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Terobos~n dan Inov~si 
Daerah dalam Upaya 
Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik 

Setelah mengaplikasikan Manual 
Praktis selama satu tahun di 43 Unit 
Pelayanan di 6 daerah, dilakukan suatu 
penilaian terhadap upaya perbaikan 
nyata sebagai tindak lanjut dari Janji 
Perbaikan Pelayanan . 
Buku ini berisi gambaran singkat 
tentang proses aplikasi Manual 
Praktis dan kumpulan kisah-kisah 
keberhasilan yang inovatif dalam 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat . 



Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

MENTERINEGARA 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

SAMBUTAN 

Sebagaimana kita ketahui , Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu sedang berupaya 
secara terencana dan sistematis untuk melakukan Reformasi Birokrasi yang diarahkan 
untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dengan titik berat pada 
upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi tanpa 
mengesampingkan upaya strategis di berbagai sektor lainnya. 

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang diberikan tugas dan 
tanggungjawab untuk merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan 
aparatur negara dan pengawasan Ieiah melakukan berbagai program dalam rangka 
Reformasi Birokrasi. Salah satu di antaranya adalah dengan Proyek Support for Good 
Governance (SfGG) bekerjasama dengan Deutsche Gesel/schaft fur Technische 
Zusammenarbeit (GTZ). Kegiatan ini Ieiah menghasilkan berbagai terobosan positif terutama 
dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. 

Melalui berbagai kebijakan, asistensi dan proyek percontohan, aparatur pemerintah di 
berbagai unit pelayanan saat ini Ieiah mengubah paradigma dari "penguasa" menjadi 
"pelayan masyarakat" sehingga mampu melaksanakan tindakan nyata perbaikan pelayanan 
di daerah masing-masing secara tepat, cepat dan cermat. Pengalaman mereka dalam 
melaksanakan tugas pengabdian di bidang pelayanan publik secara nyata, kemudian 
didokumentasikan dan dipaparkan dalam buku ini dengan bahasa yang sederhana dan 
mudah dipahami. 

Dengan membaca dan memahami buku ini, diharapkan dapat diperoleh pengalaman praktis 
mengenai keberhasilan penggunaan metode dan prosedur peningkatan kualitas pelayanan 
publik sehingga dapat menjadi contoh untuk diterapkan di berbagai daerah lainya. 

Secara tulus, saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh 
aparatur negara dan segenap komponen masyarakat lainnya yang dengan kesadaran 
penuh Ieiah mampu memberikan dedikasi dan loyalitasnya yang mendalam untuk 
mengembangkan inovasi dan ide-ide kreatif lainnya guna mewujudkan pelayanan publik 
yang berkualitas. Saya berharap, semangat tersebut akan terus dibina dan dikembangkan 
pada masa mendatang sehingga upaya kita untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik 
dapat tercapai. 
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Daftar lsi 

Sambutan 

Latar Belakang 
Perkembangan Manual Praktis 

Pelatihan Fasilitator 

Penghargaan dari Presiden 

Aplikasi di Daerah 

G Kabupaten dan Kota Bima 

G Kabupaten Solak 

G Kabupaten Sleman 

G Kabupaten Jombang 

G Kota Padang Panjang 

Terobosan dan lnovasi Daerah 
Kisah dari Pusat Kesehatan Masyarakat 

G Obat Lengkap, Obat Puskesmas 

G Menilai Kinerja Pegawai Puskesmas, Caranya? 

G Puskesmas Bela Utara = Puskesmas Bidan Desa 

G Ruang Persalinan, Ruang Nyaman 

G Stop, Penyakit Menular! 

G Ruang Bermain Anak di Puskesmas! 

G Kerja Profesional? Lihat Puskesmas Gunung! 

G Siapa Silang Obat di Puskesmas Tak Lengkap? 

Kisah dari Pelayanan Administrasi Desa 
G Pemerataan Pembangunan Ala Nagari 

G Pelayanan Cepat, Pelayanan Satu Meja 

G Keluhan Masyarak~t. PPM Jawabannya! 

G Anda Panggil, Kami Datang 

G Mari! Bina Anak Nagari! 
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Kisah dari Pelayanan ljin Mendirikan Bangunan 
ct Layanan 1MB Diskriminasi? Tidak di Sleman! 

ct Punya 1MB = Lihat Aparat Panutan Ala Pemkab Sleman 

ct Jangan Curiga, Tengok ldentitas Kami 

ct Sosialisasi 1MB via Media 

ct Jelas Cara Hitungnya, Resmi Tarifnya 

Kisah dari Pelayanan Pertanian 

ct Jombang Meretas Akses Dana untuk Petani 

ct Revitalisasi Ala Jombang = 21 BPP Berfungsi Kembali 

ct Belajar Pengawasan Kinerja PPL? Datang ke Jombang 

ct Cara Jombang Mengendalikan Harga Gabah 

ct Kelangkaan Pupuk? Di Jombang Ada Jawabannya! 

Kisah dari Rumah Sakit Umum Daerah 

ct Membangun Profesionalisme Perawat, So What? 

ct Dokter Terlambat? Ndak Ado di Padang Panjang! 

ct Resmi Haragonyo, Mujarab Ubeknyo 

ct lnformasi Lengkap, Penyakit Melayang 

ct Di Padang Panjang: Keluarga Miskin Jangan Takut Berobat! 

ct Ringkasan Jenis-jenis Pengaduan Masyarakat 

Kontak 
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43 

49 

55 

67 
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Latar Belakang 

Perkembangan Manual Praktis 

Pelatihan Fasilitator 

Penghargaan dari Presiden 
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Perkembangan Manual Praktis 

Proyek Support for Good Governance (SfGG), kerjasama antara 
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Deutsche 
Gesellschaft fOr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, telah 
menerbitkan Buku Manual Praktis "Peningkatan Kua/itas Pelayanan Publik 
mela/ui Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan 
yang Baik". 

Peluncuran buku dilakukan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 September 2004 serangkaian 
dengan Hari Pelayanan Publik Nasional. 

Buku Manual Praktis ini terdiri dari: 
• Buku I berisi informasi tentang latar belakang metode yang digunakan 

dan penjelasan singkat tentang berbagai pengalaman selama masa 
pengembangan dan uji coba. 

• Buku II (Aiat Bantu) berisi informasi dan penjelasan tentang alat-alat 
bantu yang digunakan dalam penerapan metode tersebut. 

• Cari Cepat dan Daftar Periksa berisi daftar langkah penting dan tugas 
yang harus diselesaikan serta hasil yang diharapkan dari tiap langkah dan 
tugas bersangkutan. 

• lsi lengkap Buku Manual Praktis ini juga tersedia dalam CD Rom 
lnteraktif, sehingga para pengguna dapat mencetak sendiri bagian
bagian buku yang dirasakan penting. 

Buku ini disusun berdasarkan pengalaman 
dari daerah-daerah pilot, yaitu Kabupaten 
Solok (pemerintahan nagari/desa), 
Kabupaten Bima dan Kota Bima 
(puskesmas), Kota Padang Panjang 
(puskesmas dan rumah sakit), Kabupaten 
Sleman (ljin Mendirikan Bangunan), dan 
Kabupaten Jombang (pertanian) yang telah 
menunjukkan dampak yang positif dalam 
upaya peningkatan kualitas pelayanan 
melalui partisipasi masyarakat. 

Dalam perkembangannya, untuk menjadikan 
Manual Praktis sebagai produk yang dapat 
terus digunakan dan untuk menjawab 
kebutuhan daerah-daerah yang ingin 
mengaplikasikannya, Kementerian Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara (KemPAN) 
bekerjasama dengan Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) telah .melaksanakan suatu 
kursus "Training of Facilitator'. Dan telah 
tersedia Modul "Training of Facilitator' yang 
telah disesuaikan dengan standar LAN. 

