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SAMBUTAN
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha

Esa, saya menyambut terbitnya buku seri inovasi pelayanan

publik, baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah yang diberi judul "Buku Praktik-Praktik

Pelayanan Publik Yang Baik" Jilid ke-2.

Penerbitan buku ini merupakan bagian dari upaya percepatan

reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik melalui

program One Agency-One Innovation. Program ini dimaksudkan untuk mendorong

tumbuhnya ide, kreatifitas dan gagasan baru dalam pengembangan pelayanan publik.

Kebijakan tersebut lahir dari gagasan sederhana. Mengasumsikan setiap tahun

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah didorong melahirkan satu inovasi,

maka lebih dari 600 inovasi pelayanan publik setiap tahun dapat kita lahirkan. Hal ini

pula sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi berupa pengembangan quick wins

khususnya di bidang pelayanan publik sebagai bagian dari perubahan birokrasi kearah

yang lebih baik.

Saya mendukung inovasi pelayanan publik ini tumbuh secara kompetitif agar jumlahnya

dapat berlipat ganda dalam waktu singkat. Oleh karena itu gagasan untuk melakukan

kompetisi merupakan keniscayaan yang periu dilakukan. Dengan demikian tumbuhnya

jumlah pelayanan publik yang inovatif pada seluruh unit pelayanan Kementerian/

Lembaga dan Pemerintah Daerah, bukan lagi sekedar wacana, tetapi secara bertahap
merupakan kemajuan yang nyata. Inilah yang dimaksudkan melayani masyarakat

adalah bukti bukan sekadar janji.
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Saya berharap buku ini dapat dijadikan sumber referensi untuk memajukan pelayanan

publik di Indonesia. Saya juga berharap antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah dapat saling belajar (peer to peer learning) terhadap kemajuan yang telah

diperoleh unit pelayanan di lingkungannya masing-masing.

Selanjutnya saya mengucapkan selamat kepada Deputi Bidang Pelayanan Publik

dan seluruh jajarannya serta semua pihak yang terkait, semoga ide, kreatifitas, dan

gagasan yang baik dalam memajukan pelayanan publik di Indonesia dapat diwujudkan

melalui pemikiran Saudara-saudara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

/r. H. Azwar Abubakar, M.M.

KUMPULAN PRAKTIK BAtK

INOVASI PELAYANAN PUBUK JIUD 2
iii



KATAPENGANTAR

Deputi Bidang Pelayanan Publik

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas

terbitnya "Buku Praktik-Praktik Baik Pelayanan Publik" JIlid ke-2

yang merupakan kelanjutan jiiid ke-1. Adapun tujuan penerbitan

buku ini menjadi sarana pembelajaran dan mendorong tumbuhnya

inovasi pelayanan publik.

Penerbitan buku ini sesuai dengan arahan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi serta mewujudkan

gagasan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi untuk mengembangkan Program One Agency

One Innovation.

Buku ini tidak berbicara succes story suatu unit pelayanan publik atau Kementerian/ Lembaga

dan Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tulisan pembelajaran bagi unit pelayanan publik

lainnya. Di samping buku ini, mulai tahun 2014 kami juga menggagas terbentuknya inovasi-

inovasi baru di bidang pelayanan publik melalui kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melakukan kompetisi Inovasi pelayanan publik.

Diharapkan dengan keglatan tersebut, replikasi inovasi dalam pelayanan publik akan makin

berkembang. Selanjutnya kebijakan gerakan reformasi birokrasi yang berwujud pelayanan

publik yang lebih baik pun dapat dicapai.

Kami menyampaikan terima kasih kepada para editor dan para penulis buku ini yang telah

merampung penulisan Ini dengan baik. Terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada Tim

DeCGG-BR-GIZ yang telah membantu sampai dengan penerbitan buku ini. Amal baik Saudara-

saudara ini tentunya akan menjadi saham yang berharga dalam memajukan pelayanan publik
di Indonesia.
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Catatan Tim Editor

Inovasi Tidak Akan Pernah Mati

i

Menteri PANRB Azwor Abubakar bersama Deputi Pelayanan Publik ketika mengunjungi salah satu stand pado gelar

Inovasi Pelayanan Publik dl Balai KartinI, Jakarta (29/01)

Inovasi tiada henti, saya terjemahkan menjadi inovasi tidak akan pernah mati, moto perusahaan

raksasa Jepang, teiah menginspirasi iompatan paradigmatik daiam ranah administrasi pubiik

yang dikemas daiam kebijakan reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengembangkan program One Agency, One

Innovation. Program ini menjadi langkah penting dan menjadi kunci percepatan reformasi
birokrasi, khususnya dl bidang pelayanan pubiik. Ini sesuai dengan pendapat Stephen P. Osborn,
bahwa "Innovation is a core issues for public services and is a key element of public services
reforms". Hai tersebut senada dengan pernyataan MenPANRB, Azwar Abubakar dan Wakii
Menteri PANRB, Eko Prasojo, bahwa inovasi pelayanan pubiik merupakan merupakan salah satu
kunci keberhasilan pemerintah daiam melakukan reformasi birokrasi. Keyakinan ini pula yang
kemudian dikukuhkannya Tahun 2014 sebagai Tahun Inovasi Pelayanan Publik, sebagai upaya
memfokuskan kebijakan dan implementasi yang terarah, mendaiam dan bersinambungan
daiam membangun inovasi pelayanan publik sehingga mendorong pelaksanaan reformasi
birokrasi.
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Berawal dari pelayanan publik yang menjadi titik strategis untuk membangun praktik Good

Governance, dengan dasar pertimbangan (Owiyanto, 2005), bahwa (a) Dengan pelayanan publik,

nllai-nilai yang menclrikan good governance dapat dllakukan secara leblh mudah dan nyata oleh
birokrasi pemerintah. (b) Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance,
(c) Pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. (d)
Dengan memperbaiki pelayanan publik toleransi terhadap praktik bad governance diharapkan

dapat dihentikan. (e) Dengan memperbaiki pelayanan publik diharapkan adanya keterlibatan
dari aktor-aktor di luar Negara dalam merespon masalah-masalah publik.(f) Tolak ukur dan
indikator praktik pelayanan publik dapat dengan mudah dilakukan.

Berkaitan dengan hal itu, setidaknya ada tigahalpenting dalam pelayanan publik yang diinginkan
oleh masyarakat. pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan, bagaimana prosesnya, berapa
harganya dan prosedurnya seperti apa, dari itu semua harus ada. kedua, kalau masyarakat tidak
puas, bisa mengadu atas standar pelayanan yang sudah dibuat oleh instansi pemerintah melalui
complaint handling system atau sistem pengaduan masyarakat. Masyarakat tahu, tanggal berapa
dia mengadu dan tanggal berapa dia menjawab, bukan hanya kotak saran. Ketiga, pengukuran
kepuasan masyarakat. Dengan pengukuran ini, masyarakat bisa tahu sejauh mana kepuasan
masyarakat selama ini.

Sebenarnya, konsep inovasi birokrasi dan pelayanan publik merupakan konsep yang relatif
baru dalam literatur administrasi publik. Hasil penelitian David Mars (dalam Lee, 1970)
mengungkapkan bahwa sampai tahun 1966 tidak ditemukan publikasi dari tulisan administrasi
publik yang mengulas tentang inovasi. Adapun literatur klasik yang memuat konsep inovasi

dalam konteks reformasi antara lain adalah artikel "Innovation in Bureaucratic Institutions"

tulisan Alfred Diamant yang dimuat dalam jurnal Public Administration Review (PAR) pada
tahun 1967.

Selain itu, ada buku karya Caiden yang berjudul "Administrative Reform",(1969). Dalam

bukunya tersebut, Caiden menguraikan inovasi sebagai bagian dari reformasi administrasi
(administrative reform). Beberapa tulisan tersebut menandai mulai diperhatikannya inovasi
oleh para pakar administrasi publik. Hanya saja, konsep inovasi kemudian masih belum cukup
popular dalam ranah administrasi publik dan reformasi administrasi. Inovasi popular dalam
bidang tersebut baru pada dekade akhir-akhir ini.

Sejak tahun 90-an, di Korea, konsep inovasi bahkan telah "menggantikan" konsep reformasi.
Pengalaman Korea menunjukkan bahwa penerapan inovasi pada negara tersebut telah
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal (Yoo, 2002). Keberhasilan
sebagaimana Korea ini juga terjadi pada penerapan inovasi di Kanada (Robertson and Ball, 2002).
Sementara di China, inovasi telah dianggap sebagai bagian dari tradisi China (Shenkar, 2006).
Inovasi atas birokrasi sangat mendukung bagi berkembangnya ekonomi dan teknologi China
dewasa ini. Semua ini menunjukan nilai penting inovasi bagi perubahan yang diinginkan Inovasi
adalah salah satu kriteria Best Practices menurut United Nations (dalam Komarudin, 2007),
yang dinyatakan bahwa innovation within locai context and transferabiiity, yaitu bagaimana
pihak lain memperoleh manfaat dan inisiatif, alih pengetahuan dan keahlian.
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Secara definitif, inovasi (di bidang) pelayanan publik merupakan ide kreatif teknologi atau
cara baru dalam teknologi pelayanan atau memperbarul yang sudah ada di bidang teknologi
pelayanan atau menciptakan terobosan dan atau penyederhanaan di bidang aturan,

pendekatan, prosedur, metode, maupun struktur organisasi pelayanan yang manfaatnya

(outcome) mempunyai nilai tambah, balk dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian,

inovasi di bidang pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat
merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti, inovasi tidak terbatas
pada dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi
hasil baik dari perluasan maupun peningkatan pada inovasi yang ada.

Dalam lima tahun pertama bergulirnya reformasi birokrasi di Indonesia , praktik inovasi
dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah di Indonesia telah diungkapkan dalam sejumlah
literatur.Kesimpulan yang terpenting, bahwa terbukti inovasi sangat diperlukan bagi birokrasi
pemerintah dalam proses reformasi.Dalam perspektif lain, sebuah hasil dari studi kasus (2005
,INDOPOV, Konsultan Riset Bank Dunia) terhadap sembilan kabupaten/kota dalam hal inovasi
di bidang penyediaan layanan publik tingkat kabupaten/kota di Indonesia menyusul berlakunya
desentralisasi memberikan temuan-temuan yang sangat penting pula dikemukakan.

Kajian ini menemukan bahwa desentralisasi dan kepemimpinan merupakan faktor kunci
dalam penyediaan layanan publik yang inovatif. Ditemukan pula bahwa kendati inovasi atau
pendanaannya berasal dari luar daerah, inovasi dalam penyediaan layanan publik lebih
tergantung pada kepemimpinan daerah dibandingkan kepemimpinan luar. Pada lima kasus
dimana masyarakat miskin tidak ditargetkan sebagai kelompok sasaran utama, masyarakat
miskin cenderung menjadi tidak diuntungkan oleh penerapan inovasi pelayanan publik.
Sebaliknya, pada kasus masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran khusus, terlihat adanya
dampak positif. Pesan penting dari studi ini ingin mengingatkan bahwa pengembangan inovasi
harus jelas diarahkan untuk memberikan dampak perbaikan (improvement) yang bermanfaat
terhadap kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak diuntungkan, utamanya masyarakat
miskin.

Apa penyebab fenomena inovasi birokrasi pemerintahan yang demikian ini? Secara teoritik, hal

ini dapat dijelaskan melalui konsep "innovation capability" atau kemampuan inovasi. Menurut
Mile Terziovski (2007), kemampuan inovasi ini menyediakan potensi bagi munculnya inovasi
yang efektif. Dengan demikian, bagi birokrasi pemerintah, kemampuan inovasi dari masing-
masing lembaga pemerintah lah yang sesungguhnya sangat berperan dalam penciptaan
kreativitas dan inovasi yang berujung pada peningkatan kinerja birokrasi pemerintah.

Mengacu pada pendapat Lawson dan Samson (2001) tentang kemampuan inovasi, kemampuan
inovasi birokrasi pemerintah dimaknai sebagai kemampuan birokrasi pemerintah untuk
mentransformasikan secara berkelanjutan pengetahuan dan gagasan ke dalam berbagai bentuk
pelayanan, proses, dan sistem yang baru, bagi keuntungan lembaga dan stakeholder. Beranjak
dari pemahaman ini, maka kemampuan inovasi birokrasi pemerintah bukanlah konsep yang
berdiri sendiri, tetapi ia berkaitan dengan berbagai aspek manajemen, kepemimpinan, dan
aspek teknis seperti alokasi sumberdaya stratejik, pemahaman kepentingan stakeholders, dan
Iain-Iain.
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Menurut Mile Terziovski (2007), kemampuan inovasi balk suatu lembaga ditentukan oleh

sejumlah faktor yang disebutnya sebagai dimensi kemampuan inovasi. Dimensi kemampuan

inovasi tersebut antara lain meliputi: visi dan strategi, perekatan dasar kompetensi, penguatan
informasi dan kecerdasan organisasi, orientasi pasar dan pelanggan, kreativitas dan manajemen

gagasan, sistem dan struktur organisasi, dan manajemen teknologi. Kemampuan inovasi
lembaga bisnis maupun lembaga pemerintah tidak serta merta menjadikannya sebagai lembaga
yang inovab'f. Menurut Terziovski (2007), agar organisasi menjadi inovatif maka kemampuan

inovasinya harus diletakan pada dga domain yang meliputi: sustainable development,
e-commerce, dan new product development.

Dalam Kompetisi Inovasi pelayanan publiktahun 2014, sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi,

inovasi pelayanan publik dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu inovasi dalam (a) pencegahan
korupsi, (b) peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur; dan (c) peningkatan kualitas pelayanan
publik.Keberadaan inovasi pelayanan publik diharapkan menjadi referensi pembanding
(benchmark) dan referensi pembelajaran (bench learning) dalam upaya melakukan percepatan
reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik antar lembaga atau instasi melalui diseminasi,
transfer, dan replikasi inovasi pelayanan publik itu sendiri.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Bidang
Pelayanan Publik berupaya mempublikasikan berbagai praktek inovasi pelayanan publik yang
dilakukan oleh pemerintah daerah/instansi di seluruh Indonesia. Tahun 2013, diterbitkanlah
buku berjudul "Kumpulan Prakbk-Praktik Baik Inovasi Daerah", hasil kerjasama dengan DeCGG-
GIZ. Tim telah menyeleksi 140 jenis praktik yang baik dalam pelayanan publik dengan 9 kriteria,
yaitu (a), terkait dengan pelayanan publik, (b) kreatif, (c) strategis dan memiliki sesuatu yang
baru atau merupakan hasil pengembangan, (d) memberikan pengaruh yang menguntungkan
masyarakat, (e) dapat direplikasi pada semua unit pelayanan sejenis, (f) menurunkan biaya,
(g) memberikan dampak luas dalam skala nasional dan berpotensi untuk menghasilkan efek
posibf dalam Jangka panjang, (h) memiliki perspektif reformasi birokrasi,serta (i) inovasi tidak
lebih dari 5 tahun. Maka, melalui proses penyaringan berdasarkan kriteria tersebut, akhirnya
terpilih 12 unit pelayanan publik yang tersaji dalam buku tersebut. Buku tersebut dianggap
sebagai kumpulan praktik inovasi pelayanan publik jilid I.

Dengan kriteria yang sama kembali diterbitkan buku dengani judul "Kumpulan Praktik Baik
Inovasi Pelayanan Publik Jilid 2" tersaji 14 praktik baik inovasi publik dengan berbagai ragam
kekuatan masing-masing, yaitu:

BPN Jakarta Barat:

Mendobrak Rumitnya Birokrasi.

Hal yang menjadi kekuatan, pada inovasi di di BPN ini adalah upaya serius mengubah citra
tentang birokrasi administrasi pengurusan tanah, yang sudah puluhan tahun terbentuk
seram dan rumit tanpa ada komitmen inovatif dari elit pimpinan. Apalagi Kepala BPN Pusat
Hendarman Soepandji telah menginstruksikan kepada setiap kantor BPN untuk melayani
masyarakat dengan memenuhi empat azas, yakni cepat, sederhana, murah, dan kepastian.
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Sistem dan program pelayanan publik BPN Jakarta Barat ini sebetulnya sangat mudah
diterapkan di pelayanan publik instansi manapun. Sebab faktor utama pelayanan publik ini
lebih menitikberatkan kepada perubahan mindset (cara berfikir), baik di internal BPN Jakarta

Barat maupun masyarakat pengguna produk-produk layanan.

Kantor Imigrasi Jaksel:

Memangkas Antrian Mengular Pengurusan Paspor

Pilihan terhadap Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sebagai contoh inovasi baik pelayanan publik

beralasan, karena kantor ini tercatat sebagai Kantor Cabang Imigrasi tersibuk di Indonesia
dari segi jumlah pemohon yang mengajukan permohonan untuk pembuatan paspor. Setiap
hari rata-rata Kantor Imigrasi Jakarta Selatan menerima permohonan untuk pembuatan paspor
berkisar antara 600-800 orang pemohon. Gagasan pembayaran paspor melalui sistem online di
Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tentu saja sangat signiflkan terhadap kinerja dan produktivitas
karyawan di kantor ini. Kebijakan pelayanan paspor melalui online ini telah menghemat 20
persen dari volume pekerjaan yang dikerjakan secara manual. Sebab pekerjaan pegawai
menjadi berkurang.

NTMC Poiri:

Membuat Informasi Lalu Lintas Jalan Tak Berjarak

Problem kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, khusususnya di Jakarta menjadi pekerjaan besar
pihak Kepolisian Rl. Tidak hanya mengancam jiwa, manajemen lalu lintas yang tak dikelola
dengan tepat juga berdampak pada perekonomian. National Traffic Management Center
(NTMC) pada dasarnya sebuah pengembangan program dari Traffic Management Center
(TMC) Polda Metro Jaya. Kekuatan utama pada inovasi pelayanan publik ini , yaitu NTMC
menggunakan seluruh saluran informasi yang ada.

Di antaranya adalah: televisi, radio, website, facebook, twitter, call center 500-669, SMS center

9119, telepon, HT, CCTV, GPS, business inteligent, dan aplikasi-aplikasi komputer tentang
kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Dalam usianya yang relatif masih sangat muda -baru

sekitar tiga tahun NTMC sudah mampu menarik hati masyarakat dan telah menjadi salah

satu bagian penting dari kehidupan masyarakat. Kunci keberhasilan NTMC sebenarnya ada
pada perubahan paradigma berpikir (mind set) personil PoIri yang ingin lebih mendekat ke
masyarakat. Informasi-informasi yang semula hanya searah, yakni dari PoIri kemasyarakat,
kemudian diubah menjadi dua arah bahkan bisa menjadi multi arah.

Satpas SIM Polda Metro Jaya :
Mendekatkan Pelayanan Pembuatan SIM Pada Masyarakat

Sebenarnya sudah sejak lama praktik pembuatan SIM sangat dekat dengan masyarakat,
namun berkonotasi negatif alias pelayanan berbasis praktek pencaloan. Polda Metro Jaya,
sejak 2002, telah melakukan berbagai terobosan untuk membenahi pelayanan Satpas SIM.
Inovasi-inovasi pelayanan pun dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan
komputerisasi serta pelayanan sistem online. Langkah-langkah yang dilaksanakan, seperti
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menyediakan fasilitas SIM keliling di lima wilayah DKI Jakarta, Gerai SIM, Standarlsasi waktu

pelayanan pembuatan SIM, SIM komunltas, banking system, online system, komputerisasi ujian
SIM, penggunaan access card, program bimbingan, dan apliksi komputer database. Semua itu
untuk menghilangkan stigma negatif terhadap pelayanan pembuatan SIM .

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM Rl:

Semangat Perubahan untuk Menjamin Keamanan Produk Pangan.

Kekuatan inovasi pelayanan publik instansi yang bertanggungjawab terhadap kemanan produk
pangan ini terletak pada Master Plan e-Registration Pangan Olahan yang dilanching pada 31
Januari 2012 dan implementasinya pada 1 Maret 2012. Sistem untuk pendaftaran perusahaan

dan pendaftaran produk olahan pangan telah mendorong terwujudnya transparansi penilaian

obat dan makanan melalui "pelayanan registrasi obat dan makanan menjadi 'CEPPATT' yakni
Cekatan, Efisien, profesional, pasti (waktu dan biaya), akuntabel, transparan dan tanggap.

Badan Pengawas Obat Makanan :

Layanan Cantik Notifikasi Elektronik untuk Produk Kosmetik

Kekuatan inovasi pelayanan publik instansi yang bertanggung jawab terhadap keamanan

produk kosmetik ini terletak pada proses notifikasi produk kosmetika yang berbasis teknologi
informasi yaitu sistem notifikasi kosmetikasecara online. Sistem ini diluncurkan pada IJanuari

2011. Melalui proses pendaftaran produk kosmetika dilakukan secara elektronik (melalui
website) waktu untuk mendapatkan persetujuan produk dapat dipersingkat menjadi kurang

dari 14 hari. Sistem notifikasi merupakan konsekuensi dari diterapkannya harmonisasi ASEAN
di bidang kosmetika dimana pihak yang mengedarkan kosmetika bertanggung jawab penuh

atas kosmetika yang diedarkannya. Bagi masyarakat, sistem notifikasi online juga memberikan
kemudahan untuk mengakses jenis-jenis produk kosmetika yang telah mendapatkan notifikasi
dari Badan POM Rl. Dengan kemudahan pelayanan ini masyarakat dapat mengetahui dengan

mudah produk kosmetika yang beredar secara legal dan ilegal.

INATRADE Kementerian Perdagangan :

Menjawab Tantangan Perdagangan Bebas

Kekuatan inovasi intrade adalah diberlakukanya sistem single enter single exit yang mampu
menghilangkan kerumitan birokrasi. Inatrade dikembangkan sebagai salah satu sarana untuk
menuju Indonesia National Single Window (INSW), yakni sebuah sistem data terpadu yang
mencatat barang keluar dan masuk Indonesia. Hal ini memberikan hasil signifikan, sebab
pada 2007, sebelum inatrade diaplikasikan nilai ekspor Indonesia "hanya" USD 114,1 miliar.
Pada 2011, empat tahun setelah Inatrade diperkenalkan terdapat lonjakan hingga dua kali
lipat menjadi USD 203,5 miliar. Kementerian Perdagangan melalui Inatrade berada di posisi
terdepan dalam hal pengurangan sampai dalam batas minimal intensitas pertemuan antara
pelaku usaha (pemohon izin) dan pejabat publik.
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LPSE Kementerian PU :

Optimalisasi dan Efisiensi Pengadaan Barang dengan E-Procurement

Kekuatan inovasi pelayanan publik pada LPS3 sebagai Sistem Layanan Pengadaan Secara

Elektronik ini menjadi salah satu model dalam menlngkatkan pelayanan publik. LPS3
Kementerian PU ini memang terketak pada pemberlakuan sistem e-Procurement. Sistem

ini tidak hanya mengubah cara pengadaan barang dan jasa dan sebelumnya manual menjadi

elektronik semata, namun juga mendorong persaingan yang sehat di antara para pelaku
usaha dalam proses pengadaan barang dan jasa, Selain itu, sistem e-Procurement ini juga
mempercepat terwujudnya optimalisasi dan efisiensi belanja negara. Dampak paling nyata

dari penerapan sistem e-Procurement adalah berkurangnya kasus penyimpangan dalam proses
pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pekerjaan Umum.

Bidikmisi Kemendikbud:

Upaya Memutus Mata Rantai Kemiskinan

Program Bidikmisi, sejak 2010 yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
merupakan sebuah "revolusi" bantuan biaya pendidikan dari negara kepada rakyatnya. Dalam
hal pembiayaan, program ini sangat efisiendibandingkanjika hanya menggunakanpendekatan

investasi infrastruktur. Jika dilihat dari aspek pembiayaannya saja, per 2013 program Ini
hanya membutuhkan dana sebesar Rpl,79 triliun. Dalam 5 tahun diperkirakan program ini

bisa mengurangi orang yang miskin sebanyak 60.000 orang (diperkirakan 0,4% dari jumlah

penduduk miskin 2018). Peserta didik dari keluarga tak mampu saat ini bisa mendapatkan
bantuan biaya pendidikan tinggi secara menyeluruh yang meliputi biaya pendidikan, bantuan

biaya hidup, jaminan penggantian biaya transportasi dari daerah asal, dan jaminan biaya hidup
sementara. Pada tahun 2013, telah diluluskan banyak sarjana PTN yang merupakan alumni

penerima program Bidikmisi tersebut.

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Kota Ambon :
''Senjata'" Reformasi Birokrasi Usai Konflik

Di tangan sang bijakWalikota M.J. Papilaya (2001), cerita kelam konflik masa lalu, Kota Ambon
lambat laun memudar dan memunculkan harapan baru. SKJ lahir dari keresahan Walikota
Ambon dalam merespon keadaan di lingkungan Pemkot. Selama ini birokrasi Pemerintah Kota
Ambon terkotak-kotak mengikuti pemilahan etnisitas agama atau kelompoktertentu. PersepsI
negatif pun tak terhindarkan.

Program SKJ telah mampu memutus budaya "polibsasi birokrasi" untuk mencegah konflik
internal dan juga praktek KKN. Di masa lampau sebuah posisi jabatan diduduki atas dasar
kedekatan, kelompok etnis, dan agama tertentu dan mengabaikan kompetensi yang dimilikinya.
Selain itu, program SKJ akhirnya diharapkan mewujudkan profesionalisme para pemangku
jabatan birokrarasi, sehingga pelayanan publik birokrasi akan lebih baik dan optimal.
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Pelaksanaan program SKJ telah menyederhanakan dan merampingkan struktur birokrasi di
lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Hasilnya dirampingkan menjadi 521 jabatan struktural
dari sebelumnya 758 jabatan. Perampingan jabatan struktural juga memberikan konsekuensi
terhadap efisiensi anggaran mencapai Rp 944.280.000 per tahun.

Brigade Siaga Bencana Kabupaten Bantaeng-Sulawesi Selatan :

Layanan Memikat di Kabupaten Sehat

Bantaeng berinovasi menangani kasus darurat kesehatan, terutama di pedesaan yang jauh
dari pusat layanan kesehatan. Konsep layanan jemput bola melalui Brigade Siaga Bencana
(BSB) pun dibentuk pada 2009. Dengan bekal armada ambulan modern, tenaga medis dan
paramedis yang siap 24 jam jadilah BSB bagaikan malaikat penolong bagi rakyat Bantaeng.
Tentu saja, bukan hanya unit BSB saja yang merupakan icon inovasi pelayanan publik bidang
kesehatan. Namun, tentu kuncinya adalah kepemimpinan visioner, peduli, dan memiliki jejaring
internasional yang dimiliki Bupati Bantaeng ini.

Banyuwangi Digital Community:

Perubahan Nyata Memanfaatkan Dunia Maya

Ada dua pilar yang dibangun untuk kemajuan Banyuwangi, yakni pengelolaan sistem informasi
manajemen dan peningkatan pelayanan publik dengan menggunakan instrumen TIK. Program
Banyuwangi Cyber Village ini disambut oleh berbagai kalangan, baik aparatur pemerintahan
(SKPD) maupun masyarakat umum, termasuk pelajar, mahasiswa, dan kalangan pemuda.

Inovasi dengan membuat 'ja'an tol' ke dunia maya ternyata telah berhasil mengangkat
Banyuwangi, Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa untuk meningkatkan
pelayanan secara efisien tanpa harus mengganggu APBD-nya. Atas inovasi tersebut Banyuwangi
mendapat Certificate of Acknowledgement dalam kategori Overall Society. Banyuwangi
merekuh penghargaan sebagai "The Pioneer of Digital Society" untuk kategori pemerintahan
dalam ajang Indonesia "Digital Society Award (IDSA) 2013" .

Di lingkup provinsi, sistem informasi teknologi pengelolaan keuangan Banyuwangi menjadi
percontohan bagi 38 kabupaten/kota se Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan pun
menyatakan, sistem IT Banyuwangi yang dinamai Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
merupakan yang terbaik di provinsi Jawa Timur. Banyuwangi satu-satunya kabupaten di Jawa
Timur yang ditetapkan BPK sebagai kabupaten e-audit. BPK bisa mengaudit tanpa harus datang
ke Banyuwangi, karena sistem pelaporan keuangan yang telah terkoneksi online. Dengan
prestasi ini saja, sudah tidak terbantahkan lagi bahwa Banyuwangi memenuhi syarat menjadi
model praktik baik inovasi pelayanan publik.
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Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo, didampingin Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Mirawati Sudjono
melaunching kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian/iembaga/pemerintah daeroh, Jakarta,
(18/12)

Desa Wisata Kabupaten Badung-Bali:

Pancaran Kearifan Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Pedesaan

Inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan Pemkab. Badung dilandasi oleh kearifan lokal dan
keadllan bagi rakyat. Inllah yang menjadi kekuatan praktik balk inovasi pelayanan publlknya.
Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan kebijakan desa wisata,yang diatur dengan
Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010, tentang penetapan 11 kawasan desa wisata
yang memiliki potensi dan daya tarik khas. Lebih jauh Pemkab. Badung menggulirkan paket
program Inovasi pengembangan pariwisata pedesaan (village tourism). Inovasi yang diupayakan
bersama adalah pengembangan suatu aktivltas keparlwlsataan yang berkualitas, namunhemat
dan efektif dalam pemanfaatan sumberdaya kehidupan yang klan terbatas tersebut.

Pariwisata berbasis masyarakat tersebut akan dipusatkan di desa adat dengan mengembangkan
"homestay" atau pondok wisata di rumah-rumah penduduk, sehingga wisatawan dapat
merasakan suasana Ball yang sebenarnya. Dengan konsep "homestay" maka tidak usah ada
kapital besar. Warga bisa menjadi pelaku tak sekadar penonton. Pariwisata berbasis pada
potensi alam dan budaya masyarakatnya, akan memberi dampak positif bagi peningkatkan
kesejahteraan.
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Lahirnya 11 Desa Wisata yang ada di Kabupaten Badung sejak tahun 2010, sebagai bagian
dari program pengembangan Desa Wisata telah mendapat penllalan secara khusus oleh
Kementerian Dalam Negerl melalul Program Innovative Government Award (IGA) pada 3
Desember 2013. IGA adalah penghargaan kepada daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang
memiliki inovasi menonjol.

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kelas II Semarang :
Layanan Berkualltas di Wilayah Bebas Korupsi

Kekuatan praktik baik pelayanan publik Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kelas
II Semarang, Kementerian Kelautan dan Perikanan terletak pada konsistensi pimpinan dan
stafnya terhadap komitmen dan kepercayaan atasan serta konsistensi dalam melaksanakan
hukum dan aturan tentang pencegahan korupsi sejak dini. Setelah ditetapkannya sebagai
instansi pelaksana Program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan adanya payung hukum yang
jelas membuat program peningkatan pelayanan publik berbasis WBK menjadi lebih mudah
untuk dijaiankan, terutama untuk membangun kekompakan dan komitmen internal untuk
mewujudkan WBK. Dalam hal ini, penghargaan dan kepercayaan dari pihak atasan telah terbukti
berdampak besar terhadap kinerja instansi di bawahnya. Selain itu, kesuksesan dalam upaya
peningkatan pelayanan berbasis WBK adalah dengan peningkatan kualitas SDM yang dimiliki.
Budaya open management dan membangun partisipasi seluruh Jajaran dalam membahas
permasalahan dan menyusun program yang telah terbangun di lingkungan Balai KIPM kelas II
Semarang telah membantu memudahkan kepala balai dalam membangun m/nd set yang sama
dalam upaya menjalankan program peningkatan kualitas pelayanan berbasis WBK.

Akhirnya, sebagai simpulan catatan editor kiranya beberapa hal patut dicetak tebal dari isi buku
ini, bahwa semuanya memiliki kemampuan berinovasi tiada henti, dengan syarat-syarat yang
harus dipenuhi, yaitu (1) perubahan mindset atau cara berfikir, baik di internal instansi maupun
masyarakat pengguna produk-produk layanan. (2) digunakannya sistem teknologi komunikasi,
pelayanan on line berbasis internet, (3) jejaring dan kemitraan seluas-luasnya, baik dalam negeri
maupun luar negeri, (4) kepemimpinan yang visioner, tegas, dan peduli terhadap tercapainya
pelayanan publik prima oleh seluruh lapisan masyarakat (publik), (5) team work yang kompak,
berkemampuan dalam menjalankan proses reformasi birokrasi melalul inovasi tiada henti
dalam pelayanan publik; serta (6) perangkat perundang-undangan yang mendukung.

Kiranya, sidang pembaca dapat mengambil sebanyak-banyaknya kemanfaatan dari isi buku ini
sekaligus menyukseskan Tahun 2014 sebagai tahun Inovasi Pelayanan Publik. Inovasi (memang)
tidak akan pernah mati.

20
KUMPULAN PRAKTIK BAIK
INOVASI PELAYANAN PUBLIK JILID 2





BAGIAN I

BPN Jakarta Barat

Mendobrak Rumitnya Birokrasi

m

Layanan Sertifikat Pertanahan

22

A. Masalah, Pendekatan dan Hasil

1. Latar Belakang Masalah

Bukan hal yang aneh ketika kita mendengar berbagai cerita miring masyarakat terhadap
pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penyebabnya tentu saja akibat pelayanan
yang serba ruwet, tidak transparan, dan bertele-tele. Tapi cerita seperti itu kini sudah usang,
sebab pelayanan BPN saat ini sudah relabf semakin membaik. Di BPN Jakara Barat misalnya,
transparansi dan kecepatan pelayanan menjadi moto baru kantor instansi pertanahan ini.

Apalagi Kepata BPN Pusat Hendarman Soepandji telah menginstruksikan kepada setiap kantor
BPN untuk melayani masyarakat dengan memenuhi empat azas, yakni cepat, sederhana,
murah, dan kepastian. BPN Jakarta Barat juga berusaha menghilangkan anggapan masyarakat
bahwa berurusan dengan BPN itu ruwet, berbeiit, dan berbiaya mahal.
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Layanan pemeriksaan berkas dokumen pertahan.

Sebetulnya Kantor BPN Jakarta Barat telah membuat berbagai informasi tentang prosedur,

persyaratan, dan standar pelayanan, termasuk biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam

setiap melakukan pengajuan perijinan atau pun pensertifikasian tanah. Tetapi aturan-aturan

yang dibuat tidak memiliki dampak apapun terhadap perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Persoalan utama munculnya persepsi kurang baik dari masyarakat tersebut berasal dari internal

maupun eksternal. Penyebab internal di antaranya bersumber dari persoalan Sumber Daya
Manusia (SDM). SDM BPN ketika itu masih memiliki mindset sebagai penguasa, bukan pelayan
masyarakat. Birokrasi dibuat sedemikian rupa, menjadi ruwet dan tidak transparan.

Ambil contoh berkas permohonan yang kurang memenuhi persyaratan sesuai ketententuan,
tetapi karena si pemohon bersedia membayar biaya lebih besar, maka perijinan dan sertifikat
bisa keluar. Persyaratan yang kurang bisa disusulkan dan dilengkapi kemudian.

Sedangkan faktor eksternalnya adalah pola pikir masyarakat itu sendiri. Kebanyakan masyarakat
yang ingln mendapatkan pelayanan dari BPN lebih suka menggunakan jasa perantara, termasuk
memanfaatkan jasa calo. Selain Itu, mereka juga kebanyakan kurang faham tentang persoalan-
persoalan termasuk persyaratan-persyaratan dalam pengurusan tanah di BPN.

Banyak di antara mereka yang datang ke kantor BPN hanya membawa persyaratan ala kadarnya
dan tidak lengkap. Dengan persyaratan-persyaratan yang tidak lengkap itu, mereka minta
dibuatkan sertifikat dengan membayar biaya lebih besar dari ketentuan yang ada kepada
perantara maupun oknum pegawai BPN.
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Kondisi internal dan eksternai seperti inllah yang kemudlan menclptakan rendahnya transparansi

pelayanan BPN Jakarta Barat. Akibatnya masyarakat memlliki persepsi bahwa mengurus

perijinan dan pesertifikatan tanah dan BPN Jakarta Barat sangat ruwet, sehlngga mereka lebih
senang mengambll jalan pintas dengan memanfaatkan jasa perantara, balk notarls maupun
calo.

2. Inovasi Reformasi Birokrasi

Selring dengan gencarnya Isu reformasi birokrasi, BPN Jakarta Barat terus berupaya memperbaiki
diri sekaligus berusaha mengubah persepsi masyarakat bahwa untuk berurusan dengan kantor
BPN tidak serumit dan seseram yang dibayangkan. Perbaikan terhadap sisi SDM, kantor BPN

memberikan peiatihan-peiatihan, baik yang terkait dengan ketenaga kerjaan maupun yang
terkait dengan mental spritual mereka.

Rotasi pegawai pun sering dilakukan antara enam bulan hingga satu tahun sekali. Setiap
pegawai mengalami dan merasakan bidang-bidang pekerjaan lain. Tidak ada lagi istilah tempat
basah atau tempat kering. Rotasi pegawai secara berkala ini pun dimaksudkan untuk menjaga
agar seorang pegawai tidak terlalu lama menangani satu pekerjaan yang bisa berdampak
pada penyalahgunaan wewenang. Ruangan kerja pun mulai dilakukan perubahan dengan
memisahkan antara ruang operasional atau ruang pelayanan terhadap masyarakat dengan
ruang kerja administrasi.

Sedangkan beberapa inovasi layanan yang dilakukan BPN Jakarta Barat adalah adanya sistem
antrian, memanfaatkan teknologi untuk meminimalisir pertemuan antara petugas BPN dengan
masyarakat, one day service, weekend service, penerapan teknologi pemetaan via satelit, dan
Iain-Iain. Untuk sistem antrian misalnya, BPN Jakarta Barat telah menggunakan mesin antrian
yang memungkinkan masyarakat yang datang lebih dahulu mendapat pelayanan terlebih
dahulu dari pada mereka yang datang belakangan.

Kemudlan dalam melakukan pemetaan tanah, BPN juga telah menggunakan teknologi CORS
(Continuously Operating Reference Station) atau JRSP (Jaringan Referensi Satelit Pertanahan).
Teknologi CORS merupakan teknologi pengukuran dengan menggunakan data satelit. Dengan
menggunakan teknologi ini, ketika satu bidang tanah diukur, secara realtime datanya langsung
masuk ke komputer di kantor BPN. Dengan demikian proses pemetaan tanah akan lebih cepat
dan akurat.

BPN juga membuka layanan pertanahan one day service dan weekend service. Dua layanan
ini ditujukan bagi masyarakat yang login mengurus sertifikat tanah dan membuat surat
pertanggungan tanah. Layanan ini hanya menambah jam layanan baru, yakni pada hari-hari
libur atau akhir pekan seperti hari Sabtu. Fasilitas-fasilitas layanan masyarakat lainnya adalah
SMS Center, Kiosk, dan Touch Screen. Ketiga layanan ini difungsikan sebagai media informasi
bagi masyarakat yang ingin mengetahui mulai dari persyaratan hingga biaya pengurusan
pertanahan secara elektronik.
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Pada Februari 2014, BPN Jakarta Barat juga akan menerapkan sistem pendaftaran secara online.
Nantinya masyarakat cukup mendaftar melalui komputer. Setelah melakukan pendaftaran
secara online, mereka kemudian menyerahkan data fisiknya ke BPN. Dengan pendaftaran
secara online ini pertemuan antara pengguna jasa dan petugas BPN Jakarta Barat akan semakin
sedikit. Sehingga kemungkinan terjadinya hubungan kerja yang kurang baik antara petugas BPN
dengan masyarakat, seperti main mata atau pungli bisa dieliminasi, bahkan dihilangkan.

3. Dampak Positif

Belum semua pelayanan BPN sesuai dengan yang diharapkan, baik harapan internal BPN maupun
harapan masyarakat. Meskipun demikian, sejak reformasi birokrasi pelayanan dilakukan, telah
mulai ada dampak positif yang dirasakan. Dampak positif dari reformasi birokrasi pelayanan

terhadap internal BPN adalah perubahan mindset para pegawai/SDM dalam memberikan
pelayanan terhadap masyarakat.

