sistematis, faktual dan

5
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akurat mengenai fakta-falla secara hubungan antara fenometra yang

dihadapi.

Maka dalam penelitiar ini data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan

fenomena dan permasalahan penelitian yang telah diperoieh, kemudian

dikelompokkan sesuai dengan jenis datanya, Ialu dianalisa secara

deskriptif dan dengan pendekatan kualitatil lalu dibahas berdasarkan

landasan teoritis yarg relevan, untuk kemudian dapat menarik suatu

kesimpulan hasil peneiitian.
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