... .-..- - PENINGKATAN KUN..ITAS 
PELAYANAN PUBLIK MELALUI 
PARTISIPASI MASYARMAT 
DALAM RANGKA MEWWUDKAN 
KEPEMERINTAHAN YANG BAlK 
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Pelatihan Fasilitator 

Upaya perbaikan pelayanan publik telah dilakukan SfGG di berbagai daerah 
meliputi berbagai bidang pelayanan, seperti Kabupaten Solak (pemerintahan 
Desa/Nagari), Kabupaten dan Kota Sima (puskesmas), Kota Padang Panjang 
(puskesmas dan rumah sakit), Kabupaten Sleman (ljin Mendirikan Bangunan) 
serta Kabupaten Jombang (pertanian). 

Pelatihan Fasilitator 

Penggunaan Manual Praktis 
Pentngkalan Kualttas Pelayanan Publtk 
melalut Partts1past Masyarakal 
dalam Rangka Mewujudkan 
Kepemenntahan yang Ba•k 

~1Panduan 
------'--'=>-1 P e I at i h 

'!f) Lembaga Administrasl Negara 

~~~'"=== 
---'"""'"-..-- gtz ::=.~..:..---...=.. -

Pengalaman-pengalaman keberhasilan daerah 
didokumentasikan ke dalam sebuah Buku 
Manual Praktis "Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik melalui Partisipasi Masyarakat dalam 
Rangka Mewujudkan Kepemerintahan yang 
Baik" (SE/20/M.PAN/6/2004). Manual Praktis 
memberikan penjelasan tentang metode dalam 
meningkatkan pelayanan publik, yang dimulai 
dari tahap Lokakarya Mekanisme Pengaduan 
Masyarakat sampai dengan publikasi Janji 
Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi kepada 
pihak pengambil keputusan. 

Keberhasilan aplikasi Buku Manual Praktis 
mendorong minat daerah lain untuk menerapkan 
hal serupa (berdasarkan Survei KemPAN tahun 
2005). Dan untuk menjawab kebutuhan daerah
daerah yang ingin mengaplikasikannya, maka 
dibutuhkan fasilitator-fasilitator handal yang akan 
mengasistensi proses di lapangan yang dilatih 
dalam suatu 'Training of Facilitator'' seperti yang 
telah dijelaskan sebelumnya. 

Kursus pertama telah diselenggarakan pada tanggal 13-18 Juni 2005 di 
Gedung Graha Wisesa Kampus LAN yang diikuti oleh 38 orang peserta yang 
berasal dari tingkat 'nasional maupun regional, pemerintah pusat sampai 
daerah termasuk Diklatprop, LSM, dan Widyaiswara LAN. Dengan materi 
pelatihan sebagai berikut: 

• Pembukaan dan Orientasi Pelatihan 
• Pemahaman Dasar Kepemerintahan dan Pelayanan Publik 
• Keterampilan Teknik Fasilitasi 
• Pelaksanaan Pemingkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Partisipasi 

Masyarakat dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (sesuai 
dengan langkah-langkah yang ada dalam Buku Manual Praktis) 

Para peserta memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat mengasistensi proses 
perbaikan pelayanan publik di daerah-daerah yang ingin meningkatkan kualitas 
pelayanan publiknya. 
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Penghargaan dari Presiden 

Dalam sebuah acara nasional yang diselenggarakan tanggal 6 September 
2004 di lstana Kepresidenan Republik Indonesia, untuk pertama kalinya 
instansi pemerintah, BUMN, dan aparatur negara menerima penghargaan 
atas upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan 
publik. Dalam acara tersebut 17 dari 140 penerima penghargaan adalah 
mitra SfGG yang berasal dari daerah. 

Mitra SfGG yang menerima 
penghargaan tersebut adalah 
Kabupaten Bima dan Kota Bima 
(NTB), Kabupaten Solok, dela
pan puskesmas dari Kabupaten 
dan Kota Bima, serta dua Organi
sasi Masyarakat Madani dari 
Kabupaten Solok dan Kabupaten 
Bima. 

Sejak tahun 2001 dengan asistensi dari tim SfGG, telah dilakukan ujicoba 
dan aplikasi dari metode peningkatan pelayanan publik yang segera dapat 
memberikan hasil nyata kepada publik, lebih transparan, dan dapat 
mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan kesempatan untuk korupsi. 
Dalam pendekatan ini masyarakat dan juga Organisasi Masyarakat Madani 
(memegang peranan penting sebagai organisasi pengawasan di wilayah 
pemerintahan yang bersangkutan) berpartisipasi aktif. 

Pengalaman-pengalaman di daerah dipublikasikan oleh Kementerian Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dalam sebuah Buku Manual Praktis yang 
dapat diaplikasikan secara nasional. Penyerahan Buku Manual Praktis 
kepada Presiden dilakukan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara. 
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:=:: Kabupaten Solok 

Aplikasi di daerah 

Kabupaten dan Kota Bima 

Kabupaten Solok 

Kabupaten Sleman 

Kabupaten Jombang 

Kota Padang Panjang 

r 
Philippine 

Sea 

Indonesia - -* ......... _.. 

0- «10-

-J 
.!,...., 

I PACIFIC 
OCEAN 

Kola Padang Panjang Kabupare n Sloman 

Terobosan dan lnovasi Daerah dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik __ 11 



Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Kabupaten dan Kota Bima 

Pelaksanaan Survei Pengaduan Masyarakat 

Di Kabupaten dan Kota Bima, proses peningkatan 
kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan 
dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat 
yang dilakukan di delapan puskesmas. Pada 
awal proses, hanya dua puskesmas yang 
memiliki keinginan untuk berpartisipasi. 

Namun hasil yang positif dapat meyakinkan enam puskesmas lainnya untuk 
berpartisipasi. Survei Pengaduan Masyarakat diselenggarakan pada akhir 
tahun 2003 dengan dukungan kuat dari Pemerintah Kota dan Kabupaten, 
dan juga partisipasi dari pihak stakeholder, yang terdiri dari anggota-anggota 
unit pelayanan, lembaga masyarakat madani (KAWAAL Bima) yang 
memantau jalannya proses dan ikut serta memfasilitasi proses, serta Tim 
Good Governance (Tim GG) yang terdiri dari pihak pengambil keputusan, 
para pegawai unit pelayanan, perwakilan lembaga masyarakat madani, dan 
pihak akademisi. 

Hasil Penting dari Pelaksanaan Survei Pengaduan Masyarakat 

Jumlah responden dari survei yang diselenggarakan di Bima adalah 12.883 
orang (2.005 di Puskesmas Bolo Timur, 2.000 di Puskesmas Sape Selatan, 
2.000 di Puskesmas Mpunda, 1.504 di Puskesmas Ambalawi, 1.500 di 
Puskesmas Belo Utara, 1.609 di Puskesmas PenanaE, 1.015 di Puskesmas 
RasanaE Timur, dan 1.250 di Puskesmas RasanaE Barat). 

Kategori pengaduan masyarakat yang paling sering muncul dikelompokkan 
menjadi "kedisiplinan petugas pelayanan", "kemampuan petugas pelayanan", 
"kepastian biaya pelayanan". Contoh pengaduan yang paling penting di 
puskesmas di antaranya adalah "jarum imunisasi kurang tajam", "dokter atau 
petugas jarang ada di tempat", atau pengaduan tentang "jam kerja yang tidak 
ditaati". 

Perubahan Nyata melalui Proses Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Pada awalnya ada suatu iklim ketidakpercayaan di antara pemerintah dan lem
baga masyarakat madani, tetapi adanya ke~asama selama pelaksanaan proses 