Mereka kini memiliki kemampuan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin baik.Semangat

kerja pegawai juga semakin meningkat, bahkan di waktu-waktu yang seharusnya dimanfaatkan
mereka untuk berlibur pun masih bersedia melayani masyarakat. Suasana di lingkungan kerja
juga semakin kondusif karena orientasi mereka fokus memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat.

Dengan rotasi antar pegawai yang dilakukan secara berkala, tidak ada lagi istilah lahan basah
dan lahan kering di BPN Jakarta Barat. Persepsi para pegawai BPN Jakarta Barat pun telah jauh
berubah. Kini mereka semakin sadar bahwa keberadaannya adalah untuk membantu dan

melayani masyarakat.

TransparansI dan kecepatan pelayanan semakin meningkat. Kini publlk mulai melihat bahwa
keberadaan pegawai BPN sebagai orang yang dapat memberikan bantuan kepadanya dengan
tanpa bertele-tele. Dengan memanfaatkan sistem kerja dan teknologi elektronik, waktu
pelayanan semakin singkat. Sebelumnya waktu pelayanan BPN Jakarta Barat memakan waktu
hingga dua minggu, tetapi kini telah mampu dipangkas hanya tinggal sekitar 5 hari.

Salah satu indikator keberhasilan lainnya adalah semakin banyaknya berkas pertanahan
masyarakat yang diterima BPN. Saat ini, berkas tanah yang diterima BPN sekitar 9,000 berkas
per bulan. Padahal tahun - tahun sebelumnya masih berkisar antara 5,000 hingga 6,000 berkas
per bulan. Lonjakan tersebut merupakan indikator kepercayaan masyarakat terhadap kinerja
BPN Jakarta Barat.
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B. Perancanaan dan Penerapan

1. Pihak yang Terlibat

Sejak tahun 2006, BPN Jakarta Barat melakukan berbagai terobosan dan rancangan pelayanan
terhadap masyarakat. Seluruh stakeholder, baik internal BPN Jakarta Barat, BPN Pusat,
akademisi, dan masyarakat mencoba merumuskan pola pelayanan yang efektif, efisien,
transparan, dan berbiaya tidak mahal.

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses

Melakukan perubahan ternyata tidak mudah. Setelah mendapatkan masukan darl berbagai
stake holder tentang bagaimana cara menciptakan pola pelayanan yang efektif, efisien,
transparan, dan berbiaya tidak mahal, dalam tataran pelaksanannya ternyata mengalami
beberapa hambatan.

Mengubah sistem dan menerapkan teknologi untuk pelayanan jauh lebih mudah ketimbang
mengubah etos kerja pegawai yang sudah terlanjur terbentuk oleh pola pikir yang kurang baik
selama puluhan tahun. Untuk memulai melaksanakan program perubahan terhadap etos kerJa
pegawai, BPN melakukan berbagai pendekatan dan strategi. BPN tidak langsung melarang
atau memberi sanksi dengan cara memutasi atau hukuman lainnya terhadap pegawai yang

berkinerja kurang baik.

Tetapi BPN membuat sistem kerja yang meningkat dan melakukan reorganisasi kantor.

Maksudnya adalah melawan kebiasaan kerja yang kurang baik dan sudah tersistem dengan
sistem yang lebih baik.

Melalui sistem yang baru itu, pegawai diajak berubah secara perlahan namun past! agar
kinerja mereka lebih baik. Berbagai macam pelatihan kepegawaian diselenggarakan, termasuk
melakukan rotasi pegawai secara berkala. Kemudian pemberian penghargaan terhadap pegawai
yang berprestasi dan pemberian sanksi kepada pegawai yang melakukan kesalahan diterapkan
secara konsekuen. Darl sisi organisasi kantor, BPN Jakarta melakukan berbagai pembenahan
ruang kerja yang lebih baik. Ruang pelayanan masyarakat, ruang administrasi, ruang data dan
arsip, dan Iain-Iain dipisahkan. Untuk menghubungkan antar bagian ini dibuatkan semacam
jarlngan lokal atau local area network.

Untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, BPN Jakarta Barat menerapkan beberapa
sistem aplikasi dengan memanfaatkan informasi teknologi (IT), seperti aplikasi untuk sistem
antrian yang memungkinkan firts in first out, alat penyedia informasi yang berbasis elektronik
seperti dengan alat Kiosk dan Touch Screen. Juga penggunaan teknologi pemetaan dengan
memanfaatkan satelit yaitu teknologi CORS.
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3. Keahlian Pelaksana

Untuk melaksanakan berbagai program layanan tersebut yang paling diperlukan adalah
perubahan paradlgma dari seluruh jajaran BPN Jakarta Barat. Dan persoalan itu sudah terlewati

karena saat Inl semangat pegawal BPN Jakarta Barat lebih berorientasi pada pelayanan

masyarakat.

Tidak jarang mereka bekerja dl hari-hari yang seharusnya bar! libur, yakni seperti hari Sabtu
bahkan hari Minggu. Keahlian lain yang dibutuhkan adalah untuk mereka yang berhubungan
dengan sistem komputer dan teknologi yang digunakan. Itupun tidak harus menjadi ahli sebagai
programer atau semacamnya tetapi cukup mampu mengoperasionalkan alat-alat komputer
dan teknologi tersebut.

4. Sumber Pembiayaan

Untuk pembiayaan program-program tersebut memang memakan dana yang cukup besar,
terutama untuk training-training peningkatan kapasitas kemampuan SDM dan peningkatan

teknologi. Beruntung BPN tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) karena pembiayaan berbagai program yang selama ini dilakukan adalah menggunakan
dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

5. Monitoring dan Evaluasi

Tidak mudah untuk mempertahankan sistem yang telah berjalan dengan relatif baik tersebut.
Banyak ha! yang masih perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan, baik dari aspek kelembagaan
maupun aspek pelayanan terhadap masyarakat, termasuk aspek teknologi yang digunakan.
Monitoring dan evaluasi terhadap program terus dilakukan secara berkala. Pengawasan tidak
hanya melibatkan internal BPN Jakarta Barat, tetapi juga melibatkan pengawas dari kantor BPN
Pusat.

Dari hasil monitoring dan evaluasi secara berkala tersebut ternyata masih banyak yang masih
memerlukan perbaikan atau peningkatan. Dari aspek internal sebetulnya sudah semakin
membaik, yakni dengan terjadinya perubahan etos kerja pegawai yang menjadi lebih baik. Juga
organisasi kantor yang sudah sedikit demi sekit mulai tertata rapi. Persoalan yang hingga saat
ini masih belum terselesaikan dengan baik adalah masih adanya para perantara dan calo yang
berkeliaran mencari mangsa. Selain itu, BPN masih mengalami kesulitan untuk memberikan
pemahaman kepada masyarakat bahwa mengurus pertanahan tidak harus menggunakan jasa
notaris apalagi calo.

Banyak pengurusan pertanahan yang sebetulnya akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan oleh
pemohon sendiri seperti mengurus pembuatan sertifikat tanah atau pengukuran. Pengurusan
melalui notaris akan efektif dan efisien jika menyangkut hal-hal yang terkait dengan lembaga
keuangan atau perbankan, seperti mengurus hak pertanggungan terkait dengan pinjaman uang
di bank.
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JAKARTA BARAT

TA'

Layanan Mobile Pertonahan

C. Keberlanjutan dan Peluang Replikasi

1. Pembelajaran Utama

Seperti telah diutarakan di bagian atas, berbagai upaya perbaikan pelayanan BPN Jakarta Barat
telah membuahkan hasil, Pelayanan BPN Jakarta Barat terhadap masyarakat telah semakin
meningkat yang ditandai dengan semakin banyaknya para pemohon. Memang darl puluhan
produk yang dilayani BPN Jakarta Pusat, hanya lima produk yang selama ini banyak diminta
oleh masyarakat.

Kelima produk unggulan tersebut adalah pelayanan Hak Tanggungan, Peralihan Hak,
Pengukuran, Pemisahan, dan Pemecahan. Selain itu, melalul program-program layanan yang
semakin baikitu, BPN Jakarta Barat telah diganjar dengan berbagai pengakuandan penghargaan
darl pemerlntah.

Selama Inl masih ada sekltar 80 hingga 90 persen pengguna layanan BPN Jakarta Barat adalah
melalui jasa perantara. Sebenarnya ada halhal yang tidak perlu memanfaatkan jasa perantara
ataupun notarls seperti pengurusan penlngkatan hak, pengecekan, biaya royalti, permohonan
tanah garapan, dan yang lalnnya.
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2. Aspek Keberlanjutan

Kepala BPN Jakarta Barat Yuniar Hikmat Ginanjar meyakini proses pelayanan pertanahan yang
telah baik ini akan terus berlanjut, meskipun pimpinan atau staf BPN Jakarta Barat silih berganti.
Keyakinan tersebut berdasarkan instruksi dan komitmen para pimpinan kantor BPN Pusat yang
menghendaki agar pelayanan pertanahan di Indonesia semakin membaik.

Selain adanya komitmen para pimpinan BPN, keberlangsungan program-program pelayanan
yang baik terhadap masyarakat tersebut dapat terjamin dengan semakin dikembangkannya
sistem dan teknologi pendukung kerja BPN Jakarta Barat. Mulai awal tahun 2014 BPN Jakarta
Barat mulai giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang mudahnya mengurus
pertanahan sendiri.

Dalam melakukan rencananya tersebut, BPN Jakarta Barat akan memanfaatkan berbagai saluran
informasi yangtersedia seperti website, twitter, facebook, call center, sms center, brosur, media
massa baik cetak maupun elekronik.

3. Peluang Replikasi

Sistem dan program pelayanan publik BPN Jakarta Barat ini sebetulnya sangat mudah
diterapkan di pelayanan publik instansi manapun. Sebab faktor utama pelayanan publik ini
lebih menitikberatkan kepada perubahan mindset atau cara berfikir, baik di internal BPN Jakarta
Barat maupun masyarakat pengguna produk-produk layanan.

Sementara teknologi dan sistem atau program pelayanan hanya berfungsi sebagai alat bantu
untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik itu. Selain itu alat-alat yang digunakan oleh
BPN Jakarta Barat untuk memperbaiki layanan pada dasarnya telah banyak digunakan dan
dimanfaatkan oleh berbagai instansi lain, baik di kantor-kantor pemerintahan maupun kantor-
kantor swasta. Jadi pada intinya, replikasi program ini lebih kepada keinginan untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat.

D. Perspektif Reformasi Birokrasi

Program percepatan pelayanan publik yang dilakukan oleh BPN Jakarta Barat adalah sebuah

keharusan sesuai tuntutan zaman. Birokrasi yang selama ini dicap sebagai biang keruwetan dan

bertele-tele, serta banyak memakan biaya sudah saatnya diakhiri. Cara berfikir para birokrat
juga harus diubah dari yang sebelumnya lebih berorientasi pada kekuasaan, berubah menjadi
sebagai pelayan bagi kepentingan publik.

Dari dimensi organisasi, reformasi dilakukan dengan meningkatkan kemampuan para personil
di BPN. Melalui pengorganisasian yang baru, pegawai diajak berubah secara perlahan namun
pasti agar kinerja mereka lebih baik. Berbagai macam pelatihan dan training kepegawaian
diselenggarakan, termasuk melakukan rotasi pegawai secara berkala.
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Pemohon selesai menerima Sertifikot Tanah

Kemudian pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan pemberian sanksi

kepada pegawai yang melakukan kesalahan diterapkan secara konsekuen. Perubahan pola
pikir hasil dari perubahan dalam menggerakan organisasinya inilah yang membuat BPN Jakarta

Barat sukses mempercepat pelayanan pertanahan dari yang semula harus memakan waktu

berminggu-mlnggu menjadi tinggal sekitar lima hingga tujuh hari kerja.

Langkah-langkah in! juga tidak terlepas dari Instruksi dan arahan para pimplnan di kantor pusat

BPN yang mengamanatkan bahwa setiap kantor-kantor BPN di derah wajib menerapkan sistem

yang memiliki unsur efektif, efisien, transparan, dan berbiaya tidak mahal.

Ketika reformasi pola pikir telah dilakukan maka perubahan-perubahan selanjutnya akan lebih
mudah. Perubahan organisasi, sistem, dan teknologi akan mengikuti seiring perkembangan
kebutuhan pelayanan publik. Seiring dengan hal tersebut maka prinsip transparansi dan
akuntabilitas yang diamanatkan dalam reformasi birokrasi untuk pelayanan publik juga dapat
dicapai.
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BAGIAN II

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan

Memangkas Antrian Menguiar

Pengurusan Paspor



BAGIAN II

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan

Memangkas Antrian Mengular

Pengurusan Paspor

a
/

Pemeriksaan Paspor dilakukan secara teliti

A. Masalah, Pendekatan dan Hasil

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan berusaha untuk meningkatkan publik khususnya
pelayanan dalam proses pembuatan paspor, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tercatat sebagai
Kantor Imigrasi tersibuk di Indonesia dari segi jumlah pemohon yang mengajukan permohonan
untuk pembuatan paspor. Setiap hari rata-rata Kantor Imigrasi Jakarta Selatan menerima
permohonan untuk pembuatan paspor berkisar antara 600-800 orang pemohon. Sementara
pegawai yang melayani permohonan itu terbatas jumlahnya Selain berdampak pada lamanya
waktu tunggu dalam proses pembuatan paspor. membuka peluang terlibatnya perantara atau
calo dalam proses pembuatan paspor.
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Dampak dari tingginya jumlah pemohon untuk membuat paspor antara lain jumlah antrian
yang panjang, dan ruang tunggu pelayanan selalu penuh sesak. Untuk Itu, Kantor ImlgrasI
Jakarta Selatan kemudian mengagas pelayanan paspor secara on//ne.Pemohon tidak lag! harus
datang ke kantor ImlgrasI untuk menyerahkan dokumen pelengkap pembuatan paspor karena
bisa memasukannya secara online.

Selain Itu, pembayaran blaya paspor juga dllakukan melalul bank yang telah ditentukan.
Dengan cara online Inl, selain mengurangi antrian, proses pembuatan paspor juga leblh cepat,
sebelum sistem baru Inl diterapkan, pembuatan paspor membutuhkan waktu leblh darl tiga
harl. Namun, dengan sistem pendaftaran melalul online, apablla pemohon melengkapi seluruh
dokumen yang dipersyaratkan maka pelayanan pembuatan paspor paling lambat hanya tiga
harl dan paling cepat bIsa selesal dalam seharl.

Karena Itu, pembuatan paspor secara online leblh memberl kepastia blaya maupun waktu.
Pelayanan paspor melalul on//ne juga leblh transparan dan akuntabel. Proses pembayaran blaya
paspor lewat bank selain memberlkan kemudahan kepada para pemohon, juga berdampak
posltif untuk menghlndari praktik korupsi termasuk calo dalam proses pembuatan paspor.

Kebljakan pelayanan paspor melalul online Inl telah menghemat 20 persen darl volume
pekerjaan yang dikerjakan secara manual. Sebab pekerjaan pegawai menjadi berkurang.

B. Pelaksanaan dan Penerapan

1. Pihak yang terlibat

Gagasan pembayaran paspor melalul sistem online dl Kantor ImlgrasI Jakarta Selatan tentu saja
mellbatkan banyak plhak. Seluruh jajaran manajemen Kantor ImlgrasI Jakarta Selatan bahu
membahu membuat program Inl terlaksana. Koordlnasi dllakukan pula dengan para pimplnan
dl DIrektorat Jenderal ImlgrasI Kementerlan Hukum dan HAM. Selain terus menjalln koordlnasi
dengan Internal ImlgrasI, para pimplnan dan penanggung jawab program inl pun terus menerus
menjalln hubungan dan berkoordlnasi dengan Bank BNI sebagal bank pelaksana layanan sistem
pembayaran secara online.

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses

Perubahan cara layanan pembuatan paspor darl cara manual ke sistem online digagas oleh
DIrektorat Jenderal ImlgrasI. Sedangkan Kantor ImlgrasI Jakarta-Selatan sebagal pelaksana darl
sistem baru tersebut. Untuk bisa memberlkan pelayanan pembuatan paspor melalul sistem
online Inl, balk petugas bank maupun petugas ImlgrasI menlngkatkan kualifikasi kemampuannya
khususnya kemampuan untuk mengoperaslkan sistem baru tersebut.
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Wawancara dan Penondatanganan Paspor

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan kemudian juga menerapkan pembayaran online melalui bank

yang telah ditunjuk, misalnya pembayaran biaya paspor dilakukan melalui bank yang telah
ditentukan. Uji coba pembayaran biaya paspor melalui bank yakni Bank BNI dimulai pada 16

Oktober 2013. Kebijakan ini cukup membantu mengatasi jumlah antrian di kantor Imigrasi
Jakarta Selatan. Sebab pemohon paspor dapat melakukan pembayaran biaya paspor langsung
ke Bank BNI terdekat.

Pembayaran paspor melalui Bank ini, selain lebih transparan dan akuntabel, juga memberikan
kepastian pelayanan kepada para pemohon, balk kepastian biaya maupun kepastian waktu,
Dari segl waktu, sebelum sistem baru ini diterapkan, pembuatan paspor bisa membutuhkan
waktu lebih dari tiga hari. Namun, dengan sistem baru melalui online, pembuatan paspor
apabila pemohon melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan maka paling lambat
pembuatan paspor hanya tiga hari kedepan, pembayaran paspor melalui bank akan dievaluasi
oleh Direktorat Jenderal Imigrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembuatan
paspor melalui sistem online. Dengan demikian, pembuatan paspor diharapkan bisa selesai
dalam sehari.
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Proses pembuatan paspor secara online maupun pembayaran paspor melalui bank telah
memberikan kemudahan bagi para pemohon maupun petugas imigrasi. Masyarakat yang ingin
mengurus paspor, bisa menginput data terkait dokumen yang menjadi persyaratan melalui
sistem online. Di situsnya, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga memuat cara pengisian dokumen
secara online.

Demikian juga pembayaran biaya paspor tidak perlu lagi membayar ke kantor imigrasi. Namun
cukup membayar jumlah biaya paspor ke bank. Pihak bank akan memberikan voucher atau
semacam bukti pembayaran. Para pemohon yang telah membayar melalui bank, cukup
membawa bukti bayar di kantor imigrasi untuk selanjutnya dilakukan vehfikasi data dan

kelengkapan administrasi serta foto.

Pembayaran paspor melalui sistem online mulai diterapkan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.

Khusus implementasi pembayaran biaya paspor melalui bank yakni Bank BNI dimulai pada

tanggal 16 Oktober 2013 setelah dilakukan penandatangan Nota Kesepahaman Bersama antara

Direktorat Jenderal Imigrasi dan PT BNI 46.

Sistem pelayanan pembuatan paspor dengan cara online ini merupakan langkah terobosan

yang baru untuk meningkatkan pelayanan paspor bagi masyarakat. Pelayanan paspor melalui
sistem online, selain meningkatkan pelayanan publik, juga meningkatkan akuntabilitas bagi para

pelayanan publik. Dengan sistem layanan pendaftaran melalui online termasuk pembayaran
paspor via bank sudah bisa dilaksanakan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.

Setelah pemohon telah membayar biaya paspor melalui Bank maka Pemohon datang ke Kantor
Imigrasi (Kanim) dengan membawa dokumen persyaratan paspor. Apabila telah memenuhi
syarat, pemohon akan mendapatkan Tanda Terima Permohonan dan pemohon dapat
melanjutkan proses Foto dan Wawancara.

Semua proses itu hanya memakan waktu satu hari kerja. Pendaftaran secara offline tetap
disediakan. Untuk itu dibedakan loket antara pendaftaran online yang diberi kode A dan offline
(walk in) dengan kode B. Umumnya antrian walk in membutuhkan waktu lebih panjang dibanding
pengurusan secara online. Loket lain yang juga disediakan adalah loket khusus untuk pembayaran
paspor, foto dan wawancara (berkode C) serta Penyerahan berkas untuk perusahaan biro jasa
(kode D).

Selain itu, demi mengurangi panjangnya antrian, khusus untuk perpanjangan paspor disediakan
juga saluran berupa Drop Box. Pemohon dapat menyerahkan dokumen permohonan dan
dokumen pendukung via Drop Box. Setelah memperoleh tanda terima permohonan via Drop
Box, pemohon bisa melakukan pembayaran secara online dan melakukan pengambilan foto,
sidik jari, serta wawancara.

Empat hari kemudian paspor perpanjangan telah dapat diterima pemohon. Terobosan lain
yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Jakarta Selatan adalah membentuk dua Unit Layanan
Paspor (ULP), yaitu ULP Wilayah I (Pondok Pinang) dan ULP Wilayah II (Karang Tengah). Secara
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umum, business process paspor, yang terkait dengan prosedur dan tata cara permohonan serta
biaya paspor yang diterapkan di kedua ULP diterapkan seragam dengan business process yang
diberlakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan.

Terkait dengan fungsi pelayanan, Unit Layanan Paspor Wllayah I dan II memberikan pelayanan
permohonan paspor baru dan paspor penggantian regular (non penggantian paspor hilang atau
rusak) untuk pemohon paspor yang mengajukan sendiri atau dalam hal in! tidak menggunakan
jasa pihak ketiga (Biro Jasa).Untuk menjamin kepastian layanan kepada masyarakat yang

disesuaikan dengan kapasitas layanan, diberlakukan sistem kuota.

Di ULP I (Pondok Pinang) sebesar 120 permohonan/hari dan ULP II (Karang tengah) sebesar

70 permohonan/hari. Pembayaran dan pendaftaran untuk proses penerbitan paspor melalui
online akan terus dikembangkan. Apabila sistem sudah memungkinkan maka pembayaran

dapat dilakukan melalui sms banking, internet banking, atau ATM. Saat ini, Kantor Imigrasi
Kelas I Khusus Jakarta Selatan menjadi percontohan untuk proses layanan pembuatan paspor
dengan sistem online.

3. Keahlian Pelaksana

Untuk menerapkan sistem layanan melalui online memerlukan keahlian khusus para petugas
termasuk ketersediaan perangkat software dan hardware. Kesiapan infrastruktur ini tidak hanya
berlaku di bank namun juga harus tersedia di Kantor Imigrasi. Dengan demikian, para pemohon
yang sudah membayar melalui bank sudah terkoneksi secara langsung di kantor imigrasi.

Untuk mengoperasikan sistem online dalam proses pembuatan paspor, Ditjen Imigasi Pusat
dan Kantor Imigrasi Jakarta memberlakukan standard operating procedure (SOP) yang menjadi
pedoman bagi pegawai dalam memberikan layanan pembuatan paspor.

Selain itu, dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk pegawai Kantor Imigrasi Jakarta Selatan
dalam bentuk pelatihan bagaimana mengoperasikan sistem pelayanan paspor melalui online.
Oleh karena itu, pegawai Kantor Imigrasi Jakarta Selatan terus meningkatkan kesiapan sumber
daya manusia utamanya keahlian dalam mengoperasikan sistem layanan secara on//ne tersebut.

Dari sisi operasional pelayanan baru ini, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mempersiapkan SDM
yangtentunya memiliki kualifikasi tertentu, khususnya mereka yang mengetahui dan mengusai
komputer dan cara mengoperasikan internet. Para calon operator sistem pembayaran secara
online ini terlebih dahulu diberikan pelatihan-pelatihan komputer yang terintegrasi dengan
internet banking. Bank BiSII sebagai rekan kerja pun turut membantu dan memberikan
pendampingan-pendampingan kepada para calon operator tersebut.
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Selain memerlukan keahlian khusus para petugas, juga membutuhkan ketersediaan perangkat
software dan hardware. Kesiapan infrastruktur ini tidak hanya berlaku di bank namun juga
harus tersedia di Kantor Imigrasl.

Dengan demiklan, para pemohon yang sudah membayar melalul bank sudah terkoneksi secara
langsung di kantor imigrasi. Sedangkan untuk pembiayaannya, sistem pembayaran online ini
menggunakan dana APBN dan juga PNBP.

4. Sumber Pembiayaan

Untuk membangun sistem secara online dalam proses pembuatan paspor menggunakan
anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui

Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu, juga berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang diatur dalam PP 38 tahun 2009.

Biaya BNBP ini berasal pemasukan dari biaya pendaftaran bagi warga negara Indonesia maupun
orang asing yang mengurus paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.

5. Monitoring dan Evaluasi

Setelah menerapkan sistem pembayaran secara online, pelayanan pembuatan paspor di

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan meningkat siginifikan. Hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah

pemohon yang antri di loket pelayanan paspor.

Pelayanan paspor melalui sistem online telah memberikan kemudahan bagi para pemohon
dari segi waktu, dan kualitas pelayanan dari petugas imigrasi juga meningkat. Kedepan, Kantor

Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan
penerbitan paspor dengan mengedepankan prinsip ketepatan waktu, kepastian persyaratan
dan kepastian pembiayaan. Apabila kesiapan infrastruktur teknologi dan petugas imigrasi telah
memenuhi kualifikasi keahlian, maka pelayanan paspor diharapkan dapat selesai dilakukan
untuk satu hari.
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C. Keberlanjutan dan Peluang Replikasi

1. Pembelajaran Utama

Pembuatan paspor melalui sistem online menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan
pelayanan publik di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Dengan sistem layanan secara online,
pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan lebih cepat, efektif, efisien,
transparan dan akuntabel.

Kebijakan pelayanan paspor melalui online ini telah menghemat 20 persen dari volume
pekerjaan yang dikerjakan secara manual. Sebab pekerjaan pegawai menjadi berkurang. Karena
pemohon bisa melakukan input data secara langsung melalui cara online.

Selain itu, pegawai Kantor Imigrasi mendapatkan kemudahan dari penerapan sistem online,
pemohon juga mendapatkan kemudahan daari sisi waktu karena pendaftaran bisa dilakukan
tanpa harus datang ke kantor Imigrasi.

2. Aspek Keberlanjutan

Pelayanan paspor melalui sistem online diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31

Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan PP tersebut, pembuatan paspor dilakukan melalui dua cara yakni paspor biasa
elektronik dan paspor biasa nonelektronik. Paspor sebagaimana dimaksud diterbitkan dengan
menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah tersebut menjamin kesinambungan pelayanan paspor melalui
sistem online atau bank. Payung hukum ini menjadi acuan bagi petugas imigrasi untuk terus
mengembangkan pelayanan paspor dengan menggunakan sistem online.

Kedepan, pelayanan paspor dengan sistem online dapat berlaku secara permanen. Oleh karena
itu, selain menyiapkan infrastruktur teknologi internet, para pegawai Imigrasi juga dituntut
untuk meningkatkan kapasitasnya dan penguasaan terhadap teknologi internet melayani publik
lebih baik. yang baik. Penguatan pelayanan sistem online menjadi salah satu model pelayanan
yang cepat dan mudah bagi pemohonan khusus dalam proses pembuatan paspor.

3. Peluang Replikasi

Bahkan sebagian besar badan publik termasuk pihak swasta mulai menerapkan sistem ini.
Sistem pelayanan secara online yang mulai berlaku di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan bisa
diadopsi untuk badan atau lembaga publik lainnya.
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Suasana Ruang Tunggu Pemohon yang penuh, tetcpi tidak tertib.

D. Perspektif Reformasi Birokrasi

Dalam rangka meningkatkan tingkat kualitas dan kuantitas petayanan paspor kepada masyarakat
SGcara berkesinambungan (sustainable), Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan telah
melakukan sebuah terobosan dalam organisasinya untuk memberikan layanan paspor kepada
masyarakat dengan beberapa rasional sebagai berikut:

1. Melakukan fungsi DekonsentrasI pelayanan paspor, yaitu dengan memecah
konsentrasi pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan
dan didistribusikan ke Unit Layanan Paspor;

2. Melakukan fungsi Customer Outreaching Programme, yaitu dengan lebih
mendekatkan layanan paspor kepada masyarakat yang berada di dalam wilayah
kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan.
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Penerapan sistem online juga telah mengubah tata laksana menjadi lebih efektif dan efisien.

Pola birokrasi lama yang terkesan sulit dan berbelit belit dengan sendirinya dapat dihilangkan

melalui sistem pengurusan dokumen paspor dan pembayaran secara online.

Dengan penerapan sistem online implikasi lainnya yang langsung terasa adalah perubahan
mindset dalam memberikan pelayanan. Sebuah maklumat pelayanan menjadi pegangan

para petugas Imigrasi Jakarta Selatan. Maklumat itu berbunyi: "Dengan ini kami menyatakan

sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan

apabila tidak menepati janji Inl, kamI siap menerima sanksl sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku".

Dalam konteks memberi pelayanan ini, petugas secara bergantian mengingatkan pemohon
untuk mengecek kembali persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan

paspor. Dengan kata lain, sambil memandu antrian, pemohon juga diingatkan agar memastikan
kelengkapan persyaratan bagi yang mendapatkan nomor antrian.

Proses Per^yelesaian Permohonan Paspor.
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BAGIAN Hi

NTMC Poiri

Membuat Informasi Lalu Lintas Jalan

Tak Berjarak



BAGIAN III

NTMC Polrl

Membuat Informasi Lalu Lintas Jalan

Tak Berjarak

Ruong Operasi NTMC

A. Masalah, Pendekatan dan HasM

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa kecelakaan lalu llntas adalah
penyebab kematian terbesar ketiga di dunia. Di Indonesia darl ata Kepolisian Rl, diketahui
pada 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 27.441
orang, dengan potensi kerugian sosial ekonomi sekitar Rp 203 triliun - Rp 217 triliun per tahun
setara dengan 2,9% - 3,1% Pendapatan Domestik Bruto/ PDB Indonesia.Tldak hanya mengancam
jiwa,manajemen lalu lintas yangtak dikelola dengan tepat juga berdampak pada perekcnomlan.
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Ntmc Korlantas Poiri Kronologl ▼ Sekarang ▼

17.10; Ada bis mogok di bahu jalan, bsl dalam kata tepatnya di Jl.
MT.Haryono arah semanggi, Lalin maslh Rama! lancar, sudah ada

petugas derek.

Tingginya angka kecelakaan di jalan

raya dan maslh minimnya informasi

kepada masyarakat terkalt lalu lintas

di jaian raya menjadi latar belakang

Kepolisian Repuplik Indonesia {Poiri),

khususnya Direktorat Lalu Lintas

(Ditlantas) Polisi Daerah Metro

Jakarta Raya (Polda Metro Jaya)

membuat sebuah terobosan.

Terobosan

terbentuknya

Management

NTMC pada

itu adalah

National Traffic

Center (NTMC).

dasarnya sebuah

^ Putra Indo Nesia 5h menyukal Foto
Anda,

I > ' I * * I

hnifFwww.Fap«hfifik.r(vn/nhfiffi,nhn'Fhif1":^47 i:^:^nS44q:iS?7R.SfiM1 .infinfl174QQKfi;

pengembangan program dari

Traffic Management Center

(TMC) Polda Metro Jaya.

Setidaknya ada tiga alasan

kenapa NTMC kemudian iahir,

yaitu tingginya angka kecelakaan,

tingginya angka pelanggaran,

dan tingginya angka kemacetan

terutama di kota-kota besar di

Indonesia seperti di DKI Jakarta.

Tujuan utama dari pembentukan

NTMC itu sendiri adalah untuk

melakukan pengendalian,

koordinasi, komunikasi, dan

informasi tentang segala hal yang

berhubungan dengan lalu lintas

dan angkutan jalan. Pengembangan infrastruktur NTMC pada 2010 ini terkait dengan lahirnya
UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dalam UU 22 Tahun 2009, Bab XVI
Pasal 245 tentang pembentukan Pusat Pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Pusdalslslnfokom LLAJ) yang mengamanatkan bahwa Polrl menjadi
leader dalam rangka pengendalian lalu lintas dl jalan raya.

Sedangkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Riset
dan Teknologi dan Kementerian Perindustrian menjadi bagian tak terpisahkan dari Pusdalsis
Infokom LLAJ tersebut.

Kelima instansi tersebut di atas sering diistilahkan sebagai lima pilar Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Kelima pllar ini dituntut untuk saling terintegrasi dan dapat saling mengetahui data-data terkait
lalu lintas. Sebab, kelimanya menjadi pembina di bidangnya masing-masing yang terkait dengan
sistem angkutan di jalan raya.
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Poiri sendiri menjadi pembina di bidang Registrasi dan Identifikasi (Regiden) kendaraan
bermotor dan pengemudi, termasuk penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa
lalu lintas. Aplikasi teknologi informasi menjadi salah satu ciri utama inovasi NTMC.

Agar dapat mendekatkan dirl kepada masyarakat, NTMC menggunakan seluruh saluran
Informasi yang ada. Di antaranya adalah: televisi, radio, website, facebook, twitter, call center
500-669, SMS center 9119, telepon, HI, CCTV, GPS, business inteligent, dan aplikasi-aplikasi
komputer tentang kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Dengan bantuan teknologi informasi tersebut, informasi kepada public menjadi lebih akurat
dan dapat lebih cepat disampaikan. Sebagai fungsi kendali, NTMC digunakan untuk alat kontrol
jajaran satlantas Polda sampai tingkat polres memonitor langsung dari CCTV.

Untuk fungsi koordinasi, NTMC memberikan data dan informasi kepada pemangku kepentingan

lalu lintas (lima pilar lalu lintas). Selanjutnya melakukan integrasi pada jaringan yang telah
dibangun seperti media massa, media social, Pemprov, dan lainnya. Sedangkan untuk fungsi

komunikasi, NTMC memberikan informasi tentang situasi lalu lintas dua arah, baik langsung
maupun tidak langsung.

Sementara untuk fungsi informasi adalah sebagai pusat pengumpulan pengolahan dan
pengkajian data informasi yang berkaitan dengan lalu lintas. NTMC pertama kali dikembangkan
hanya untuk melayani angkutan mudik lebaran. Alat pemantauan kondisi lalu lintas seperti CCTV
baru tersedia sekitar 20 unit. Itu pun dioperasikan di Pulau Jawa. Pemasangan 20 CCTV tersebut
hanya di jalur-jalur mudik mulai dari penyebarangan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa
Timur.

Jalinan kerjasama dengan media massa, termasuk pemanfaatan media sosial masih terbatas.
Ketika itu jaringan televisi yang digunakan baru Metro TV. Karena Metro TV tidak memiliki
banyak presenter, maka para petugas NTMC lantas difungsikan merangkap menjadi presenter.
Inovasi presenter ini dikemudian hari justru menjadi salah satu ikon NTMC yang banyak
mendapat sambutan positif dari masyarakat, bahkan dari kepolisian-kepolisian negara lain.

Dalam usianya yang relatif masih sangat muda -baru sekitar tiga tahun NTMC sudah mampu
menarik hati masyarakat dan telah menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan
masyarakat. Di tengah berbagai keterbatasan yang masih dimiliki, keberadaan NTMC mendapat
sambutan dari masyarakat Bahkan tidak sedikit negara-negara lain yang datang untuk mengenal
dan belajar tentang manajemen dan informasi lalu lintas di NTMC

Interaksi antara PoIri dan masyarakat terkait jalan raya kini dapat dikatakan tidak berjarak.
Melalui berbagai saluran informasi dan komunikasi yang digunakan, komunikasi antara NTMC
dengan masyarakat tidak lagi satu arah. Keduanya bisa saling berinteraksi. Masyarakat tidak
hanya sekadar menerima informasi dari NTMC tetapi juga bisa memberikan informasi terkait
segala hal yang terjadi di jalan raya.
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Petugas menyampaikan perkembangan lalu lintas.

Dari sisi pemanfaatan teknologi dan jaringan informasi kini NTMC telah semakin berkembang.
Hingga saat ini setidaknya terpasang 233 CCTV. Daerah jangkauannya tidak lagi hanya di pulau

Jawa, tetapi sudah menyebar ke provinsi-provinsi lain di luar pulau Jawa. Diantaranya adalah
di Sumatera Selatan (21 CCTV), DKI Jakarta (41 CCTV), Kalimantan Barat (6 CCTV), Jawa Tengah
(33 CCTV), Jawa Timur (25 CCTV), Lampung (1 CCTV), Banten (7 CCTV), Jawa Barat (64 CCTV),
DIY (15 CCTV), dan Bali (20 CCTV).

B. Perencanaan dan Penerapan

1. Pihak yang Terlibat

Sebagai institusi yang memiliki tugas pokok di bidang pengendalian, koordinasi, komunikasi, dan
informasi, program-program NTMC termasuk pembuatan dan penerapan aplikasi-aplikasinya
tentu melibatkan berbagai pihak, internal maupun eksternal. Internal Poiri, NTMC melibatkan
struktur dan personil Mabes PoIri, Polda, Porles, dan Polsek.
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Para petugas Polda dan Polres memberikan laporan-laporan kejadian di jalan raya. Selain
laporan dari petugas polisi, NTMC juga mendapat laporan dari masyarakat yang mengalami
atau melihat kejadian langsung di jalan raya. Untuk operasional pengumpulan data, NTMC
memliiki tiga jenjang yaitu mulai dari tingkat Polres (IMC), Polda/Regional (RTMC), hingga
nasional (NTMC).

Pihak eksternal yang dilibatkan adalah kelima pilar lalu lintas angkutan jalan, para akademisi,
dan para ahli di bidang informasi dan teknologi (IT). Kementerian Pekerjaan Umum misalnya
dilibatkan dalam kaitanpemeliharaan jalan yang dapat menunjang kelancaran lalu lintas.
Kementerian Riset dan Teknologi berperan untuk dapat menyokong pengembangan teknologi
lalu lintas dan angkutan jalan raya. Sedangkan Kementerian Perhubungan mengelola sarana
dan prasaran lalu lintas dan angkutan jalan raya seperti menyediakan rambu dan marka jalan.
Adapun Kementerian Perindustrian bertanggung jawab untuk mengembangkan industri lalu
lintas dan angkutan jalan yang tepat sasaran.

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses

Informasi lalu lintas seharusnya dapat diakses langsung oleh masyarakat sebagai sesuatu
informasi terkini untuk dijadikan petunjuk atau pedoman masyarakat agar terhindar dari

jebakan gangguan lalu lintas. Melalui CCTV, kondisi lalu lintas di area pengawasan bisa

divisualisasi. Seluruh data dari kewilayahan pengawasan lalu lintas kemudian ditampung di
TMC lalu diolah sehingga bisa langsung di informasikan kepada masyarakat. Semua informasi
yang masuk diinput dengan menggunakan aplikasi - aplikasi yang telah dibangun NTMC. Untuk
aplikasi internalnya -aplikasi yang langsung dikelola dan dikendalikan oleh NTMC- adalah

meliputi tatacara laporan-laporan dari petugas Polres dan Polsek terkait kejadian di lapangan,
khususnya terkait lalu lintas dan kejahatan/kejadian di jalan raya. Selain itu informasi juga
disebarkan melalu aplikasi eksternal (aplikasi pendukung selain yang dikelola langsung NTMC)
adalah dengan misalnya memanfaatkan media massa seperti televisi swasta dan stasiun radio
swasta juga media sosial.

3. Keahlian Pelaksana

Pada dasarnya, untuk menjalankan sistem dan aplikasi-apllkasi yang dibuat NTMC tidak
terlalu membutuhkan kemampuan teknologi secara khusus. Para petugasnya hanya diberikan
pelatihan-pelatihan tertentu. Apalagi sekarang ini, mayoritas SDM sudah memiliki kemampuan
mengoperasionalkann komputer. Sehingga mereka tinggal dilatlh agar bisa bekerja berdasarkan
aplikasi yang telah dirancang.
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Petugas menerima Laporan Masyarakat.