peningkatan kualitas pelayanan publik telah membawa suatu perubahan yang 
mendekatkan kedua pihak dan meningkatkan kerjasama mereka. Tindak lanjut 
dalam proses peningkatan kualitas pelayanan telah dilakukan di Bima, 
pengambil keputusan mendukung pengalokasian anggaran, rekruitmen 
pegawai, termasuk kebijakan dalam pengaturan jadwal pertemuan. 

Sedangkan unit pelayanan mendukung dengan melakukan kegiatan 
publikasi tarif resmi, prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, jam kerja 
di puskesmas, perluasan gedung atau ruang tunggu dan pelaksanaan 
prinsip-prinsip "kepem.erintahan yang baik" dalam unit pelayanan. 

Bahkan Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2006 mereplikasikan 
penerapan Manual Praktis dalam peningkatan pelayanan publik di sektor 
pendidikan dan pemerintahan umum, sedangkan Pemerintah Kota Bima 
merencanakan penerapan Manual Praktis dalam peningkatan pelayanan 
publik di sektor pelayanan pasar. 
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Pentingnya Kegiatan Hubungan Masyarakat ( Humas ) 

Dalam keseluruhan proses, kegiatan komunikasi dan humas memegang 
peranan yang sangat penting. Di Sima, petugas-petugas puskesmas yang 
terlibat dalam kegiatan survei berperan aktif dalam mempromosikan proses 
peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam penyebaran informasi mereka 
menggunakan beberapa metode : 
• Papan informasi, spanduk, kotak pengaduan di unit-unit pelayanan; 
• Konferensi pers dan bahan-informasi mengenai survei yang dikirimkan ke 

surat kabar lokal (Sima Ekspres, Lombok Post, Gaung Sumbawa); 
• Memasang poster-poster mengenai survei di warung-warung dan tempat 

umum lainnya; 
• Mengumumkan survei di desa-desa dengan mobil Dinas Kesehatan 

menggunakan loudspeaker; 
• Memanfaatkan acara-acara publik seperti "buka puasa bersama" untuk 

melaksanakan wawancara kolektif selama survei. 

Kabupaten Solok 

Pelaksanaan Survei Pengaduan Masyarakat 

Di Kabupaten Solok (Sumatera Sarat), proses 
peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor 
pemerintahan umum dilakukan berdasarkan 
pengaduan masyarakat di tiga nagari. Proses ini 
sejak awal telah mendapat dukungan kuat dari 
pihak-pihak yang terkait. 

Secara khusus, Pemkab Solok tertarik untuk mengaplikasikan proses dan 
bahkan mempromosikan pembentukkan Lembaga Pengawasan dan 
Pengaduan lndependen (LPPI Kabupaten Solok), yang turut memfasilitasi 
dan memantau proses. 

Survei diselenggarakan pada akhir tahun 2003 dengan partisipasi dari unit
unit pelayanan, perwakilan Pemkab Solok, LPPI Kabupaten Solok, Tim 
Asistensi yang terlibat aktif selama proses yang terdiri dari para pengambil 
keputusan, para petugas unit pelayanan, dan perwakilan lembaga 
masyarakat madani, serta pihak akademisi. 

Hasil Penting dari -Pelaksanaan Survei Pengaduan Masyarakat 

Dari tiga nagari yang yang berpartisipasi dalam proses, jumlah responden 
yang mengisi kuesioner adalah 2.638 responden (1 .798 di Nagari 
Paninggahan, 538 di Nagari Koto Gadang Koto Anau, dan 302 · di Nagari 
Salimpat). Kategori pengaduan masyarakat yang paling sering muncul 
dikelompokkan menjadi: "kemampuan petugas pelayanan", "prosedur 
pelayanan", dan "keadilan mendapatkan pelayanan". Sebagian contoh 
pengaduan penting yang ada di nagari, di antaranya adalah "pelatihan 
pegawai Kantor Wali Nagari masih belum cukup", "untuk seluruh pengurusan 
suraUsertifikat harus menyertakan bukti pembayaran pajak dan kontribusi 
nagari" atau "pembangunan tidak merata di jorong-jorong". 
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Perubahan Nyata melalui Proses Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Di Kabupaten Solak, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat semakin 
meningkat, dimulai dari komitmen Bupati untuk menerapkan prinsip Good 
Governance (kepemerintahan yang baik) dalam pelaksanaan kewenangan 
yang dimilikinya dengan menggandeng lembaga masyarakat madani sebagai 
mitra untuk mewujudkan hal tersebut secara bersama-sama. LPPI 
Kabupaten Solak telah diberikan wewenang resmi memantau dan 
mengawasi Pemkab Solak serta mengelola pengaduan tentang Pemkab 
Solak yang disampaikan oleh masyarakat di Kabupaten Solak, bahkan di 
salah satu nagari sebuah organisasi semacam LPPI Kabupaten Solak yaitu 
PPM (Pengelola Pengaduan Masyarakat) telah dibentuk. 

Telah terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Solak, 
seperti penerapan Pelayanan Satu Pintu/Satu Meja di Kantor-kantor Wal i 
Nagari , pelatihan pegawai Kantor Wali Nagari , pelaksanaan kebijakan 
"Smiling Staff' di Kantor-kantor Wali Nagari , penerapan "kepemerintahan 
yang baik" dalam nagari , atau publikasi tarif resmi, prosedur pelayanan, 
persyaratan pelayanan , dan jam kerja yang secara serentak diumumkan 
di tiap nagari. Bahkan, Pemkab Solak mengulangi proses aplikasi di sektor 
pendidikan. Menariknya lagi, kini proses replikasi penerapan Manual Praktis 
dilakukan sendiri oleh daerah dengan mendayagunakan fasilitator-fasilitator 
yang merupakan alumni ToF dari Kabupaten Solak. 

Pentingnya Kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) 

Dalam keseluruhan proses, kegiatan komunikasi dan humas memegang 
peranan yang sangat penting. Di Kabupaten Solak, karyawan Nagari yang 
terlibat dalam pelaksanaan survei aktif dalam mempromosikan proses 
peningkatan kual itas pelayanan publik. Penyebaran informasi dilakukan 
melalui berbagai metode : 
• Papan informasi, spanduk, kotak pengaduan di unit-unit pelayanan; 
• Konferensi pers dan bahan-informasi survei dikirimkan ke surat kabar lokal 

(Harian Haluan, Media Sumbar, Media Solak, Singgalang); 
• Memasang poster-poster mengenai survei di warung-warung; 
• Memanfaatkan acara-acara publik seperti "buka puasa bersama" untuk 

melaksanakan wawancara kolektif selama survei. 

Kabupaten Sleman 

Pelaksanaan Swvei Pengaduan Masyarakat 

Di Kabupaten Sleman (Propinsi DIY), sebagai salah 
satu mitra SfGG, proses peningkatan kualitas 
pelayanan publik di sektor perijinan dilakukan 
berdasarkan pengaduan masyarakat di Kantor Unit 
Pelayanan Terpadu Perijinan Satu Atap (UPTPSA) 
dan di Seksi Perijinan Kimpraswilhub. 

Kegiatan ini dilakukan dengan dukungan dari Pemkab Sleman dan jajaran 
administrasinya serta· beberapa pihak terkait, yaitu: unit-unit pelayanan; 
SATUNAMA, yang memantau dan memfasilitasi proses; Tim GG, yang terdiri 
dari pihak pengambil keputusan, pegawai unit-unit pelayanan, perwakilan 
Lembaga Masyarakat Madani, pihak akademisi, perwakilan asosiasi sektor 
swasta (INKINDO), dan beberapa pemilik bangunan. 
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Hasil Penting Survei Pengaduan Masyarakat 

Terdapat sejumlah 564 responden, yang mewakili lebih dari 50% jumlah 
pemohon ljin Mendirikan Bangunan (1MB) periode tahun 2003-2004. Kategori 
pengaduan masyarakat yang paling sering muncul dikelompokkan menjadi: 
"Keadilan mendapatkan pelayanan", "prosedur pelayanan", "persyaratan 
pelayanan", atau "kepastian biaya pelayanan". Kategori tersebut muncul dalam 
bentuk pengaduan sebagai berikut: "banyak bangunan yang didirikan tanpa 1MB 
tidak ditindak", "sosialisasi untuk aturan 1MB sangat kurang", atau pengaduan 
mengenai biaya, seperti: "biaya mengurus 1MB mulai dari RT, RW, Dukuh, 
Kelurahan dan Kecamatan tidak terkait langsung dengan penerbitan 1MB" atau 
"Biaya mengurus 1MB mahal". 

Dari pengaduan-pengaduan tersebut, Dinas Kimpraswilhub Kabupaten Sleman 
menyusun formulasi Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan 
Pelayanan kepada Pemkab Sleman dan sudah selesai dilakukan, namun belum 
dipublikasikan kepada masyarakat. Walaupun demikian, sudah ada upaya
upaya perbaikan yang dilakukan. 

Pentingnya Kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) 

Dalam keseluruhan proses, kegiatan komunikasi dan Humas memegang peranan 
yang sangat penting. Dengan memanfaatkan media komunikasi, tingkat 
partisipasi masyarakat sangat tinggi, dan merekalah yang akan memantau 
dan mengawasi pelaksanaan proses perbaikan pelayanan. Beberapa metode 
yang dipakai di Kabupaten Sleman adalah: 
• Papan informasi, spanduk, dan kotak pengaduan di unit-unit pelayanan 

(UPTPSA, Kimpraswilhub, kantor-kantor pemerintahan), dan juga papan 
pengumuman untuk menarik partisipasi pengguna pelayanan; 

• Konferensi pers dan bahan-bahan informasi lainnya mengenai survei 
yang akan dilaksanakan dikirim ke beberapa surat kabar (Kompas, 
Kedaulatan Rakyat Jawa Pos, Radar Yogya, dan Berita Nasional), stasiun 
radio (Radio Sonora, Global FM, Trijaya, dan RRI), dan stasiun televisi 
(TVRI Yogya). 

Kabupaten Jombang 

Pelaksanaan Survei Pengaduan Masyarakat 

Kabupaten Jombang (Jawa Timur), merupakan 
salah satu mitra SfGG. Proses perbaikan pelayanan 
publik berdasarkan pengaduan masyarakat di 
sektor pertanian khususnya di bidang penyuluhan 
pertanian . mendapatkan dukungan kuat dari 
Pemkab Jombang dan jajaran administrasinya. 

Di Jombang, para stakeholdemya juga ikut berpartisipasi aktif, antara lain: 
Penyuluh, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, BAPPEDA, Dinas 
Pengairan, Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi, Dinas Kehutanan 
& Perkebunan, Dinas Peternakan & Perikanan, Asosiasi Petani dan LSM 
lokal (Yayasan Madani Jombang), yang turut memantau dan memfasilitasi 
proses, serta Tim GG (dibentuk dari perwakilan pihak pengambil keputusan, 
penyuluh pertanian lapangan, dan LSM). 
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Hasil Penting Survei Pengaduan Masyarakat 

Sejumlah 12.400 pengguna pelayanan dari 21 Kecamatan yang menjadi 
responden survei, yang berpartisipasi aktif mengisi kuesioner pengaduan 
sebanyak 12.000 Responden. Kategori pengaduan Masyarakat yang paling 
sering muncul dikelompokkan menjadi; "kepastian biaya pelayanan", 
"keadilan mendapatkan pelayanan", dan "kemampuan petugas pelayanan". 
Pengaduan yang paling sering muncul, di antaranya adalah: Saat petani 
turun tan am "harga pupuk mahal", "harga gabah murah saat panen", dan 
"sistem pengairan kurang memadai". 

Pada kasus Jombang, hal yang penting adalah bahwa dalam analisis 
penyebab masalah, ternyata banyak dinas-dinas dari berbagai sektor yang 
terkait dalam penyelesaian permasalahan, hal ini membuat proses di 
Jombang menjadi menyeluruh. Proses formulasi Janji Perbaikan Pelayanan 
dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan kepada Pemkab Jombang sudah 
selesai dilakukan dan sudah dipublikasikan. Pengambil Keputusan dari 
Kabupaten Jombang (yang dipimpin oleh seorang Bupati), telah menghadiri 
pertemuan dengan Pemerintah Pusat untuk membicarakan masalah 
dukungan dari tingkat pusat dalam "perbaikan peningkatan pelayanan publik 
bidang pertanian" yang lebih lanjut lagi. Perbaikan sudah dengan segera 
dilakukan dan bahkan Pemkab Jombang mengulangi proses aplikasi di 
sektor pendidikan. 

Pentingnya Kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) 

Dalam keseluruhan proses, kegiatan komunikasi dan humas memegang 
peranan yang sangat penting. Di Jombang, para petugas pemerintahan yang 
ikut terlibat aktif dalam proses survei , juga turut mempublikasikan proses 
perbaikan pelayanan publik bidang pertanian. Dalam menyebarkan informasi 
mereka menggunakan beberapa metode: 
• Papan informasi, spanduk, dan kotak pengaduan, penyebaran pamflet, 

brosur di unit-unit pelayanan dan di 21 Kecamatan; 
• Konferensi pers dan bahan-bahan informasi lainnya mengenai survei yang 

akan dilaksanakan yang dikirim ke beberapa surat kabar (Realita, Radar 
Mojokerto, Jawa Pos Edisi Jombang) ; 

• Dialog interaktif antara Tim GG dan para petani melalui Radio Suara 
Jombang FM. 

Kota Padang Panjang 

Pelaksanaan Survei Pengaduan Masyarakat 

Proses perbaikan pelayanan publik di Kota 
Padang Panjang dilakukan berdasarkan 
pengaduan masyarakat yang dilakukan di 
Puskesmas Kebun Sikolos, Puskesmas 
Gunung, dan Puskesmas Koto Katiak serta 
Rumah Sakit (RSUD Kota Padang Panjang). 

Proses perbaikan pelayanan publik sejak awal dilaksanakan dengan 
dukungan kuat dan komitmen yang tinggi dari para stakeholder. Survei 
dilaksanakan pada akhir bulan April tahun 2005 dengan partisipasi dari unit
unit pelayanan, perwakilan Pemkot Padang Panjang, LPPI Kabupaten Solok 
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yang memantau dan turut memfasilitasi proses, Tim Teknis Kajian 
Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan Kota Padang Panjang yang 
terlibat aktif selama proses, yang terdiri dari para pengambil keputusan, para 
pegawai unit pelayanan, dan perwakilan organisasi masyarakat madani, 
serta pihak akademisi. 

Hasil Penting dari Pelaksanaan Survei Pengaduan Masyarakat 

Dengan partisipasi dari tiga puskesmas dan satu RSUD di Kota Padang 
Panjang, jumlah responden yang berhasil disurvei adalah 3.038 responden 
(1117 di Puskesmas Kebun Sikolos, 691 di Puskesmas Gunung, 500 di 
Puskesmas Koto Katiak, dan 730 di RSUD Padang Panjang). Kategori 
pengaduan masyarakat yang paling sering muncul di RSUD Kota Padang 
Panjang dikelompokkan menjadi: "kedisiplinan petugas pelayanan" dan 
"kemampuan petugas pelayanan". Sebagian contoh pengaduan penting yang 