Meskipun demikian, untuk perwira-perwira tertentu memang harus mengerti teknologi,

meskipun tidak harus menjadi seorang ahli. Sedangkan operatornya cukup bisa mengoperasikan
komputer. Keahlian lain yang sejatinya harus dimiliki adalah pemahaman para petugas NTMC

terhadap fungsi-fungsi kepollsian lalu lintas. Semua itu biasanya diberikan melalui pelatihan-

pelatihan seperti pelatihan bidang penegakkan hukum (Bidgakkum), bidang registrasi dan
identifikasi (Bidregiden), bidang keamanan dan keselamatan (Bidkamsel), bidang pendidikan
masyarakat (Biddikmas), bidang teknologi dan informasi (Bidtekinfo), dan bidang polisi jalan
raya (BidPJR).

4. Sumber Pembiayaan

Untuk pembiayaannya, NTMC masing menginduk kepada anggaran Direktorat Teknologi dan
Informasi (Ditteklnfo) Mabes Polri. Sebab secara struktur organisasi, NTMC belum mandiri dan
masih berada di bawah naungan Dittekinfo. Memang anggaran untuk penembangan NTMC
cukup besar, tetapi semua biaya tersebut didanai oleh dana PNBP {Penerimaan Negara Bukan
Pajak).

KUMPULAN PRAKTIK BAIK

INOVASI PEL.AYANAN PUBLIK JiLIO 2
47



5. Monitoring dan Evaluasi

Setelah melalui berbagai pengalaman dan monitoring serta evaluasi selama pelaksanaan
NTMC, dari sisi kinerja NTMC secara keseluruhan telah mendapat banyak pengakuan, termasuk
keluar sebagai salah satu pemenang lomba pelayanan publik terbaik yang diselenggarakan oleh
Open Goverment Indonesia (OGI) akhirtahun 2012 lalu.

Berbagai lapisan masyarakat pun telah banyak merasakan manfaat keberadaan NTMC. Nyaris
setiap detik, masyarakat mendapat informasi tentang segala hal yang terjadi di jalan raya.
Bahkan mereka pun bisa berinteraksi langsung dengan NTMC untuk memberikan laporan-
laporan terkini soal lalu lintas.

Kunjungan-kunjungan dari berbagai kalangan pun telah banyak diterima oleh NTMC, baik dari
dalan negeri maupun kepolisian-kepolisian dari negara lain. Para pengunjungtersebut, rata-rata
menaruh rasa kagum dan puas terhadap sistem informasi yang NTMC miliki. Bahkan petugas
Poiri yang difungsikan sebagai presenter televisi dalam menginformasikan kondisi lalu lintas
diakui oleh dunia internasional baru ada di Indonesia. Makanya wajar bila presenter-presenter
tersebut menjadi salah satu ikon NTMC.

Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. Selain pengembangan
internal terutama dari sisi kapasitas dan kapabilitas SDM, juga pengembangan dari sisi eksternal
terutama dari sisi integrasi ke dalam sistem NTMC.

Sebetulnya, NTMC telah memiliki semacam grand design yang memungkinkan untuk
terintegrasi dengan sistem pihak lain, terutama dengan empat pilar lalu lintas yaitu

Kementerian Perhubungan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum,
dan Kementerian Perindustrian. NTMC memiliki IRSMS (Integrated Road Safety Management
System). Aplikasi ini memungkinkan pihak-pihak terkait bisa melihat data dan informasi lalu

lintas.

Sayangnya IRMS belum bisa diaplikasi secara optimal karena belum terkoneksi dengan sistem
yang dimiliki oleh empat pilar lalu lintas tersebut. Padahal, berdasarkan UU No 22 Tahun 2009,

kelima pilar lalu lintas jalan raya harus terintegrasi sehingga memungkinkan saling bertukar
data dan informasi yang terkait lalu lintas.

C. Keberlanjutan dan Peluang Replikasi

Pada dasarnya sistem NTMC bisa diaplikasikan terhadap layanan publik lainnya. Di lingkungan
PoIri misalnya, sistem NTMC bisa diterapkan kepada Direktorat Reserse dan Kriminal
(Ditreskrim), Direktorat Narkoba (Ditnarkoba), dan pelayanan publik PoIri lainnya.
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Petugos melaporkan secara langsung situasi lalu lintas.

Saat ini direktorat Poiri yang sudah mengadopsi sistem NTMC adalah Direktorat Hubungan
Kemasyarakatan (Humas) Polri. Semua bagian PoIri, sampai ke tingkat Polres dan Polsek
mengirimkan berbagai informasi ke Humas. Kemudian Humas menginformasikan ke masyarakat
melalui berbagai saiuran informasi yang dimiliki, persis seperti yang dilakukan NTMC.

D. Perspektif Reformasi Birokrasi

Sebagai sebuah entitas peiayanan publik, terutama di bidang layanan informasi lalu lintas,
NTMC telah mengalami kemajuan yang sangat berarti. Dalam waktu yang hanya sekitar tiga
tahun, NTMC sudah bisa menjelma menjadi sebuah institusi yang mendapat apresiasi dari
berbagai kalangan. Dari sisi organisasi, pembentukan struktur baru di bawah kendali Direktorat
Lalu Lintas Polri untuk menjamin layanan terbaik bagi publik seiring dengan semangat
reformasi birokrasi. NTMC kemudian mendekatkan diri pada publik dalam layanan keamanan
dan keseiamatan berlalu lintas.
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Dalam dimensi tata laksana, hadirnya NTMC membuka akses pada masyarakat untuk

melakukan kontrol terhadap manajemen lalu lintas. Lewat kanal media massa dan media sosial

mempermudah masyarakat untuk menyampaikan segala hal berkaitan dengan lalu lintas. Kunci

keberhasilan NTMC sebenarnya ada pada perubahan paradigma berpikir (mindset) pesonil
Poiri yang ingin lebih mendekat ke masyarakat.

Informasi-informasi yang semula hanya searah, yakni dari PoIri ke masyarakat, kemudian
diubah menjadi dua arah bahkan bisa menjadi multi arah. Kondisi ini didukung oleh personil

yang memiliki kualitas dan kualifikasi serta integritas yang bagus. Kemudian didukung pula

oleh penggunaan teknologi yang mampu meringankan bahkan memudahkan untuk mencapai
tujuan-tujuan yang ingin dicapai, terutama membuat informasi mengalir deras dari dan ke
masyarakat.

Meskipun demikian, bukan berarti NTMC telah menjadi institusi yang sempurna. Masih ada
beberapa hal yang memerukan perbaikan dan peningkatan. Dari sisi struktur organisasi NTMC
masih membutuhkan identitas yang semakin jelas.

Meskipun selama ini NTMC memiliki personil dan struktur organisasi sendiri, tetapi
keberadaannya masih menginduk kepada Direktorat Teknologi, Informasi dan Komunikasi
Korlantas PoIri alias belum mandiri. Padahal, sebagai instansi pelayanan publik, alangkah
lebih baiknya bila NTMC menjadi sebuah lembaga yang khusus bergera di bidang operasional
pelayanan masyarakat.

NTMC sebaiknya tidak lagi mengurusi persoalan Informasi dan Teknologi (IT). Kalaupun harus
berhubungan dengan IT, NTMC hanya sekadar pengguna atau user dari IT itu. Langkah kearah
itu memang telah mulai dirintis, yakni dengan pengajuan untuk berdiri sendiri. Selain itu, saat
ini telah mulai dilakukan penelaahan staf NTMC.
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BAGIAN IV

Satpas SIM Polda Metro Jaya

Mendekatkan Pelayanan Pembuatan SIM

pada Masyarakat

Pendaftaran SIM

A. Masalah; Pendekatan, dan Hasil

1. Latar Belakang Masalah

Satuan Pelaksana Administrasi (Satpas) Polda Metro Jaya didirikan pada 1995 dan mulai
beroperasi 1 Januari 1997. Tugasnya adalah menyediakan pelayanan penerbitan Surat Ijin
Mengemudi (SIM) untuk masyarakat Metropolitan Jakarta Raya dan sekitarnya yaltu di Bekasi
dan Tangerang. Sebelumnya, pelayanan penerbitan SIM dipusatkan di Polda Metro Jaya,
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Kemudian dari 1997 hingga Oktober 2002, kegiatan pelayanan penerbitan SIM dipusatkan
di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Semua masyarakat Jakarta, Tangerang, dan Bekasi yang
ingin membuat SIM harus datang ke Satpas SIM yang ada di Jalan Daan Mogot itu. JadI, hingga
Oktober 2002 pengurusan SIM masih tersentrallsasi di Jalan Daan Mogot, untuk membuat baru
atau perpanjangan SIM,

Pemusatan pelayanan penerbitan SIM tersebut ternyata menimbulkan dampak yang kurang
diinginkan. Masyarakat Jakarta, Bekasi, dan Tangerang yang hendak membuat SIM harus
menyediakan waktu khusus karena bisa memakan waktu cukup lama di hari kerja. Selain itu,
praktik percaloan pun marak terjadi sehingga memperburuk kinerja pelayanan SIM Satpas
Polda Metro Jaya.

2. Inovasi Pelayanan

Mulai tahun 2002, Polda Metro Jaya melakukan berbagai terobosan untuk membenahi
pelayanan Satpas SIM. Terobosan pelayanan ini merupakan upaya untuk membuat pelayanan
semakin baik dan mendekatkan pelayanan SIM kepada masyarakat. Juga tidak kalah pentingnya,
terobosan-terobosan tersebut dilakukan untuk menghilangkan praktik percaloan dalam
pembuatan SIM.

Inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan adalah membuka pelayanan pembuatan SIM di lima
wilayah DKI Jakarta, menyediakan fasilitas SIM keliling di lima wilayah DKI Jakarta, Gerai SIM,

Standarisasi waktu pelayanan pembuatan SIM, SIM komunitas, banking system, online system,

komputerisasi ujian SIM, penggunaan access card, program bimbingan, dan aplikasi komputer
database.

Satpas SIM Polda Metro Jaya juga berusaha membuat lingkungan kantor senyaman mungkin

bagi para pengunjung. Diantaranya dengan menyediakan ruang pengaduan, penyediaan ruang
bermain, ruang menyusui, penyediaan ruang perpustakaan, fasilitas ibadah, menyediakan
tempat parkir dan motor yang cukup luas, dan Iain-Iain.

3. Dampak Positif

Secara umum inovasi-inovasi pelayanan yang diberikan Satpas SIM Polda Metro Jaya semakin
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan berbagai layanan tersebut, masyarakat yang
hendak membuat atau memperpanjang masa berlaku SIM semakin dimudahkan. Penyediaan
tempat pembuatan SIM di lima wilayah DKI Jakarta, SIM Keliling, dan gerai SIM membuat
masyarakat DKI Jakarta, Tangerang, dan Bekasi tidak lagi harus mendatangi kantor Satpas SIM
di Jalan Daan Mogot Jakarta Barat.

Selain itu, Satpas SIM Polda Metro Jaya dapat menekan praktik percaloan yang selama ini
menimbulkan berbagai persoalan seperti tingginya biaya pengurusan SIM, waktu pelayanan
yang tidak pasti, hingga menjadikan kantor Samsat SIM "semerawut". Selain itu, fasilitas-
fasilitas seperti tempat bermain anak-anak, ruang menyusui, ruang ibadah, dan perpustakaan,
mampu membuat kesan Satpas SIM lebih bersahabat dengan para calon pembuat SIM.
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Pelaksanaan dan Penerapan

1. Pihak yang Terlibat

Proses pembuatan inovasi-inovasi pelayanan tersebut melibatkan berbagai pihak, balk dari
internal Polda Metro Jaya maupun para ahli dan akademisi. Sedangkan pelaksanaannya
melibatkan perbankan, asuransi, kedokteran, psikolog, perintah daerah, dan pusat-pusat
perbelanjaan terutama untuk pelayanan gerai SIM.

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses

Perbaikan pelayanan pembuatan SIM di Satpas Polda Metro Jaya sudah mulai terasa sejak
dari pintu masuk kompiek perkantoran Satpas SIM. Sebelum memasuki kompiek tesebut,
setiap pengunjung terlebih dahulu diminta keterangan oleh petugas jaga tentang maksud dan
kedatangan mereka ke tempat tersebut, apakah untuk kepentingan bertamu, mengantar dan
atau berniat membuat SIM.

Bagi masyarakat yang hendak bertamu, pasti ditanya akan menemui siapa dan bagian apa. Baru
setelah itu mereka diarahkan oleh petugas ke tempat yang akan dituju. Bagi para pengantar,

mereka hanya diperbolehkan hingga di area parkir kendaraan. Sedangkan bagi para calon

pembuat SIM diarahkan langsung ke gedung pembuatan SIM.

Gedung pembuatan SIM tersebut diterapkan sistem satu pintu (one gate). Sistem satu pintu ini
juga ditujukan untuk menyaring agar calo tidak bisa masuk ke gedung tempat pembuatan SIM.
Masyarakat yang bisa melewati pintu itu hanya mereka yang memiliki persyaratan pembuatan
SIM untuk mengikuti ujlan teori dan praktik. Tanpa membawa persyaratan untuk mengikuti
ujian teori dan praktik tidak bisa masuk, sehingga orang yang datang steril dan hanya untuk
SIM.

Bagi para calon pembuat SIM, begitu sampai di dalam gedung langsung mengikuti proses-proses
lanjutan seperti melakukan pembayaran biaya-biaya administrasi SIM yang menggunakan
jasa perbankan (banking system) melalui Bank BRI. Sehingga dengan demikian sangat kecil
kemungkinan terjadinya praktik kongkalikong dengan para petugas Satpas SIM.

Kantor Kas Bank BRI Satpas Daan Mogot memiliki saranan dan pra sarana yang lengkap
dalammelayani masyarakat yang akan membayar Biaya Administrasi penerbltan SIM seperti
Kantor Bank BRI, Mini ATM, ATM, Teller, serta Indeks kepuasan masyarakat.

Setelah menyelesaikan pembayaran administrasi, para calon pembuat SIM baik yang baru
maupun perpanjangan diarahkan untuk mengikuti tes teori lalu lintas. Tetapi sebelum tes
teori tersebut dilakukan, sebelumnya mereka diberikan pengarahan atau bimbingan belajar.
Bimbingan belajar ini Juga termasuk untuk para calon pembuat SIM yang tidak lulus mengikuti
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tes teori, Bimbingan bagi para peserta ujian teori ini meliputi peraturan, tata cara berlalu lintas,
marka dan rambu-rambu, teknik dasar mengemudi serta etika berlalu lintas di jalan. Tujuannya
dapat memberikan gambaran guna peningkatan pemahaman dan pengetahuan berlalu lintas.

Saat ini Satpas SIM Polda Metro Jaya telah menerapkan teknik ujian teori secara manual dan
mengunakan komputerisasi, Ujian teori tertulis secara manual digunakan untuk mengantisipasi
pemohon yang berlatar belakang pendidlkan yang tidak atau belum bisa menggunakan ujian
teori tertulis dengan komputerisasi. Sedangkan ujian teori dengan komputerisasi diterapkan
sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan bagi pemohon yang menginginkan objektifitas
dan kecepatan proses pelayanan.

Beberapa perbaikan atau keunggulan dari penerapan ujian teori menggunakan komputer
dibanding dengan ujian teori secara manual yakni:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Waktu proses lebih cepat 50 menit.

Objektifitas lebih baik dan akurat.

Untuk melaksanakan ujian teori tersebut tidak periu lagi menunggu jadwal

ataupun persyaratan jumlah peserta yang telah ditetapkan agar dapat

melaksanakan ujian teori tersebut.

Sumber daya manusia untuk menjalankan, mengawasi, membagikan,

mengumpulkan, dan memeriksa berkas jawaban ujian serta mengumumkan hasil

ujian relative lebih sedikit.

Penghematan penggunaan lembar kertas jawaban ujian teori

Hasil uji teori dapat diketahui secara transparan pada saat itu juga melalui print
out.

Berikut tabel perbandingan waktu penerbitan SIM antara menggunakan

ujian teori manual dengan komputerisasi:

Golongan B ASAJems

Penerbitan
Komputer Manual Komputer

(Menit) (Menit) (Menit)
Manual

(Menit)

Peningkatan

Untuk memudahkan calon pemohon SIM mengikuti tes teori, Satpas SIM juga menyediakan
bank soal yang bisa diunduh melalui www.tmcmetro. com. Dengan mengunduh soal-soal tes
teori tersebut pemohon SIM dapat mempelajarl soal-soal yang kemungkinan akan diujikan
dalam tes tersebut.
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Kemudian dibuat juga aplikasi komputer data base yang salah satu kegunaannya adalah untuk
mendeteksi pemohon SIM yang usianya masih kurang dari ketentuan. Pemohon SIM yang
usianya kurang dari 17 tahun akan secara otomatis terdeteksi dan ditolak oleh sistem tersebut.

Satpas SIM juga menerapkan sistem online. Sistem ini untuk pendataan registrasi pemohon
yang dilakukan cukup sekali, yakni pada awal di loket pendafataran saja. Secara otomatis data
tersebut telah masuk ke data base pemohon yang akan di terbitkan.

Apabila pemohon akan melakukan serangkaian ujian, balk administrasi, teori tertulis maupun
teori praktek dan foto/produksi SIM, setiap bagian dapat mengambil datanya secara online.
Setiap saat petugas masing-masing dapat mengecek ataupun mengoreksi setiap apabila ada
kesalahan di bagian lain.

Sistem online ini mampu mempercepat, memudahkan dan menyederhanakan proses
penerbitan SIM. Pemohon, tidak perlu membawa berkas yang banyak jika dibandingkan
dengan sistem manual. Disamping itu juga mampu mengidentifikasi data pemohon yang akan
melakukan pindah masuk penerbitan SIM dari luar wilayah Polda Metro Jaya.

Dalam gedung pembuatan SIM tersedia tempat bermain ana.k-anak, sehingga pembuatan SIM
yang datang berserta keluarga tidak jenuh saat menunggu antrean. Juga disediakan ruang

menyusui bagi ibu-ibu yang membuat SIM dan membawa balita yang masih harus disusui.

Terdapat pula mushola, ruang pengaduan, perpustakaan, dan tempat parkir motor dan mobil
yang cukup luas.

Ruang gerak para petugas Satpas juga dipersempit dengan menggunakan accses card atau kartu
akses. Dengan menggunakan kartu akses ini, setiap petugas b'dak lagi bisa leluasa memasuki

ruangan-ruangan yang bukan menjadi wilayah kerjanya. Dan kartu akses ini hanya dimiliki
oleh perwira-perwira tertentu yang menjadi atasan para petugas tersebut. Satpas SIM juga
menyediakan sarana uji praktik manual dan komputerisasi atau menggunakan simulator.

Sebetulnya, Berdasarkan Perkap 9/2012 Tentang SIM, semua peserta ujian SIM A, C, 81, 82,
maupun umum harus menggunakan simulator. Tetapi saat ini masih Satpas Polda Metro
Jaya masih dalah tahap memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Jadi untuk SIM C dan A
masih belum melakukan simulator. Tetapi untuk 81, 82, dan Umum sudah menggunakan alat
uji praktik dengan menggunakan simulator karena SIM ini menyangkut nyawa orang banyak.
Perbaikan pelayanan Satpas SIM Polda Metro Jaya tidak berhenti sampai di situ. Satpas SIM
mencoba mendekati masyarakat yang hendak membuat SIM dengan membuka pelayanan
pembuatan SIM di beberapa wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan Telegram Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya No. Pol. : ST / 106 / IX / 2002,
tanggal 24 September 2002 tentang Pelimpahan pengurusan perpanjangan SIM di Polres-
polres melaksanakan pelayanan penerbitan khusus perpanjangan SIM A dan C yang belum
habis masa berlakunya lebih dari 1 (satu) tahun di lima Wilayah DKI Jakarta yaitu di Satpas
Wilayah Jakarta Pusat Jalan Landasan Pacu Selatan AS Mo. 1 Kemayoran (Mako Polsek Metro
Kemayoran), Satpas Wilayah Jakarta Utara Jalan Gorontalo No.4 Tanjung Priok (Eks Bioskop
Taruna), Satpas Wilayah Jakarta Barat Jalan Daan Mogot Km 11 Jakarta Barat (menyatu dengan
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Satpas Polda Metro Jaya), Satpas Wilayah Jakarta Selatan Jalan Wijaya II No. 42 Kebayoran Baru
(Mako Polres Metro Jakarta Selatan), dan Satpas Wilayah Jakarta TImur Jl. D.I. Panjaltan Kav 55
Kebon Manas (Mako Satlantas Jakarta Tumur).

Setelah sukses membuka pelayanan perpanjangan SIM A dan C di lima wilayah OKI Jakarta,
kemudian membuka pelayanan SIM keliling yang juga berada di lima wilayah. Pembukaan
fasilitas SIM keliling ini sebagai salah satu fasilitas peningkatan pelayanan pembuatan SIM
dengan cara mendatangi masyarakat di lokasi yang dianggap strategis (speed and profesional).
Unit Pelayanan Penerbitan SIM keliling ini baru melayani perpanjangan SIM A dan SIM C, serta
diharapkan mampu memberikan layanan lebih cepat dan mudah kepada masyarakat yang
mengalami kendala waktu mengurus perpanjangan SIM secara langsung ke kantor Satpas Polda

Metro Jaya di Jalan Daan Mogot Jakarta Barat.

Fasilitas pelayanan perpanjangan SIM Juga dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan (Mall) dengan
cara membuka Counter (Kios). Seperti di Palm Mall Cengkareng, Mall Artha Gading, Mall Pusat

Grosir Cililitan (PGC), Blok M Square, dan Gandaria City.

Dengan cara tersebut di atas, masyarakat tidak perlu menyediakan waktu khusus untuk membuat
SIM. Semuanya sudah terkoneksi dengan sistem di Satpas SIM Jalan Daan Mogot, sehingga semua

warga DKI Jakarta,Bekasi, dan Tangerang bisa mampir ke semua ̂silitas pelayanan SIM tersebut.
Kemudian dibuka Juga layanan SIM Komunitas. Layanan ini untuk mereka yang betul-betui tidak

bisa meninggalkan kantor. Contohnya prajurit TNI dan Poiri yang tidak sempat datang ke Satpas

SIM karena harus menjalani latihan secara terus menerus. Untuk melayani masyarakat seperti
ini, Satpas SIM Polda Metro Jaya Justru yang mendatangi mereka dengan membawa semua
peralatan pembuatan SIM, termasuk alat-alat uji SIM, balk teori maupun praktik.

3. Keahlian Khusus

Dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui berbagai inovasi layanan
tersebut, Satpas SIM melakukan berbagai macam pelatihan teknis termasuk memberikan
pelatihan tentang komunikasi pelayanan bagi para petugas. Pelatihan yang melibatkan para
pengajar dari internal maupun lembaga pendidikan tersebut memberikan pelajaran kepada
para petugas bagaimana cara melayani masyatrakat dengan baik.

Juga dilakukan uJi kompetensi bagi para penguji SIM secara berkala setiap tahun. Selanjutnya
accessor penguji SIM digunakan untuk melatih sekolah pengemudi, TNI PoIri, pengawal
khusus, pengawal presiden, dan pengemudi mahir. Termasuk Juga mengadakan pelatihan
mengoperasikan komputer dan aplikasi-aplikasinya.

4. Sumber Pembiayaan

Dana untuk membiaya berbagai program inovasi pelayanan terhadap masyarakat tersebut
Satpas SIM mendapat dari DlPA Ditlantas Polda Metro Jaya yang bersumber dari dana
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
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Seorong pemohon surat izin pengemudi (kanan) melakukan ujian proktek menggunakan simulator, didampingi

petugas satpas sim dl samsat Daan Mogot Jakarta Barat.

5. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program di atas terus dilakukan secara berkala.

Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut ternyata masih banyak yang harus diperbaiki dan

ditingkatkan. Meskipun secara umum pelayanan pembuatan SIM di Satpas Polda Metro Jaya
menjadi lebih balk yang ditandai dengan semakin tertibnya proses pengajuan dan pembuatan
SIM, Juga semakin tereliminasinya praktik percaloan balk yang dilakukan oleh oknum petugas
Satpas maupun masyarakat umum.

Tempat-tempat pembuatan SIM sekarang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta. Termasuk
gerai SIM yang ditempatkan di tempat-tempat strategis seperti mall. Masyarakat yang hendak
membuatSIM, khususnya untuk memperpanjang masa berlaku SIM A dan C kian dipermudah.
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C. Keberlanjutan dan Peluang Replikasi

1. Pembelajaran Utama

Dari paparan di atas, dapat ditarik sebuah pembelajaran bahwa pelayanan publik ke depan
harus semakin efektif dan efisien, baik dari sisi waktu maupun biaya.

Tempat-tempat pelayanan publik seperti pembuatan SIM dan yang lainnya pun harus semakin
mendekatkan diri kepada sisi kemanusiaan, yakni tempat-tempat tersebut dibuat dengan
sedemikian rupa sehingga masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan publik tersebut merasa
nyaman dan aman.

Pembelajaran yang lainya adalah meskipun program dan aturan dibuat ideal, tetapi dalam
pelaksanaannya tetap membutuhkan kerjasama dan pengertian dari berbagai pihak, terutama
dari para pelaksana aturan tersebut seperti para petugas dan masyarakat. Misalnya dalam
upaya menghilangkan praktik percaloan, Satpas SIM dan masyarakat harus sama-sama memiliki
kesadaran bahwa hal tersebut salah dan harus dihentikan bersama-sama.

2. Aspek Keberlanjutan

Ditlantas Polda Metro Jaya dan para pejabatdi Satpas SIM telah berkomitmen bahwa pelayanan
pembuatan SIM harus semakin baik. Komitmen tersebut telah ditindaklanjuti dengan
membuat berbagai macam terobosan dan inovasi layanan yang semuanya diharapkan dapat

mempermudah masyarakat.

Tempat pelayanan pembuatan perpanjangan SIM A dan C yang saat ini telah tersebar di berbagai

wilayah, akan terus dikembangkan dan dilanjutkan dengan membuka gerai SIM maupun SIM
keliling di tempat yang dianggap strategis. Kerjasa sama dengan berbagai pihak, termasuk

pengusaha swalayan, pengembang perumahan, dan Iain-Iain akan ditingkatkan. Kalau dulu
masyarakat perlu menyisihkan satu hari utk membuat SIM, sekarang mereka tinggal mampir ke

SIM keliling atau Gerai SIM. Jadi masyarakt bisa mengurus SIM-nya sambil berekreasi bersama
keluarga. Teknologi yang digunakan pun akan terus ditingkatkan terutama pemanfaatan alat-
alat simulator yang digunakan untuk ujian praktik mengemudi, baik itu simulator kendaraan
sepeda motor maupun mobil.

3. Peluang Replikasi

Seperti halnya sistem atau program pelayanan publik yang saat ini banyak diterapkan oleh
berbagai instansi pemerintah, sistem atau inovasi-inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh
Satpas SIM Polda Metro Jaya ini pada dasarnya bisa diterapkan atau dilakukan pada bidang-
bidang pelayanan publik lainnya. Terpenting ada kemauan untuk berubah.
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Sebetulnya di instansi Poiri sendiri, termasuk di Polda Metro Jaya, model pelayanan seperti
yang dilakukan oleh Samsat SIM itu sudah diterapkan di beberapa pelayanan PoIri seperti untuk
pengurusan SKCK, SINK, BPKB. Sekarang Samsat PoIri sudah ada juga program Samsat keliling,
Gerai Samsat, Drive Thru SINK, dan Iain-Iain.

D. Perspektif Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh PoIri sebetulnya telah dilakukan sejak lama,
bahkan sejak sebelum era reformasi yang ditandai dengan bergantinya pemerintah orde baru

yang didahului oleh gerakan reformasi tahun 1998 lalu. Reformasi pelayanan pembuatan

SIM telah dimulai sejak tahun 1995 yang ditandai dengan dipindahkannya tempat pelayanan

pembuatan SIM dari Polda Metro Jaya di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan ke Satpas SIM

di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Kanal untuk pelayanan pun dibuka lebih banyak seperti

Samsat Keliling, Gerai Samsat di pusat perbelanjaan, Drive Thru SINK, dan Iain-Iain.

Pelatihan-pelatihan terhadap para petugas Satpas SIM terus dilakukan secara berkala, baik

pelatihan soal teknis pelayanan masyarakat maupun pelatihan soal pengunaaan atau pun

pemanfaatan teknologi - teknologi dan aplikasi-aplikasi komputer.

lilING
m

t
m

Pelayanan SIM keliling meluaskan pelayanan kepada masyarakat.
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Tidak kalah pentingnya adalah upaya penyadaran kepada masyarakat bahwa mereka tidak
perlu menggunakan jasa calo untuk membuat SIM. Perubahan tempat layanan pubiik ini

kemudian dibarengi dengan perubahan dalam tata laksana dengan dibuatnya berbagai program
layanan pembuatan SIM. BirokrasI pembuatan SIM dipangkas agar lebih efektif dan efislen.

Pemberantasan calo terus dilakukan. Penyedlaan sarana dan prasarana pelayanan SIM juga
terus ditingkatkan.

Perubahan dalam mindset juga tampak pada layanan Satpas SIM. Para petugas tampak lebih

ramah dan lebih melayani. Ruang-ruang tunggu dibuat bersih dan nyaman lengkap dengan
penyejuk udara. Menurut beberapa testimoni yang disampaikan oleh banyak penulis di blog
mereka -misalnya dalam blog Ning Savin (http://www.ningsavin. com/2012/06/saatnya-
mengurus-sendiri-layanan-prima.html) Juga didapat pengakuan memang telah terjadi
perubahan nyata dari layanan Satpas SIM yang Jauh lebih baik dari sebelumnya.
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BAGIAN V

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM Rl

Semangat Perubahan untuk

Menjamin Keamanan Produk Pangan

Berat Bersih 700 g
BPOMRIMD 527110210112

Salah satu contoh produk paragon yang telah terdaftar dar) mendapat nomor dari Badan POM

A. Masalah, Pendekatan dan Hasil

Kemajuan teknologi saat ini mendorong berbagai perusahaan atau industri termasuk industri
di bidang pangan olahan untuk berlomba-lomba melakukan kegiatan produksinya. Dampak
nyata dari kemajuan teknologi tersebut, jumlah industri pangan olahan meningkat pesat.
Seiring kemajuan teknologi transportasi, berbagai produk pangan olahan tersebut dalam waktu
singkat mampu menjangkau hampirseluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakatdi daerah
terpencil. Namun, pada sisi lain, sebagian besar masyarakat belum memiliki kesadaran dan
pengetahuan yang memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk pangan secara
tepat, benar dan aman dari sisi kesehatan.
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Sementara itu ikian dan promosi cukup masif mendorong konsumen untuk mengkonsumsi

berbagai produk tersebut secara berlebihan. Karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang bisa

memastikan kualitas dari produk tersebut sebelum diedarkan.

Dalam kaitan itu, Direktorat Peniiaian Keamanan Pangan Badan POM Rl yang memiliki jaringan

nasional dan internasional harus mampu menjamin mutu produk pangan sebelum beredar.

Namun sepertinya upaya itu belum memuaskan. Sebuah Survey Kepuasan Pelanggan yang
dilakukan pada 2010 menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan hanya 69,5 persen.

Terkait pendaftaran perusahaan dan produk pangan sebelum diedarkan, Badan POM Rl melalui
Direktorat Peniiaian Keamanan Pangan telah mengubah pola pelayanan dari sebelumnya

menggunakan cara-cara manual menjadi pelayanan pendaftaran dengan menggunakan sistem
elektronik atau E-Registration. Sistem baru ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam
hal pendaftaran produkpangan olah sebelum diedarkan agar lebih transparan,efisien, efektif,
produktif, akuntabel, cepat dan profesional. Direktorat Peniiaian Keamanan Pangan Badan
POM Rl juga menerapkan sistem transparansi peniiaian obat dan makanan melalui "Pelayanan
Registrasi Obat dan Makanan 'Ceppatt yakni Cekatan, Efisien, Profesional, Pasti (waktu dan
biaya), Akuntabel, Transparan dan Tanggap. Untuk menjamin kualitas produk pangan, Direktorat
Peniiaian Keamanan Pangan Badan POM Rl selanjutnya melakukan pengawasan produk
sebelum diedarkan (pre-post market) maupun pengawasan produk pangan di peredaran {post-
market control).

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan visi yakni Menjadi institusi Pengawas Obat dan Makanan
yang Inovatif, Kredibel dan DiakuiSecara Internasional Untuk Melindungi Masyarakat. Sedangkan
misi Badan POM adalah melakukan pengawasan pre-market dan post-market berstandar
internasional; menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten; mengoptimalkan
kemitraan dengan pemangku kepentingan di berbagai lini; memberdayakan masyarakat
agar mampu melindungi diri dariobat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan
membangun organisasi pembelajar {learning organization).

Penerapan standar kompetensi sumber daya manusia pegawai dan perubahan pola layanan
dari cara manual ke layanan secara elektronik telah berdampak positif terhadap kepercayaan
publik kepada lembaga maupun mutu produk pangan yang beredar. Hal ini terlihat dari indeks
kepuasan pelanggan yang meningkat dari tahun ke tahun.

Meski basil positif telah dicapai, upaya perbaikan pelayanan publik terus dilakukan melalui
penyediaan akses informasi dan pengaduan pelanggan. Konsumen yang melakukan pengaduan
bisa menyampaikan melalui telepon/fax dan nomor handphone, email melalui Sistem
e-Registration, termasuk menyediakan kotak saran pelayanan di ruang pelayanan.

Terkait pelayanan pendaftaran perusahaan dan pendaftaran produk pangan dari sistem manual
ke sistem elektronik (E-Registration) pangan olahan Badan POM Rl telah berdampak pada
peningkatan pelayanan pendaftaran produk pangan lebih transparan, efisien, efektif, produktif,
akuntabel, cepat serta profesional.
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B. Pelaksanaan dan Penerapan

1. Pihak Terlibat

Pelaksanaan program dan sistem baru, E-Registration terkait pendaftaran perusahaan
maupun pendaftaran produk pangan sebelum diedarkan dilaksanakan oleh pegawal pada

Direktorat Penilalan Keamanan Pangan Badan POM Rl.

Pegawal pada Direktorat in! tersebar ke dalam tiga Sub Direktorat (Subdit) dan Seksi-Seksi.
Subdit Penilalan Makanan dan BahanTambahan Pangan membawahi tiga seksl yaknl Seksl TOP,

Seksl Penilalan Makanan, dan Seksl penilalan minuman dan BTP

Subdit Penilalan Pangan Khusus membawahi dua Seksl yaknl Seksl Penilalan PHRG dan IradlasI,
dan Seksl Penilalan Produk Pangan Fungslonal. Sedangkan Subdit Penilalan Pangan Olahan

Tertentu membawahi dua Seksl yaknl Seksl Penilalan Makanan Bayl dan Ballta dan Seksl
Penilalan Makanan Diet Khusus.

Pada prinslpnya, setiap pegawal dituntut harus memenuhl kualifikasi sesual ruang llngkup tugas
dan tanggung jawabnya. Dengan diberlakukannya sistem baru, E-Registration, menuntut para

pegawal untuk menlngkatkan kemampuannya terutama dalam mengoperaslkan Internet dan
komputer terkait penilalan terhadap perusahaan maupun produk pangan sebelum diedarkan.

Hal Inl penting guna menjamin proses penilalan produk pangan sebelum diedarkan dapat
berlangsung secara transparan, efislen, efektif, produkff, akuntabel, cepat dan profeslonal.

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses

Penlngkatan pelayanan kepada konsumen atau Industrl berkaltan dengan pendaftaran
perusahaan maupun produk pangan sebelum diedarkan, Direktorat Penilalan Keamanan
Pangan Badan POM Rl menerapkan sistem baru yaknl E-Registration. Artlnya pelayanan
berbasis Internet.

Sistem Inl diawall dengan soft launching Master Plan e-Registration Pangan Olahan pada 31
Januarl 2012 dan Implementaslnya pada 1 Maret 2012. Sebelumnya, telah disusun standar
kompetensi pegawal pada tahun 2010. Standar kompetensi pegawal sangat penting karena
penerapan sistem baru Inl membutuhkan kualifikasi khusus bagi pegawal khususnya dalam
mengoperaslkan Internet.

Untuk Itu, dllakukan berbagal upaya pembenahan dan penlngkatan kualltas pegawal.
Beberapa program dilaksanakan untuk mendukung penlngkatan sumber pegawal, antara lain,
penyusunan konsep dan kurlkulum pelatihan pada 2010, menyusun pedoman pelatihan bagI
evaluator tahun 2010. Selain Itu, training berbasis kompetensi bagI evaluator pusat dan daerah
untuk perlode 2009-2014 serta asesmenevaluator yang dimulal sejak tahun 2012.
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3. Keahlian Pelaksana

Untuk menerapkan sistem baru di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM Rl terkait
pendaftaran perusahaan dan pendaftaran produk pangan sebelum diedarkan, sesungguhnya
tidak mudah. Apalagi sistem baru tersebut menuntut keahlian untuk mengoperasikan internet.

Dengan beberapa program untuk meningkatkan keahlian pegawai, maka sistem ini mulai bisa
diterapkan hingga saat ini. Namun Direktorat terus berupaya untuk meningkatkan kualltas
pegawai agar menjawab tuntutan pelayanan kepada publik atau konsumen.

Akan tetapl yang tidak kaiah pentingnya adalah konsumen atau pelanggan juga harus
mengetahui dan mampu mengoperasikan sistem baru tersebut. Karena itu, panduan dan tata

cara pendaftaran akun perusahaan maupun pendaftaran produk pangan olah terus dilakukan

sosialisasi kepada masyarakat luas. Sosialisasi ini dilakukan melalui program pelatihan maupun

sosialiasi melalui website.

4. Sumber Pembiayaan

Pembiayaan sistem pelayanan berbasis E-Registration ini bersumber dari anggaran negara
(APBN). Selain itu, sistem ini juga berasal dari pihak swasta melalui biaya pendaftaran
perusahaan dan pendaftaran produk pangan olahan. Besaran biaya untuk pendaftaran
perusahaan maupun produk pangan berkisar antara Rp. 200.000 sampai dengan Rp.
3.000.000. Besaran biaya pendaftaran tergantung pada jenis produk pangan. Ketentuan
mengenai jumlah biaya ini diatur dengan PP 48 tahun 2010.

5. Monitoring dan Evaluasi

Pengawasan pangan sebelum diedarkan (pre-post market) dilakukan dengan cara verifikasi
data administratif, data teknis, dan data pendukung lainnya. Persetujuan pendaftaran/izin edar
produk pangan diberikan setelah dilakukan evaluasi.

Sedangkan pengawasan produk di peredaran {post-marketcontrol) dilakukan melalui inspeksi
sarana produksi, inspeksi sarana importasi/distribusi; monitoring label beredar, monitoring
ikian/promosi, dan sampling dan pengujian baik mutu dan keamanannya. Perusahaan beserta
produk pangan yang mengabaikan standar mutu akan diberikan sanksi baik bersifat administratif
maupun penegakan hukum (law enforcement).

Penerapan sistem baru ini seiring dengan pelaksanaan standar kompetensi bagi pegawai
disamping mengubah pola layanan dari cara manual ke pelayanan secara elektronik telah
berdampak positif terhadap kepercayaan publik kepada lembaga maupun mutu produk pangan
yang beredar. Hal ini terlihat dari indeks kepuasan pelanggan yang meningkat dari tahun ke
tahun.
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Obat Tradisional. Tumbuhan biofarma yang dijadikan obat tradisional dan dijual kepada masyarakat, harus terdaftar
di Badan POM. Dengan demikian masyarakat dapat memilih, menggunakan produk pangan secara tepat, benar dan
aman dari sisi kesehatan.

Hasil Survey Kepuasan Pelanggan menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan pada tahun 2010
hanya 69,5 persen. Kemudian setelah memberlakukan standar kompetensi bagi pegavwai pada
tahun 2010, kepuasan pelanggan meningkat pada tahun 2011 yaknl 70,28 persen dan pada
tahun 2012 menjadi 74,32 persen.