ada di RSUD Kota Padang Panjang, di antaranya adalah "dokter masuk ke 
klinik/poli rawat jalan tidak pada waktunya, sehingga pasien lama 
menunggu", "transparansi harga obat di apotek pelengkap tidak ada" a tau 
"dokter tidak menerangkan secara jelas tentang penyakit, tindakan 
pengobatan yang dilakukan dan pemakaian obat". 

Sedangkan di 3 puskesmas di Kota Padang Panjang kategori pengaduan 
masyarakat yang paling sering muncul dikelompokkan menjadi: "kemampuan 
petugas pelayanan" serta "tanggung jawab petugas pelayanan". Sebagian 
contoh pengaduan penting yang ada di 3 puskesmas di Kota Padang Panjang, 
di antaranya adalah "obat di puskesmas sering tidak ada atau tidak lengkap 
(penyakit beda, obat sama)", "sosialisasi tentang penyakit menular tidak 
diberikan kepada masyarakat", atau "Petugas melakukan kegiatan lain yang 
tidak berhubungan dengan tugasnya di tempat dan pad a jam kerja". 

Perubahan Nyata melalui Proses Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Di Kota Padang Panjang, kerjasama antara sektor publik dan masyarakat 
madani semakin meningkat selama proses berlangsung, yang pada awalnya 
dimulai dari Walikota sampai kemudian kedua belah pihak memahami prinsip 
Good Governance. LPPI Kabupaten Solok dan LSM Forum Saruan diberikan 
kewenangan untuk memantau dan mengawasi upaya-upaya perbaikan. 
Perumusan Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan 
kepada pihak pengambil keputusan telah dilakukan dan dipublikasikan kepada 
masyarakat, bahkan langkah perbaikan juga dengan segera dilaksanakan. 
Pemerintah Kota Padang Panjang juga mengulangi kesuksesan aplikasi Buku 
Manual Praktis di sektor pendidikan. 

Pentingnya Kegiatan Hubungan Masyarakat ( Humas ) 

Dalam keseluruhan proses, kegiatan komunikasi dan humas memegang 
peranan yang sangat penting. Penyebaran informasi dilakukan melalui 
berbagai metode: 
• Papan informasi, spanduk, kotak pengaduan di unit-unit pelayanan; 
• Konferensi pers dan bahan-informasi mengenai survei yang dikirimkan ke 

Surat Kabar lokal ; 
• Memasang poster-poster mengenai survei di warung-warung; 
• Memanfaatkan acara-acara publik seperti "Buka Puasa Bersama" untuk 

melaksanakan wawancara kolektif selama survei. 
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Terobosan dan Inovasi 
Daerah 

Kisah dari: 

Pusat Kesehatan Masyarakat 

Pelayanan Administrasi Desa 

Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan 

Pelayanan Pertanian 

Rumah Sakit Umum Daerah 

Ringkasan 

J enis-J en is Pengaduan Masyarakat 
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Beberapa tindakan nyata yang segera ter jadi di 
Kabupaten Solok dan Kabupaten/Kota Bima sesudah 
Aplikasi Buku Manual Praktis pada tahun 2004: 

ct Penerapan "Pelayanan Satu Meja" di Kantor Wali Nagari (Kabupaten Solok) 

ct Intensifikasi komunikasi tentang pelayanan (papan, brosur, buletin, iklan) 
(Kabupaten Solok, Bima) 

ct Pengumuman uraian tugas setiap pegawai Pemerintah Nagari (Kabupaten 
Solok) 

ct Penerbitan "surat sanksi" terhadap aparatur pelaku pelanggaran (Bima) 

ct Penerapan "sm1ling staff' di Kantor Wali Nagari (Kabupaten Solok) 

ct Penambahan tenaga kesehatan sejumlah 226 orang di berbagai bidang (Bima) 

ct Program pelatihan untuk pegawai Kantor Wali Nagari (Kabupaten Solok) 

ct Penugasan Koordinator menggantikan Bidan Desa yang berhalangan (Bima) 

ct Penambahan pegawai loket (registrasi dan laporan medis) (Bima) 

ct Penyesuaian jadwal penyaluran obat oleh Gudang Farmasi (Bima) 

ct SK Bupati Bima tentang perubahan jam rapat dinas dengan tenaga medik (Bima) 

ct Pengumuman Daftar StockContro/Obat (Bima) 

a Organisasi Masyarakat Madani yang independen diterima untuk mengawasi 
(Kabupaten Solok, Bima) 

ct Pembentukan Tim Independen pemantau pelaksanaan Janji Perbaikan 
Pelayanan (Kabupaten Solok) 

ct Pengumuman tarif, alur pelayarm, persyaratan, daftar obat, jam ker ja 
(Kabupaten Solok, Bima) 

ct Perluasan puskesmas, ruang bersalin dan fasilitas ruang tunggu (Bima) 

ct Pengadaan peralatan (perawatan gigi) (Bima) 

ct Menerapkan metode Penggunaan Obat Secara Rasional (POSR) (Bima) 

ct Realokasi APBD melalui Perubahan Anggaran (Bima) 

ct Rekomendasi Unit Pelayanan dipertimbangkan pada penyusunan APBD 
(Kabupaten Solok, Bima) 

ct Usulan Revisi Perda mengenai Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) 
(Kabupaten Solok) . 

ct Penerapan sistem "Good Governance" di seluruh puskesmas & sektor lain 
(Kabupaten Solok, Bima) 

.... dan upaya- upaya perbaikan yang lain 

20 _ Terobosan dan lnovasi Daerah dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 



Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Kisah dari 
Pusat Kesehatan ~asyarakat 

~ Obat Lengkap, Obat Puskesmas (Kota Bima) 

~ Menilai Kinerja Pegawai Puskesmas, Caranya? (Kota Bima) 

~ Puskesmas Belo Utara = Puskesmas Bidan Desa (Kabupaten Bima) 

~ Ruang Persalinan, Ruang Nyaman (Kabupaten Sima) 

~ Stop, Penyakit Menular! (Kota Padang Panjang) 

~ Ruang Bermain Anak di Puskesmas! (Kota Padang Panjang) 

~ Ker ja Profesional? Lihat Puskesmas Gunung! (Kota Padang Panjang) 

'I Siapa Bilang Obat di Puskesmas Tak Lengkap? (Kota Padang Panjang) 
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Obat Lengkap, Obat Puskesmas 

Puskesmas sering dikenal orang sebagai tempat berobat dengan pelayanan 
seadanya. Sering kita temukan, penyakit berbeda obatnya sama. Kejadian 
ini ter jadi di beberapa puskesmas salah satunya Puskesmas Mpunda di 
Kota Bima. Akibat dari fenomena ini, warga masyarakat mengeluh tentang 
ketersediaan obat di puskesmas. 

Dari keluhan masyarakat ini, apa langkah yang akan dilakukan oleh Puskesmas 
Mpunda di Kota Bima? Mereka menjanjikan langkah perbaikan untuk 
membuat perencanaan obat sesuai dengan kebutuhan atau penyakit pasien. 
Bagaimana wujud realisasinya? So pasti, tidak lagi ditemukan penyakit 
berbeda dengan obat yang sama. Ini dapat terjadi, karena dokter di 
puskesmas memberikan obat sesuai dengan kebutuhan pasien. 

Selain itu, saat ini, pasien dan keluarga pasien yang berobat di puskesmas 
juga dapat mengetahui daftar stok obat harian. Pendek kata, Anda nggak 
usah khawatir, kalau berobat ke puskesmas bakal kehabisan obat. Atau Anda 
bakal diberi obat yang itu-itu juga sama dokternya. "Bener nih?" seru Aida, 
antusias. Ya! Benerlah, asal berobatnya di Puskesmas Mpunda! 

SEBELUM SESUDAH 
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Menilai Kinerja Pegawai Puskesmas, Caranya? 

Kiner ja pegawai puskesmas yang buruk, pasti akan mempengaruhi 