Meski kepuasan pelanggan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun Direktorat
PenilananKeamanan Pangan Badan POM tetapmenyediakanaksesinformasidanpengaduan bagi

masyarakat khususnya pelanggan. Konsumen yang melakukan pengaduan blsa menyampaikan
melalui telepon/fax dan nomor handphone, email melalui Sistem e-Registration. Selain itu,
disediakan kotak saran pelayanan di ruang pelayanan.

Penga\wasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks.
Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, semenjak avja\ proses suatu
produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat.
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Untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi, dilakukan Sistem Pengawasan Obat

dan Makanan (SISPOM) melalui bga lapis yakni sub-sistem pengawasan produsen, sub-slstem
pengawasan konsumen, dan sub-sistem pengawasan pemerintah/Badan POM Rl.

Sub-sistem pengawasan Produsen adalah Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui
pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar seb'ap bentuk

penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggung
jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasllkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan
pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sangsi, baik
administratif maupun pro-justisia.

Sementara itu, Sub-sistem pengawasan Konsumen adalah sistem pengawasan oleh masyarakat
konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai
kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan
oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang
mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.

Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yangtinggi terhadap mutu dan kegunaan
suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-
produk yangbdak memenuhi syarat dan fdak dibutuhkan sedang pada sisi lain akan mendorong
produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

Sub-sistem pengawasan Pemerintah/Badan POM adalah Sistem pengawasan oleh pemerintah
melalui pengaturan dan standardisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum
diijinkan beredar di Indonesia; inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium
produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. Untuk
meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan
keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan
edukasi.

C. Keberlanjutan dan Peluang Replikasi

1. Pembelajaran Utama

Sistem e-Registration untuk pendaftaran perusahaan maupun pendaftaran produk olahan
pangan telah mendorong terwujudnya transparansi penilaian obat dan makanan melalui
"pelayanan registrasi obat dan makanan 'CEPPATVyakni Cekatan, Efisien, profesional,
pasti (waktu dan biaya), akuntabel, transparan dan tanggap.

Prinsip CEPPATT ini bisa diadopsi oleh setiap lembaga atau institusi pelayan publik. Bahkan
sistem e-Registration telah memberikan kepasban waktu dan biaya dalam proses pendaftaran
perusahaan maupun pendaftaran produk pangan olahan sebelum beredar.
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Cekatan dalam arti selalu sigap dan terampil dalam melayani registrasi obat dan makanan serta
memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Efisien berarti melakukan penyederhanaan
sistem screening dokumen registrasi, persyaratan registrasi yang jelas, proses penilaian fokus,
dan pengaturan jadwal konsultasi terpadu. Sementara profesional berarti profesional dalam
menjaga kerahasiaan dokumen registrasi, melakukan penilaian dengan akurat dan scientific
based serta memahami dan menerapkan peraturan secara konsisten.

Prinsip kepastian berkaitan dengan kepastian waktu maupun biaya. Artinya, ada kepastian
waktu berkaitan dengan pelayanan dengan memenuhi timeline yang telah ditetapkan.
Sedangkan kepastian biaya berkaitan dengan kepastian biaya registrasi obat dan makanan yang
dibayarkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara prinsip akuntabel menekankan pada penilaian obat dan makanan yang dapat
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan dan ilmiah. Sedangkan aspektransparan diterapkan
agar semua pelayanan registrasi terbuka, prosedur dan persyaratannya jelas serta selalu
menyediakan informasi terkini untuk tracking system.

Sedangkan anggap dimaksudkan agar pegawai selalu responsif terhadap keluhan pendaftar;
adanya penanganan keluhan pendaftar yang berkesinambungan melalui tindakan CAPA
(corrective action, preventive action), dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi (IPTEK) dan peraturan yang terbaru.

Peningkatan SDM dan peningkatan kualitas produk pangan ini diharapkan dapat menjawab
tuntutan untuk mewujudkan visi dan misi serta maklumat pelayanan yang berlaku di Direktorat
Penilaian Keamanan Pangan Badan POM Rl.

2. Aspek Keberlanjutan

Sistem ini akan terus dikembangkan karena telah memberikan dampak positif dalam aspek

pelayanan kepada konsumen. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya sejumlah peraturan
perundang-undangan sebagai landasan hukum kegiatan Direktorat Penilaian Keamanan

Pangan Badan POM Rl. Diantaranya Undang-UndangNomor 32 tahun 2009 tentang Kesehatan
dan Undang-UndangNomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, Peraturan Pemerintah

Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28
tahun2004 tentang Keamanan,Mutu dan Gizi Pangan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 48
tahun2010 tentangJenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Badan POM.

Pengawasan pangan pre-post market meliputi verifikasi data administratif, data teknis, dan data
pendukung lain. Persetujuan pendaftaran/izin edar produk pangan diberikan setelah dilakukan
evaluasi. Sedangkan pengawasan produk di peredaran (post-market control) dilakukan melalui
inspeksi sarana produksi, inspeksi sarana importasi/distribusi; monitoring label beredar,
monitoring ikian/promosi, dan sampling dan pengujian baik mutu dan keamanannya.
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Poster yang dipasang pada kendaraan yang dijemput pegowai merupakan salah satu media sosialisasi yang digur)akan oleh
Badan POM kepada masyarakat.

Perusahaan beserta produk pangan yang mengabaikan standar mutu akan diberikan sanksi
baik bersifat administratif maupun penegakan hukum (law enforcement). Hal ini diawali
dengan soft launching Master Plan e-Registration Pangan Olahan pada 31 Januari 2012 dan

impiementasinya pada 1 Maret 2012.

Pada tahun 2011, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM Ri mengenabangkan

Sistem Pangan Low Risk. Kemudlan, tahun 2012 merupakan Implementasi tahap pertama sistem

Pangan Low Risk dan tahun 2013 adalah implementasikedua terhadap sistem Pangan Low Risk

dan Pengembangan High Risk. Sedangkan tahun 2014 diharapkan bisa mengimplementasi
secara penuh sistem Pangan Low Risk dan High Risk.

Penerapan sistem ini yang didukung dengan peraturan perundang-undangan maka setiap
produk pangan sebelum diedarkan dapat dipastikan dan dijamin kualitasnya. Sebab Pasal 2
ayat (1) PP Nomor 28 tahun 2004 secara jelas mengatur "setiap orang yang bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan kegiatan pada mata rantai pangan yang meliputi proses produksi,
penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi
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sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".Pada Pasal 2 ayat (2) PP No.
28 tahun 2004 menyebutkan bahwa Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang meliputi
antara lain: (a), sarana dan/atau prasarana; (b). penyelenggaraan kegiatan; dan (c). orang
perseorangan.

Dalam Pasal 11 ayat (1) PP 28/2004, juga mengatur bahwa "Setiap orang yang memproduksl
pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan
pangan yang dinyatakan terlarang."Slstem In! bisa diadopsi oleh lembaga atau institusi terkait
lainnya. Dengan adanya payung hukum yang jelas termasuk pengaturan partisipasi masyarakat
dalam menyempurnakan dan meningkatkan keamanan, mutu dan gizi pangan maka sistem
justru akan terus ditingkatkan.

Tuntutan terhadap kualitas produk pangan dengan mellbatkan partisipasi masyarakat sekaligus
menjadikan masyarakat sebagai pengawas atas produk sangat kuat karena diatur jelas dalam
sejumlah peraturan perundang-undangan. Ini menunjukkan bahwa negara beserta aparaturnya
akan tetap mempertahankan mekanisme dan tata cara dalam upaya memberikan jaminan
mutu atas produk pangan olahan sebelum diedarkan.

Dalam Pasal 52 PP 28/2004, misalnya, mengatur tentang partisipasi masyarakat. "Dalam
rangka penyempurnaan dan penlngkatan keamanan, mutu dan gizi pangan, masyarakat
dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-
hal di bidang pangan." Dalam ayat (2) Pasal 52 PP 28/2004 mengatur bahwa Penyampaian
permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada Menteri yang bertanggung

Jawab di bidang pertanian, perikanan, kesehatan, perindustrian, Kepala Badan, Gubernur
atau Bupati/Walikota sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

3. Peluang Replikasi

Sistem ini telah mendorong untuk terus meningkatkan kesiapan sumber daya manusia melalui
prinsip CEPPATT guna menjawab tuntutan dalam memberikan pelayanan kepada publik.Prinsip
CEPPATT ini pada dasarnya bisa dilakukan oleh instansi ataupun lembaga manapun. Di BPOM
sendiri sedang dalam proses menerapkan sistem ini kepada produk-produk layanan publik
lainnya.
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D. Perspektif Reformasi Birokrasi

Dari segi organisasi, penerapan sistem ini telah mendorong upaya peningkatan kualitas
pegawai dengan peningkatan keahlian atau kualifikasi yang harus mereka dipenuhl. Dari
dimensi tata laksana sistem ini juga mendorong pelayanan yang lebih baik dan cepat,
ditunjang oleh kemampuan pelaksana yang semakin meningkat kualitasnya.

Tentu saja hal ini juga berkaitan langsung dengan perubahan pola pikir untuk memberikan
pelayanan yang baik seperti tertuang dalam maklumat pelayanan publik yakni memberikan
pelayanan yang terbaik, bersikap adil dan transparan serta tanggap terhadap keluhan pendaftar
dengan tetap mengutamakan perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko
terhadap kesehatan.

e-Registration ini mendorong para pelaksananya untuk memberikan layanan yangterbaik, cepat
dan efisien. Perubahan pada mindset inilah yang mampu mengikis kesan birokrasi panjang dan
ribet dalam proses pendaftaran izin keamanan pangan dan obat-obatan yang selama ini sering

menghantui pelaku usaha. Sekaligus menjamin akuntabilitas karena pasti lebih transparan.
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BAGIAN Vi

Badan Pengawas Obat Makanan

Layanan Cantik Notifikasi Elektronik
untuk Produk Kosmetik

Kosmetika yang tidak terdaftar pada Badan POM, bisa jadi mengandung zat yang berbahaya bagi kesehotan kulit

A. Masalah, Pendekatan dan Hasil

Dalam proses notifikasi produk kosmetika, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM)
Rl mengembangkan sistem notifikasi kosmetika secara online. SIstem ini diluncurkan pada 1
Januari 2011. Melalui proses pendaftaran produk kosmetika dilakukan secara elektronik (melalui
website) sehingga waktu untuk mendapatkan persetujuan produk dapat dipersingkat menjadi

kurang dari 14 hari, Sistem notifikasi merupakan konsekuensi dari diterapkannya harmonisasi

ASEAN di bidang kosmetika dimana pihak yang mengedarkan kosmetika bertanggung jawab

penuh atas kosmetika yang diedarkannya.
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Selain inovasi dalam pendaftaran produk secara Online, Badan POM, juga membuat trobosan baru dengan
e-payment, untuk pembayaran.

Pengembangan sistem notifikasi secara online dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan
publik secara transparan dan akuntabil khususnya dalam memberikan layanan notifikasi produk
kosmetika. Dengan sistem notifikasi online ini, maka pemohon dapat mengajukan permohonan
dari seluruh Indonesia,

Keuntungan sistem notifikasi online juga adalah meminimalkan kontak langsung antara
pemohon dengan petugas Badan POM sehingga bisa menghindari potensi penyalahgunaan

wewenangoleh petugas Badan POM. Badan POM Rl meriiis data bahwa kosmetika yangtelah

ternotifikasi selama 1 Januari 2011 hingga 25 Februari 2011 sebanyak 5.151 kosmetika. Sistem

notifikasi online ini mampu mempercepat pelayanan publik lebih dari tiga kali lipat sebelum

sistem ini diterapkan dalam proses notifikasi produk kosmetika.

Hal ini ada menunjukkan dengan sistem notifikasi online sangat signifikan meningkatkan kinerja
dibandingkan sebelum sistem ini diberlakukannya. Selain itu, sistem notifikasi online teiah
mendorong produsen kosmetika secara mandiri mendaftarkan produknya. Sebab perusahaan
kosmetika bisa melakukan input data terkait persyaratan atau prosedur yang diperlukan untuk
notifikasi produk kosmetika.
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Sistem notifikasi online telah memudahkan dari segi waktu bagi perusahaan mendapatkan

layanan dalam proses notifikasi produk kosmetika sebelum diedarkan di masyarakat. Sistem ini

telah memudahkan proses notifikasi kosmetika karena lebih cepat, transparan, efisien, efektif,

akuntabel, dan profeslonal.

Maka tak heran, kalau sistem notifikasi secara online menjadi solusi atas proses notifikasi

kosmetika yang sebelumnya membutuhkan waktu lama. Dengan demikian, produsen dan
distributor semakin mudah melakukan notifikasi produk kosmetika.

Bagi masyarakat, sistem notifikasi online juga memberikan kemudahan untuk mengakses
jenis-jenis produk kosmetika yang telah mendapatkan notifikasi dari Badan POM Rl. Sebab
masyarakat dapat mengetahui dengan mudah produk kosmetika yang beredar secara legal dan
ilegal.

Yang lebih penting juga dari pengembangan sistem notifikasi online adalah memastikan bahwa
proses notifikasi kosmetika dilaksanakan sesuai prosedur yang benar dan utamanya menjamin
kualitas produk kosmetika sebelum diedarkan. Karena itu, sistem ini lebih efislen karena
memangkas birokrasi yang panjang dalam proses mendapatkan notifikasi produk kosmetika
menjadi mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

B. Pelaksanaan dan Penerapan

1. Pihak yang Terlibat

Kepala Badan POM Rl merupakan pengagas sekaligus penanggung jawab dalam pengembangan
sistem notifikasi kosmetika secara online. Sedangkan pegawal Badan POM merupakan pelaksana

dalam mengembangkan sistem notifikasi online. Selanjutnya, Badan POM memberikan
pelatihan-pelatihan kepada pegawai untuk bisa melaksanakan sistem notifikasi online ini.

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses

Sistem Notifikasi Kosmetika secara online yang diluncurkan pada Januari 2011, mengacu

pada sejumlah peraturan yang telah diterbitkan. Diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan Rl
No.ll75Tahun 2010tentang Izin Produksl Kosmetika, Peraturan Menteri Kesehatan Rl No.ll76
Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika, dan beberapa peraturan teknis lainnya.

Selanjutnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Rl pada tanggal 16 Desember
2010, menerbitkan Peraturan Nomor HK.03.1.23.12.10.12123 tahun 2010 tentang Pedoman
Dokumen Informasi Produk. Peraturan Ini antara lain mengatur tentang tata cara dan
persyaratan penyusunan Dokumen Informasi Produk. Penyusunan DIP secara benar sangat
ditekankan karena menyangkut mutu, keamanan dan manfaat dari produk kosmetika.
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Terkait penerapan sistem notifikasi online yang relatif baru, Badan POM menyelenggarakan
sejumlah pelatihan guna mempersiapkan keahlian pegawai memberikan layanan notifikasi
secara online. Pelatihan juga diberikan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) Kosmetik tentang keamanan kosmetik dan proses penyusunan Dokumen Informasi
Produk (DIP) yang benar.

Layanan notifikasi sistem online ini, juga dilakukan dalam rangka ASEAN harmonisasi terkait
tata cara tertentu dan persyaratan noffikasi produk kosmetika di ASEAN. Indonesia tercatat
sebagai satu satu dari tiga negara yang telah menerapkan sistem notifikasi online.

Pengajuan notifikasi kosmetika online ini dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha
atau perusahaan kosmetika, sehingga lebih bertanggung jawab dan lebih terjamin kerahasiaan
datanya. Melalui sistem ini, produsen dan distributor termasuk masyarakat luas bisa mengakses
jenis-Jenis produk kosmetika yang sudah mendapatkan notifikasi sebelum diedarkan dan
produk kosmetika yang belum mendapatkan notifikasi dari Badan POM Rl.

Terkait tahapan pelaksanaan notifikasi kosmetika, Kepala Badan POM Rl telah menerbitkan
Peraturan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.
Peraturan Kepala Badan POM tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat
(3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang
Noffikasi Kosmetika.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Rl, dijelaskan bahwa kosmetika adalah bahan atau
sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis,
rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut,
terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki
bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi balk.

Pemohon Notifikasi dimaksudkan sebagai industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia
yang telah memiliki izin produksi, importir yang bergerak dibidang kosmetika sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, atau usaha perorangan/badan usaha yang
melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi.
Sedangkan Bahan Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan
atau sintetik yang merupakan komponen kosmetika.

ementara itu, penandaan keterangan produk kosmetika, meliputi aspek keamanan dan manfaat
serta informasi lain yang dianggap perlu dicantumkan pada etiket, brosur, atau bentuk lain
yang disertakan pada kosmetika. Klaim Kosmetika adalah pernyataan pada penandaan berupa
informasi mengenai manfaat, keamanan dan/atau pernyataan lain.

Prinsipnya, Badan POM Rl memastikan bahwa kosmetika yang beredar memenuhi persyaratan

meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim. Karena itu,
kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kode Indeks
Kosmetika Indonesia, serta standar lain yang diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pemenuhan persyaratan mutu kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (Article 9) ASEAN Cosmetic Directive Tahun 2003
dan/atau perubahannya.

Dalam proses penandaan kosmetika, paling sedikit harus mencantumkan nama kosmetika,
kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap
pemohon notifikasi, nomor bets serta ukuran, isi, atau berat bersih termasuk tanggal kedaluwarsa.
Penandaan juga harus mencantum peringatan/perhatian dan keterangan lain.

3. Keahlian Pelaksana

Untuk memastikan pelaksanaan layanan notifikasi kosmetika secara online, pegawai Badan POM
Rl melaksanakan pelatihan-pelatihan baik dari sisi teknis operasionalisasi maupun mekanisme
dan prosedur notifikasi kosmetika secara online.

Selain itu, pelatihan juga diberikan kepada pelaku usaha kosmetika atau industri kosmetika yang
berada di wilayah Indonesia yang telah memiliki izin produksi agar bisa melakukan pendaftaran
produk secara online.

Notifikasi Kosmetik Online baru menuntut pengetahuan manajemen asset melipuf Asset
Lifecycle & Configuration Management dan Routine IT Operation and Planned Works, serta
manjemen terkait pengguna meliputi Request Management and self service dan Incident
Management dengan dikeluarkannya SOP.

4. Sumber Pembiayaan

Untuk mengembangkan sistem notifikasi secara online murni menggunakan anggaran yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun biaya yang dipungut
kepada setiap pemohon notifikasi produk kosmetika masuk menjadi salah satu pendapatan
negara dan hal itu diserahkan kepada kas negara. Biaya notifikasi produk kosmetika yang
dipungut dari pemohon sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Besarnya biaya notifikasi tergantung dari kategori kosmetika yaitu Rp. 400.000 (empat ratus

ribu rupiah) untuk kosmetika rias dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk kosmetika
perawatan. Sistem pembayaran biaya notifikasi tersebut dilakukan secara langsung oleh
pemohon ke kas negara melalui bank yang telah ditunjuk.
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5. Monitoring dan Evaiuasi

Untuk mengawal aplikasi sistem notifikasi online, Badan POM melakukan proses monitoring

dan evaiuasi secara berkala. Monitoring dan evaiuasi sistem ini dimaksudkan untuk memastikan
dan meningkatkan pelayanan notifikasi produk kosmetika secara online.

Badan POM Rl sebagai otoritas pengawas obat dan makanan mempunyai komitmen dan

konsisten melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap produk kosmetika yang
beredar di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat terhadap obat dan

makanan termasuk kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan utamanya mutu produk
kosmetika.

Karena itu, pihak produsen kosmetika apabila mengabaikan standar mutu, keamanan dan

kemanfaatkan notifikasi kosmetika maka bisa dikenakan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis, larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara, penarikan kosmetika yang tidak
memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan/atau klaim dari
peredaran.

Sanksi lainnya berupa pemusnahan kosmetika, dan/atau penghentian sementara kegiatan
produksi dan/atau impor kosmetika serta pembatalan notifikasi. Badan POM Rl juga mengimbau
masyarakat untuk menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen, apabila menemukan
adanya dugaan penyimpangan dalam penerapan notifikasi kosmetika. Adapun nomor kontak
Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM adalah nomor telepon 021-4263333
dan 021-32199000 atau email ke: ulpk(a)pom.go.id atau Layanan Informasi Konsumen di
seluruh Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Badan POM Rl juga secara berkala melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan,

Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya untuk
melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terutama UKM dan stakeholder terkait, termasuk
pelatihan dan konsultasi (coaching clinic) tentang tata cara pengajuan notifikasi, meningkatkan

dialog dengan asosiasi dan stakeholder lainnya untuk memastikan kualitas layanan notifikasi
kosmetika secara online. Di samping itu dilakukan peningkatan dan perbaikan sistem notifikasi
online secara berkelanjutan.
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Kosmetika TIE/

Mengandung Bahan Berbahaya

V  o

Beberopa jenis dan merek kosmetik berbahaya yang ditemukan beredar luas oleh Badan POM.

C. Keberlanjutan dan Peluang Replikasi

1. Pembelajaran Utama

Pelaksanaan notifikasi kosmetik secara on//ne telah meningkatkantransparansidanakuntabilitas

pelayanan publik. Sistem ini mempermudah pelayanan dalam proses notifikasi kosmetika

secara online.

Melalui sistem layanan notifikasi kosmetika secara lain, layanan menjadi lebih cepat dan muda,

transparan, akuntabel dan profeslonal. Selain memudahkan pelaku usaha kosmetika yang
mengajukan permohonan notifikasi produk, sistem ini juga memberi akses yang luas kepada
terkait produk kosmetik yang beredar di masyarakat di seluruh Indonesia.

Dengan sistem ini meminimalkan kontak langsung antara pemohon dengan petugas Badan
POM sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh petugas Badan
POM.
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2. Aspek Keberianjutan

Sistem notifikasi kosmetika secara online sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat
saat ini. Karena itu, pelayanan yang cepat dan muda melalui sistem notifikasi kosmetika secara

online dipandang periu untuk terus dikembangkan dan dilanjutkan.

Untuk keberianjutan dan meningkatkaan layanan notifikasi kosmetika, Badan POM Rl melakaukan

penyiapan sumber daya manusia pelaksana sistem online ini termasuk menyiapkan infrastruktur
pendukung guna terlaksanakan sistem notifikasi kosmeb'ka secara online. Kesiapan SDM tersebut
terutama ditujukan kepada pegawai Badan POM Rl agar bisa memberikan layanan notifikasi

kosmetika dengan menggunakan sistem online.

3. Peluang Replikasi

Layanan notifikasi kosmetika melalui sistem online telah terbukti memberikan kemudahan
kepada pelaku dunia usaha kosmetika untuk melakukan notifikasi produk kosmetika.
Sistem layanan secara oniine yang lebih efisien ini, tidak hanya diterapkan di lingkungan

Badan POM Rl, tetapi juga bisa diadopsi pada badan publik atau lembaga lainnya.

D. Perspektif Reformasi Birokrasi

Dari sisi perubahan organisasi dalam rangka implementasi e-Government Jangka panjang
sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Badan POM telah memulainya dengan melakukan
integrasi system Notifikasi Kosmetika Oniine dengan proses pembayaran e-Payment (dalam
pengembangan) serta e-Sen/ice antrian elektronik kosmetik. Hal penting dalam penyempurnaan
reformasi birokrasi di Badan POM adalah peningkatan transparansi, efisiensi dan efektivitas
pelayanan notifikasi kosmetik melalui e-Payment. Dalam rangka penajaman reformasi birokrasi
itu juga, Badan POM menerapkan quaiity management system (QMS).

Sistem notifikasi secara online di Badan POM Rl bisa menjadi model pelayanan publik di sejumlah
badan atau lembaga publik lainnya. Sistem yang diterapkan dalam notifikasi kosmetika ini telah
memberikan ruang kemudahan bagi pihak yang melakukan notifikasi produk kosmetika.

Dari sisi sisi tata laksana prinsip mudah, cepat, efisien, efektif, transparan dan akunbel melalui
penggunaan sistem notifikasi kosmetika secara online sesungguhnya sejalan dengan semangat
reformasi birokrasi. Pelayanan dengan sistem notifikasi kosmetika secara oniine dapat
menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh petugas BPOM.

Karena itu, sistem notifikasi kosmetik secara online telah mendorong transparansi dan
akuntabilitas pelayanan publik. Sistem ini juga mempercepat akses konsumen terhadap produk,
mempermudah proses permohonan notifikasi karena dapat dilakukan dari seluruh Indonesia.
Karena itu, kedepan peluang ini harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha termasuk UKM untuk
meningkatkan daya saing bagi produk kosmetika Indonesia di pasar nasional, regional dan
bahkan global.
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BAGIAN VII

INATRADE Kementerian Perdagangan

Menjawab Tantangan Perdagangan Bebas

U.

PELABUHAN PETI KEMAS. Pengurusan izin ekspor dan impor sekarong menjadi lebih mudah karena honya melalui
satu pintu saja. langkah panjang yang berbelit dalam pengurursan ijin perdagangan telah berakhir melalui Penerapan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP di Kementerian Perdagangan.

A. Masalah, Pendekatan dan basil

Dalam era perdagangan modern, arus keluar masuk barang harus benar-benar dilakukan
pendataaan.Karena itu, lalulintas barang ekspor/impor tersebut harus terdaftar melalui
mekanlsme perlzinan yang dikeluarkan pemerintah. Ini menjadi salah satu satu syarat yang
disepakati saat kita masuk dalam pasar bebas ASEAN 2015 mendatang.

Untuk itu mau tidak mau, mekanisme birokrasi harus dilewati oleh pelaku usaha dalam
mengajukan izin. Masalahnya, birokrasi yang rumit, banyak pintu serta perilaku koruptif kerap
menjadi halangan bagi pelaku usaha dalam mengajukan izin.
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I s Sutus PiiKementenanPefdagangmRepubUlt-x j B JINATRADE - KemerHeiian Pcidag...

LAYANAN PERDAGANGAN
LUAR NEGERI

STATUS PBWOHONAN

Seiamat Datang di INATRADE,
Silahkan meng.s, data dibawah .n, sesua. dengan lembar Tanda Terima Permohonan Perij
Oirektorat

DIREKTORAT I

Nomor Pendaftaran

NPWP

MPOR

2564 /INATRADE/ i2 / 2013

iffi . 09O . 465 . 5 - 621 . 000

Atau cukup menogunakan koda barcode pada Tanda Terima Permohonan Perijinan (Lembar

!S64/lNATRADE/12/aoi3 untuk NPWP; 21.090.465.5-621.000

Setiap saatpemohon daoat melihat status penyelesaian ijin.

Padahal, siapa yang tidak mau usahanya berjalan secara legal tanpa dicap menyalahi aturan.

Birokrasi banyak pintu, lamanya proses perizinan yang dikeluhkan pelaku usaha mulai hilang

sejak adanya program Inatrade yang digulirkan oleh Kementerian Perdagangan.

Inatrade memungkinkan pelaku usaha mengurus perizinan perdagangan melalui satu pintu dan

sebuah sistem terpadu. Pintu masuk melalui satu loket terpadu serta prosesnya bisa sehingga

pelaku usaha bisa mengetahui sejauh mana proses perizinannnya.

Inatrade dikembangkan sebagai salah satu sarana untuk menuju Indonesia National Single

Window (INSW),yakni sebuah sistem data terpadu yang mencatat barang keluar dan masuk
Indonesia.

INSW sendiri adalah salah satu syarat untuk menuju ASEAN Single Window sebuah sistem data
terpadu yangakan mulai berlaku pada tahun 2015 seiring dengan mulainya pasar bebas ASEAN.

Sebelum adanya Inatrade Inl, perizinan impor ditangani oleh 18 instansi, sementara untuk Izin
ekspor ditangani 4 instansi.Hal ini memungkinkan butuh waktu yang lama dan birokrasi panjang.
Di Kementerian Perdagangan sendiri, sebelumnya izin ditangani oleh lima direktoratlnatrade

menggabungkan itu semua sebagai sebuai loket tunggal (single entry single ex/f/Dengan
begitu, intesitas pertemuan pelaku usaha dengan petugas perizinan bisa ditekan/diminimalisir.
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Tidak bisa dipungkiri, intensitas pertemuan yang tinggi itu berpotensi melahirkan budaya suap/
gratifikasi. Dua kali pertemuan dengan petugasyakni saat menyerahkan permohonan perizinan
berikut persyaratannya dan saat mengambil Izin yang sudah jadi. Bahkan, jlka mengurus secara

online, pelaku usaha hanya bertemu sekali dengan petugas loket saat mengambil izin yang
sudah jadi. Inatrade memungkinkan pelaku usaha atau masyarakat memantau sampai di mana
proses pengajuan izinnya.

Selain itu, warga juga lebih dipermudah dalam mengurus perizinan karena hanya cukup
mengurus di satu tempat. Melalui Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Kementerian

Perdagangan, pelaku usaha bisa mengurus berbagal izin yang dibutuhkan. UPP adalah loket
tunggal (single entry single exit) yang bisa melayani 51 perizinan termasuk izin impor/export
barang, Hasil pengembangan sistem Inatrade, UPP Kementerian Perdagangan bahkan saat ini
juga melayani perizinan terkait standarisasi.

Menurut data Kementerian Perdagangan hingga saat ini baru 469 perusahaan yang mengakses
pengajuan perijinan melalui sistem INATRADE dan pada akhir 2010 pemerintah menargetkan
jumlah perusahaan yang melakukan pengurusan perijinan secara daring melalui laman http://
www.depdag.go.id dan http://inatrade.depdag.go.id mencapai 1.500 perusahaan.

Hingga kini layanan pengurusan izin ini dirasakan banyak manfaat bagi pelaku usaha dalam
kepastian berusaha. Tak ayal, daya saing serta minat investasi lebih tinggi. Lihat saja, pada 2007,
sebelum Inatrade diaplikasikan nilai ekspor Indonesia "hanya" USD 114,1 miliar. Pada 2011,
empat tahun setelah Inatrade diperkenalkan terdapat lonjakan hingga dua kali lipat menjadi
USD 203,5 miliar.

Tak heran jika hak aksesnya pun terus bertambah. Berdasarkan data Kemendag hingga akhir
2012 sebanyak 2.786 perusahaan yang memiliki hak akses. Jumlah ini naik 6,9% menjadi 2.981
perusahaan pada Maret 2013 dan meningkat 14,8% menjadi 3.422 perusahaan.

B. Pelaksanaan dan Penerapan

1. Pihak yang terlibat

Inatrade muncul dengan difasilitasi bagian ekspor impor Kementerian Perdagangan.

Pembangunan Inatrade oleh Kementerian Perdagangan adalah sebuah tuntutan untuk

mendukung adanya INSW. Apalagi pasar bebas ASEAN sudah didepan mata yang menuntut
adanya sistem terpadu itu. Setelah berbagal upaya dilakukan dan pemilihan beberapa
sistem best practice, maka dipilihkan Inatrade. Sebagai pelaksana sebagai pihak internal yang
terlibat, dibentuklah UPP sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Fasilitasi Ekspor dan
Impor. UPP inilah sebagai pintu tunggal dan terpadu dalam pengurusan izin yang dibutuhkan.
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Suasana yang nyaman pelayanan Inatrade

Selain itu sistem ini juga dinilai bisa merevolusi custom clearance karena data-data penting soal

ekspor/impor lansung dikirim ke Bea Cukai dan INSW untuk keperluan selanjutnya. Kemudahan

dari hadirnya Inatrade juga dirasakan oleh institusi Surveyor / Fumigator.

1. Strategi dan Pengorganisasian Proses

Awalnya memang masyarakat terkejut dan seolah-olah tak percaya, apakah bisa mengurus
perizinan tanpa bertemu dengan yang mengurus izin.Keraguan itu akhirnya bisa dijawab
oleh sistem ini.Setelah upaya edukasi dan soslalisasi kepada masyarakat terutama pelaku
usaha, sambutan ternyata cukup baik. Sekarang bisa terbuktikan bahwa mengurus perizinan
tidak harus bertemu dengan pegawai pemerintah.

Pola edukasi dan soslalisasi dilakukan, diantaranya dengan datang ke daerah-daerah
ntuk memperkenalkan sistem ini, terutama sistem online Inatrade. Sistem online sangat
membantu pelaku usaha di daerah sehingga tidak perlu datang ke Jakarta untuk mengurus
izin, semua bisa dilakukan secara online.
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Saat ini bisa mengatakan, Kementerian Perdagangan melalui Inatrade berada di posisi

terdepan dalam hal pengurangan sampai dalam batas minimal intensitas pertemuan antara
pelaku usaha (pemohan izin) dan pejabat publik.

Hal ini selaras dengan upaya penegak hukum dalam memberantas korupsi bahwa pertemuan
antara dua orang yang berkepentingan, makan ada potensi untuk korupsi.
Koordinasi dilakukan dengan instansi baik unit kerja internal kemendag maupun instansi
lain. Untuk unit kerja eksternal, dibutuhkan koordinasi karena proses perizinan melewati
direktorat lain.

UPP ini hanya sebuah loket, single entry single exit tempat memasukan permohonan izin
dan mengambil izin yang sudah Jadi. Sementara yang memroses lain adalah direktorat lain.

Sementara koordinasi dengan instansi eksternal seperti dengan beacukai, Kementerian
Pertanian, BP POM, surveyor, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Industri.

Dengan Kementerian Kehutanan misalnya, dibutuhkan izin untuk membuktikan bahwa

produk kayu bukan berasi dari pembalakan liar dan dari kayu dari produk yang bisa

diperbaharui.

Ke depan akan ada koordinasi dengan Ditjen Pajak di mana selama ini NPWP masih

dimasukan secara manual. Jika sudah ada kerjasama, bisa diketahui apakah NPWP benar
atau tidak, atau bila pajak belum dibayar, pengajuan izin bisa ditolak secara otomatis oleh
sistem Inatrade.

2. Keahlian Pelaksana

Terkait dengan layanan dalam jaringan (online), Inatrade membutuhkan berbagai tenaga
ahli pengembangan sistem. Pada 2012, Kementerian Perdagangan telah mengajukan

pengadaan tenaga ahli pengembangan Inatrade yang terdiri dari Project Manager, System
Analyst, Electronic Data Interchange (PDE) Analyst, Programmer AplikasI, Database
Admlninstrator, Network Admininstrator. Selain itu juga dibutuhkan tenaga pendukung

yang terdiri dari Administrator Proyek, Technical Writer, dan Data Entry. Tugas pokok
tenaga ahli dalam kelompok ini adalah merencanakan, dan mengembangkan basis data,
pelayanan data dan merencanakan dan melaksanakan pelayanan dan pengembangan
teknologi informasi.

Tentu saja keahlian lain di luar kemampuan sistem dalam jaringan juga dibutuhkan. Dalam
kaitan ekspor impor kemampuan analisa hambatan perdagangan, harmonisasi kebijakan
perdagangan, pengembangan ekspor, perdagangan internasional dan analisa kebijakan
standarisasi akan mendukung sistem Inatrade berjalan lebih baik. Secara umum para
analis ini bertugas untuk: a. melakukan kajian dan pengembangan kebijakan di bidang
ekspor, bidang impor dan bidang pengamanan dan fasilitasi perdagangan; b. pelaksanaan
koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh masukan dalam perumusan
rekomendasi kebijakan di bidang ekspor, bidang impor, dan bidang pengamanan dan
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Layanan yang ramah dan lebih personal.

fasilitasi perdagangan; dan c. pelaksanaan

monitoring dan evaluasi kebijakan di

bidang ekspor, bidang impor, dan bidang
pengamanan dan fasilitasi perdagangan.

3. Sumber Pembiayaan

Setlap tahunnya anggaran yang dipakai

untuk sistem inl tidak mencapai Rp. 2

mlliar.Anggaran banyak dipakai untuk

pengembangan sistem. Pasalnya, jlka

hanya untuk perawatan engine tidak

terlalu mahal.Sistem sudah cukup stabil

saat ini.Namun pengembangan harus terus

dilakukan untuk terus memperbaharui dan

meningkatkan kemampuan sistem.

Upgrading dan updating ini dilakukan untuk

lebih memperluas pelayanan perizinan.

Misalnya dengan semakin terintegrasinya

layanan online dengan kementerian/

lembaga lain. Biaya murni berasal dari

APBN anggaran miliki Direktorat Fasilitasi

Impor Kementerian Perdagangan.

4. Monitoring dan Evaluasi

Inatrade memang harus terus dikembangkan, terutama sistemnya. Sistem yang ada harus

bisa mengakomodir kebutuhan pelaku usaha yang mengurus perizinan. Yang paling utama

yang akan dikembangkan adalah sisi pelayanan publiknya. Karena itu, proses pembuatan

izin akan dipercepat dengan pengembangan sistem.

Ke depan, UPP yang saat ini adalah unit teknis diharapkan bisa menjadi unit kerja tersendiri

sehingga perizinan bisa dikelola semua. Dengan unit kerja yang madih ada di bawah

direktorat lain, UPP memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.Usulan
telah dimasukan ke Kementerian PAN dan RB agar UPP ini bisa berdiri sendiri sebagai unit
kerja yang menangani perizinan.
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Bukti Permohonan dicetak secara elektronik.

c. Keberianjutan dan Peluang Replikasi

1. Pembelajaran Utama

Untuk melayani publik sebenarnnya hanya dibutuhkan kemauan dari instansi pemerintah.

Didukungolehsistemyangbaik,pelayananprimabisadihadirkankepadamasyarakat. Pelayanan

prima ini harus bisa dilakukan dan dikoordinasikan dengan instansi pemerintah yang lain.

Ke depan, koordinasi harus diperkuat untuk lebih memadukan sistem pelayanan publik ini.

Dukungan penting juga harus ada dari pelaku usaha sebagai "konsumen" sistem ini.

Masyarakat harus terbiasa dengan sistem yang baik ini. Sistem yang memudahkan serta
menjauhkan dari potensi suap/gratifikasi.

2. Aspek Keberianjutan

Inatrade akan dikembangkan terus sistemnya. Yang paling utama yang akan dikembangkan
adalah sisi pelayanan publiknya. Proses pembuatan izin akan dipercepat serta akan
menggandeng instansi terkait seperti Ditjen Pajak.
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Koordinasi dengan Ditjen Pajak dimana selama ini NPWP masih dimasukan secara manual.
Jika sudah ada kerjasama, bisa diketahul apakah NPWP benar atau tidak, atau biia pajak

belum dibayar, pengajuan Izin bisa ditolak secara otomatis oleh sistem Inatrade. UPP yang
saat Ini adalah unit teknis diharapkan bisa menjadi unit kerja tersendiri sehingga perizinan

bisa dikelola semua. Saat ini, sumber daya manusia yang terbatas.

3. Peluang Replikasi

Ditjen P2HX sedang menunggu izin dari Kementerian Perdagangan untuk mengadopsi

sistem Inatrade. Tahun depan mulai dipakai untuk Izin impor produk holtikultura. Ditjen

P2HT nanti mengembangkan sistem sejenis untuk keperluan mereka sendiri.

Adapun Kementerian Kehutanan, memakai programmer Inatrade untuk membuat aplikasi
Sistem Informasi Legallitas Kayu (SILK).

Kedua kementerian ini yang secara langsung "berguru" pada Intrade. Semakin banyak
kementerian/lembaga yang menggunakan sistem elektronik seperti Inatrade ini, akan semakin

bagus karena memang harus dibangun sebuah sistem untuk aliran informasi yang dibutuhkan
dalam pelayanan publik.

Apalagi sistem yang dibangun menggunakan standar internasional. Karena itu diharapkan,
semakin banyak instansi yang memiliki sistem atau segera membangun sistem yang

kompatibel dengan instansi yang lain.

D. Perspektif Reformasi Birokrasi

Terdapat perubahan organisasi dalam Inatrade. sebagai salah satu aspek pent'ng yang harus
diperhatikan dalam melakukan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi. Bekerjanya organisasi
Inatrade memperlihatkan tiga unsur, yaitu: adanya orang yang bekerja (man) yang terdiri dari
tenaga-tenaga ahli dan pelaksana, adanya kerjasama (cooperation) di dalam dan antar bagian
dan adanya tujuan (goal) yang akan dicapai oleh organisasi tersebut yakni pelayanan terbaik
yang efisien, efektif dan transparan.

Inatrade telah terbukti mengurangi intensitas pertemuan pelaku usaha dengan petugas
pembuat izin serta tidak bertemuanya pejabat yang berwenang menandatangani perizinan
adalah sebuah terobosan besar. Minimnya pertemuan dua pihak ini mengurangi potensi
suap dan gratifikasi. Sistem online juga memungkinkan pelaku usaha yang ada di daerah bisa
mengurus perizinan dari daerah asalnya, tidak perlu ke Kementerian Perdagangan di Jakarta.

Dalam tata laksana, Inatrade juga memenuhi persyaratan dalam reformasi birorasi. Perbaikan
ketatalaksanaan dalam reformasi birokrasi yang dimaksud adalah melakukan serangkaian
proses analisis dan perbaikan tatalaksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
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efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam
setiap hal yang akan dicapai dalam suatu organisasi. Sistem single enter single exit yang diusung
Inatrade menghilangkan kerumitan birokrasi. Dari semula lima direktorat di Kementerian
Perdagangan, sekarang hanya satu di loket tunggal Ekspor impor yang semula ditangani oleh
18 instansi/lembaga, terus diupayakan menjadi terpusat. Misalnnya saat ini Inatrade juga

menangani perizinan untuk standarisasi. Dengan begitu waktu pembuatan perizinan menjadi
lebih cepat dari semula sampai 10 hari saat ini hanya 2-3 hari saja. Prosesnya juga bisa dipantau

langsung oleh pelaku usaha pembuat izin sehingga mengedepankan tranparansi publik pada
kinerja lembaga negara.
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BAGIAN Vill

LPSE Kementerian PU

Optimalisasi dan Efisiensi Pengadaan

Barang dengan e-Procuremen
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Pengadaan barang/jasa diumumkan secara transparan.

A. Masalah, Pendekatan dan Hasil

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau (E-Procurement) Kementerian Pekerjaan
Umum merupakan unit kerja yang dibentuk untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP)
atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan barang dan jasa secara elektronik. LPSE melayani registrasi
penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. Sebelum
menerapkan sistem LPSE, pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pekerjaan Umum masih
dilaksanakan dengan cara manual.
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Bahkan informasi tentang jenis barang dan jasa serta jumlah biaya juga masih terbatas. Namun,
sejak LPSE diberlakukan di Kementerian Pekerjaan Umum, publik terutama peserta yang akan
mengikuti proses pengadaan barang dan jasa bisa mengakses proses lelang. Dengan demikian,
LPSE Kementerian Pekerjaan Umum telah mendorong peningkatan transparansi dalam
pengadaan barang dan jasa.

Sistem Ini tidak hanya mengubah cara pengadaan barang dan jasa darl sebelumnya manual
menjadi elektronik semata, namun juga mendorong persalngan yang sehat di antara para
pelaku usaha dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, sistem e-Procurement ini
juga mempercepat terwujudnya optimalisasi dan efisiensi belanja negara.

Sistem layanan yang berbasis internet ini telah mencegah potensi terjadinya korupsi. Tidak
ada lagi kongkalikong antara penyedia jasa layanan maupun pengguna layanan dalam proses
pengadaan barang dan jasa. Semua peserta bisa mengakses persyaratan yang harus dipenuhi
dalam proses pengadaan barang dan jasa.Peserta juga bisa mengakses dan mengetahui
tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa, jumlah atau nilai terkait barang dan jasa tersebut.

Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik memanfaatkan fasilitas
teknologi komunikasi dan informasi, dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik
yang disediakan oleh LPSE Kementerian Pekerjaan Umum. LPSE Kementerian Pekerjaan
Umum dimulai dari Registrasi Penyedia Jasa, Informasi Umum Satuan Kerja, Informasi
Rencana Umum Pengadaan, Pengadaan/Pelelangan secara Semi e-Procurement, Pengadaan/
Pelelangan secara Full e-Procurement, dan Informasi terkait dengan monitoring pelaksanaan
kegiatan (emonitoring). Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka
penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat
dipertanggungjawabkan.

Hak sefap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas

pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Paitisipasi atau pelibatan

masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum

yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik, kewajiban Badan

Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi secara cepat, tepat waktu,
biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, dan kewajiban Badan Publik untuk membenahi
sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang
berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Berdasar UU KIP, Lingkup Badan
Publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislab'f, serta penyelenggara negara lainnya
yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN)/Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah,
balk yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya
masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana
yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau
luar negeri.
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Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No.l4Tahun 2008, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai
salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 156/KPTS/M/2011 tentang Penetapan
Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan terbentuknya PPID maka pemohon informasi sesuai
dengan haknya dapat memperoleh informasi publikyang dihasilkan oleh Kementerian Pekerjaan
Umum. Publik bisa mengakses berbagai jenis pengadaan barang dan jasa termasuk nilai proyek

tersebut melalui internet.

Informasi dalam sistem LPSE memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu
dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini dapat mencegah berbagai kegiatan
pengadaan barang/jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaksanaan dan Penerapan

1. Pihak yang terlibat

Penggagas dan pelaksanaan sistem baru, Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum adalah sumber daya manusia (SDM) yang

ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, untuk meningkatkan kapasitas

pengelola LPSE memang melibatkan konsultan di bidang IT. Akan tetapi

penggagas dan pengelola berasal dari SDM di Kementerian Pekerjaan Umum.

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses

Pengembangan E-Procurement di Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan secara bertahap.

Tahun 2002, Kementerian Pekerjaan Umum mulai merintis pelaksanaan e-Procurement yang

dikenal dengan istilah Copy To Internet (CTI). Copy To Internet (CTI) yaitu kegiatan penayangan
seluruh proses dan hasil pengadaan batang/jasa melalui internet oleh panitia pengadaan. Dalam
tahap ini belum ada transaksi elektronik yang terjadi karema kondisi infrastruktur jaringan
internet, sumber daya manusia internal dan eksternal yang belum cukup tersedia. Meski sudah
memperkenalkan e-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pekerjaan
Umum, namun proses pengadaannya masih manual.

Tahun 2004, Kementerian Pekerjaan Umum mulai menerapkan sistem Semi e-proc (Semi
e-Procurement) di Pusat dan DKI Jakarta. Semi e-Procurement yaitu kegiatan pengadaan
barang/jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet) secara
interakb'f antara pengguna jasa dan penyedia jasa dan sebagian lagi dilakukan secara manual
(konvensional).
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Selanjutnya, tahun 2011 Full e-Proc CTI dalam pengadaan barang dan jasa juga belum bisa
diterapkan. Semi e-Procurement Plus atau full e-Procurement yaitu proses pemilihan penyedia
barang/jasa yang dilakukan dengan cara memasukkan dokumen (file) penawaran melalul
sistem e-Procurement, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan penjelasan dokumen seleksl/lelang masih dilakukan melalul tatap muka antara
pengguna jasa dengan penyedia jasa.

Pada tahun 2012 sudah diberlakukan Full eProc di 24 ProplnsI dl Indonesia dan Semi eProc
diberlakukan dl 9 Provlnsl.Untuk tahun 2013, Full e-Proc sudah bIsa diberlakukan di 31 Propinsi

dan Semi eProc dl 2 Provlnsi yaknl Propinsi Papua dan Papua Barat. Kedua propinsi tersebut
maslh terkendala akses Internet yang masih terbatas.

Penerapan proses elektronik secara bertahap inl bertujuan untuk menurunkan tingkat
reslstensi dan meningkatkan akseptabilitas dan partislpasl. Sebab pada saat awal Implementasi

E-Procurement, Internet merupakan suatu hal yang relatif maslh baru dikenal oleh masyarakat.

Jika padasaatitu langsungditerapkanfull E-Procurementdikhawatirkan para plhakyangterlibat

dalam e-Procurement tidak slap dan akan menghambat dan memperlambat proses pengadaan

yang beraklbat pada tertundanya proses pelaksanaan proyek-proyek Infrastruktur ke-PU-an.

Pendaftaran poda e-Procurement tidak perlu dengan petugas.
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Pelaksanaan e-Procurement 2002-2013, tercatat ada 51.070 jumlah paket proyek pengadaan
barang dan jasa sudah diakses ke sistem dengan nilai proyek sebesar Rp212.107.843.716.990
(Rp212,107 triliun).

3. Keahlian Pelaksana

Berhubung Layanan Pengadaan Barang/Jasa berbasiskan teknologi internet, maka LPSE
Kementerian Pekerjaan Umum terus menlngkatkan kapasltas tenaga ahli melalui pendidikan
dan pelatihan. Sebab kemampuan SDM menjadi modal utama dalam memberikan pelayanan
secara elektronik.

Pada awalnya, sistem LPSE dianggap sesuatu yang baru, meski di negara lain sistem ini sudah
lama berlaku dalam pross pengadaan barang dan jasa. Saat ini, LPSE Kementerian Pekerjaan
Umum sudah mampu memberikan pelayanan secara elektronik dengan kemampuan sumber
daya manusia yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum melalui Pusat Pengolahan Data

(Pusdata) Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum bermula dari diterbitkannya Keppres NomorSOtahun 2003

yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.Secara eksplisit Keppres tersebut
mengijinkan proses pengadaan melalui e-Procurement (elektronik).

Beberapa instansi mulai mengembangkan sistem Electronic Goverment Procurement (EGP).

Pemerintah Kota Surabaya mengawali pengembangan dan penerapan EGP sejak tahun

2005 dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota nomor 10 tahun 2005. Pada tahun yang
sama, Departemen Pekerjaan Umum juga mengeluarkan Peraturan Menteri PU nomor 207/
PRT/M/2005 yang mengaturpelaksanaan pengadaan barang secara elektronik di lingkungan

departemen tersebut.

Sementara itu, Departemen Komunikasi dan Informatika mengembangkan pula sistem

EGP dengan nama SePP (Sistem e-Pengadaan Pemerintah) sejak tahun 2004 untuk
digunakan oleh instansi-instansi pemerintah. Selain tiga instansi tersebut, masih banyak
lagi yang telah mengembangkan sistem EGP untuk digunakan di instansi masing-masing.

4. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk mengembangkan sistem LPSE Kementerian Pekerjaan Umum
adalah murni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya, biaya
pengembangan sistem LPSE Kementerian Pekerjaan Umum tidak melibatkan pihak swasta atau
asing melainkan berasal dari APBN.
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5. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaansistem LPSE Kementerian Pekerjaan Umumtelah berdampakpositif bagi peningkatan
kualitas pelayanan publik. Sistem ini menuntut kesiapan sumber daya manusia yang memadai
agar proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan secara baik. Untuk itu, proses perbaikan
dan penyiapan sumber daya manusia terusdilakukan.Saat ini, pengadaanbarangdanjasadengan

Layanan Pengadaan Secara Elektronik sudah bisa diterapkan di Kementerian Pekerjaan Umum.

Hal ini terlihat dari proses pengadaan barang/jasa melalui sistem e-Procurement di Kementerian
Pekerjaan Umum makin baik dari tahun ke tahun. Sistem yang dimulai sejak tahun 2002 ini,
hampir dipasb'kan bisa diterapkan ke seluruh daerah pada tahun 2014.

Sistem informasi dan teknologi (IT) di Pusat Pengolahan Data Kementerian PU sudah
berstandar internasional dan dijamin keamanannya yakni System Assesment sesua\ World Bank

Consultant (2011) "Based on the information provided at this time, the Bank could grant a
conditional use of e-Procurement by the Ministry of Public Works for Bank-funded projects".IT
Security Assesment o\eh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) tahun 2012 menilai bahwa "Tidak
ditemukan celah berbahaya di server e-Procurement". Artinya sudah terjamin keamanan data
yang ada. Keuntungan menggunakan e-Procurement adalah Sistem Terpusat dan lebih mudah
dikontrol. Selain itu, relatif lebih mudah dalam proses pengiriman data (file).

Tahun 2014 mendatang, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan 100 persen propinsi
dalam pengadaan barang dan jasa sudah bisa melasanakan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE). Untuk mendukung target tersebut, perlu pengembangan jaringan internet
di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur teknologi internet perlu dibangun, disamping
penguatan kapasitas pengelola dalam pengadaan barang dan jasa.

C. Keberlanjutan dan Peluang Replikasi

1. Pembelajaran Utama

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dapat dipastikan
telah meningkatkan pelayanan publik secara transparan, obyektif, efektif dan efisien serta tepat
waktu.

Dampak paling nyata dari penerapan sistem e-Procurement adalah berkurangnya kasus korupsi
dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pekerjaan Umum. Melalui sistem
e-Procurement, bisa mencegah terjadinya korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Sebab penyedia maupun pengguna akan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa
sesuai peraturan perundang-undangan.
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2. Aspek Keberlanjutan

Layasan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum mengacu pada UU
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres Nomor 70 tahun 2012, Peraturan
Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2008 tentang Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi
di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri PU Nomor: 207/PRT/M/2005
tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik, dan Surat Edaran

Menteri PU Nomor: 7/SE/M/2012 tanggal 26 November 2012 tentang Pelaksanaan Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement). Dengan payung hukum
yang ada, sistem ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu, seluruh data pengadaan
barang dan Jasasudah terintegrasi di Pusat Pengolahan Data Kementerian Pekerjaan Umum.

3. Peluang Replikasi

Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik ini menjadi salah satu model dalam meningkatkan

pelayanan publik. Sistem ini bisa diadopsi oleh kementerian/lembaga termasuk BUMN/BUMD
dan pihak swasta. Penerapan Sistem LPSE ini terus meningkat di sejumlah wilayah di Indonesia.
Meskipun LPSE Kementerian Pekerjaan Umum hanya satu unit dan terpusat di Pusat Pengolahan

Data (Pusdata) Kementerian Pekerjaan Umum, namun Unit Layanan Pengadaan atau Pokja ULP
sudah tersebar di 33 propinsi. Penyedia Jasa LPSE juga tersebar di 33 propinsi dengan satu kode

akses untuk seluruh pelelangan barang dan jasa di Kementerian PU.

D. Perspektif Reformasi Birokrasi

Setiap badan publik dituntut untuk memberikan pelayanan publik secara transparan, akuntabel,

cepat dan tepat. Untuk itu, Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Pekerjaan
Umum menjadi solusi dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel,
mudah, murah dan cepat. Dari aspek reformasi dalam organisasi, Kementerian Pekerjaan
Umum sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1S6/KPTS/M/2011
tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Dari segi tata laksana dengan terbentuknya PPID maka pemohon informasi sesuai dengan
haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Pekerjaan
Umum. Publik bisa mengakses berbagai jenis pengadaan barang dan jasa termasuk nilai proyek
tersebut melalui internet. Untuk dapat meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Pekerjaan
Umum terus dan akan melakukan penyempurnaan sistem termasuk meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia terutama dalam sumber daya manusia pelaksana pengadaan barang/
jasa secara elektronik.
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BAGIAN IX

Bidikmisi Kemendikbud

Upaya Memutus Mata Rantai Kemiskinan

FORUMt

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M.Nuh, dengan Parlemen Beasiswa Bidikmisi.

A. Masalah, Pendekatan, dan Hasil

1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah saiah satu investasi jangka panjang. Pendidikan juga
merupakan saiah satu indlkator kemajuan suatu negara. Akses masyarakat
pada pendidikan menjadi tolak ukur. Sebagai sebuah negara berkembang,
Indonesia masih memiliki akses pendidikan tinggi yang rendah. Tahun 2010,
Angka Partisipasi Kasar (APK) secara nasional baru mencapai 18,7 persen.
Padahal, sebuah negara dikatakan maju jika memiliki APK tak kurang dari 40
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persen. Sebuah pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi pemerintah meski telah
menganggarkan 20 persen APBN-nya untuk sektor pendidikan. Bukan hanya
perkara anggaran saja.Kecilnya nilai APK ini adalah masalah multisektor. Mulai
dari kurangnya daya tampung kampus perguruan tinggi hingga kekurangtahuan
masyarakat pada peran pendidikan tinggi sebagai pengungkit sosiai.

Masalah lain jelas terletak pada masalah yang selama ini dinilai kuno,
yakni daya beli atau sumber dana masyarakat. Pada umumnya warga
dengan kemampuan ekonomi lemah selama ini masih menjadikan
pendidikan, pendidikan tinggi terutama, bukan sebagai kebutuhan utama.
Soal hambatan biaya ini diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
yang belum bisa menggratiskan biaya pendidikan tinggi. Karena itu melalui
Direktorat Pendidikan Tinggi dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN),
sejak 2003 telah disusun beberapa skema bantuan.

Beberapa skema tersebut antara lain, Biaya Mengikuti Ujian (BMU), biaya

transport (biaya hidup), Bantuan Biaya Mahasiswa (BBM), dan Beasiswa/
Bantuan Mandiri.BMU merupakan skema untuk memberikan pembebasan

biaya mengikuti ujian masuk PTN. Sedangkan Biaya transport adalah biaya hidup

sementara bagi masyarakat yang mampu membuktikan ketidakmampuannya

kepada panitia lokal. Sementara BBM merupakan skema pendanaan yang

diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari golongan ekonomi lemah dan

memenuhi syarat akademik tertentu.

Lalu ada pula Bantuan Mandiri atau Beasiswa yang selama ini dikelola oleh
masing masing penyelenggara pendidikan tinggi dengan persyaratan berprestasi
dan atau pernah menjuarai lomba lomba keilmuan tertentu. Namun dari skema
bantuan tersebut, Jumlah mahasiswa tak mampu yang dibantu masih sangat
kurang, tak lebih dari 3 persen dari total mahasiswa secara nasional, termasuk
golongan yang tidak mampu namun berpotensi akademik baik. Padahal dengan
rendahnya akses pendidikan tinggi oleh masyarakat kurang mampu otomatis
akan mengurangi daya saing dalam mengakses kesempatan hidup yang lebih baik.

2. Inovasi Reformasi Birokrasi

Tak cukup pada skema bantuan pendidikan sebelmnya, skema baru disiapkan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan program Bidikmisi,
sebuah program bantuan biaya pendidikan yang benar-benar membidik
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kelompok sosial ekonomi yang pantas dan bersedia untuk dibantu. Mereka yang
mendapat bantuan dalam skema bantuan ini adalah peserta didik menengah
atas yang akan lulus pada tahun akademik berjalan atau alumni yang berpotensi
menyelesaikan pendidikan tinggi dalam rentan usia 18 - 24 tahun.

Selain itu, peserta didik yang berasal dari golongan tak mampu yang bisa
dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari instansi berwenang, slip
gaji dengan nominal batas atas tertentu, atau rekomendasi yang diberikan oleh
pemuka masyarakat yang menyatakan ketidakmampuan yang bersangkutan.

Sifat bantuan biaya pendidikan ini memiliki prinsip keadilan, menyeluruh,

berkelanjutan dan berkualitas. Adil karena semua peserta didik yang memenuhi
persyaratan pendaftaran dalam hal ekonomi dan potensi akademik dapat

mendaftar program ini tanpa terkecuali. Menyeluruh karena cakupan program

ini menutupi seluruh biaya pendidikan dari mulai biaya pendidikan di pendidikan

tinggi, bantuan biaya hidup,jaminan penggantian biaya transportasi dari daerah

asal, dan jaminan biaya hidup sementara.

Berkelanjutan dalam arti bantuan biaya pendidikan diberikan secara

berkelanjutan sampai dengan masa pendidikan wajar (S1/D4 selama 8 semester
dan D3 selama 6 semester). Sementara prinsip berkualitas dalam program ini

adalah penyelenggara pendidikan tinggi yang ditunjuk untuk menyelenggarakan
program ini merupakan perguruan tinggi negeri yang dijamin kualitasnya oleh
pemerintah atau perguruan tinggi swasta unggulan yang memenuhi kriteria
akreditasi tertentu.

Program Bidikmisiyangdikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
ini juga sebuah revolusi bantuan biaya pendidikan dari negara kepada rakyatnya.
Pasalnya, saat negara baru mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun kepada
warga negaranya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukan menambah
program wajib belajarl2 tahun, namun langsung memberi kesempatan akses
pendidikan hingga ke pendidikan tinggi. Dalam hal pembiayaan, program ini
sangat efisien dibandingkan jika hanya menggunakan pendekatan investasi
infrastruktur. Jika dilihat dari aspek pembiayaannya saja, per 2013 program ini
hanya membutuhkan dana sebesar Rpl,79 triliun.
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Dalam 5 tahun diperkirakan program ini bisa mengurangi orang yang miskin
sebanyak 60.000 orang (diperkirakan 0,4% dari jumlah penduduk miskin 2018).
Bandingkan dengan menggunakan pendekatan pembangunan infrastruktur
diperlukantidakkurangdariRpl.200Triliununtukdapat mengurangi kemiskinan
sebanyak 9% dari total penduduk miskin. Dengan mempertimbangkan inflasi
dan indikator ekonomi global lainnya, program ini 19 kali lipat lebih efisien
dibandingkan pendekatan infrastruktur dalam mengurangi penduduk dengan
kategori miskin. Walaupun demikian perhatian pemerintah terhadap semua
aspek tidak dapat dikesampingkan.

3. Hasil dan Dampak pada Masyarakat

Sejak tahun 2010 pada waktu Bidikmisi pertama kali dilaksanakan hingga 2013
tercatat sudah 60 ribu peserta didikyang menerima bantuan. Hingga tahun 2015
ditargetkan 60 ribu peserta didik mengikuti program Bidikmisi. Dengan adanya
program ini, perguruan tinggi mampu merubah pola pikir untuk memberikan
keterpihakan kepada yang tidak mampu.

Tahun 2010 saat Bidikmisi pertama kali digulirkan tercatat hanya 87 perguruan
tinggi (2,7% dari seluruh perguruan tinggi) yang berpartisipasi. Namun saat
ini jumlahnya lebih dari 400 perguruan tinggi (12,5% perguruan tinggi).
Proses rekruitmen Bidikmisi yang berpihak pada yang tidak mampu juga telah
menunjukkan hasil dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penerima yang
lebih tinggi dari rata rata mahasiswa reguler (3,12 dibanding 2,87).

Tingginya indeks prestasi ini membukt'kan bahwa pemberian kesempatan
akses terhadap pendidikan tinggi dapat mengubah yang dulunya masih bersifat
potensi menjadi prestasi. Karena sifatnya yang berkelanjutan dan jadwal mulai
pendaftaran yang rutin (Januari di awal tahun), berbagai institusi mulai dari
satuan pendidikan (sekolah), LSM, dinas pendidikan, sistem seleksi masuk dan
perguruan tinggi telah secara umum menganggap Bidikmisi menjadi rutinitas
dalam proses masuk perguruan tinggi.
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B. Pelaksanaan dan Penerapan.

1. Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam program in! adalah peserta didik yang menjadi
sasaran program, yakni mereka yang akan lulus pada tahun akademlk berjalan
atau alumni yang bisa menyelesaikan pendidikan dalam rentang usia 18- 24
tahun. Selain itu, peserta didik berasal dari keluarga ekonomi lemah sesuai
dengan surat keterangan yang dimiliki dari instansi terkait. Pihak sekolah yang
punya tanggung jawab dalam menyiapkan anak didik untuk jenjang pendidikan
lebih tinggi serta perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang bersedia
menerima peserta didik yang ikut dalam program bidikmisi.

Dua kementerian yang menaungi program ini adalah Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Dua kementerian merupakan
kementerian yang memiliki lembaga pendidikan tinggi.

2. Strategi Pengorganlsasian dan Proses

Strategi dari program ini terfokus terhadap penggunaan inovasi untuk

proses pelayanan pendaftaran dan pemberian aksesnya serta pelibatan

institusi pendidikan dalam mengantarkan peserta didiknya ke gerbang

masuk pendidikan tinggi. Penggunaan inovasi di bidang teknologi berupa

pemanfaatan sistem IT secara intensif dengan infrastruktur memadai
yang diselenggarakan secara berkelanjutan dan minim perubahan proses

layanan. Proses pelayanan berbasis IT ini diperkirakan telah melayani tidak
kurang dari 55% dari target program ini (2013). Pada daerah yang tidak
memiliki akses terhadap internet, diberikan keleluasaan untuk mendaftar
menggunakan berkas fisik yang ditujukan pada perguruan tinggi yang dituju.
Pelibatan institusi sekolah untuk mengantar peserta didik ke jenjang pendidikan
selanjutnya juga merupakan hal yang baru, karena sebelum adanya program ini,
SMA/SMK biasanya tidak terlibat secara sistematis dalam proses pendaftaran,
pemilihan dan mengantar peserta didiknya ke jenjang yang lebih tinggi.
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Dengan adanya program ini, SMA/SMK wajib untuk berpartisipasi aktif
dalam program demi masa depan siswa/alumni yang lebih baik. Dalam
waktu 3 tahun dari mulai diluncurkannya program ini, tidak kurang dari
41% sekolah menengah di Indonesia berpartisipasi aktif dalam program ini.

Sebagai inisiatif yang mencoba untuk membuka sekat sosial ekonomi dan
egostruktural yang dulunya membatasi kesempatan masyarakat tidak mampu
untuk dapat mengakses pendidikan tinggi, program ini mendapatkan tantangan

yang cukup besar dan kadangkala memunculkan konflik horizontal. Beberapa

kendala yang sering dihadapi adalah diantaranya sulitnya perguruan tinggi
mengubah pola pikir untuk memberikan kekhususan bagi masyarakat tidak

mampu. Saat ini perguruan tinggi biasanya tidak membeda bedakan masalah

ekonomi hanya melihat kemampuan akademik saja dalam sistem seleksi masuk

perguruan tinggi.

Dengan program bidikmisi perguruan tinggi harus melihat lebih jauh lagi

yaitu kondisi ekonomi dan keterancaman sosial dari masing masing penerima.

Sementara itu sosialisasi program Bidikmisi belum maksimal, dengan adanya
otonomi daerah.Kantor dinas pendidikan propinsi atau kabupaten/kota
tidak langsung berada dibawah kementerian pendidikan. Sosialisasi dari
kementerian tidak selalu dilanjutkan secara sistematis ke satuan pendidikan
menengah yang ada di wilayah masing masing. Namun demikian sosial media
dan media publik sangat membantu mengatasi kendala ini.

Saat ini kapasitas perguruan tinggi di indonesia belum memadai, diperkirakan
saat ini total kapasitas jenjang pendidikan tinggi baru mencapai, 5.5 juta saja, dan
sekitarSSO ribu untuk negeri (diluar pendidikan jarak jauh) Padahal pada tahun
2013 saja lulusan pendidikan menengah berjumlah 3,2 juta, dan sekitar 16 juta
untuk5tahun. Dengan inisiatif Bidikmisi ini jumlah kuota masyarakat umum(non-
bidikmisi) malah berkurang haknya untuk mendapat akses pendidikan.

Dengan kondisi penerima Bidikmisi yang tersebar di seluruh indonesia,
penyaluran biaya hidup kadang menjadi kendala karena jumlahnya yang
sedemikian besar dan penerimanya biasanya tidak paham sistem perbankan.
Diperlukan upaya yang sistematis dan massive untuk menjamin penerima
bidikmisi tetap menerima haknya.
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3. Sumber Pembiayaan

Proyek ini dibiayai oleh anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan
sebesar lebih dari 1,79 Trilyun rupiah untuk tahun 2013 ini. Pembiayaan yang
besar ini dimungkinkan dengan masuknya Bidikmisi sebagai salah satu program
ICQ hari kabinet indonesia bersatu yang dituangkan dalam peraturan Presiden
nomor 1 tahun 2009 dan merupakan salah satu kewajiban negara yang tertuang
dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

4. Monitoring dan Evalusi

Program bidikmisi adalah inisiatif luar biasa pemerintah untuk mengatasi
permasalahan yang luar biasa, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Dalam inisiatif

ini baik pendekatan dari trickle down atau pendekatan bottom up sama-sama
dimanfaatkan. Dalam prosesnya media sosial dan media non konvesional
(seperti blog) juga sangat berkontribusi untuk meningkatkan akses informasi

tentang program Bidikmisi kepada masyarakat.

Dalam bentuk sederhana, pemangku kepentingan yang terlibat dalam

pelaksanaan mulai dari paling tinggi Presiden dan Wakil Presiden sebagai

pengawas dan pengarah program dan menjadikan bidikmisi sebagai salah

satu program 100 hari kabinet Indonesia bersatu II, lembaga tinggi Negara,

kementerian terkait, lembaga swadaya masyarakat, media massa hingga

institusi pendidikan.
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Evaluasi program bidikmisi dilaksanakan secara tahunan untuk masing masing
tahapan, dengan kerangka 3T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu)
adapun tahapan dan target evaluasi adalah dijelaskan sebagai berikut:

Tahapan Target Tepat Sasaran Tepat Jumlah Tepat Waktu Tata Cara

Evaluasi

Sosialisasi Semua satuan Satuan Satuan pendidikan Pelaksanaan Apakah

pendidikan pendidikan tingkat Sosialisasi semua satuan

tingkat dapat menengah dapat dilakukan terus pendidikan

menengah, memahami mengidentifikasi menerus tingkat

dengan 20% konsep. jumlah peserta menenegah

peningkatan prosedur dan didik yang layak sudah

jumlah kewajiban mendaftar tersosialisasi

dibanding tahun dalam bidikmisi mengenai

sebelumnya program progam bidikmisi
Bidikmisi dan memahami

jadwal, prosedur
dan kewajiban

Pendaftaran Peserta didik Peserta didik Jumlah pendaftar Pendaftaran Apakah peserta
pendidikan memenuhi naik setidaknya diselenggarakan didik yang
menengah persyaratan 20% dari tahun dalam kerangka memenuhi syarat
yang tidak kondisi sebelumnya waktu yang sudah mendaftar

mampu secara ekonomi terprediksi, program

ekonomi namun dan potensi tersosialisasi bidikmisi

berpotensi akademik balk dengan balk dan
akademik baik. tidak bertumpuk
Jumiahnya pada hari akhir
meningkat 20% pendaftaran
dibanding tahun

sebelumnya

Penetapan Pendaftar Pendaftar Penetapan Penetapan Apakah pendaftar
Bidikmisi yang bidikmisi yang dilakukan dilakukan sebelum bidikmisi sudah

mendaftar sesuai dengan dengan jumlah pendaftar ditetapkan
dan teiah lulus kriteria telah sesuai distrubusi melakukan berdasarkan

seleksi masuk ditetapkan kuota kepada kegiatan belajar kerangka
perguruan tinggi mengajar di kualifikasi dan

penyelenggara jenjang pendidikan waktu yang telah
yang berdasarkan tinggi ditetapkan
lokasi, kantong
kemiskinan dan

kondisi lokal

Pembayaran Penerima Penerima Jumlah dana yang dana yang Apakah penerima
Biaya Midup bidikmisi bidikmisi disalurkan sesuai disalurkan bidikmisi sudah

mendapatkan mendapatkan ketentuan didapatkan menerima biaya
biaya hidup penyaluran sebelum bulan hidup

biaya hidup pertama kuliah

berakhir
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Dana Bidikmisi Rp 548
Miliar Disalurkan
Dibahas Penyaluran seperti Sistem Penggajian

JAKARTA, KOMPAS — Dana beasiswa Bidikmisi

Rp 548 miliar dart total Rp 1,96 triliun segera
disalurkan. Biaya hidup dan kuliali selama enam

bulan itu akan disalurkan kepada 88.142 mahasiswa
penerima tahun 2012-2013,

"Paling lambat pekan dcpan bcnirestasi duri keluarjja kurang
sudah diterima," ujar Direktur mampu. Sctiap mahasiswa mc-
FeiiibclgjarandaiiKemal)asisu-u- nerima Rp p juU per semester
an Oirekt'orat Pendidikaji Ting^ untukhiayahiclupdoiihiayapcn-
Kemcnlchan Pendidikan dan didikan.
Kebudayaan lltali Sailali. Rabu Aiokasi dana bea.si.svva Bidik-
(IQ'4). di .Jakarta. mW termajtuk D.ifl.ir I.«ian Ik;-

Penerima Bantuan Pendidikon laksanaan Anggaran (DlPA) yang
untuk Maha.'iiswa Miskin (Bidik- diblokir/dibcri tandii "bintang^
misO tcrdiri atas B6.;U0 maha- OPR. Pemerintah pun meminta
siswa PTN dan 1.932 niaha.«!iswa agar dana khusiis t>eaSL«wa Hi-
PTS. Bidikniisi mcrupakan bea- dikmisitakdthlokir.'Kamiminta
siswa pendidikan bagi mahasiswa dispensasi bagi kcbutuhan pen-

(ing-mendesak seperti BkUkmisL
Toh. jelas penerimanya dan beii-
tuk keberpiliakan pada urang ku-
rang mampu." kata Illah.

Perubahan sistem

Mempercepat penyaluran dan
antisipasi kcleriambatan. seperti
teijadi sebelumnya. biaya hidup
Rp 3.6 juta per semester akan
dildrim langsung ke rekening
mahasiswa Icwat Bank Mandiri,
bonk penyalur tunjukan peme
rintah. Adapun biaya kuliah
Rp 2,4 juta per mahasiswa per
semester, dikirim langsung ke t«-
kening perRuruan tinggi (^.
Dana hc^iswa Bidikmisi lidak

lap disalurkan ke FT karena ber-
dasar pengalaman. di sana per-
soalannya. Kerap teijadi salah

admiaistrasi ketika dana disa
lurkan lewat FT.

"Sekarang biaya ludup dan
Kantm-Pusat Pcifaendaharaan Ne-
gara Jakarta U1 yang masuk ke
kami, lahi kami transfer ke bank
penyahir. Bank pemenang tender
itu yang Idiim ke rekening maha-
sism Setiap mahasiswa hams bu-
ka rekening baru,* kata LDah.

Mengantisipasi keterlambatan
penyahiran, pemeritttah usul
mengubah mekanisme pencairan
jadi seperti pencairan gaji. Na-
mun, menurut Direktur Jenderal

Pendidikan Tinggi Djoko San-
toso, usulan itu masih dibahas
dan akan ditindaklartjuti Sekreta-
riat Jenderal Kemdlkbud 'Kami

inginnya begitu supaya tidak ada
lagi masalah." ttiamy% OXtK)

C. Keberianjutan dan Peluang Replikasi

1. Pembelajaran Utama

Seiama penyelenggaraan program yang dimulai tahun 2010, ada beberapa
programyangdianggapsangatberhasiluntukmenggapaicitacitauntukmemutus

mata rantai kemiskinan. Misalnya meningkatnya akses masyarakat tidak mampu

terhadap pendidikan tinggi dari 1,9 persen pada tahun 2009 (sekitar 90.000
mahasiswa) sampai menjadi 3,5 persen {220.000 mahasiswa ) secara nasional.
Tingkat kelulusan tepat waktu penerima bidikmisi jenjang D3 untuk tahun
2010 mencapai 93 persen lebih. Diharapkan 6% akan lulus pada masa
tenggang (retensi, 2 semester) dan sisa 1% akan tidak menyelesaikan
pendidikan tinggi. Angka ini sangat baik dibandingkan dengan tingkat
ketidaklulusan mahasiswa reguler yang mencapai 2,5% (data 2012)
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Tingginya hasil prestasi penerima bidikmisi pada saat di pendidikan tinggi.
Sampai saat ini penerima bidikmisi memiliki rata rata IPK sebesar 3,12 secara
nasionai. Dimana penerima perempuan rata rata memiliki IPK 3,15 dan laki
laki di tingkat 3,07. Dipercaya baiknya sistem rekrutmen dan sosialisasi yang
sistematis berkontribusi untuk angka IPK ini karena dulunya penerima bidikmisi
baru menunjukkan potensinya (pada saat pendidikan menengah) dan dengan
fasilitasi yang tepat muncul prestasinya pada jenjang pendidikan tinggi. Hasil
lain yang didapat adalah meningkatnya pendaftar program setiap tahunnya,
dengan jumlah pendaftar bidikmisi yang mencapai 201.000 pada tahun 2013
diperkirakan mencapai 54 persen dari lulusan pendidikan menengah.

2. Aspek Keberlanjutan

Dengan pertumbuhan ini, dalam waktu 3 tahun kedepan diharapkan sudah lebih dari 80%
lulusan pendidikan menengah yang berkerterbatasan ekonomi dapat mengakses program ini.
Meningkatnya jumlah institusi pendidikan yang berpartisipasi, dengan institusi pendidikan
yang berpartisipasi pada tahun 2013 ini.Diperkirakan mencapai 35% dari total sekolah. Dengan

tingkat pertumbuhan ini, diharapkan lebih dari 75% sekolah dapat memanfaatkan program ini
dalam 3 tahun kedepan.

Sementara dari sisi perguruan tinggi yang menampung anak didik, dari semula hanya 87
perguruan tinggi negeri, saat ini tercatat ada 400 perguruan tinggi negeri dan swasta. Dengan

terus bertambahnya perguruan tinggi yang berpartisipasi, diharapkan dalam waktu 5 tahun
kedepan program ini setidaknya telah mencapai 25% Efektifitas program Bidikmisi Juga tergolong
tinggi. Dalam 4 tahun penyelenggaraan, hanya 1,5% total penerima yang diberhentikan fasilitas

nya karena tidak layak menerima. Dibandingkan dengan program pemerintah lainnya untuk
bantuan sosial, ketepatan sasaran program bidikmisi dianggap sangat tinggi.

Saat ini telah tumbuh inisiatif satuan pendidikan menengah untuk mengantarkan peserta
didiknya ke gerbang pendidikan tinggi. Dari baru 3.600 sekolah yang berpartisipasi pada
tahun 2011, saat ini sudah lebih dari 10.500 sekolah berubah persepsinya. Diperkirakan dalam
waktu 3 tahun lagi 75% dari satuan pendidikan menengah dapat mengakses program bidikmisi
secara keseluruhan.Diyakini Juga telah terbangun harapan bagi keluarga tidak mampu untuk
dapat memutuskan mata rantai kemiskinan dengan akses kepada pendidikan tinggi.Harapan
ini direpresentasikan dengan meningkatnya Jumlah pendaftar bidikmisi secara pesat selama 3
tahun terakhir. Diperkirakan dalam waktu 3 tahun lagi 80% dari semua peserta didik (sekitar
300.000 lulusan pendidikan menengah tahun tersebut) yang tidak mampu dapat mengakses
bidikmisi.
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3. Peluang Replikasi

Bidikmisi yang digagas oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun

2010.Setahun sesudahnya, program ini

dirintiskan pada Kementerian Agama yang

selama ini mengelola perguran tinggi

Islam (UIN.IAIN, STAIN) dan perguruan

tinggi bercirl khas agama lainnya. Pada

tahun 2012, Kementerian Agama secara

mandiri melaksanakan program serupa

dengan menggunakan anggarannya sendiri.

Karena adanya amanat untuk memberikan

bantuan terhadap calon mahasiswa tidak

mampu pada Undang-undang nomor 12

tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

kementerian lain yang mempunyai fungsi

pendidikan dan memiliki perguruan

tinggi kedinasan, seperti Kementerian

Kesehatan, Kementerian Perhubungan,

Kementerian Pertanian dan Kementerian

Keuangan sedang bersiap siap untuk

menyelenggarakan program dengan konsep

yangsama. Inisiatif yang luar biasa biasanya

juga menimbulkan inspirasi bagi pihak lain

untuk menyelenggarakan program dengan

upaya serupa. Tercatat sudah beberapa

penyelenggara beasiswa swasta yang

dulunya hanya memberikan danatunai telah

merubah konsep beasiswanya menjadi

biaya pendidikan dan biaya hidup.

t'XOMMSxam Edukasi

nONOWl MIU TaOM IMTitTMNMIMT OTOMOTIf HULTM RMMI TMMB

•UMna toeoful UesvoMjn rtprru-jVLj

IS UNSW PEMIMPiN I
N«wj / Edukasi

Penerima Bidik Misi 2013 Ditargetkan 50.000
Mahasiswa

BariuTarkali JAKARtA, KOMPAS torn Direkloral JenfJfial Pendidikan In

illilien Dikii) meiidigctkan '>0 OUO mahasiswa peneiima beasi

hidik niisi ijniuk tahun akadcfnik ?0f 3/?0M Jumtah tetsebul

meruiiakan iiimlah keseluruhan baik untuk Perguruan Tinqgi
Neyeri iPINi dan Peirjuruar Finggi Swasta iPTSi

Direktui Drrektoiai Pembelaiatan dan Kemahasiswaan Ditjen
lllah Sailah menaatakan. saat ini Dihak nernuruan tinnni teng

Informosi Bidikmisi disebarkan secara luas.
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D. Perspektif Reformasi Birokrasi

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban negara sesuai dengan amanat Undang-
undang Dasar 1945. Penggelontoran 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan tak cukup
tanpa disertai upaya-upaya untuk memberi kemudahan dan akses pada pendidikan.