pelayanan kepada masyarakat. Situasi kinerja yang demikian ternyata 
terjadi pula di Puskesmas RasanaE Timur, Kota Bima. Hal ini mendorong 
Kepala Puskesmas RasanaE Timur beserta jajaran pegawainya putar otak 
cari strategi untuk mengubahnya. Mereka berfikir gimana caranya 
meningkatkan kinerja pegawai agar lebih produktif? Kemudian melalui 
proses fasilitasi , mereka membulatkan tekad berani mengikrarkan sebuah 
janji. Mau tahu janji mereka? Ya, mereka berjanji untuk melakukan 
pemlaian kinerja pegawaipuskesmassecara intensif. 

"Apa bisa? Kalau begitu, mana buktinya?" ungkap seorang pengunjung 
puskesmas setengah tidak percaya. Mau bukti? Lihat buku Kiner ja Pegawai 
Puskesmas RasanaE Timur. Buku inilah yang menjadi pegangan Kepala 
Puskesmas dalam menilai kiner ja pegawainya. Dan, buku ini horus diisi oleh 
pegawai setiap hari lhd: Di situ tercatat pula jumlah jamnya. Jadi, kebayang 
kan kalau pegawai yang malas dan tidak disiplin? Apalagi kedisiplinan pegawai 
dimasukkan juga dalam buku Laporan Penilaian Disiplin Pegawai. Ternyata, hal 
ini berpengaruh pula pada insentif yang diperoleh oleh pegawai. Jadi, nggak 
ada celah deh di Puskesmas RasanaE Timur buat pegawai yang coba-coba 
tidak profesional! Walhasil , sekarang semua pegawai di Puskesmas RasanaE 
Timur memiliki kinerja yang tinggi. Terinspirasikah Anda? 
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Puskesmas Belo Utara- = Puskesmas Bidan Desa 

Saat ini siapakah yang ingin bekerja di desa? Apakah di desa masih ada 
tempat yang menarik untuk orang bekerja? Jawabannya sangat relatif. 
Duo pertanyaan ini, sekaligus mewakili sumber keluhan masyarakat. 

Apa keluhan itu? Keluhannya, tenaga bidan desa sangatlah terbatas. 
Berangkat dari kenyataan sulitnya mendapatkan bidan desa, apa janji 
Puskesmas Belo Utara? Melalui Puskesmas Belo Utara, Pemkab Bima 
berjanji akan menempatkan bidan desa di seluruh wilayah kerja mereka. 
Bagi bidan yang tidak tinggal di desa akan diberikan sanksi. Apakah 
terwujud rencana mulia ini? 

Jawabannya, ya! Tak ada satu desa-pun di wilayah kerja Puskesmas Belo 
Utara yang tidak terisi bidan desa. Dan, ada beberapa bidan desa yang 
terkena sanksi karena tidak bertugas di desanya. Benar! Melalui bidan 
desa pelayanan kesehatan makin optimal. Bagaimana cora membawa bidan 
ke desa? Tanyakanlah ke Puskesmas Belo Utara, Kabupaten Bima. 
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Ruang Persalinan, Ruang Nyaman 

"Sampai saat ini sesungguhnya di Puskesmas Ambalawi Kec. Wera Barat, 
Kabupaten Bima belum ada ruang khusus untuk persalinan. Jodi terasa 
kurang nyaman bagi seorang ibu yang akan melahirkan," ujar Ibu Siti, 
mengisahkan pengalamannya. 

Keluhan Ibu Siti dan keluhan yang senada lainnya membuat Puskesmas 
Ambalawi, berjanji tidak hanya menata ruang bersalin menjadi lebih baik, 
luas, dan nyaman. Tapi, menyulap ruang bekas gudang menjadi ruang 
persalinan. Memang pada awalnya ruang persalinan hanya berupa ruang 
sempit dan pengap. Bagaimana realisasinya? Melalui SK Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bima, rencana membangun ruang bersalin yang 
cukup representatif pun ber jalan Ioncar. Menariknya, saat mendesain 
ruangan tersebut ada komunikasi antara para tenaga medis - dokter, 
perawat - dengan perancang bangunan. Wajah ruang bersalin yang 
kinclong dan terpisah dari ruang tunggu di Puskesmas Ambalawi adalah 
bukti janji Pemkab Bima bukanlah janji kosong belaka. Di samping itu, ada 
penambahan ruang untuk perawatan pasco kelahiran. Memang sudah 
seharusnya ruang persalinan adalah ruang yang nyaman bagi seorang ibu 
dan bayinya. 
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Stop, Penyakit Menularl 

Di setiap pergantian musim di Indonesia selalu dibarengi dengan 
mewabahnya berbagai macam penyakit menular. Sebut soja demam 
berdarah, flu, dan penyakit menular lainnya. Belakangan ini flu burung 
menjadi momok bagi banyak orang, tak terkecuali hewan peliharaan. 

Berangkat dari kondisi tersebut, sosialisasi ke masyarakat tentang 
penyakit menular merupakan suatu keharusan. Tapi, permasalahan inilah 
yang menjadi sumber keluhan masyarakat Kota Padang Panjang, khususnya 
para pasien yang berobat di Puskesmas Gunung. Dari kasus ini, apa janji 
Pemkot Padang Panjang melalui Puskesmas Gunung? Jawabannya 
meyakinkan! Sosialisasi tentang penyakit menular horus diintensifkan. 
Apakah hanya berhenti pada janji? Tentu, tidak! Jadi, apa tindakan 
konkritnya? 

Brosur-brosur tentang penyakit menular tersedia di Puskesmas Gunung. 
Ditambah lagi dengan informasi jaminan pelayanan kesehatan dalam 
bentuk audiovisual yang berisi tentang kesehatan lingkungan, gizi, serta 
kesehatan ibu dan anak. Layanan ini juga ditopang dengan proaktifnya 
para petugas puskesmas membagikan lembaran brosur yang memuat 
tentang informasi penyakit menular semacam flu burung maupun demam 
berdarah. Jadi, Puskesmas Gunung, Kota Padang Panjang layak dipakai 
sebagai contoh intensifnya sosialisasi penyakit menular. 
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Ruang Bermain Anak di Puskesmas! 

Ruang tunggu yang nyaman bagi orang sakit - pasien dan keluarganya - adalah 
harapan banyak orang. Anehnya, berdasarkan fakta di lapangan, ruang tunggu 
yang kurang nyaman, termasuk tak adanya ruang bermain bagi anak, masih 
terlihat di Puskesmas Gunung. Karena, tak jarang para ibu horus membawa 
serta anak lainnya saat horus berobat ke puskesmas - di rumah tak ada 
pengasuh. Juga, anak-anak terlalu dekat dengan orang sakit yang sudah tentu 
bisa tertular penyakit. Soal inilah yang menjadi sumber keluhan para pasien. 

Lalu, apa janji perbaikan dari pihak puskesmas? 

Pemkot Padang Panjang lalu bergerak cepat. Menariknya, perbaikan ruang 
tunggu di puskesmas ini dititikberatkan pada ruang bermain anak. Para orang 

tua yang memeriksa kesehatan di puskesmas merasa nyaman dengan adanya 
pemanfaatan ruang belakang puskesmas sebagai tempat bermain anak-anak. 
Pengakuan loyanan yang baik di puskesmas ini datang dari seorang ibu, 

sebutlah namanya Jumariah binti Husni. "Soya merasa nyaman dengan 
layanan di puskesmas ini. Anak-anak dapat bermain dan soya dapat berobat 
dengan tenang," ungkapnya, senang. Tidak itu soja, Puskesmas Gunung juga 
telah mengembangkan paliklinik untuk beberapa unit pelayanan seperti 
Paliklinik Umum (_5 - 44 tahun). Paliklinik Lansja (:45 tahun ke. atas). Paliklinik 

Bolita, Poliklinik Ibu Hamil, Poliklinik Konseling dan Poliklinik Gizi. Sebuah 

karya peloyanan yang inspiratif! 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Ker ja Profesional? Lihat Puskesmas Gunungl 