Pendidikan, termasuk pendidikan tinggi adalah hak dasar di mana setiap warga negara berhak
menikmatinya tanpa memandang kelas sosial ekonominya. Melalui Bidikmisi, warga tak mampu
memiliki harapan untuk bdak saja menikmati pendidikan gratis 12 tahun dalam program wajib
belajar.

Mereka tetap berpeluang besar untuk meraih pendidikan bnggi serta keluar dari jurang
kemiskinan dengan meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan. Peserta didik dari keluarga
tak mampu saat ini bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan secara menyeluruh yang
melipub" biaya pendidikan, bantuan biaya hidup, jaminan penggantian biaya transportasi dari
daerah asal, dan jaminan biaya hidup sementara.
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BAGIANX

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Kota Ambon

"SENJATA" REFORMASIBIROKRASI

USAIKONFLIK

Kapiton PaW'mura, Logo Kota Ambon, dan Martha Christina Tiahahu.

A. Masalah; Pendekatan dan Hasil

114

Melupakan cerita kelam konflik masa lalu, Kota Ambon mulai melakukan menata ulang diri
membangun wilayahnya secara sosial, ekonomi dan politik pada 2001 tatkala MJ. Papilaya
terpilih sebagai Walikota. Tidak saling percaya dan curiga adalah salah satu residu dari konflik
sosial yang maslh berpotensi mematahkan harmoni dalam berbagai sendi kehidupan di Ambon.
Rekonsiliasi yang tidak tuntas hanya akan melahirkan konflik baru di bumi Ambon.

Upaya rekonsiliasi di masyarakat maupun pemerintahan akhirnya menjadi tantangan besar.
Perlu terobosan besaryang menggambarkan sebuah itikad dan kesungguhan untuk membangun
persamaan, keadilan dan keharmonisan di Ambon.

I  KUMPULAN PRAKTIK BAtK
I  INOVASI PEUXVANAN PUSLIK JILtO 2



Pemerintah yang kuat, bersih, melayani dan berintegritas adalah harapan bagi masyarakat
dalam membangun masa depan akibat diluluh lantak konflik. Keyakinan masyarakat untuk
bangkit diyakini akan kuat manakala pemerintahan berjalan dengan semangat dan cita-cita
yang sama pula.

Warisan budaya birokrasi yang tidak mencerminkan pemerintahan yang balk, model
kepemimplnan birokrasi top down, politisasi birokrasi, tidak saling percaya baik sesama pegawai
ataupun antara pegawai dan atasan, adalah permasalahan utama birokrasi pemerintahan
Ambon. Keadaan tersebut akan menghambat terwujudnya pemerintahan yang baik, alih-alih
dapat memberlkan pelayanan publikyang baik pula.

Solusi yang tepat harus dicari, karena selain mengganggu kinerja pemerintahan, juga dapat
menjadi pencetus konflik baru. Walikota M.J. Papilaya, menyadari bahwa tidak mudah

memimpin sebuah wilayah yang pernah mengalami konflik sosial. Setali tiga uang dengan
kondisi masyarakat yang sensitif dan mudah terprovokasi dengan hal-hal sepele, aparat dalam

birokrasi juga demikian.

Setelah melalui berbagai kajian dan konsultasi dengan berbagai pihak, Walikota Ambon sampai
pada kesimpulan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan harus dimulai dari penataan
internal birokrasi. Dengan begitu pemerintahan akan optimal, profesional dan bebas dari
konflik dan persaingan tidak sehat. Untuk merealisasikan ide dan gagasan tersebut Wali kota
Ambon membuat Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).

Dengan program ini sebuah jabatan tidak lagi diduduki seseorang berdasarkan politik, suku,
agama dan kelompok tertentu, tapi berdasarkan kompetensi. Diharapkan semua pegawai di
dalam instansi birokrasi dapat menghargai satu sama lain dan menghilangkan rasa curiga,
karena tidak ada pengistimewaan atas satu kelompok dan diskriminasi terhadap kelompok
lainnya dalam penempatan pada sebuah posisi atau jabatan.

Program SKJ diharapkan mampu memutus budaya "politisasi birokrasi" untuk mencegah
konflik internal dan juga praktek KKN. Di masa lampau sebuah posisi jabatan diduduki atas
dasar kedekatan, kelompok etnis, dan agama tertentu dan mengabaikan kompetensi yang
dimilikinya. Selain itu, program SKJ akhirnya diharapkan mewujudkan profesionalisme para
pemangku jabatan birokrarasi, sehingga pelayanan publik birokrasi akan lebih baik dan optimal.

Pada praktiknya SKJ adalah program penyeleksian dan perekrutan calon pejabat dengan
sistem penawaran terbuka di kalangan internal birokrasi dengan kualifikasi tertentu. Setiap
pegawai yang memenuhi kualifikasi memiliki peluang yang sama menduduki jabatan. Program
ini dilakukan terbuka dan melibatkan pihak independen (tim ahli) di luar pemerintahan kota
Ambon sebagai upaya menjaga objektifitas dan netralitas dalam proses seleksi. Setelah
diberlakukannya program SKJ sebagai sebuah upaya membentuk format baru pemerintahan
kota Ambon, setidaknya ada dua hal yang telah dicapai yaitu penerapan sistem meritokrasi
dan terwujudnya prinsip right man In right place (orang yang tepat pada tempat yang tepat).
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Dua capaian di atas telah memberikan implikasi yang signifikan terhadap perubahan tata kelola

birokrasi di llngkungan kota Ambon. Sistem merltokrasi dalam program SKJ tergambar dengan

adanya persamaan haksetiap pegawai di llngkungan Pemerintah Kota Ambon untuk menduduki
jabatan dalam birokrasi. Penegasan yang dilembagakan melalul pengumuman terbuka bagi
semua birokrat dl llngkungan Pemerlntahan Kota Ambon Inl dllkuti oleh penetapan dokumen

formal kepada semua pegawai tanpa terkecuall dalam proses SKJ.

Syarat - syarat dan tahapan yang dalam proses SKJ secara akurat telah mampu menyarlng para

peserta hingga akhlrnya menylsakan peserta-peserta dengan tingkat kompetensi yang paling

tinggl berada pada poslsl sebagal kandldat. Sementa peserta-peserta yang tidak memenuhl

kompetensi terslsih dalam proses sebelumnya. Hal Inl menglndlkaslkan bahwa syarat dan

mekanisme yang diterapkan dalam SKJ mampu membedakan kapasltas maslng-masing peserta.

Berlkut adalahtabelyangmenggambarkanterjadlnya perubahanformasi birokrat Pemerlntahan

Kota Ambon berdasarkan etnis dan agama sebelum dan sesudah pemberlakuan program SKJ.

Data Geografi Pejabat Pemkot Ambon Sebelum Program SKJ

Asa! Jenis Agama Pendidikan Pangkat Jumlah

Etnis/ Keiamin

Wilayah L P 1 KP K SMU/ SI 82 ill iV f %

SMK

Ambon 9 4 2 10, 1 2 11 0 1 12 13 36.11

Lease 13 5 2 16 0 0 16 2 0 18 18 50.00

Sbb 1 0 0, 0 1 0 0 1 0 1 1 2.78

Maira 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2.78

Mtb 2 0 0 2 0 0 2 0 1 1 2 5.55

Sulawesi 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2.78

Jumlah 26 10 6 28 2 2 31 3 2 34 36 100
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Data Geografi Pejabat Pemkot Ambon Setelah Program SKJ

Asal Jenis Agama Pendidikan Pangkat dumlah
Etnis/ Kelamin

Wilayah |_ P | KP K SMU/ S1 S2 III IV # %
SMK

Ambon 6 2 0 8 0 0 8 0 1 7 8 29.63

Lease 6 3 2 7 0 1 6 2 2 7 9 33.33

Malteng 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3.70

Sbb 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 7.41

Leihitu 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 2 7.41

Saiahutu 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 3.70

Kei 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3.70

Mtb 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3.70

Sulawesi 2 0 o' 2 0 0 2 0 1 1 2 7.41

Jumlah 21 6 5 221 0 1 23 2| 6 19 27 100

Tabei di atas menunjukkan ketidakseimbangan komposisi agama daiam penguasaan jabatan

birokrasi di Pemkot Ambon. Jabatan-jabatan puncak btrokrasi Pemkot Ambon masih didominasi

oleh pejabat beragama Kristen. Akan tetapi diiihat dari kecenderungan secara selislh tampak

dengan jelas bahwa pejabat birokrasi beragama Kristen mengalami penurunan hampir lima

persen setelah pemberlakuan program SKJ, meskipun posislnya masih menjadi mayoritas.

Pelaksanaan program SKJ telah menyederhanakan dan merampingkan struktur birokrasi di
lingkungan Pemkot Ambon. Kini hanya ada 521 jabatan struktural dari sebelumnya 758 jabatan.
Perampingan jabatan struktural juga memberikan konsekuensi terhadap efisiensi anggaran
mencapai Rp 944.280.000 /tahun.

Berikut adalah tabei efisiensi anggaran pasca pemberlakuan program SKJ.

POSISl PEJABAT ESELON (ORANG) TOTAL

lla lib Ilia IMb IVa IVb

Sebelum Restrukturisasi 1 24 139 3 471 120 758

Sesudah Restruturisasi 1 23 106 0 291 100 521

Jabatan yang Dihilangkan 0 1 33 3 180 20 237

Dampak Restruturisasi terhadap Efesiensi Anggaran

Penghematan dana per

bulan

0 1.5

Juta

19.8

Juta

1.35 1
Juta

51.84 '

Juta

4.2

Juta

78.69 Juta

Penghematan dana per

tahun

0 18

Juta

237.6

Juta

16.2

Juta

622.08

Juta

50.4

Juta

944.28 Juta

KUMPULAN PRAKTIK QAIK

INOVASI F>ELAYANAN PUBLIK JILID 2
117



Efesiensi anggaran tidak semata-mata dicapai melalui perampingan struktur kelembagaan
birokrasi kota Ambon, namun juga melalui kebijakan mengubah perilaku anggaran. Perilaku
yang dimaksud adalah memaksimalkan anggaran (budget maximizer), menjadi efisien sesuai
kebutuhan.

Dampak lain yang dirasakan adalah penguatan kelembagaan yang semakin tumbuh. Kapasitas
kelembagaan adalah hal penting dalam menentukan kinerja pelayanan publik. Kekuatan lembaga
sangat ditentukan oleh struktur dan kepemimplnan yang berujung kepada terbentuknya kapasitas
sumberdaya manusia yang baik. Kepemimplnan yang akuntabel, kapabel dengan mengedepankan
transparansi, partisipatif, dan leblh mendelegasikan kewenangan, dapat mendorong peningkatan
kinerja staf sehingga mampu memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat dan bermutu.

Melalui program restrukturisasi dan SKJ, Pemkot Ambon mencoba melakukan secara bertahap
penguatan kapasitas kelembagaannya. Struktur birokrasi yang ramping telah mampu mengefesiensi
anggaran untuk pembiayaan tunjangan jabatan dan belanja aparatur. Demikian pula melalui merger,
bahkan penghapusan lembaga dan jabatan-jabatan yang kurang strategis dan tidak berkaitan

langsung dengan tugas-tugas pelayanan publik dan pembangunan, telah mewujudkan struktur

birokrasi yang leblh efektif.

0

Pelayanan terpadu Kota Ambon, upayo yang ramah untuk masyarakat Ambon.
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Perencanaan dan Penerapan

Pihak Terlibat

Dalam proses impiementasi program Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dilakukan dengan
dukungan dan melibatkan berbagai pihak, di antaranya;

Walikota dan Wakil Wall Inisiator / pengusul

Kota Ambon

Menginisiasi program
SKJ, membentuk tim

Teknis SKJ, membuat

peraturan Walikota

Ambon nomor 1 tahun

2005

Tim Teknis Perumus teknis

Badan Pertimbangan Penyeleksi berkas

Jabatan dan Kepangkatan administrasi caion peserta

(BAPERJAKAT)

Tim Psikologi UNPAD

Bandung

STPDN

Universltas Patimura

Tim Psikotest

Tim Penilai Tes Kompetensi

Anggota Tim Penilai Tes
Kompetensi

•  Melakukan tes

kompetensi caion

pejabat birokrasi

Mempersiapkan dan

merumuskan draft konsep

dasar, mekanisme dan prosedur

pelaksanaan SKJ

Menseleksi berkas administrasi

para caion peserta seleksi dan

mengumumkan yang lolos dan

tidak lolos seleksi

Melakukan tes psikologi kepada

semua peserta seleksi dan

menentukan skor basil tes

Melakukan tes kompetensi

untuk caion pejabat Sekretaris
Kota Ambon

Bersama Walikota, Wakil

Walikota dan Sekretaris

Kota Ambon melakukan tes

kompetensi untuk caion pejabat
selain Sekretaris Kota Ambon

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses

SKJ lahir dari keresahan Walikota Ambon dalam merespon keadaan dl lingkungan Pemkot.
Selama ini birokrasi Pemerintah Kota Ambon terkotak-kotak mengikuti pemilahan etnisitas
(agama). Persepsi negatif pun tak terhindarkan. Ada komunitas agama tertentu berupaya
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mempertahankan dominasinya dalam politik lokal. Inisiatif awal Walikota yang telah mengalami
proses pematangan di lingkungan terbatas ini, secara formal ditindak lanjuti bagian Organisasi
dan Tata Laksana dengan membentuk Tim Teknis.

Selanjutnya Tim Teknis bekerja menata kepegawaian dan menyusun dokumen SKJ. Dasar
hukum yang digunakan adalah Keputusan Kepala BKN Nomor 46 A tahun 2004 tentang
Standar Kompetensi Jabatan PNS. Substansi keputusan yang masih bersifat umum dan
mulb'tafsir serta kebutuhan untuk melakukan analisis dan pengkajian tentang struktur
baru yang ada mengharuskan Tim untuk melakukan serangkaian kajian sebagai berikut:

a. Penyususan format yang memuat kompetensi dasar dan kompetensi
bidang. Dokumen ini kemudian diedarkan kepada semua pegawai di
semua unit kerja yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dan
teknis lainnya untuk menduduki suatu jabatan. Hal ini dimaksudkan untuk
memperoleh informasi dan data yang relevan mengenai identitas dan

jumlah pegawai yang telah memenuhi syarat jabatan sesuai struktur baru.

b. Menganalisis dan menetapkan batas usia minimum dan maksimum yang
ditetapkan menjadi 45-55 tahun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

2003 sebagai persyaratan bagi pegawai yang akan menduduki suatu jabatan.

c. Menyusun draft dokumen persyaratan dasar dan persyaratan bidang dari

seluruh jabatan sesuai struktur baru untuk semua tingkatan eselon (II, III dan IV).

d. Draft yang dihasilkan selanjutnya dikonsultasikan dengan Sekretaris Kota (Sekkot), Wakil

Walikota dan Walikota untuk untuk mendapatkan masukan dan koreksi, terutama

untuk batas usia.

e. Finalisasi dokumen standar kompetensi jabatan (SKJ) eselon II, III dan IV.

f. Pengajuan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan. Hal ini diwujudkan
dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2005.

Elemen-elemen pokok yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2005
tanggal 21 April 2005 tentang SKJ PNS di lingkungan Pemkot Ambon, antara lain memuat
persyaratan baku jabatan bagi setiap pejabat eselon II, III dan IV Persyaratan baku jabatan
ini meliputi uraian tugas pokok, persyaratan dasar dan persyaratan administradf. Peraturan
tersebut juga menegaskan bahwa penyusunan dan penetapan SKJ ini akan menjadi
acuan pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Beperjakat).

Program SKJ untuk pertama kalinya dilakukan terhadap jabatan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon.
Proses seleksi untukjabatan ini dilaksanakan pada 28 Maret 2003 dan diikuti oleh IScalon dengan
menggunakan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Ada dga tahap seleksi yaitu:

a. Seleksi administrasi, yaitu seluruh calon diminta memasukkan berkas persyaratan
pencalonan. Melalui seleksi yang dilakukan oleh baperjakat, hanya 9 yang
dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi untuk jabatan Sekretaris Kota.
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b. Tes psikologi yang dilakukan oleh tim penguji psikologi dari Fakultas Psikologi

UniversitasPadjadjaran Bandung.Tim iniditunjukberdasarkansistemkontrakkerja.
Penunjukan tim penguji psikologi dari lembaga yang kompeten dan kapabel serta
independen dimaksudkan untuk menjaga netralltas objektifitas proses pengujian.

c. Uji kompetensi yang dilakukan tim dari STPDN Jatinangoc Sumedang Jawa Barat. Dari
hasil uji kompetensi terpilih dr. H. J. Huliselan, M.Kes sebagai calon sekeretaris
kota terpilih.

Penerapan SKJ untuk kedua kalinya dilaksanakan pada tanggal 25 April 2005 untuk hampir
semua jabatan yang terdapat di birokrasi Pemkot Ambon. Terdapat 466 calon yang mengikuti
proses penseleksian melalui mekanisme dan prosedurSKJ dengan tahapan seleksi administrasi,
psikologi dan kompetensi. Berikut adalah tabel jumlah peserta yang mengikuti seleksi dengan
mekanisme SKJ.

Peserta Seleksi Administrasi

Tingkat Eselonering Jumlah Peserta

Calon Memenuhi

Syarat

Tidak Memenuhi Syarat

Eselon II A 19 9 10

Eselon II B 66 56 10

Eselon III A 164 120 44

Eselon IV 217 209 8

Total 466 394 72

Peserta Tes Psikologi

Psikotest
Tingkat Eselonering

Peserta Test Kategori

Eselon II A 9 1  31
Eselon II B 56

>
II

i-»

8= 34

C= 11

Eselon III A 120 A = 13

8 = 107

Eselon IV 209 209
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Hasil psikotest diumumkan secara tertutup melalui surat yang ditujukan ke alamat masing-
masing peserta. Total skor yang diperoleh dihltung berdasarkan lima tingkatan penilaian yaitu
K (kurang), R (rendah), C (cukup), B (balk), BS (balk sekali). Hasil psikotest calon disimpulkan
dalam dua aspek, yaitu "kategori" dan "rekomendasi". Aspek kategori terdiri atas tiga
penilaian, yaitu A (berpotensi), B (kurang berpotensi) dan C (tidak berpotensi). Sedangkan
aspek rekomendasi dibagi atas dua jenis, yaitu keahlian dan instansi yang masing-masing
terdiri dari Bidang I artinya tata prata, Bidang II beratti ekonomi dan Bidang III yang artinya
administrasi. Mereka yang memperoleh kategori C (tidak berpotensi) pada tahap ini sebanyak
11 orang. Mereka tidak berhak mengikuti tahap tes selanjutnya dan dinyatakan gugur.

Peserta yang mendapatkan kategori A dan B berjumlah 45. Mereka diberi waktu tiga minggu

menyusun visi dan misinya apabila terpilih dalam jabatan yang diinginkan. Visi dan misi itu
diserahkan kepada tim penguji tes kompetensi. Berdasarkan SK Walikota Ambon Nomor 178
tahun 2005 tim itu terdiri dari Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Kota yang masing-masing

berkedudukan secara ex officio sebagai ketua, wakil ketua dan sekretaris tim, serta lima (5) orang
anggota tim yang berasal dari universitas Patimura dengan berbagai fakultas yang berkaitan

dengan jabatan-jabatan yang akan diisi. Pada tahap akhir hasil tes kompetensi diumumkan

secara terbuka melalui papan pengumuman dan media massa dengan mencantumkan nama

dan skor akhir penilaian seleksi.
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3. Keahlian Pelaksana

Daiam rangka implementasi program restrukturisasi birokrasi dan penerapan Standar
Kompetensi Jabatan di lingkungan Pemkot Ambon diperlukan sumberdaya manusia dengan
kualifikasi keahlian tertentu seperti;

Kemampuan membuat konsep, rumusan

dan draft teknis

Kemampuan pemberkasan

Kemampuan tes psikologi

Penguasaan materi birokrasi dan ke ta-
tanegaraan

Merumuskan konsep dasar SKJ

Merumuskan syarat dan ketentuan

SKJ

Merumuskan tahapan dan

mekanisme seleksi dengan SKJ

Merumuskan draft isian berkas

administrasi SKJ

Melakukan pemberkasan dan atau
pendokumentasian kegiatan

Menseleksi kelengkapan berkas

secara benar kepada para peserta

seleksi

Membuat alat tes yang tepat

untuk peserta seleksi calon pejabat
birokrasi

Menyusun standar skor yang tepat
bagi peserta seleksi calon pejabat
birokrasi

Melakukan test psikologi secara
komprehensif

Merumuskan teknis dan soal tes

kompetensi bagi calon pejabat
birokrasi

Melakukan tes kompetensi kepada
semua calon pejabat birokrasi
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C. Keberianjutan dan Peluang Replikasi

1. Pembelajaran Utama

Pelembagaan adalah satu parameter kunci untuk melihat keberlangsungan program SKJ di
masa yang akan datang. Agar dapat bertahan dan memberikan kontribusi jangka panjang, SKJ
harus melewati proses pelembagaan. Berdasarkan penelltian terungkap bahwa program SKJ Ini
berjalan mengikuti logika pelembagaan.

Pada tahap pertama, program ini merupakan kelanjutan dari sebuah keputusan politik
tertinggi di lingkungan kota Ambon, yaitu serangkaian peraturan daerah mengenai penataan
kelembagaan. Hal ini menunjukan bahwa program SKJ telah menjadi milik pemerintah Kota
Ambon sebagai lembaga, dan tidak semata-mata menjadi kebijakan Walikota.

Status politik dari program SKJ yang kuat diekspresikan melalui posisi hukumnya sebagai

pelaksanaan lima peraturan daerah mengenai kelembagaan. Hal ini dimaksudkan sebagai
jaminan tidak akan terjadi perubahan mendadak atas program SKJ tanpa melalui sebuah
kesepakatan politik baru meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di lingkungan kota
Ambon. Demikian SKJ akan menjadi mekanisme baku dalam pengelolaan birokrasi kota Ambon
untuk masa yang akan datang.

2. Aspek Keberianjutan

Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dari program ini di antaranya : (a)
dukungan penuh serta solidnya pergerakan antara Walikota dan Wakil Walikota Ambon dalam
merespon permasalahan birokrasi di internal Pemkot Ambon, (b) tidak ada tolakan yang
berarti dari kalangan birokrasi terhadap penerapan program SKJ, (c) pelembagaan program
SKJ telah memperkuat posisi SKJ sebagai sebuah lembaga berkekuatan hukum, (d) dukungan
pihak eksternal telah membangun kepercayaan di internal birokrasi atas netralitas proses
implementasi SKJ.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dan kendala dalam menjalankan program
Standar Kompetensi Jabatan di antaranya adalah: (a) masih rawannya kondisi sosial pasca-
konflik yang berimplikasi terhadap pengkelompokan etnis dan agama di internal birokrasi kota
Ambon (b) masih terjadi dominasi etnis dan agama tertentu yang cukup mecolok di internal
birokrasi Kota Ambon, (c) masih belum meratanya sumber daya manusia dengan kompetensi
dan pendidikan tertentu di lingkungan birokrasi Pemkot Ambon.

D. Perspektif Reformasi Birokrasi

Adanya payung hukum yang jelas membuat program Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) menjadi
lebih mudah untuk diimplementasikan. Beberapa produk hukum tersebut seperti UU No. 22
tahun 1999 tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keputusan kepala
BKN Nomor 46 A tahun 2004 tentang Standar Kompetensi Jabatan PNS. Peraturan Walikota
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Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS dan
Peraturan Daerah (PERDA) nomor 3 tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon. Dengan demikian terdapat perubahan dalam perundangan
yang berlaku.

Sementara dalam ha! pelayanan telah mengalami banyak perubahan positif yang dirasakan
oleh masyarakat Ambon, di antaranya:

a. Pendidikan, pelayanan pendidikan di kota Ambon sudah mulai nampak
mengalami penlngkatan dibandlngkan kondisi awal pasca konflik. Berbagai
sekolah telah didlrikan kembali, bahkan Walikota bersama Dinas Pendidikan

setempat mendorong semua warga untuk kembali ke sekolah masing-masing dan
menlnggalkan sekolah dl pengungsian, sehlngga upaya rekonslliasi warga pasca
konflik dapat terreallsasl. Selain itu pada tahun 2006 - 2007 pemerlntah kota
Ambon akan membebaskan biasa pendidikan (SPP) untuk tingkat SD di wilayah
kota Ambon.

b. Kesehatan, pada masa konflik, fasilitas dan layanan kesehatan adalah salah satu
yang sulit untuk di akses oleh masyarakat. Saat ini telah nampak perkembangan
signifikan, salah satunya paling tidak dari meningkatnya jumlah rumah sakit yang
pada tahun 2000 berjumlah (8) rumah sakit bertambah menjadi (12) rumah
sakit pada tahun 2005, Puskesmas berjumlah (15) pada tahun 2000 bertambah

menjadi (21) buah pada tahun 2005 dan juga bertambahnya tenaga kesehatan
yang cukup signifikan.

c. PengelolaanSampah yang sejakperistiwa konflik Ambon tidak pernahbisateratasi,
kini Pemkot Ambon dapat mengendalikan sampah dengan pengembangan
Industri Pengolahan Sampah Terpadu yang berlokasi di Toisapu.

d. Penanganan pengungsi, pada masa konflik Pemkot Ambon melakukan pelayanan

khusus pengungsi melalui dua fase, yaitu fase tanggap darurat (emergency
respons) dan fase pemulangan dan relokasl pengungsi.

Setelah dilakukan restrukturisasi birokrasi di lingkungan Pemkot Ambon terjadi perampingan
struktur jabatan birokrasi yang cukup signifikan. Dengan lain kata ada perubahan dalam
organisasi. Dengan implementasi sistem SKJ, mempersempit adanya penempatan orang yang
tidak tepat. Right man in the right place (orang yang tepat pda posisi yang tepat) adalah salah
satu filosofi yang diusung oleh program SKJ ini, bisa dikatakan bahwa pasCa penerapan program
SKJ maka Sumberdaya Manusia pada lingkungan Birokrasi Pemkot Ambon dapat lebih terjamin
secara kualitas, kapabilitas, serta integritasnya.
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Pola Birokrasi lama yang terkesan sulit dan berbellt-belit dengan sendirinya dapat dihilangkan
melalul sistem Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). Dengan penerapan sistem SKJ dalam
perekrutan jabatan berkonsekuensi terhadap perampingan jabatan, selain itu juga berdampak
terhadap sistem tata laksana birokrasi yang pada mulanya jelimet dan panjang menjadi lebih
mudah dan cepat.

Tidak mudah membangun sebuah pola pikir baru pada masyarakat yang pernah mengalami
konflik dan kekerasan sosial. Pola pikir dan budaya kerja memang belum bisa dikatakan
sepenuhnya berubah dan sempurna. Akan tetapi bagi masyarakat di wilayah yang pernah
mengalami konflik sosial yang cukup besar, diterimanya program SKJ adalah perkembangan
signifikan yang menggambarkan ada keinginan mengakhiri pola pikir lama yang kontra produktif
dan membangun pola pikir serta budaya baru yang lebih produktif.

Hal itu juga dibuktikan dengan besarnya animo para birokrat untuk mengikuti program SKJ di
lingkungan Pemkot Ambon dan tidak adanya reaksi berlebihan dari orang-orang yang tidak
lolos dari seleksi jabatan dengan mekanisme SKJ.
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Kabupaten Bantaeng-SulawesI Selatan

Layanan Memikat di Kabupaten Sehat



BAGIAN XI

Brigade Siaga Bencana Kabupaten Bantaeng-Sulawesi Selatan

Layanan Memikat di Kabupaten Sehat

Mimwaxu
uoi pnewuoi AMKunN iwuM
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Kendaroan Siaga untuk melayani.

A. Masalah, Pendekatan dan Hasll

1. Latar Belakang Masalah

Tadinya menjadi sehat adalah kemewahan bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng, Sulawesi
Selatan. Terlebih lagi mereka yang tinggal di desa-desa dan pegunungan, jauh dari akses layanan
puskesmas apalagi rumah sakit. Pemeo "jangan sakit, kalau tidak punya dult" tampaknya
berlaku nyata di sana.

Memang telah ada Program Indonesia Sehat 2015 yang dicanangkan Kementerian Kesehatan.
Namun untuk berhasil nyatanya tak semudah membalik telapak tangan. Inovasi berbasis
birokrasi dari pemerintah daerah dibutuhkan demi suksesnya program kesehatan nasional itu.
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Untunglah sejak Prof.Dr. H.M.Nurdin Abdullah,M.Agr. menjadi bupati pada 2008 kondisi
kesehatan masyarakat di Bantaeng berubah. Kurang dari lima tahun, Kabupaten Bantaeng
mampu menjawab program naslonal kesehatan. Dengan berbagal pelayanan kesehatan
yang balk, Kementerlan Kesehatan lantas mengganjar penghargaan kepada Kabupaten
Bantaeng sebagai Kabupaten Sehat Naslonal Tahun 2011. Bantaeng dinllai memenuhl empat
persyaratan, yaknl kawasan pemukiman, sarana, dan prasarana sehat; ketahanan pangan
dan gizl; kehldupan masyarakat yang mandlrl serta tatanan kehldupan soslal yang sehat.

inovasi Reformasi Birokrasi

Bantaeng berinovasi menangani kasus darurat kesehatan, terutama dl pedesaan yang jauh
darl pusat layanan kesehatan. Konsep layanan jemput bola melalui Brigade Siaga Bencana
(BSB) pun dibentuk pada 2009. Semua pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bantaeng berslfat
gratis. Sekallgus memperlngati harl jadi ke-755 Bantaeng, pada 7 Desember 2009, Brigade
Siaga Bencana (BSG ) Inl sekallgus kado istlmewa bagI seluruh masyarakat dl Bantaeng.

Inovasi Kabupaten Bantaeng diantaranya:

a. Membentuk unit BSB yang diblna dalam satu atap oleh tiga SKPD terkait, yaltu DInas
Kesehatan, Badan Pengendallan Dampak LIngkungan (Bapeldalda), dan DInas Soslal
melalui Pembentukan Tim Emergency Service;

b. Memberikan pelayanan kesehatan jemput bola. Melalui saluran telepon 113 kapan
pun warga membutuhkan bantuan, akan segera ditanganl. Tim BSB akan segera

mendatangi lokasi kejadlan, setelah mendapat telepon dl nomor 113 dalam selang
waktu sekltar 5 hingga 10 menlt. Tim medis BSB memberikan pertolongan dl rumah
warga atau di dalam mobil ambulan. Jlka keadaan paslen parah, maka segera dibawa
ke rumah sakit untuk mendapat perawatan leblh lanjut;

Kemampuan Bupati bermitra dengan Pemerintahan Kota Matsuyama Jepang dan perusahan

otomotif terkemuka, Ehlme, Toyota, sehlngga mendapatkan bantuan beberapa unit ambulan

modern yang setara dengan ambulan Istana Preslden Rl.
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3. Dampak Positif

Sejak dibentuk pada 7 Desember 2009, Tim Emergency Kesehatan yang lebih dikenal masyarakat
sebagi Brigade Siaga Bencana (BSB) banyak memberikan dampak positif dalam hal kualitas
kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantaeng.

a. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.

b. Menurunnya angka kematian bayi, kematian ballta, dan angka gizl buruk.

c. Menurunnya kasus penyakit berbasis lingkungan seperti demam berdarah.

d. Mudahnya akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan darurat

(emergency), karena langsung dilayani ke lokasi (jemput bola).

e. Mudahnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan rujukan ke puskesmas

dan rumah sakit.

Adapun rekapituiasi jumiah pasien yang dilayani Brigade Siaga Bencana (BSB) Bantaeng sejak

2009-2013, dapat terbaca lewat tabel di bawah ini;

JUMLAH PASIEN YANG DILAYANI BSB

(per Desember 2009 - 2013)

1.598 2.079 541 2.722

Jan,93 Jan,171 Jan,199 Jan,266

Feb,128 Feb, 148 Feb,179 Feb,330

Mar,lll Mar,159 IVIar,163 Mar,509

Apr,93 Apr,148 Apr,577

Mei,110 Mei,165 Mei,416

Jun,127 Jun,139 Jun,624

Ju[,158 Jul,169
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B. Perencanaan dan Penerapan

1. Pihak yang Terlibat

Bupati Bantaeng Prof.Dr. H.M.Nurdin Abdullah,M.Agr. menggagas upaya untukmenangani kasus
daruratyang dialami masyarakat, terutama di desa-desa yangjauh dari pusat layanan kesehatan
umum (Puskemas), dengan konsep layanan jemput bola melalui Brigade Siaga Bencana (BSB)
yang dibentuk tahun 2009. Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 430/595/XII/2009,
tentang Pembentukan Tim Emergency Service Kabupaten Bantaeng, tanggal 1 Desember 2009.

Selanjutnya, DInas Kesehatan Kabupaten Bantaeng sebagai penanggung jawab umum
membentuk struktur dan garls komando BSB berdasarkan Keputusan Kepala DInas Kesehatan
Kabupaten Bantaeng. TIga Instansi, yaknl DInas Kesehatan, Badan Pengendallan Dampak
LIngkungan (Bapeidalda), dan DInas Soslal mengelola BSB dengan tujuan mengandslpasl setiap
bencana yang timbul serta memberlkan pelayanan kesehatan dl tempat paslen.

Setelah BSB terbentuk kerjasama dengan plhak swasta dan pemerlntah Jepang dibuka. Hasllnya
bantuan tiga ambulan dan dua damkar didapat darl perusahaan otomotif terkemuka, Ehlme,

Toyota. Selain Itu, Wallkota Matsuyama, Jepang, juga menyumbang unit ambulan modern

yang menurut plhak Kemenpan RB, saat Inl hanya dimlllkl oleh Unit Emergency Kepresldenan dl

Jakarta. Satu unit ambulannya didapat darl PT Asuransi Kesehatan.

Selain ambulan dan damkar, pada tahun 2013, BSB juga mendapat bantuan berupa kapal
patroll berkecepatan tinggl. Kapal bermesin ganda yang dllengkapl radio komunlkasi dan
peralatan selam tersebut merupakan bantuan Kementerlan Kelautan dan Perlkanan melalui
Dana AlokasI Khusus (DAK).
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Keberhasilan pelayanan kesehatan oleh BSB merupakan hasil dari koordinasi dan
pengorganisasian berbagai pihak yang terkait, sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah
ini.

Nama Pihak Reran Langkah yang Diambil

Bupati Inlsiator

Fasllitator

•  Menerbitkan SK Tim Emergency
Servis

•  Melakukan kerjasama kemltraan
dengan pihak luar untuk
bantuan-bantuan sarana/
prasarana

DPRD Penganggaran pada APBD •  Menetapkan besaran APBD
untuk operasional BSB

Dinas

Kesehatan

Koordinator/

Penanggung jawab Umum

•  Mengeluarkan SK Protap SOP
BSB

•  Mengeluarkan SK tentang
Struktur & Garis Komando BSB

Dinas Sosial &

Tenaga Kerja

Penanggungjawab bidang
sesuai Tupoksi -nya

•  Menyiapkan tenaga TAGANA/SAR

Kepala
Bapeldalda

Penanggungjawab bidang
sesuai Tupoksi-nya

•  Menyiapkan tenaga SDM Damkar

PMI Penanggungjawab bidang
sesuai Tupoksi-nya

•  Menyiapkan kebutuhan darah
bagi pasien yang membutuhkan

POLRES Penanggungjawab bidang
sesuai Tupoksi-nya

•  Memberikan informasi tentang
kejadian kecelakaan yang
membutuhkan bantuan BSB

•  Mengamankan TKP,supaya pihak
BSB dapat bekerja optimal.

Masya rakat
Umum

Bantuan sukarelawan •  Memberikan informasi dan

bantuan penanganan pertama
(darurat) pada kecelakaan
sebelum petugas BSB tiba

•  Mengikuti berbagai pelatihan
yang diadakan BSB
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Adapun dalam satuan BSB sendiri, para petugas yang terdiri dari tenaga dokter perawat, sopir,
cleaning servis dipajang pada dinding kantor BSB, sehingga mudah dibaca oleh semua orang.

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses

Tahap awal, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 430/595/XI1/2009, tentang
Pembentukan Tim Emergency Service Kabupaten Bantaeng, tanggal 1 Desember 2009.
Seianjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng sebagai penanggung jawab umum
membentuk struktur dan garis komando BSB berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantaeng Nomor 1241/440.1-2.4/2009 tentang Penetapan Prosedur Tetap (Protap)
Pelayanan pada Brigade Siaga Bencana Kabupaten Bantaeng tanggal 7 Desember 2009.

Menurut KoordinatorUmum BSBBantaeng, dr. Andilhsan, standarpelayanan operasional (SOP)

BSB Bantaeng sudah mengalami revisi sejak 2009-2012, sehingga memenuhi kesempurnaan
dalam pelaksanaan di lapangan.

BSB bergerak berdasarkan panggilan masyarakat ke nomor 113. Adapun wilayah kerjanya

meliputi seluruh desa di Kabupaten Bantaeng, seperti tergambar dalam peta di bawah ini:

^ETA VtflUAVAH

KlTIRANailW

e K^lcr mm |fc»nwng

(5 OSS

(buMTtS K*c«m«tAn

— SatM KMAmatAO

~JL Ungkar
jy\ no#o«

Jin i >

Jtn 0<na'
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Selanjutnya untuk memberikan rasa aman dan menjamin kepastian, BSB melakukan uji coba
seberapa lama waktu yang ditempuh ke lokasi-lokasi TKP, sehingga diperoleh data yang faktual
seperti digambarkan di bawah ini.

RESPON

TIME

Ada kepastian untuk response time sesuai zonanya.

Dalam pelayanan terhadap pasien, BSB mempunyai aiur standar sebagaimana terlihat pada

gambar di bawah ini :

LOKASl (TKP)

Ckwn

KETXRANGAJf:
■HIJAU : ?eiiyakit riagin yaag t>ua ili<»bscn'axl di mmab borban (pauco)
-Ki -i.'-C- ;Penyaldl icdaagyugbusdttugaiLidiPrukcimasaiaoRnasg

Otncnasi BSB Minai dcsgao ra>iKlai\aiig tcriedia.
-UERAH : Pcsvaldt bcrat yang barns dirasrat di Satdi Umnm Oncrah
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1. Keahlian Pelaksana

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan di lapangan, semua petugas memiliki fungsi
dengan keahlian masing-masing, secara profesional dilaksanakan dengan baik.

Dokter

Perawat

Cleaning sen/is

Sesuai dengan tupoksi profesi seorang dokter

Sesuai dengan tupoksi profesi seorang perawat

•  Menjalankan kendaraan dengan baik.cepat,
selamat sampai tujuan dan kembali ke markas
BSB dengan selamat

•  Memelihara kelaikan jalan mobil operasional

Memberikan pelayanan kebersihan markas dan

peralatan medis.

2. Sumber Pembiayaan

BSB diujicobakan pada Desember 2009, dan secara efektif dilaksanakan tahun 2010. Anggaran
BSB berasal dari APBD Kabupaten Bantaeng yang dimulai tahun 2010 Rp 981,6 juta, tahun 2011

Rp 893,5 juta, dan tahun 2012 sebesar Rp 1,5 miiiar. Selain itu, bantuan yang bersifat fisik,
seperti ambulan, damkar diperoiah dari pemerintahan dan swasta Jepang serta PT. Asuransi

Kesehatan. Bantuan berupa kapal patroli berkecepatan tinggi dari Kementerian Perikanandan
Kelautan juga didapat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 750 Juta.