Sebuah pekerjaan akan lebih efektif jika dilakukan dengan perencanaan 
tugas yang proporsional dan merata. Kenyataannya, banyak pegawai di 
Puskesmas Gunung, Kota Padang Panjang misalnya, melakukan kegiatan lain 
yang tidak berhubungan dengan tugasnya. 

Kondisi riil di Puskesmas Gunung ini sekaligus mewakili keluhan 
masyarakat ihwal pelayanan kesehatan. Kalau pasien mengeluh, lalu apa 
respon puskesmas? Janjinya: memperbaiki pembagian kerja dan 
pemerataan peker jaan. Ini jawaban ideal. 

Yang menjadi soal adalah apakah terwujud janji yang ideal itu? Di tingkat 
implementasi, adanya kejelasan tugas. Pihak puskesmas-pun mengangkat 
seorang dokter melalui SK resmi untuk tugas pengawasan. Tidak hanya itu 
saja langkah-langkah strategis di Puskesmas Gunung, pegawai diutus untuk 
mengikuti pelatihan. Pelatihannya pun menarik: pelatihan Emotional 
Spiritual Quotient (ESQ). Pendeknya, ·profesionalisme pegawai harus 
mengikuti pola: perencanaan ker ja, pengawasan, dan pelatihan. Anda ingin 
tengok puskesmas profesional? Datanglah ke Puskesmas Gunung! 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Siapa Bilang Obat di Puskesmas Tak Lengkap? 

"Kalau kita berobat di Puskesmas Gunung, sering obatnya tak ada atau 
kurang lengkap," ujar seorang pasien mengeluh. Keluhan si pasien ini 
adalah bagian dari keluhan masyarakat di Kota Padang Panjang. 

Jadi, bagaimana tanggapan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang? Janji 
Pemkot Padang Panjang: menjaga stok obat di Puskesmas Gunung! Dan 
memastikan bahwa di puskesmas semua obat sesuai dengan batas 
pelayanan dasar puskesmas pasti ada. Lalu, apa realisasinya? 

Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang melakukan beberapa langkah taktis 
seperti pemantauan obat di gudang farmasi dan memastikan obat tersedia 
di Puskesmas Gunung dengan berbagai variasi obat. Jadi, siapa bilang di 
Puskesmas Gunung obat tak lengkap? Walaupun tak ada jaminan di 
Puskesmas Gunung semua jenis obat ada, seperti obat penyakit jantung 
atau penyakit berat lainnya. Tapi, obat yang berhubungan dengan 
penyakit-penyakit "musiman" sudah barang tentu ada. 

He ... uQ 
1oo6 

Terobosan dan lnovasi Daerah dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik __ 29 



Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Kisah dari 
Pelayanan Administrasi Desa 

" Pemerataan Pembangunan Ala Nagari 

" Pelayanan Cepat, Pelayanan Satu Meja 

" Keluhan Masyarakat, PPM Jawabannya! 

" Anda Panggil, Komi Datang 

" Mari! Bina Anak Nagari! 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Pemerataan Pembaf'Jgunan Ala Nagari 

Pembangunan yang tidak merata selalu dihubungkan dengan ketidakadilan 
dalam masyarakat. Di Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kabupaten Solok, 
misalnya, pembangunan tidak merata ditemukan di setiap jorong. Demikian 
inti pengaduan masyarakat di Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kabupaten 
Solok. 

Melihat timpangnya pembangunan di nagari tersebut, Pemkab Solok 
merancang strategi pembangunan yang merata. Apa bentuk janji strategis 
itu? Dalam perencanaan pembangunan akan melibatkan seluruh tokoh 
masyarakat, melaksanakan Musrenbang Nagari tepat waktu dengan 
melibatkan semua unsur masyarakat, dan melakukan pembangunan di 
setiap jorong secara adil sesuai dana yang tersedia. 

' I / 

- 0 -, -
I ' 

~ 
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Mungkinkah realisasi janji ini tercapai dan terimplementasi di Japangan? 
Ya, pastil Mari kita lihat! Tahap pertama realisasi janji itu adalah 
melaksanakan pertemuan dengan warga agar pembangunan di setiap 
jorong dimasukkan dalam agenda Musrenbang. Setelah pertemuan seperti 
itu, misalnya Nagari Koto Gadang Koto Anau, mengusulkan proyek 
pembangunan apa saja ke Pemerintah Nagari Koto Gadang Koto Anau, 
Kabupaten Solok. Hasilnya? Pada tahun 2005, misalnya pembangunan jalan 
Air Angek dan Tabek Lacu. Benar! Pemerataan pembangunan harus terus 
diupayakan, mis. apabila usulan pembangunan di Musrenbang pada tahun 
ybs. tidak terealisasi , usulan yang sama dimasukkan kembali pada tahun 
berikutnya. Tengoklah cara Nagari Koto Gadang Koto A.nau membidik 
pembangunan yang merata. 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Pelayanan Cepat, Pelayanan Satu Meja 

Pelayanan yang buruk di seluruh birokrasi pemerintahan kita, sepertinya 
telah menjadi cerita klasik. Keadaan ini juga ter jadi di Kantor Wali 
Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kabupaten Solok. Bagi masyarakat, 
pelayanan di Kantor Wali Nagari masih jauh dari memuaskan. 

Kita dapat menemui ketidakpuasai1 itu seperti tak adanya informasi 
mengenai syarat, tata cara, dan biaya pembuatan surat di Kantor Wali 
Nagari. Untuk menanggapi tuntutan masyarakat ini, janji-pun digelorakan: 
membuat jam pelayanan khusus bagi masyarakat! 

Bagciimana pada tingkatan realisasi? Pemerintah Nagari membuat 
b~berapa pendekatan yang sistematis dengan membuat papan informasi 
tentang pelayanan nagari. Brosur-brosur yang informatif yang memuat 
sistem pelayanan, nama jorong, tata tertib perangkat pemerintah, biaya 
pembuatan surat-surat, dan struktur organisasi pemerintah nagari. 
Melalui sistem seperti ini, mekanisme birokrasi menjadi lebih pendek dan 
efisien. Ya, birokrasi yang pendek adalah bagian dari budaya pelayanan 
satu meja versi Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kabupaten Solok. 

\ I 
/ 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Keluhan Masyarakat. PPM J awabannya! 

Pelayanan publik akan selalu bersentuhan dengan kualitas dan kepuasan. 
Baik-buruknya suatu pelayanan sangatlah relatif. Jika pelayanan publik 
buruk sudah barang tentu muncul keluhan. Bagaimana perasaan 
masyarakat kalau keluhan mereka tidak ditanggapi? Keadaan ini terjadi di 
Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kabupaten Solok. 

Lalu, apa tindakan pemerintah nagari dengan keluhan semacam ini? 
Pemerintah nagari membentuk kelompok independen untuk mengelola 
keluhan masyarakat. "Komi akan memonitor setiap keluhan masyarakat yang 
masuk melalui tim Pengelola Pengaduan Masyarakat (PPM)," ujar Mukharifin 
Radjo Bujang, Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kabupaten Solok. 

Pertanyaan kemudian adalah apakah implementasi di lapangan sesuai 
dengan tindakan pemerintah nagari? Terbentuknya lembaga Pengelola 
Pengaduan Masyarakat (PPM) yang telah menjadi media saluran aspirasi 
masyarakat adalah jawabannya. Bukti sahih dari terbentuknya lembaga ini 
adalah berkurangnya keluhan masyarakat terhadap pemerintah nagari. 