C. Keberlanjutan dan Peluang Repiikasi

1. Pembelajaran Utama

Program layanan kesehatan melalui BSB di Kabupaten Bantaeng sejauh in) terus berlanjut,
bahkan telah menjadi icon dan kebanggaan masyarakatnya. Hal-hal yang dapat direplikasi dari
keberhasilan program ini, yaitu:

a. Adanya penanganan Satu Atap dalam pelayanan kesehatan umum maupun
tanggap darurat melalui SK Bupati, sebagai payung hukum dalam melakukan
kerjasama birokrasi antar dinas terkait;

b. Adanya Unit BSB yang menyatukan kepentingan antar dinas terkait, karena
semua pihak memiliki kontribusi secara proporsional dan profesional;
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c. Adanya dukungan finansial, baik yang bersumber dari APBD maupun bantuan

pihak swasta dan pemerintahan negara sahabat.

Rencana Pengembangan

Tidaklah sulit menemukan markas Brigade Siaga Bencana (BSB) Kabupaten Bantaeng. Pasalnya,

markas inl letaknya strategis, berada di jalan poros ProvinsI, Jalan Pahlawan No.55, Kelurahan

Bontosunggu, Kecamatan Bissappu. Tak hanya itu, jika kita memerlukan bantuan medls, tinggal

menghubungi call center 113. Mereka pun segera tiba.

Untuk meningkatkan pelayanan BSB lebih cepat dan optimal, maka pihak PemKabupaten

Bantaeng melakukan pembangunan Posko BSB di wilayah Kecamatan Uluere,yang akan

memperpendek waktu pelayanan ke wilayah Uluere dan Sinoa, serta sebagian wilayah
Puskesmas Campagaloe menjadi 10 -15 menit saja, yang semula harus 1 jam.

Faktor sukses utama pelayanan BSB adalah pelayanan kesehatan jemput bola dan gratis dengan
ambulan modern,disertai tenagadokterdan perawatyangsiapsiaga24jamkelokasikejadian,jika

ada panggilanke 113. Masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintahdengan kehadiran BSBini.

Sejauh ini, tantangan yang dihadapi masih bersifat kendala teknis saja yang bisa ditangani secara
ad hoc di lapangan. Hampir tidak ada keluhan dari masyarakat atas pelayanan BSB ini. Medan

jalan ke daerah pegunungan dapat dicapai dengan cepat, karena kondisi jalan-jalannya baik.

3. Peluang Replikasi

Prestasi yang sudah ditunjukkan oleh BSB Bantaeng dalam pelayanan kesehatan jemput bola
secara gratis ini memang wajar.

Beberapa hal-hal pra kondisi yang memungkinkan replikasi inovasi model BSB Bantaeng ini
adalah:

a. Kondisi infrastruktur jalan-jalan yang sangat mendukung kelancaran operasional
mobil ambulance BSB hingga ke pelosok gunung-gunung;

b. Komitmen kepemimpinan (Bupati) yang pro rakyat dengan dukungan dari DRD
dan kerja keras dinas-dinas terkait;

c. Adanya SDM ( dokter, perawat, supir) dan administrasi di markas yang
dipersiapkan dan dilatih secara khusus, termasuk pihak masyarakat yang dibekali
dalam hal penangan pertolongan pertama pada kecelakaan.

d. Jejaring internasional birokrasi dalam hal bantuan/hibah.
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D. Perspektif ReformasI BIrokrasi

Pemerintah Kabupaten Bantaeng memikirkan mode! peiayanan kesehatan yang langung
menyentuh masyarakat dan berkelanjutan. Puskesmas dan RSUD bersifat pasif, dan hanya
berindak sebagai tujuan rujukan, sementara kejadian kondisi darurat [emergency) hams
ditangani langsung ke lapangan oleh satuan unit yangsiaga 24 jam. Maka, diperlukan organisasi
baru untuk mengoperasionalkan mobil ambulance dengantenaga medisyangsiap mengunjungi
ke lokasi kejadian, baik rumah maupun lokasi lainnya. Selain itu, periu adanya tim emergency
yang bersifat satu atap, antar dinas terkait.

Tugas dan fungsi BSB adalah layanan cepat 24 jam ke lokasi kejadian dengan memberikan
pertolongan terhadap ibu hamil, ibu yang mau melahirkan dan bayinya, maupun penduduk
yang membutuhkan bantuan tindakan medis. Bantuan peiayanan BSB inl gratis dan tindakan
medisnya dilakukan, sekaligus memberi rujukan ke Puskesmas maupun RSUD, bahkan
mengantarkannya sampai RSUD Kota Makasar di Provinsi Sulawesi Selatan.

Brigade Siaga Bencana (BSB) Kabupaten Bantaeng ini berdiri sebagai implementasi darl

dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 430/595/XII/2009, tentang Pembentukan Tim
Emergency Service Kabupaten Bantaeng,tanggal 1 Desember 2009. Selanjutnya, BSB memiliki
struktur dan garis komando berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Bantaeng Nomor 1241/440.1-2.4/2009 tentang Penetapan Prosedur Tetap (Protap) Peiayanan

pada Brigade Siaga Bencana Kabupaten Bantaeng tanggal 7 Desember 2009.

Sumberdaya Manusia pelaksana pada Unit BSB ini terdiri dari dokter, perawat,tenaga paramedis,

dan tenaga teknis (supir, cleaning servis, administrasi TU). Status kepegawaian mereka ada

adalah PNS dan non PNS. Mereka yang berlatarbelakang medis dan paramedis berasal dari

Dinas Kesehatan Bantaeng.

1. 20 Orang Tenaga Dokter (AILS, ACLS,
GELS/SPGDT, EKC, DAM).

2. i8 OrangTenaga Perawat (BTCL5)

3. 5 OrangTanaga Sopir (MFR)

4. 20rangTenagaCieaningService(MFR)

5. 40 Orang MasyrakatUmum yang terdiri Lantas,
SAR,Tagana, Damkar, Sopir Angkutan,Ojek,
Toma,Toga.
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Pengawasan

Pengawasan kinerja BSB dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.

Akuntabilitas

Pelayanan kesehatan oleh BSB Bantaeng dinilai sangat baik,bahkan akan menjadi model
nasional oleh pihak Kementerian Kesehatan Rl. Kepuasan masyarakat yang semakin tinggi
terhadap kinerja BSB nampaknya memberikan kepercayaan bag! pihak birokrasi kesehatan dan
Pemkab Bantaeng untuk meningkatkan pelayanan prima dengan melengkapi peralatan medis
dan SDM yang memadai.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik BSB sudah terstandarkan dalam bentuk SOP-nya, termasuk waktu tempuh
(respon time) ke lokasi kejadiannya. Model ini menyontoh pelayanan makanan cepat saji ala
Jepang, yang memberlakukan respon time pada setiap pelayanan terhadap pelanggan.

Perubahan Pola PIkIr dan Budaya Kerja Aparatur

Selama ini, konsep pelayanan kesehatan bersifat pasif, seperti halnya Puskesmas atau RSUD.
Dengan adanya unit BSB ini, maka pelayanan bersifat pro aktif terhadap setiap panggilan dari

pelanggan (masyarakat), non stop siaga 24 Jam dan gratis. Model kerja ini tentu saja mengubah
pola pikir dan budaya kerja aparatur yang harus selalu sigap, siap, dan terampil, namun tetap

manusiawi, karena yang dihadapi adalah mereka yang sakit.
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BAGIAN XII
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Perubahan Nyata Memanfaatkan
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BAGIAN XII

Banyuwangi Digital Community

Perubahan Nyata Memanfaatkan

Dunia Maya

Grand Launching

■"'IGlTRli SOLIEiV

10 Telkom

A. Masalah, Pendekatan dan Hasil

1. Latar Belakang Masalah

Adalah kenyataan pembangunan di Indonesia belum benar-benar merata. Kendala geografis
jadi salah satu hambatan. Untuk itu Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) dipakai sebagai
kendaraan pemacu kesejahteraan masyarakat. Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI)tahun 2011-2025 telah disusun. Dari rancanganinidibuat program utamayang
bertujuan mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di 6 koridor di seluruh wilayah
Indonesia (Sumaterajawa, Kalimantan,Sulawesi,Bali-NusaTenggara,Papua-Kepulauan Maluku).

140
KUMPULAN PRAKTIK BAIK
INOVASI PELAVANAN PUBLIK JILIO 2



Selain itu, lewatprogram "Indonesia Connected" yangsudah diemplementaslkan di berbagaldesa,
pemerintah menargetkan program "Indonesia Broadband" terealisasi pada 2016. Jika semua
Provinsi sudah terlayani akan berlanjut pada program "Indonesia Digital" pada 2018. Semua
hal itu dilakukan untuk menjawab tantangan globalisasi yang suka tidak suka, harus dihadapi.

Salah satu dearah yang gencar menggugah warganya untuk "meiek" teknologi informasi adalah
Kebupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pengenalan terhadap teknologi informasi dilakukan secara
berkesinambungan agar masyarakat tahu manfaat penggunaannya, mengerti pekembangan
teknologi sekaligus dapat digunakan pula sebagai sumber informasi dan inspirasi.

2. Inovasi Reformasi Birokrasi

Berkat tersedianya akses internet gratis (Wi-Fi) di banyak titik, warga Banyuwangi mulai
mengenal manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Banyuwangi Digital Society (B-DISO)
hadir membawa harapan baru sebagai 'digital friendly' karena dinilai menopang pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan. Dengan B-DISO, masyarakat Banyuwangi mampu memanfaatkan
peluang yang ada. Semua masyarakat punya kesempatan yang sama untuk bisa membuka pintu
global menuju internasional.

Hal positifyangdicapaimemperbesarpeluangmenarikkunjungan para wisatawanke Banyuwangi,
terutama wisatawan dari mancanegara. Melalui teknologi informasi, warga desa lebih
gampang memasarkan berbagai potensinya, mulai dari budaya sampai sumber daya alamnya.
Cyber Village (desa dunia maya),desa berbasis teknologi informasi yang berada di Desa
Kaligondo,Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi menjadi langkah awal pemerintah
Banyuwangi dalam mengedukasi warganya.

Ke depan, Pemkab. Banyuwangi sangat berharap kualitas hidup masyarakat bisa lebih
meningkat. Menurut Bupati H. Abdullah Azwar Anas, hubungan antara pemerintah
daerah dan warga masyarakat semakin horizontal, semakin mendatar, sehingga pola

komunikasi berbasis TIK antara pemerintah daerah dan warga masyarakat akan mampu
mengefisienkan birokrasi sekaligus mempercepat penyelesaian masalah kehidupan publik.

Oleh karena itu menurutnya ada dua pilar yang dibangun, yakni pengelolaan sistem informasi
manajemen dan peningkatan pelayanan publik dengan menggunakan instrumen TIK.

Inovasi dengan membuat 'jalan tol' ke dunia maya ternyata telah berhasil mengangkat
Banyuwangi, Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa untuk meningkatkan pelayanan
secara efisien tanpa harus mengganggu APBD-nya. Atas inovasi tersebut Banyuwangi mendapat
Certificate of Acknowiedgement dalam kategori Overail Society. Banyuwangi merekuh
penghargaan sebagai "The Pioneer of Digital Society" untuk kategori pemerintahan dalam
ajang Indonesia "Digital Society Award (IDSA) 2013" yang digelar di Jakarta pada 29 April 2013.
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Di lingkup Provinsi, sistem informasi teknologi pengelolaan keuangan Banyuwangi menjadi
percontohan bagi 38 kabupaten/kota. Badan Pemeriksa Keuangan pun menyatakan, sistem IT
Banyuwangi yang dinamai Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan yang terbaik
di Provinsi Jawa Timur. Banyuwangi satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang ditetapkan
BPK sebagai kabupaten e-audit. BPK bisa mengaudit tanpa harus datang ke Banyuwangi, karena
sistem peiaporan keuangan yang telah terkoneksi online.

Beberapa indikator inovasi ini diantaranya:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang bersifat massal akan
menekan efisiensi anggaran, sehingga kabupaten yang jauh dari pusat pemerintahan
(Provinsi/ ibukota Negara) pun dapat menggunakannya;

2. Kerjasama dengan pihak pemangku kepentingan yang relevan dan sesuai dengan
programnya. Dalam hal ini antara PT. Teikom yang memiliki program digitalisasi dengan
Pemkab Banyuwangi;

Pembinaan SDM aparatur negara (PNS) dan komunitas /masyarakat yang memiliki
minat dalam dunia teknologi informasi komunikasi (TIK), termasuk dunia pendidikan
(pelajar dan mahasiswa) oleh pemerintah kabupaten, melalui SKPD terkait (Dinas
Perhubungan dan Komunikasi Informasi);

4. Penggunaan TIK yang mendukung terhadap program pembedayaan masyarakat,
diantaranya dengan konsep yang diakses melalui internet sehingga dikenal luas
oleh masyarakat dunia.

5. Melalui TIK ini, maka semua potensi daerah dapat dengan cepat dan murah diakses
ke seluruh dunia (pemangku kepenfngan), sehingga mempercepat masuknya
investasi dari luar.

3. Dampak Positif

Sejak dicanangkan tahun 2010 di ruang pelatihan Telencenter Asriioka Desa Sumber Asri

Kecamatan Purwoharjo dan dijadikannya Desa Kaligondo Kecamatan Genteng pada 2011
sebagai Percontohan Desa berbasisTeknologi Informasi {Cyber Village) maka sejatinya program
Banyuwangi Cyber Village bdak hanya memberikan akses bagi masyarakat ke jaringan internet
yang lebih luas dan mudah, namun juga mengefisiensikan birokrasi melalui sistem e-office.

Ekosistem masyarakat dan pemerintahan di Banyuwangi dengan memanfaatkan teknologi
informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi pegawai Pemkab, masyarakat ataupun
dunia usaha, serta menciptakan pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif.

KUMPULAN PRAKTIK BAIK

INOVASI PELAYANAN PUBLIK JILID 2



Beberapa pemanfaataan internet tersebut antara lain:

a. Peluncuran Layanan e-office. Melalul layanan e-office, proses surat menyurat leblh
cepat karena tidak lag! dilakukan manual. Kalau pun masih ada keterlambatan, melalul
e-office Inl akan diketahul dl mana kesalahan dalam prosesnya.

b. Peluncuran Layanan e-health. Program Inl menjadi jembatan layanan langsung kepada
masyarakat. Seperti Jamkesda dan Jamkesmas yang dilakukan dengan cepat secara
online. Layanan kesehatan dl RSUD maupun Puskesmas bisa diakses secara online oleh
DInas Kesehatan.

c. Peluncuran Layanan e-education. Program Inl memungklnkan dinas pendldlkan dapat
memantau kinerja dap sekolah dan kepala sekolah secara online.

d. Peluncuran layanan zakat online. Melalul e-zakat, warga cukup membayar zakat
melalul perbankan. Seluruh transaksl dan pelaporan bIsa dipantau melalul situs web.
Transaksl zakat bIsa ditransfer melalul ATM (anjungan tunal mandlrl),

B. Pelaksanaan dan Penerapan

1. Pihak yang Terlibat

Bupad H.Abdullah Azwar Anas menggagas pemanfaatan akses Internet untuk tugas-tugas

birokrasi pemerlntahan, sehlngga InformasI pembangunan dapat cepat menjangkau ke

desa-desa. Program cyber village Inl dimulal dl Desa Kallgondo, Kecamatan Genteng,
dengan mellbatkan aparat desa, kecamatan, dan komunltas masyarakat dalam pengenalan

teknologi InformasI dan komunlkasi untuk admlnlstrasi, InformasI produk, dan pengayaan
InformasI lalnnya. Pada akhlrnya, kehadiran Internet grads Inl mendorong masyarakat untuk

menglnformaslkan potensi BanyuwangI kepada semua kalangan. Tentu saja pada akhlrnya

menambah daya tank bagi calon Investor untuk menanamkan modal dl BanyuwangI.
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Keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara gratis merupakan
bentuk pelayanan publik yang dikerjakan secara tim sebagai hasii dari koordinasi dan
pengorganisasian berbagai pihak yang terkait, sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah

Bupati Inisiator

Fasilitator

DPRD Penganggaran pada
APBD

Dinas Perhubungan, Sesuai dengan Tupoksi
Komunikasi Dinas

& Informasi

(Dishubkominfo

PT Telkom & Telkom Fasilitator TIK

Flexy

Banyuwangi Digital Website resmi

Society pemkab. Banyuwangi

untuk sosialisasi

Banyuwangi sbg Cyber

Village

Komunitas Blogger Pembuat blog-blog

Banyuwangi tentang Banyuwangi

oleh masyarakat

blogger

Menerbitkan SK yang terkait

dengan program

Melakukan kerjasama kemitraan

dengan pihak luar untuk bantuan-
bantuan sarana/prasarana

Menetapkan besaran APBD untuk
Program

Pembinaan melalui Bimtek TIK

kepada aparat dan masyarakat

Pemasangan jaringan Wifi dan

pemeliharaannya

Menyiapkan relawan TIK untuk

terjun ke basis-basis masyarakat

untuk mengenalkan ICT secara

konkret.

Up date informasi tentang

perkembangan program

Banyuwangi Cyber Village

Membuat blog-blog dan website

sebagai media online untuk

sosialisasi tentang Banyuwangi

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses

Ada dua pilar yang dibangun untuk kemajuan Banyuwangi, yakni pengelolaan sistem informasi
manajemen dan peningkatan pelayanan publik dengan menggunakan instrumen TIK. Dua
pilar itu ditopang melalui Program cyber village yang dimulai di Oesa Kaligondo, Kecamatan
Genteng, melibatkan aparat desa, kecamatan, dan komunitas masyarakat dalam pengenalan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk keperluan administrasi,informasi produk, dan
pengayaan berbagai informasi yang diperlukan. Selanjutnya, kemitraan dengan PT, Telkom Tbk
pun dijalln pemerintah Kab.Banyuwangi.
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Di Banyuwangi saat ini telah terpasang sebanyak 1.100 titik wi-fi dari target 10.000 titik hingga
tahun 2014. Instrumen TIK tersebut telah digunakan untuk pengembangan berbagai sektor
kehidupan di Banyuwangi, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, keagamaan khususnya
pembayaran zakat, hingga berbagai macam pelayanan pemerintah daerah ke masyarakat.
Pemkab Banyuwangi juga memanfaatkan instrumen TIK untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik dengan mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis TIK untuk
memacu kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Pemerintah Banyuwangi juga mengembangkan sistem jaringan internet untuk Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dengan sebutan Blambangan Network Centre (BNC). BNC adalah
Jaringan intranet yang khusus untuk penggunaan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi yang menghubungkan seluruh SKPD di kecamatan, kelurahan dan desa. Dengan
adanya infrastruktur Intranet yang sudah terpasang diseluruh SKPD, kecamatan, kelurahan dan
desa pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, diharapkan dapat mempercepat pengirimian
informasi dan data untuk mempermudah pekerjaan dilingkungan pemerintah Kabupaten
Banyuwangi.

Perangkat yang digunakan untuk membangun infrastruktur Jaringan intranet Blambangan
Network Centre adalah radio microwave dan sebagian menggunakan radio optic. Untuk
mengakses internet Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan PT. Telkom

Indonesia, Tbk. sebagai penyedia data internet, di tahun 2012 Ini pemerintah kabupaten
banyuwangi menyediakan akses data sebesar 30 MBPS untuk menopang aplikasi pemerintah
yang telah dipakai selama ini.

Aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi semuanya berbasis

web sehingga mempermudah user untuk mengkases aplikasi tersebut, aplikasi yang tersedia

saat ini antara lain:

1. Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

2. Informasi Akta Kependudukan (SIAK)

3. Informasi Pemerintahan Daerah (SIMBDA)

4. Informasi Barang Daerah (SIMBADA)

5. Informasi Puskesmas (SIMPUS)

6. Informasi Geografi (SIG/GIS)

7. Informasi Perpustakaan Daerah (SIMPUSDA)

8. Informasi Hukum (SISKUM)

9. Informasi Pegawai (SIMPEG)

10. Kantor Maya (Kantaya)

11. Sistim Informasi Potensi Wilayah

12. Album Banyuwangi
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Sedangkan website daerah yang saat ini sudah online antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
(www.banyuwangikab.go.id)

2. Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika
(http://dishubkominfo.banyuwangikab.go.id)

3. Dinas Pendidikan (http://pendidikan.banyuwangikab.go.id)

4. Dinas Kesehatan (http://kesehatan.banyuwangikab.go.id)

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(http://bappeda.banyuwangikab.go.id)

6. Badan Kepegawaian Daerah (http://bkd.banyuwangikab.go.id)

7. Badan Ami! Zakat (http://baz.banyuwangikab.go.id)

8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan

9. (http://di5perindagtam.banyuwangikab.g0.id)

10. Dinas Pariwisata (http://banyuwangitourism.com)

11. Dinas Koperasi dan UMKM

(http://klinikumkm.banyuwangikab.go.id)

12. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

(http://pkk.banyuwangikab.go.id)

1. Keahlian Pelaksana

Dalam pelaksanaan layanan internet gratis, para petugas memiliki fungsi dengan keahlian
masing-masing, yaitu :

Nama Petugas/Keahlian Keahlian yang Diperlukan 1
Pranata Komputer Pelaksana •  mengoprasikan komputer

(Operator) •  melakukan perekaman data

Desainer Aplikasi Programmer Membuat desain program TIK/website

Teknisi Software & Hardware Memperbaiki instalasi soft ware/

Merakit instalasi hardware

Hacker Pencipta antivirus
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2. Sumber Pembiayaan

Sebagian anggaran pemasangan wifi dalam program cyber village berasal dari program CSR
(Corporate Social Responsibility) PT. Telkom. Sebagain lag! berasal dari kas daerah, yang ada di
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi serta APBD.

C. Keberlanjutan dan Peluang Replikasi

1. Pembelajaran Utama

Program layanan internet gratis melalui pemasangan Wi-Fi di 10.000 titik di seluruh
Kab. Banyuwangi sejauh ini terus berlanjut, bahkan telah menjadi icon dan kebanggaan

masyarakatnya. Hal-hal yang dapat direplikasi dari keberhasilan program ini,yaitu :

a. Adanya dukungan PT Telkom sebagai penyedia teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) seperti jaringan, instalasi nirkabel dan modem, bukan saja untuk Kab.

Banyuwangi, tetapi untuk kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia;

b. Adanya dukungan dari Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemeninfo) yang

berkepentingan dalam pembinaan teknis (bintek) SDM para pengguna teknologi
internet untuk kepentingan pendidikan dan bisnis;

c. Adanya dukungan finansial, baik yang bersumber dari APBD maupun bantuan pihak
swasta.

Dengan adanya dukungan dari PT Telkom, program B-DISO akan memproyeksikan
pengadaan 10 ribu titik wireless fidelity (WiFi) gratis di seantero Banyuwangi. Pada saat
acara launching, sudah diresmikan pengadaan 1100 titik WiFi gratis di beberapa sekolah,
rumah makan ataupun tempat tertentu. Hal ini menjadi awal dari target hingga tahun 2014.

2. Aspek Keberlanjutan

Terobosan Bupati Banyuwangi dengan memanfaatkan kecanggihan TIK dalam membangun
kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya sangatlah tepat. Faktor sukses utama
dari program ini karena selain gratis, juga memberi kemudahan bagi masyarakat
dalam pengurusan yang berkaitan dengan birokrasi, edukasi, dan bisnis. Terlebih lagi,
Banyuwangi merupakan kabupaten yang memiliki potensi wisata alam dan budaya
yang sudah terprogramkan oleh Dinas Pariwisata setempat bekerjasama dengan swasta
melalui berbagai even-event pariwisata berklas dunia. Tantangan yang mungkin muncul
dari program ini adalah dampak negatif dari informasi yang mungkin tidak berguna/
kontra produktif, karena tidak sesuai dengan norma-norma agama dan budaya Indonesia.
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Prestasi yang sudah ditunjukkan oleh Kab. Banyuwangi, baik secara umum dan khususnya
program Banyuwangi Cyber Village, dengan pemasangan 10.000 wifi di seluruh pelosok kota
dan desanya sangatlah fenomenal namun tetap dapat direplikasi dengan pendekatan yang
berbeda sesuai dengan budaya kabupaten/kota masing-masing.

Namun, ada hal-hal pra kondisi yang memungkinkan replikasi inovasi Cyber Village ini secara
umum dapat diterapkan di kabupaten/kota, apablla:

a. Teknologi Informasi dan Komunlkasi (TIK),semacam jaringan internet sudah disediakan
oleh pihakyang berwenang (PTTelkom);

b. Komitmen kepemimpinan (Bupati) yang pro rakyat dengan dukungan dari DRD dan
kerja keras dinas-dinas terkait;

c. Adanya SDM yang ahli dalam ha! TIK, baik di ajaran birokrasi maupun masyarakat yang
dibekali dalam hal melekTIK.

d. Jejaring internasional birokrasi dalam hal bantuan/hibah.

D. Perspektif Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan terobosan memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK), yaitu internet untuk kepentingan pembangunan di daerahnya. Dengan
karakterisbk Banyuwangi sebagai salah satu destinasi wisata (menuju) kelas dunia, maka
internet sebagai jendela informasi dunia sangat dibutuhkan oleh semua orang dapat mengakses
informasi secara cepat dan murah tentang Banyuwangi.

Pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan penggunakan TIK merupakan tupoksi Dinas
Informasi dan Komunikasi. Masyarakat pengguna internet membutuhkan proses edukasi dan
pembimbingan teknis (bimtek), sehingga kehadiran internet dapat secara optimal meningkatkan
kualitas hidup masyarakat Banyuwangi.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga sudah menyiapkan sejumlah tenaga harian lepas di
seluruh kecamatan untuk mendukung transfer pengetahuan warga sampai ke desa-desa. Para
tenaga harian itu disebut Relawan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Pengawasan
kinerja Banyuwangi Cyber Village dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi
(Dishubkominfo).

Program Banyuwangi Cyber Village ini disambut oleh berbagai kalangan, baik aparatur
pemerintahan (SKPD) maupun masyarakat umum, termasuk pelajar, mahasiswa, dan
kalangan pemuda. Berbagai komunitas blog tumbuh bagai jamur, media on line milik
komunitas pun bergairah. Penggunaan laptop untuk menangkap sinyal wifi menjadi
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suatu pemandangan yang biasa di taman-taman dan sudut-sudut rumah makan,
tentu saja di ruang-ruang publik, sekolah, dan kantor-kantor swasta dan pemerintah.
Pelayan publik melalul program Banyuwangi Cyber Village lewat Teknologi Informasi dan
Komunlkasi (TIK) terus dikembangkan dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan,
mulai dari pengusaha, komunitas pendidikan, pesantren dan para ulama, komunltas sen! dan
budaya. Hal in! sejalan dengan spirit dan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa
informasi publik harus diakses secara terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Selanjutnya pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik melalui e-government atau e-office akan
membawa muld efek yang sangat baik secara ekonomis maupun peningkatan pelayanan kepada
masyarakat. E-office membuat koordinasi lebih efisien karena paperless, proses pelayanan yang
lebih mudah dan memberi ruang publikasi daerah lebih luas. Apalagi pemanfaatan e-office
diawali adanya kekurangan PNS karena adanya moratorium. TIK menjadi pilihan yang realistis

karena mampu memberikan efisiensi kinerja birokrasi dan peningkatan pelayanan. Maka,
aparatur pemerintah harus melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang lebih ramah
terhadap TIK, karena hal ini membantu pekerjaan pelayanan publik. Tidak ada lagi aparatur

sipil yang "gaptek" terhadap teknologi informasi komunikasi.
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BAGIANXHI

Desa Wisata Kabupaten Badung-Bali

Pancaran Kearifan Lokal

Pengembangan Pariwisata Pedesaan



BAGIANXIV

Desa Wisata Kabupaten Badung-Bali

Pancaran Kearifan Lokal dalam

Pengembangan Pariwisata Pedesaan

Turis Mancanegdra antusias mengamati objek wisata di Kabupaten Badung.

A. Masalah, Pendekatan, dan Hasil

Siapa tak kenal Bali? Kesohoran namanya sebagai surga di dunia tak terbantahkan. Bahkan Bali
dinobatkan sebagai One of The Must Visited Place Before You Die. Salah satu tempatyang harus
dikunjungi sebelum Anda meninggai. Banyak yang bilang Bali adalah Kuta. Melihat Kuta saja,
orang sudah merasa menikmati "pengalaman Bali", Kuta memang ternama, etalase Bali. Siapa
yang "memiliki" Kuta bisa dibayangkan sudah menangguk keuntungan dari bisnis pariwisata
yang "gemuk".
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Pondok Wisata yang dikelola Masyarakat.

Namun mungkin sedikit saja yang paham bahwa Kuta adalah salah satu wilyah yang dimiliki
Kabupaten Badung. Badung juga pemilik Nusa Dua, Jimbaran dan Seminyak, spot wisata lain
yang juga terkenal. Selain itu Badung juga merupakan pintu gerbang Bali sebagal daerah
pariwisata budaya. Keberadaan Bandara Ngurah Rai menempatkan posisi Badung sebagal
pusat akomodasi dari industri pariwisata Bali.

Begitulah, Badung sebagai "pemilik" Kuta memang beruntung. Dengan sumber pendapatan
asli daerahnya yang diperoleh dari sektor pariwisata tersebut. Kabupaten Badung kini tercatat
paling kaya di Bali. APBD Tahun 2013, sebesar Rp 3,027 triliun. APBD 2014 dirancang sebesar
Rp 3,2 triliun, hampir menyamai APBD Provinsi Bali, yang mencapai Rp 4 triliun. Bahkan daerah
yang memiliki sejumlah kawasan wisata terkenal itu selama ini menyumbangkan sebagian
pendapatan pajak hotel dan restoran kepada kabupaten lain di Bali setiap tahun.

Namun, dengan pesona Kuta dan Nusa Dua di Badung yang sangat menyihir itu, siapa yang
sebenarnya beruntung? Memang, industri pariwisata khususnya di Badung telah terbukd
sebagai penggerak perekonomian daerah. Hampir 65% pendapatan asli daerah bersumber dari
sektor pariwisata terutama dari pajak hotel dan restoran. Namun sebagal catatan, usaha-usaha
jasa pariwisata yang besar, baik hotel, restoran, biro perjalanan wisata, sebagian besar dimiliki
oleh pelaku usaha dari investor asing maupun dari luar Provinsi Bali, bukan masyarakat lokal.
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Lalu di manakah, posisi masyarakat Badung sebagai tuan di tanahnya sendiri? Alasan wisatawan
bertandang ke Bali tak melulu karena keindahan alam, tap! juga pesona budaya dan sosial
masyarakat. Maka, sangatlah mendesak menjadikan manusia (masyarakat) Badung sebagai
subyek dalam pariwisata, berbasis kearifan lokal.

Masyarakat di desa lah sejatinya harus mampu mengelola potensi dan keunggulan yang ada
untuk menarik minat wisatawan yang ingin mengetahui serta merasakan pengalaman suasana
kehidupan pedesaan yang khas. Ketika beragam aktivitas kepariwisataan yang berbasis pada
potensi sosial ekonomi dan budaya pedesaan itu dapat terlaksana, maka pertumbuhan
ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, pelestarian budaya dan
lingkungan pun menyertai.

Pendekatan pola pariwisata massal, yang cenderung mengarah pada pemanfaatan sumberdaya
kehidupan dan energi dalam jumlah yang amat besar (sumber daya air, lahan, dll) termasuk
pula akses kapitalisasi dari pihak asing untuk mengekploitasi sumber daya alam melalui
pembangunan hotel, resort, restoran,dan sejenisnya sudah mulai diantisipasi dampak
negatifnya oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Disusunlah strategi pembangunan pariwisata
agar berlangsung berkelanjutan {sustainable). Tidak dari aspek ekonomi saja, namun juga dari
aspek lingkungan dan budaya.

Hal ini selaras dengan komitmen pemerintah Kabupaten Badung yang menerapkan lima prinsip

dasar pembangunan {five basic principles of development):

a. Pro growth: pertumbuhan berkeadilan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan.

b. Pro jobs: penciptaan lapangan pekerjaan dan ikiim usaha yang kondusif.

c. Pro poor: percepatan penanggulangan kemiskinan.

d. Pro culture: pelestarian dan pengembangan kearifan lokal budaya masyarakat.

e. Pro environment: pelestarian lingkungan mengacu pada daya dukung lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan kebijakan desa wisata, yang diatur dengan
Peraturan Bupati Badung Nomor47Tahun 2010,tanggal 15 September 2010tentangpenetapan
11 kawasan desa wisata yang memiliki potensi dan daya tarik khas. Lebih jauh Pemkab Badung
menggulirkan paket program inovasi pengembangan pariwisata pedesaan {village tourism).
Inovasi yang diupayakan bersama adalah pengembangan suatu aktivitas kepariwisataan yang
berkualitas, namun hemat dan efektif dalam pemanfaatan sumberdaya kehidupan yang kian
terbatas tersebut.
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Sasaran yang ingin dicapai melalui pariwisata pedesaan ini adalah:

a. Mengoptimalkan manfaat kegiatan kepariwisataan bagi pembangunan masyarakat
dan wilayah pedesaan.

b. Mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Kepariwisataan yang
berwawasan budaya, ramah lingkungan.

c. Melibatkan peran serta masyarakat secara luas {Comunity Based Tourism), termasuk
dalam aspek manajemen kepariwisataan di Kabupaten Badung .

Pada intinya, paket program pariwisata pedesaan berupaya mendekatkan dan memperkenalkan
wisatawan dengan kehidupan pedesaan, baik lingkungan alam maupun sosial budayanya.
Dengan model ini, masyarakat tidak lagi menjadi pekerja, melainkan sebagai pemilik usaha
pariwisata sesuai dengan kemampuan atau modal wisata yang dimiliki.

Pariwisata pedesaan tidaklah bertujuan mengubah wajah dan tata ruang pedesaan menjadi
kosmopolitan dengan kehadiran hotel-hotel berskala besar. Pariwisata pedesaan bercirikan
aktivitas kepariwisataan berskala kecil, dengan fasilitas sederhana dan pemanfaatan energi dan
sumberdaya yang minim, layaknya kehidupan masyarakat pedesaan.

Sejak pemerintah Kabupaten Badung, menetapkan kebijakan tentang desa wisata, yang diatur
dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 tahun 2010, tanggal 15 September 2010 tentang
Penetapan Kawasan 11 Desa Wisata Di Kabupaten Badung, maka dampakterhadap masyarakat

di antaranya:

a. Meningkatnya posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam
pembangunan kepariwisataan serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku
kepentingan terkait dalam meningkatkan kwalitas perkembangan kepariwisataan di
daerah;

b. Tumbuhkembangnya kesadaran, sikap serta dukungan positif masyarakat sebagai tuan
rumah yang baik melalui perwujudan nilai - nilai sapta pesona dan manfaatnya bagi
pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat;

c. Terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Badung sebanyak 15
Kelompok, antara lain :

1. Pokdarwis Belok Sidan, Desa Belok Sidan, Kec.Petang
2. Pokdarwis Pelaga, Desa Pelaga, Kec. Petang
3. Pokdarwis Tedung Sari, Desa Petang, Kec.Petang
4. Pokdarwis Mekar Bhuana, Desa Pangsan, Kec.Petang
5. Pokdarwis Carang Sari, Desa Carang Sari, Kec.Petang
6. Pokdarwis Bukit Sari, Desa Sangeh, Kec.Abiansemal

Pokdarwis Bongkasa Pertiwi, Desa Bongkasa Pertiwi, Kec.Abiasemal7

8. Pokdarwis Bongkasa, Desa Bongkasa, Kec. Abiansemal
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9. Pokdarwis Baha, Desa Baha, Kec. Mengwi
10. Pokdarwis Taman Ayun, Desa Mengwi, Kec. Mengwi
11. Pokdarwis Kapal, Kelurahan Kapal, Kec. Mengwi
12. Pokdarwis Munggu, Desa Munggu, Kec. Mengwi
13. Pokdarwis Legian, Kelurahan Legian, Kec. Kuta
14. Pokdarwis Tanjung Benoa, Desa Tanjung Benoa,

Kec. Kuta Selatan

15. Pokdarwis Pecatu, Desa Uluwatu, Kec. Kuta Selatan

Lahirnya 11 Desa Wisata yang ada di Kabupaten Badung sejak tahun 2010, sebagai bagian
dari program pengembangan Desa Wisata telah mendapat penilaian secara khusus oleh
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Program Innovative Government Award
(IGA) pada 3 Desember 2013. IGA adalah penghargaan kepada dearah Kabupaten / Kota di
Indonesia yang memiliki inovasi menonjol.

Sebelumnya pada 24 Oktober 2013 Menteri Dalam Negeri memberikan Piagam Penghargaan
kepada Kabupaten Badung yang diterima langsung oleh Bupati Badung sebagai salah satu dari
25 Nominator Terpilih yang memiliki program inovasi. Penghargaan didapat setelah diadakan

penilaian terhadap 128 Kabupaten/Kota di Indonesia. Prestasi lainnya, Badung terpilih pula
sebagai salah satu dari 98 pemerintah kabupaten yang menjadi pilot proyek percontohan
reformasi birokrasi berdasarkan Keputusan MenPAN RB No. 96 tahun 2013.

B. Perencanaan dan Penerapan

1. Pihak Terlibat

Di bawah kepemimpinan Bupati Badung AA Gde Agung, S.H. yang merupakan penerus keluarga

Raja Mengwi, Kabupaten Badung terus menerus mengelola potensi daerah melalui kebijakan

yang dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Komitmen Pemkab. Badung terhadap
pengembangan desa wisata, yaitu:

a. Menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

b. Menyediakan infrastruktur untuk menunjang ekonomi masyarakat melalui
pembangunan pariwisata berbasis masyarakat.

c. Mensinergikan pembangunan pariwisata, pertanian dan aktivitas seni dan budaya,
termasuk industri kecil dan kerajinan yang digeluti oleh masyarakat pedesaan melalui
pembangunan desa wisata.

KUMPULAN PRAtenK BAIK

INOVASI PELAYANAN PUBUK JIUD 2
155



156

Sejak 2009-2010, program desa wisata melibatkan banyak pihak. Pengelolaannya ada pada
Dinas Pariwisata Badung, dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) lain seperti
SKPD terkait (DinasPertanian), perusahaan swasta naslonal, perbankan, perguruan tinggi dan
tentu saja masyarakat Badung. Sebagai contoh, sinergitas Pemkab. Badung, yaitu antara Dinas
Pariwisata dan Dinas Pertanian melalui even Festival Budaya Pertanian di Badung Utara (2012).
Pertanian di Badung Utara sangat kental dengan nuasa seni dan budaya lokalnya.

Keberhasilan paket program inovasi pengembangan pariwisata pedesaan (village tourism)
merupakan bentuk pelayanan publik yang dikerjakan secara tim sebagai basil koordinasi dan
pengorganisasian berbagai pihak. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Badung melibatkan tim dari
Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali dan PHDI Kabupaten Badung.

Selain itu, dalam skala Provinsi pun dibentuk Forum Komunikasi Desa Wisata (FKDW) untuk
daerah Bali dan sekitarnya dalam pembinaan Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat
Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses

Dalam menggulirkan program desa wisata, ada tujuh tahap yang dilakukan, yaitu :

1. Penyusunan kriteria. Pada tahap ini dilakukan penelusuran atau studi literatur
wisata pedesaan guna mencari kriteria pengembangan wisata pedesaan. Misalnya

aksesibilitas, infrastruktur (jalan,listrik,air,telepon), sosial budaya, psikologi
masyarakat setempat, keamanan dan ketertiban, kebersihan dan kelestarian

lingkungan, dll. Pada tahap ini dilibatkan pula tenaga ahli dari perguruan bnggi/
lembaga penelitian.

2. Observasi dan inventarisasi terhadap potensi wilayah setempat. Dinas Pariwisata
melakukan observasi terhadap desa-desa di wilayah Kabupaten Badung yang
memiliki kriteria dan potensi sesuai kriteria dari studi literatur. Juga dilakukan
kajian terhadap pembuatan zonasi di wilayah desa setempat, merujuk pada tata
ruang desa dan kecamatan. Kondisi-kondisi yang ditemukan dalam observasi
ini selanjutnya dimasukkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah sebagai dasar
persiapan pengembangan wisata pedesaan.

3. Penetapan desa-desa pengembangan (desa wisata). Desa-desa yang memenuhi
kriteria selanjutnya ditetapkan sebagai desa-desa prototipe/ proyek percontohan.
Pola yang sama akan diterapkan di lokasi lainnya di masa datang.

4. Pelatihan, pembinaan kepada warga di desa terpilih. Pada tahap ini dilakukan
pembinaan dan pelatihan guna menyiapkan masyarakat melakukan aktivitas
kepariwisataan. Juga dibentuk kelompok sadar wisata sebagai forum untuk
bertukar pikiran, berlatih, serta mengembangkan dan memberikan pemahaman
mengenai aspek - aspek budaya wisata antar anggota masyarakat. Kelompok ini
bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan aparat desa menyusun profil wisata
sebagai bahan panduan dan tawaran aktivitas bagi wisatawan yang akan berwisata
ke daerah tersebut.
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5. Perancangan pola koordinasi pengamanan dan ketertiban desa merujuk pula awig-
awig desa setempat. Hal itu dilakukan agar aktivltas kepariwisataan nantinya tidak
berseberangan dengan norma adat/budaya,aturan-aturan setempat. Pada tahap
ini dapat dilibatkan pula tenaga ahli dariperguruan tinggi/lembaga penelltian atau
praktisi pariwisata.

6. Penataan desa. Upaya mempercantik wajah desa sehingga memiliki nilai tambah
dilakukan, misalnya membersihkan lingkungan, penataan jalan, perumahan, dll.
Penataan dilakukan beberapa kali untuk mencegah timbulnya penyakit pada
wisatawan dan masyarakat desa sendiri.

7. Pembentukan desa wisata. Desa-desa terpiiih kemudian ditetapkan sebagai Desa
Wisata. Tahap ini menjadi bagian dari penguatan institusi di b'ngkat setempat
yang akan membantu pengembangan dan pengelolaan aktivitas kepariwisataan
di desa.

8. Promosi dan Pemasaran. Pemerintah membantu menjalin keterhubungan
desa-desa wisata yang telah dibentuk dengan biro-biro perjalanan wisata.
Berdasarkan kajian/observasi yang telah dilakukan, pemerintah menyodorkan
informasi iengkap daya tarik dan aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan di

desa-desa wisata. Berdasarkan langkah-langkah perencanaan tersebut, saat ini
telah terindenbfikasi beberapa desa yang berpotensi dikembangkan menjadi
desa wisata,sebagai lokasi aktivitas wisata desa. Desa-desa tersebut adalah Desa
Pelaga di Kecamatan Petang, Desa Bongkasa Pertiwi, khususnya Banjar Karang

Dalem di Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh di Kecamatan Abiansemal, Desa

Kapal dan Gulingan di Kecamatan Mengwi.

Badung sebagai bagian dari Bali sudah memiliki spirit sebagai kawasan obyek pariwisata dunia.
Pemerintah dan masyarakatnya sudah memiliki modal dasar dalam hal kesadaran wisata

tersebut. Maka, untuk memerkuat hal itu, Pemerintah Kab. Badung menerapkan pola bottom

up dan top down secara terpadu. Pertama, menetapkan kebijakan tentang desa wisata, yang
diatur dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 tahun 2010, tanggal 15 September 2010
tentang Penetapan Kawasan 11 Desa Wisata Di Kabupaten Badung.

Kedua, Mengembangkan Kelompok masyarakat (Pokdarwis) yang dapat berperan sebagai
motivator, penggerak serta kominikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian
masyarakat di sekitar destinasi pariwisata. Berbagai kegiatan Kelompok sadar Wisata tersebut
dilaksanakan berdasarkan SK No : 417/02/HK/2013 tanggai 5 Pebruari 2013.
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3. Keahlian Pelaksana

Untuk berjalan dengan baik pelab'han, pembinaan kepada warga terkait industri wisata, di desa
terpilih dilakukan. Selain itu pembentukan kelompok sadar wisata dilakukan untuk memperkuat
kapabilitas Kelompok Ini bekerja sama dengan DInas Pariwisata dan aparat desa menyusun
profil wisata sebagai bahan panduan dan tawaran aktivitas bag! wisatawan yang akan berwisata
ke daerah tersebut.

4. Sumber Pembiayaan

Pemkab megelontorkan Rp 3 millar untuk masing - masing desa di Badungtermasuk di dalamnya
11 Desa Wisata (Dewi). Arab kebijakan pembangunan pariwisata Badung khususnya di 11 desa
wisata adalah mendorong peningkatan kualitas kepariwisataan yang berwawasan budaya.
Selain itu, mendorong pelaku pariwisata mengembangkan, membina, dan melestarikan budaya
lokal.

5. Monitoring dan Evaluasi

Pariwisata di Kabupaten Badung lahir dan berkembang dari masyarakat yang langsung
berhubungan dengan wisatawan baik dalam maupun luar negeri, sehingga embrio pariwisata
di sini adalah masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat tersebut akan dipusatkan di desa
adat dengan mengembangkan "homestay" atau pondok wisata di rumah-rumah penduduk
sehingga wisatawan dapat merasakan suasana Bali yang sebenarnya.

Ide pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat tersebut muncul untuk
melengkapi banyaknya hotel berbintang yang berdiri di kawasan tersebut yang dimiliki atau

dikelola bukan oleh orang Bali "asli". Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi pemilik
sekaligus mengelola tempat penginapan yang memberikan kenyamanan dan keamanan kepada

wisatawan.

Dengan konsep "homestay" maka tidak usah ada kapital besar. Warga bisa menjadi pelaku tak
sekadar penonton. Pariwisata berbasis pada potensi alam dan budaya masyarakatnya, akan
memberi dampak postif bagi peningkatkan kesejahteraan. Pola pengembangan desa wisata
nantinya diharapkan tidak ada warga yang menjual tanah pada investor untuk membangun
hotel, restoran, atau sejenisnya. Program inovasi pengembangan pariwisata pedesaan (village
tourism) di lldesa wisata dengan dukungan 15 kelompok sadara wsiata (Pokdarwis) di seluruh
Kab. Badung sejauh ini terus berlanjut.

Hal-hal yang dibutuhkan dari keberhasilan program ini, yaitu :

a. Adanya dukungan masyarakat desa itu sendiri sebagai subyek pengembangan
pariwisata pedesaan;

b. Adanya dukungan dari Pemkab. Badung, khususnya melalui Dinas Pariwisata Badung
yang berkepentingan dalam pembinaan teknis (bintek) SDM Kelompok Sadar Wisata
(Pokdarwis);
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Adanya dukungan finansial, baik yang bersumber dari APBD maupun bantuan pihak
swasta.

C. Keberlanjutan dan Peluang Replikasi

Pemda Kabupaten Badung yang selama ini daerahnya dikenal dengan objek wisata pantai, saat
ini tengah menggodok alam pedesaan untuk dijadikan desa wisata. Pada 2009, tujuh desa telah
ditetapkan untuk dibenah dan disulap agar mampu memblus wisatawan dengan keindahan
alamnya yang dimiliki. Ketujuh desa dl Kabupaten Badung yang diharapkan mampu menggaet
wisatawan itu antara lain, desa Petang, Munggu, Bongkasa, Sangeh, Mengwi, Kapal dan Baha.
Keberadaan desa wisata di Badung sesungguhnya adalah upaya menyeimbangkan pendapatan
antara Badung Selatan dan Badung Utara. Selain itu agar SDM di Badung Utara dapat
berkembang layaknya Badung Selatan. Tujuannya jelas, untuk memberdayakan SDM dan SDA
yang ada di Badung Utara dengan konsep Tri Hita Karana," kata Kadisparda Badung Cok Raka
Darmawan

Sejak 15 September 2010, bertambah lagi empat desa wisata, sebagaimana tersebut pada
website badungtorism.com hingga menjadi 11 desa wisata yang secara berkesinambungan
terus dioptimalkan. Adapun keunggulan masing-masing desa itu adalah:

a. Desa Palaga. Banjar Kiadan Desa Palaga Kec. Petang dengan ekowisata desanya, jalur
tracking, fasilitas akomodasi di rumah penduduk, serta wisata spiritualnya dengan
keberadaan pura yang merupakan petilasan Kebo Iwa.

b. Desa Petang. Banjar Kerta Desa Petang Kecamatan petang memiliki aktifitas tracking
dengan bentang alam yang asri, pemukiman penduduk yang tertata dengan rapi serta
wisata sejarah dan wisata spiritualnya.

c. Desa Pangsan. Kecamatan Petang ini sudah mampu menampilkan pertanian yang
terintegrasi, atraksi tracking, rafting dan berbagai kegiatan kesenian tradisional,
pemanfaatan rumah penduduk sebagai sarana akomodasi.

Desa Belok. Banjar Lawak Desa Belok Kecamatan Petang dengan bentangan alamnya
yang sangat eksotis menjadi daya tarik tersendiri bagi peminat wisata alam, ekowisata
dan agro wisata dengan suasana kebun kopinya.

Desa carangsari dengan atraksi gajahnya, jalur tracking serta wisata sejarahnya yang
merupakan napaktilas perjuangan Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai.

Desa Sangeh dengan hutan palanya, daya tarik atraksi hewan primata kera serta
pesona alam taman mumbulnya, dilengkapi wisata kuliner dan kios souvenirnya yang
menjadi daya tarik tersendiri.
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g. Desa Bongkasa Pertiwi yang terkenal akan kerajinan peraknya serta terdapat atraksi
wisata rafting yang di dukung dengan budaya masyarakat yang masih mempertahankan
budaya pertanian.

h. Desa Baha. Selain memiliki pemandangan alam yang indah dan asri, masyarakat
desanya tetap melestarikan seni budaya, juga melakukan kegiatan industri rumah
tangga, serta penataan pemukiman penduduk di Desa Baha masih mempertahankan
budaya dan arsitektur tradisional.

1. Desa Mengwi dengan Pura Taman Ayun yang didirikan tahun 1634 M, sangat terkenal
dengan keindahan, keasrian dan arsitektur tradisional Balinya, sejak tahun 2012 oleh
PBB melalui UNESCO telah ditetapkan sebagai WARISAN BUDAYA DUNIA ( WORLD
CULTURE HERITAGE ).

j. Desa Kapal yang terkenal dengan kerajinan rumah tangga yang memiliki daya tarik
tersendiri disamping tetap melestarikan tradisi dan budaya yang terkenal yaitu perang
tipat dan wisata spiritual dengan icon Pura Sada Kapal.

k. Desa Munggu. Kehidupan keseharian masyarakat Desa Munggu yang masih tetap
melestarikan budaya pertanian dengan sistem subaknya dan didukung oleh Tradisi
Makotek yang diwarisi secara turun temurun, tradisi Makotek dimaksudkan untuk
menolak bala yang sering mengganggu manusia.

Desa-desa yang memenuhi kriteria selanjutnya ditetapkan sebagai desa-desa prototipe/ proyek
percontohan. Pola yang sama akan diterapkan di lokasi lainnya di masa datang. Adapun hal-hal

pra kondisi yang memungkinkan replikasi inovasi desa wisata ini secara umum dapat diterapkan
di Kabupaten / kota, apabila

a. Terpeliharanya adat istiadat dan seni dan budaya, pertanian, dan hubungan sosial
yang harmonis, termasuk benda-benda, lokasi-lokasi bersejarah;

b. Komitmen kepemimpinan (Bupati) yang pro rakyat dengan dukungan dari DPRD dan
kerja keras dinas-dinas terkait;

c. Adanya SDM yang ahli dalam hal pemasaran pariwisata berbasis desa

d. Terpeliharanya sarana-sarana infrastruktur pelayanan umum yang menjadi
tanggungjawab pemeritah, seperti Jalan-jalan, jembatan, moda transportasi, dan
akses teknologi informasi (internet, telpon, TV)

1. Aspek Keberlanjutan

Program inovasi pengembangan pariwisata pedesaan {vlHoge tourism) di Kab. Badung ini
sejatinya ditentukan oleh kesadaran masyarakatnya terhadap adat, budaya, dan tanahnya.
Itulah sebabnya, pihak Dinas Pariwisata mendorong tumbuhkembangnya kelompok sadar
wisata (Pokdarwis) dan tumbukembangnya sarana-sarana pelayanan terhadap wisatawan,
seperti homestay milik warga sendiri.
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Sedangkan untuk kelengkapan sarana infrastruktur, seperti jalan-jalan, penerangan umum,
dan fasilitas umum lainnya menjadi tugas pemerintah. Termasuk pembinaan dan pembekalan
berupa bimbingan teknis dan penyuluhan terhadap penduduk/warga desa wisata. Tantangan
yang mungkin muncul dari program ini adalah masih kuatnya peran investor yang memlliki
kapltal (modal) yang fdak terbatas untuk membeii, mendirikan, dan membangun sarana-
sarana penunjang pariwisata. Maka, regulasi Perda yang tegas dalam ha! ini yang menjadi
faktor dominan untuk melindungi program ini.

D. Perspektif Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Badung menyadari bahwa kekuatan terbesar dari pariwisatanya ada
pada SDM (penduduk) yang memiliki budayanya yang khas, bukan semata-mata keindahan
alam dan sejumlah fasilitas seperti hotel, resort, atau restoran. Oleh karena itu, program inovasi
desa wisata merupakan format baru industri pariwisata.

Sumber daya manusia yang dimiliki dengan anggaran belanja pegawai yang memadai sangat

memungkinkan memberikan layanan prima terhadap sekitar 450.000 jiwa penduduk di

Kabupaten Badung. Dalam ha! ini, pelayan publik melalui program Desa Wisata di Kabupaten
Badung diorientasikan pada penguatan kemampuan masyarakat dalam memberikan pelayanan

wisatawan yang datang ke desa-desa wisatanya. Sementara pemkab melakukan penguatan

regulasi (perda) dan bimbingan teknis yang dibutuhkan serta pendampingan dalam hal
kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, seperti swasta
(perbankan) dan perusahaan-perusahaan lainnya.

Salah satu tugas pokok pemerintah (Dinas Pariwisata Badung) adalah mengembangkan
kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator

dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyrakat di sekitar destinasi pariwisata
agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan serta
memiliki kesadaran dan peluang serta manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

masyarakat. Terdapat perubahan mindset untuk menjadikan masyarakat lokal sebagai pelaku
aktif, tidak hanya menjadi penonton.
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BAGIANXIV

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kelas II Semarang

Layanan Berkualitas di Wilayah

Bebas Korupsi

Petugas mengamankan barang karantina untuk mosyarakat.

A. Masalah Pendekatan dan Hasil

Potensi industri perikanan Jawa Tengah menjanjikan. Provinsi ini memiliki 33 pulau kecil
dengan panjang garis pantai 828,82 km, terbagi atas pantai utara 540,27 km dan pantai
selatan 288,55 km. Didukung juga dengan potensi perairan pedalaman (waduk, sungai,
rawa dan telaga) dengan luas 44.328,46 Ha. Untuk mendukung industri perikanan itu, Balai
Karantina Ikan Pengendali Mutu (BKIPM) Kelas II Semarang berperan memantau keamanan
hasil produksi perikanan balk domestik ataupun ekspor dan impor di Provinsi Jawa Tengah.
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Uji Laboratorium di BKIPM Kelas II Semarang.

Lebih jauh balai ini berperan mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan
Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendallan mutu dan
keamanan hasil perlkanan, serta penerapan sistem manajemen mutu, menjadi sangat penting
dan vital guna terjamlnnya masyarakat untuk mengkonsumsi hasll produksl perlkanan yang
sehat dan sesual standar.

Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) memang wajib melaksanakan Isi
Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitari Measure (perjanjian SPS) tentang
penerapan peraturan-peraturan teknis {khususnya karantina dan keamanan pangan) guna
melindungi kesehatan manusla, hewan, ikan dan tumbuhan.

Mengingat begitu besar perannya maka kehadiran Balai KIPM Kelas II Semarang harus
ditunjang dengan kinerja yang baik, profesional dan bersih dari korupsi. Tak bisa dipungkiri,
dengan kewenangan yang begitu besar, lembaga Ini rentan disalahgunakan oleh pihak-plhak
yang tidak bertanggungjawab, sehingga dapat mengaklbatkan kerugian bagi negara dan juga
masyarakat baik secara materi ataupun dalam hal jaminan perlindungan konsumen. Di sisi
lain maslh ada tantangan dalam birokrasi yang harus segera dijawab oleh Balai KIPM kelas
II Semarang agar tidak batu sandungan dalam upaya memberlkan pelayanan publik yang
baik, adil dan transparan. Terobosan besar pun dibutuhkan untuk membangun kepercayaan
publik sekaligus mengubah citra birokrasi yang selama kurang positif, sehingga tugas dan
fungsinya yang sangat besar itu dapat didukung dengan kepercayaan publik yang besar pula.
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Gerakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Balai KIPM kelas II Semarang terinspirasi dari
terbitnya peraturan pemerlntah nomor 60 tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integrltas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut sejalan dengan semangat
yang dibangun oleh Balai KIPM kelas II Semarang dan sangat tepat untuk dijadikan landasan
inovasi menuju pelayanan publikyang lebih prima dan bersih.

Agar sukses, Balai KIPM kelas II Semarang melibatkan berbagai pihak dan stakeholder seperti,
pengguna jasa, asosiasi, universitas dan lembaga pemerintah lainnya di wilayah pelabuhan
Tanjung Mas untuk ikut melakukan pemantauan dari luar terhadap program WBK di Balai KIPM
kelas II Semarang. Beberapa kegiatan telah dilakukan merealisasikan program WBK seperti
pembentukan tim persiapan penilaian WBK, penandatanganan pakta integritas pegawai
Balai KIPM kelas II Semarang, dan pembentukan Whistle Blower System (WBS). Selain itu
ditandatangani pula pakta integritas tim pemantau independen yang terdiri dari berbagai
lembaga stakeholder seperti Fakultas Perikanan UNDIP, Kantor Pengawasan dan Pelayanan
(KPP) Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Tanjung Emas, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas, dll.

Dengan beberapa kegiatan di atas diharapkan semangat dan motivasi anti korupsi dapat
terbangun di berbagai lini baik internal ataupun eksternal. Selain itu beberapa hal dilakukan

untuk menunjang transparansi dalam pelayanan di Balai KIPM kelas II Semarang seperti
membuat website yang memuat berbagai informasi penting seperti proses atau prosdur
pelayanan, daftar harga, sistem informasi dan administrasi yang transparan, sistem pelayanan

front office, pelayanan pengaduan dan customer service, kotak pengaduan dan penyebaran
angket kepada masyarakat dan pengguna jasa untuk melihat dan mengukur Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) secara berkala.

Perubahan itu membuahkan hasil. Balai KIPM kelas II Semarang mendapatkan predikat (A)

dalam hal mutu pelayanan dan predikat sangat baik dalam hal kinerja unit pelayanan periode
2012 dan 2013. Hasil itu didapat dari perhitungan dan analisa IKM terhadap pelayanan
penerbitan Health Certificate (HC) yang diisi oleh pelanggan atau pengguna jasa Balai KIPM
kelas II Semarang.

Selain itu, dilakukan pula evaluasi kinerja untuk periode 2012 yang bertujuan mengetahui
pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dihadapi dalam mencapai misi. Evaluasi
dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dari perbandingan antara rencana kinerja
dengan realisasi ditinjau dari input, output, outcome, benefit, dan impact yang selanjutnya
diselaraskan dengan sasaran yang ditetapkan.
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Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran dan target kinerja pada Balai KIPM Kelas ii
Semarang periode 2012 adalah sebagai berikut:

PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIN

Program

Pengembangan
Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil

Perikanan

Meningkatnya
lalu lintas hasil

perikanan yang
memenuhi

sistem jaminan
mutu dan

keamanan hasil

perikanan

Persentase media

pembawa hama
dan penyakit ikan
impor, ekspor dan
antara area yang
bebas penyakit ikan
karantina dan hama

penyakit ikan yang
dipersyaratkan
Jumlah kasus

penolakan ekspor
hasil perikanan per
negara mitra
Jumlah sertifikasi

penerapan sistem

jaminan mutu
(sertifikat HACCP) di
Unit Pengolahan Ikan
sebagai persyaratan
ekspor

98%

<10

28

Sertifikat

99,17%

<2

31 Serlifikat

Pengembangan dan
pembinaan

perkarantinaan ikan

Meningkatnya
implementasi
kebijakan
operasional

perkarantinaan
ikan

Jumlah implementasi
standar operasional
prosedur teknis

operasional

perkarantinaan ikan
Jumlah instalasi

yang sesuai standard
an laboratorium

karantina ikan yang
terakreditasi

20 SOP

2 IKI, 1

Lab

37 SOP

2 IKI. 1 Lab

Pengembangan
Sistem

Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil

Perikanan

Meningkatnya
jaminan mutu

dan

keamanan hasil

perikanan

Jumlah Unit

Pengolahan Ikan
(UPl) dan hasil
perikanan yang
berserlifikat HACCP
Jumlah Lokasi yang
termonitor residu dan

bahan berbahaya
serta laboratorium

dan jenis uji yang
terakreditasi

10 UPl.

28

Sertifikat

2 Lokasi

16 UPl,

31 Sertifikat

3 Lokasi
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PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR TARGET CAFAIN

1 Lab

1 Lab

Meningkatnya
jumlah unit
kerja yang
menerapkan

Sistem

Manajemen
Karantina

Ikan, Mutu dan

Keamanan Has!!

Perikanan

KEGIATAN

Pengembangan
Sistem

Manajemen
Karantina

Ikan, Mutu dan

Keamanan

Hasil Perikanan

Jumlah unit kerja
(local otoritas
kompeten) yang
menerapkan sistem
manajemen mutu
produksi (pra panen
dan pasca panen)
Jumlah laboratorium

dan lembaga
inspeksi yang
menerapkan sistem
jaminan mutu

Persentase 85 %

pelaksanaan dan
dukungan tugas
teknis lainnya
secara terintegrasi.
akuntabel dan tepat
waktu berdasarkan

data yang terkini dan
akurat di lingkungan 04 0/
BKIPM

Persentase media

pembawa hama
penyakit ikan impor,
ekspor dan antar
area yang bebas
hama penyakit ikan
karantina dan hama

penyakit ikan yang
dipersyaratkan
di wilayah kerjanya
serta persentase
UPl yang di inspeksi
secara tepat waktu
dan akuntabel

Jumlah metode uji
laboratorium yang
divalidasi

99,85 %

99,17%
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Meningkatnya
dukungan
manajemen dan
pelaksaan tugas
teknis lainnya
di lingkungan
BKIPM

Pengembangan
Sistem

Manajemen
Karantina

Ikan, Mutu dan

Keamanan

Hasil Perikanan
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Berikut beberapa penghargaan dan prestasi yang telah dicapai oleh Balai KIPM setelah
pemberlakukan program Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

1. Operator Terbaik BMN Lingkup BKIPM tahun 2013
2. Peringkat I Penilaian Dokumen Penerapan WBK di KKP tahun 2013
3. Peringkat I Penilaian Pelayanan Publik Lingkup KKP tahun 2013
4. Tersertifikasi ISO 9001:2008 No. QAIC/ID710-A No 001 tahun 2013
5. Terakreditasi ISO 17025:2005 No. LP-571-IDN tahun 2012

Selain beberapa capaian dan prestasi yang telah diperoleh, program WBK juga telah berdampak
terhadap performa pelayanan publik yang lebih baik yang dirasakan langsung oleh masyarakat

seperti:

1. Masyarakat memperoleh kejelasan dan keterbukaan dalam prosedur pelayanan
2. Masyarakat puas dengan kecepatan, ketepatan dan profesionalisme pelayanan
3. Masyarakat percaya dan puas dengan hasil laboratorium
4. Masyarakat memperoleh keterbukaan tarif jasa karantina dan sertifikasi ikan

B. Perencanaan dan Penerapan

1. Pihak Terlibat

Program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Balai KIPM kelas II Semarang bermula dari penunjukan
Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kementrian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai KIPM kelas II Semarang sebagai
Wilayah Bebas dari Korupsi. Adalah Kementerian Kelautan dan Kelautan Republik Indonesia
yang mengusulkan merujuk kepada UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN, Instruksi Presiden No. 5/2011 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi dan Instruksi Presiden No 17/2011tentang aksi pencegahan dan pemberantasan
korupsi.

Kepercayaan ini disambut Kepala Balai KIPM kelas II Semarang karena dapat memicu motivasi
seluruh jajaran pimpinan dan staff Balai KIPM kelas II Semarang mewujudkan pelayanan
publik terbaik. Langkah cepat pun dilakukan oleh kepala Balai KIPM kelas II Semarang beserta
jajaran staff untuk merespon dan memenuhi semua kelengkapan dan persyaratan yang telah
ditentukan.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan yang berbasis WBK tersebut, Balai KIPM
kelas II Semarang melakukan beberapa langkah dan kegiatan konkrit diantaranya, 28 Juli 2011
Kepala Balai KIPM kelas II Semarang menginisiasi penandatanganan Nota Kesepahaman dan
deklarasi anti korupsi KPPCB IMP Tanjung Emas dengan instansi terkait di lingkungan pelabuhan
Tanjung Emas. Setelah itu pada 26 Januari 2012 dilakukan penandatanganan pakta integritas45
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pegawai Balai KtPM kelas II Semarang.

Selajutnya 26 Juni 2013 Kepala Balai KIPM kelas II Semarang membentuk tim persiapan
penilaian Wilayah Bebas Korupsi yang bertugas melaksanakan, membuat, menginventarisir,
mengumpulkan dan memenuhi buktl kegiatan/dokumen 20 indikator WBK, Kemudian pada
14 - 17 Agustus 2013 dilakukan asistensi dan evaluasi oleh Itjen KKP terhadap Zona Integritas
lingkup KKP yang diusulkan enjadi Wilayah Bebas Korupsi.

Agar berhasii, diperlukan pengawasan darl pihak luar untuk memonltor kinerja serta penerapan
WBK dl Balai KIPM kelas II Semarang secara leblh objektif. Untuk itu pada 27 Agustus 2013
diperkenalkan Wishtle Blower System (WBS) dan penandatanganan pakta Integritas Tim
Pemantau Independen yang terdiri darl berbagai stakeholder seperti Fakultas Perikanan dan
llmu Kelautan UNDIP, Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPP) Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean Tanjung Emas, Kantor Kesyahbandaran dan Otorltas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas,
Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) Tanjung Emas, Balai Kantina Pertanian kelas
I Semarang, DInas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Laoratorlum Pengujian dan
Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMPHP) Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang, Kantor
Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas II Semarang, PT. Maya Food Industries Pekalongan dan PT.
Laut Jaya Abadi Kendal.

Setelah semua tahap dan langkah dilakukan, pada 26 - 27 Agustus 2013 dilakukan asistensi
dan evaluasi kedua oleh tim Inspektorat Jenderal KKP terhadap pembangunan zona Integritas
lingkup KKP yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi. Maka pada tanggal 27 Agustus
2013 diterima Memorandum Inspektorat Jenderal KKP Nomor 166.22/ITJ/VIII/2013, bahwa
hasil self asessment unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan KKP adalah
Balai KIPM kelas II Semarang dengan hasil penilaian indikator proses 86,80.

PP S) JANGAN DIPINDAM ^
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f  f
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Pengamanan barang karantina memerlukan tempat khusus.
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2. Strategi dan Pengorganisasian Proses

Dalam proses penerapan program Wilayah Bebas Korupsi di Balai KIPM kelas II Semarang
dilakukan dengan dukungan dan mellbatkan berbagai pihak, di antaranya:

NAMA PIHAK PERAN LANGKAH YANG DIAMBIL

BKIPM Kementerian Kelautan

dan Perikanan Rl

Inisiator/ pengusul •  Menunjuk dan mengusulkan
Balai KIPM kelas II Semarang

sebagai UPT Wilayah Bebas
Korupsi

•  Menandatangani pakta
integritas dengan Balai KIPM
kelas II Semarang

Kepala Balai KIPM kelas II

Semarang

Penanggungjawab dan

pelaksana program

WBKdi Balai KIPM

kelas II Semarang

•  Membentuk Tim perslapan
penilaian WBK

•  Melakukan penandatanganan
pakta integritas dengan BKIPM
Kementrian Kelautan dan

Perikanan Rl

Tim Perslapan Penilaian WBK

Balai KIPM Kelas II Semarang

Penanggungjawab

Teknis perslapan

kelengkapan

administrasi, pelaporan

dan lain - lain yang
berkaitan dengan

indikator penilaian

WBK

Mempersiapkan semua kebutuhan

penilaian dengan melaksanakan,

membuat, menginventarisir,

mengumpulkan dan memenuhi

bukti kegiatan/dokumen 20
indikator WBK

Pegawal Balai KIPM kelas II
Semarang

Melaksanakan

semua kegiatan
dan tugas masing
- masing dengan
lebih optimal, prima
dan berdedikasi

yang mencerminkan
sebagai pegawai di
lingkungan WBK

•  Menandatangani pakta
integritas

•  Membuat Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN)

•  Meningkatkan kualitas
kinerja dan pelayanan
terhadap customer dan
masyarakat umum

Inspektorat Jenderal KKP Penilai Asistensi, evaliasi dan
penilaian

170
KUMPULAN PRAKTIK BAIK

INOVASI PEUVYANAN PUBLIK JILID 2



3. Keahlian Pelaksana

Dalam rangka peningkatan kaulitas pelayanan berbasis WBK di tubuh Balai KIPM kelas
Semarang diperlukan sumberdaya manusia dengan kuaiifikasi keahlian tertentu seperti;

Keahlian Manajerial (MP, MM, MT dan MA)

Kemampuan untuk melakukan pemeriksaan hama dan
penyakit ikan, meliputi pemeriksaan virus, bakteri, jamur
dan parasit

Kemampuan melakukan inspeksl, verifikasi dan investigasi
kasus penolakan di unit pengolahan ikan

Kemampuan melakukan uji mutu hasil perikanan

(organoleptik, kesegaran ikan, fisika, kimia, dan
mikrobiologi)

Kemampuan administrasi kepegawaian, kesekretariatan

Kemampuan administrasi keuangan

Kemampuan pengeloalaan barang

Kemampuan teknologi informasi

Kemampuan pengawasan lalu lintas barang dan
penyidikan

Kemapuan pengoperasian komputer

Mengelola manajemen, menyusun perencanaan dan

penyusunan program serta evaluasi program dan kegiatan

Melakukan pemeriksaan hama, penyakit, virus, bakteri,
jamur dan parasit untuk memastikan semua ikan yang
masuk dan akan keluar dari pelabuhan Tanjung Emas
Semarang Jawa Timur telah melalui pemeriksaan standar
dan aman untuk dipasarkan.

Melakukan inspeksl dan verifikasi secara periodik dan
konsisten terhadap semua produk perikanan yang keluar
dan masuk melalui Semarang, serta melakukan investigasi

terhadap produk perikanan yang mendapat penolakan di
unut pengolahan ikan

Melakukan proses pemeriksaan dan uji laboratorium
untuk menentukan mutu perikanan yang telah memiliki
standar baku.

Melakukan penertiban administrasi kepegawaian,
kesekretariatan, pendokumentasian, pengarsipan dan
pelaporan

Mengelola pencatatan, pelaporan, penyusunan RAB dan
pendokumentsian bukti-bukti aktifitas keuangan secara
rapi dan benar.

Melakukan penglnventarisiran, pendataan dan pengaturan
penggunaan barang milik balal secara detail dan rapi

Melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pengecekan
secara rutin dan berkala terhadap semua aplikasi sistem
informasi yang diterapkan di Balai Karantina kelas II
Semarang

Melakukan pengawasan seluruh aktifitas laluiintas barang
(produk perikanan) dan memastikan semua barang yang
masuk dan keluar telah melalui langkah-langkah prosedur
yang telah ditetapkan

•  Mengelola website dengan mengupdate informasi
dan merespon semua aktifitas yang berkaitan
dengan kostumer yang menggunakan pelayanan
melalui website.

Kemapuan menggunakan kendaraan roda dua dan roda
empat

•  Mengarsipkan dan mendokumentasikan semua
aktifitas surat menyurat, laporan, dan data-data
penting dalam bentuk soft copy dan hard copy

Membantu memudahkan mobilisasi yang dibutuhkan oleh

Balai KIPM kelas II Semarang
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4. Sumber Pembiayaan

Implementasi Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014 untuk Tahun 2012 mencakup pelaksanaan
1 (satu) kegiatan dalam 1 program, yaitu Kegiatan Peningkatan Dokumen manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKIPM dalam Program Pengembangan karantina ikan,
pengendalian mutu dan keamaan hasil perikanan. Untuk melaksanakan kegiatan/program ini
menggunakan APBN sebesar Rp 5.544.990,000.

Pagu tersebut terbagi dalam 3 (tiga) belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja
Modal. Belanja pegawai yaitu pengeluaran dalam bentukgaji dantunjangan-tunjangan. Belanja
barang yaitu pengeluaran untuk perjalanan dinas, pemeliharaan, dan keperluan sehari-harl
perkantoran sebagai penunjang kegiatan. Belanja Modal adalah pengeluaran untuk kegiatan
pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi aset tetap.

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

1.880.713.000

2.921.591.000

742.686.000

5.544.990.000

1.907.223.442

2.886.805.839

742.554.750

5.536.584.031

101,41

98,81

C. Keberlanjutan dan Peluang Replikasi

1. Pembelajaran Utama

Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dari program ini di antaranya
tersedianya peraturan perundangan yang mendukung status kelembagaan dan pelaksanaan
tugas dan fungsi UPT Balai KIPM kelas II Semarang, komltmen yang cukup tinggi yang dimillkl
pegawai dan seluruh Jajaran dl Balai KIPM kelas II Semarang, diterapkannya sistem informasi
yang terintegrasi dan transparan, telah diterapkannya sistem manajemen mutu ISO 17025 dan
ISO 9001. Selain itu diterapkannya sistem monev terhadap pelaksanaan anggaran dan tupoksi
secara konsisten dan dukungan yang tinggi dari masyarakat, stakeholder Balai KIPM kelas II
Semarang dan Badan KIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menjadi
kunci sukses.
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2. Aspek Keberlanjutan

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dan kendala dalam menjalankan program
peningkatan kualitas pelayanan berbasis WBK di antaranya adalah Kendala Teknis mellputi
meningkatnya tuntutan kualltas/mutu produk perikanan dalam perdagangan internasional
dan makin berkembangnya jenis hama dan penyakit ikan. Adapun untuk kendala pelayanan
mencakup terbatasnya kuantitas dan kompetensi dan keterampilan SDM, masih terbatasnya
sarana / prasarana yang mendukung, dan masih terbatasnya anggaran.

3. Peluang Replikasi

Sejatinya program peningkatan pelayanan berbasis WBK adalah program yang dikampanyekan
untuk diterapkan di lembaga pemerintahan dengan cara dan bentuknya masing-masing
untuk memerangi korupsi dan optimalisasi pelayanan publik. Prestasi yang dicapai Balai
KIPM kelas II Semarang sebagai lembaga berpredikat WBK adalah langkah awal mewujudkan
lembaga yang bersih dan melayani masyarakat, Prestasi tersebut untuk dipertahankan dan
ditingkatkan oleh semua pihak terutama jajaran manajemen dan staff Balai KIPM kelas II
Semarang siapapun nanti yang akan memimpinnya. Peningkatan pelayanan berbasis WBK
harus dipahami sebagai sebuah semangat yang hadir dalam mind set semua pegawai dan
jajaran pimpinan, sehingga komitmen melayani dan bersih dari korupsi akan terus tertanam.

D. Perspektif Reformasi Birokrasi

Adanya payung hukum yang jelas membuat program peningkatan pelayanan publik berbasis
WBK menjadi lebih mudah untuk dijalankan, terutama untuk membangun kekompakan dan
komitmen internal untuk mewujudkan WBK. Beberapa produk hukum tersebut seperti UU No.
28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Instruksi Presiden
Nomor 5/2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah NoBCtahun
2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sementara dalam hal pelayanan telah mengalami banyak perubahan positif yang dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengguna jasa Balai KIPM kelas II Semarang seperti:

1. Kemudahan stakeholder dalam mengajukan permohonan pelayanan melalui sara
media PPK Online.

2. Memudahkan stakeholder untuk mengakses berbagai informasi seputar layanan yang
terus diupdate di website resmi Balai KIPM kelas II Semarang yaitu www.semarang.
bkipm.kkp.go.id

3. Penerapan aplikasi INSW (Indonesia National Single Window)

4. Memberikan pelayanan Front Office yang nyaman (ruang tunggu ber AC) dan adil
(pemberlakuan nomor antrian)
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Pemeriksaan karantina langsung dilakukan di kontener

5. Ketersedian pelayanan husus pengaduan konsumen

6. Penerapan standar pelayanan sesuai ISO 9001:2008

Dari sisi organisasi tidak ada perubahan struktur organisasi di tubuh Balai KIPM kelas II
Semarang dalam rangka merealisasikan program peningkatan kualltas pelayanan berbasis WBK
selain pembentukan tim teknis pada persiapan penilaian WBK dan tim pelayanan di luar kantor
Balai KIPM kelas II Semarang seperti di Bandara Ahmad Jani Semarang. Secara organisasi semua

program ada di bawah kendali Kepala Balai KIPM kelas II Semarang, yang dilakukan adalah

revitalisasi peran dan fungsi struktur sebagai upaya program peningkatan kualitas pelayanan

berbasis WBK dapatterinternalisasi oleh semua jajaran dan bukan miliksektoratau tim tertentu.

Dalam upaya peningkatan kualitas kinerja dan sistem tatalaksana dalam menjalankan tugas

dan fungsi seluruh jajaran di Balai KIPM kelas II Semarang, telah diberlakukan beberapa SOP

(Standard Operating Procedur) seperti: penerapan SOP tentang tindakan karantina ikan,

Penerapan ISO -1 EC17025:200S tentang pengujian laboratorium dan penerapan ISO 9001:2008

tentang pelayanan publik.

Kunci suksesa upaya peningkatan pelayanan berbasi WBK adalah dengan peningkatan kualitas
SDM yang dimiliki. Kendatipun SDM yang ada masih dianggap belum maksimal secara kuantitas
dan kualitas, tapi Balai KIPM kelas II Semarang berusaha mengoptimalisasi SDM yang ada dengan
cara meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM yang ada sesuai job descriptionn^a masing-
masing melalui berbagai cara seperti: pelatihan, in house training, seminar, pendampingan
pemberlakuan SKP ( sasaran kinerja pegawai) dan jalur pendidikan formal maupun informal.
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Program peningkatan kualitas pelayanan berbasis WBK di Balai KIPM kelas II Semarang secara
kultur sesungguhnya telah dilaksanakan sejak lama, terutama dalam hal kerapihan dan ketertiban
pelaporan dan dokumentasi kegiatan yang telah diterapkan secara baik. Pemberlakuan program
WBK dapat dilaksanakan tanpa ada kendala yang terlalu besar, karena komitmen pembenahan
dan peningkatan kualitas pelayanan memang telah menjadi cita-cita kepala balai dan seluruh
jajaran sejak lama. Budaya open management dan membangun partisipasi seluruh jajaran dalam
membahas permasalahan dan menyusun program yang telah terbangun di lingkungan Balai KIPM
kelas II Semarang telah membantu memudahkan kepala balai dalam membangun mindset yang
sama dalam upaya menjalankan program peningkatan kualitas pelayanan berbasis WBK.
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