Di lembaga ini juga tersedia blangko keluhan masyarakat. Jadi , lembaga 
independen sangat membantu masyarakat menyalurkan aspirasi mereka. 
Bagaimana pola ker ja PPM itu? Datang soja ke Nagar i Koto Gadang Koto 
Anau, Kabupaten Solok. Anda akan tahu solusinya. 

SUA~A 
RAKYAi 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Anda Panggil, Kami Datang 

Sejatinya pemerintah bekerja untuk melayani warga masyarakat. Namun, 
realitos banyak berbicara, pemerintah lalai dengan tugas mulianya. Demikian 
keluhan yang mengemuka soal pelayanan aparat pemerintah horus dibenahi di 
Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok. 

Apakah Pemerintah Nagari Paninggahan menanggapi keluhan warganya? Ya! 
Pemerintah nagari merasa perlu membenahi pelayanan publik. Apa wujud 
tanggapannya? Realisasi ker ja Pemerintah Nagari Paninggahan atas keluhan 
masyarakat sangat inspiratif. Bagaimana tidak, semua kepala jorong bersedia 
dan sepakat melayani masyarakat tanpa batas waktu. "Apabila masyarakat 
membutuhkan pelayanan (pembuatan KTP, Kartu Keluarga, pembayaran PBB 
dsb), kepala jorong akan datang ke rumah tersebut dan memberikan 
pelayanan tanpa meminta tambahan biaya," ungkap J as man, Wali Nagari 
Paninggahan. Dan, pada umumnya masyarakat memberikan biaya tambahan I 
sukarela tanpa diminta. Menariknya, aparat pemerintah nagari yang tidak 
punya dedikasi dapat dipecat. Jodi, setiap saat surat pemutusan kerja 
tersedia bagi aparat yang tidak baik dalam beker ja. 

Tentu kita tak perlu heron, realisasi kerja semacam ini ditopang oleh 
motto Nagari Paninggahan: "Layanilah Masyarakat karena Merekalah 
Atasan Kita." 

Terobosan dan lnovasi Daerah dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik __ 35 



Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Mari! Bina Anak Nagari! 

Generasi muda identik dengan perubahan. Karena ia adalah tongkat 
estafet dari generasi sebelumnya, maka pembinaan terhadap generasi ini 
mutlak dilakukan. Tapi , apa jadinya orang muda jika mereka tidak pernah 
diperhatikan maupun diberikan tempat untuk berekspresi? Gejolak 
ekspresi semacam inilah yang muncul di Nagari Koto Gadang Koto Anau. 
Bagi mereka, pembinaan generasi muda sangatlah kurang! Apa respon 
pemerintah nagari? Rekomendasinya positif, sekaligus mencerahkan bagi 
ruang orang muda di Nagari Koto Gadang Koto Anau. Apa itu? 

Pemerintah nagari memfasilitasi terbentuknya Ikatan Tari dan Seni Koto 
Anau (ITSKA) dan pembentukan Persatuan Remaja Islam Masyarakat 
Nagari Koto Gadang Koto Anau (Prisma). Alokasi biaya operasional maupun 
pengurusan legal formal organisasinya-pun ditopang pemerintah nagari. 
Lalu, apa kiprah positif dari organisasi muda ini? 

Ternyata, pemerintah nagari tidak salah memberikan dukungan dan ruang 
berekspresi , terutama ekspresi budaya dan sosial kaum muda di Nagari 
Koto Gadang Koto Anau ini! Buktinya, Prisma sudah terlibat aktif dengan 
program Nagari Koto Gadang Koto Anau dalam membantu pelaksanaan 
Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh GTZ. Luar Biasa! 
Pemerintah Nagari berhasil melibatkan masyarakat - yang terwakili oleh 
kaum muda, Prisma, misalnya - dalam pelayanan publik. 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Kisah dari 
Pelayanan 
Ijin Mendirikan Bangunan 

a Layanan IMB Diskriminasi? Tidak di Siemon! 

a Punya IMB = Lihat Aparat Panutan Ala Pemkab Siemon 

a Jangan Curiga, Tengok Identitas Kami 

a Sosialisasi IMB via Media 

a Jelas Cara Hitungnya, Resmi Tarifnya 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Layanan IMB Diskriminasi? Tidak di Slemanl 

Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) selalu dihubungkan dengan 
cepat atau lambatnya ijin itu dikeluarkan. Sebagian masyarakat seperti di 
Kabupaten Sleman, misalnya, percaya IMB akan cepat keluar kalau warga 
masyarakat itu tergolong kelompok berduit, orang terkenal, atau pejabat. 
Pendek kata, mengurus IMB pasti ada diskriminasi! 

Kondisi ini terungkap dari sejumlah pengaduan masyarakat soal IMB. 
"Proses mengurus IMB lebih cepat jika yang mengajukan adalah pejabat 
pemerintah," ujar Parto, warga Sleman yang pernah mengurus IMB. 
Melihat realitas ini, Pemkab Sleman mengambil langkah strategis. Apa 
langkah strategis itu? 

Pemkab Sleman akan memberlakukan prinsip layanan di mana pemohon 
yang datang lebih dahulu dengan memenuhi semua persyaratan, maka 
secara otomatis mendapatkan ijin IMB lebih awal pula. Sederhananya, 
prinsip ini mengikuti pola nomor pendaftaran, misalnya, nomor daftar 
Anda ke-12 maka ijin keluarnya-pun pada urutan itu. Pemkab Sleman-pun 
memberlakukan sistem pemantauan terhadap pola layanan ini yang dikenal 
dengan sebutan: FIFO (First In - First Out). 

Sukseskah layanan ini? Tentu! Buktinya, proses pengurusan IMB berjalan 
sesuai alur yang berlaku. Ini dapat dilihat dari nama-nama pemohon IMB 
beserta status aplikasinya di kantor UPTSA dan Dinas Kimpraswilhub. 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Punya IMB = 
Lihat Aparat Panutan Ala Pemkab Siemon 

Sulitnya mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan alasan 
utama masyarakat cenderung mendirikan bangunan tanpa IMB. Apalagi, 
banyak bangunan tanpa IMB-pun tidak ditindak. "Jadi, untuk apa 
mengurus IMB?" demikian alasan warga. 

Melihat fenomena ini, Pemkab Sleman berjanji: menyusun prosedur tetap, 
adanya pengawas bangunan beridentitas, dan penegakkan aturan. 
Menariknya, Pemkab Sleman juga ingin menjadikan aparatnya sebagai 
panutan membangun rumah ber-IMB! Karena, bagi Pemkab Sleman 
penegakkan aturan main harus bermula dari "rumah sendiri". 

INI &ARU 

PANUTAN 

HAIWS l tuf" 

OOHG 

Apakah realisasi menjadikan aparat Pemkab Sleman sebagai panutan 
terwujud? Jawabannya, ya! Sebagai sebuah program intensifikasi - sejak 
bulan Desember tahun 2004 - dengan didukung oleh Surat Edaran Bupati 
adalah bukti adanya aturan main yang jelas. "Memang realisasi di lapangan 
pada awal tahun ini belumlah optimal. Karena, masih ada aparat Pemkab 
Sleman atau PNS yang membangun rumahnya di atas tanah persawahan 
yang belum dilakukan proses pengeringan sebagai salah satu syarat 
mendapatkan IMB," ujar Pratiwanto, pegawai Seksi Perijinan Bangunan 
Dinas Kimpraswilhub. Tetapi, mereka - aparat Pemkab Sleman - yang 
melanggar aturan sudah ditindak sesuai aturan main yang berlaku. Nah! 
Untuk jadi teladan sudah seharusnya datang dari Pemkab Sleman. Pemkab 
Sleman adalah contoh nyata. Anda mau ikut? 
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J angan Curiga, Tengok Identitas Kami 

11 Banyak bangunan yang didirikan di Kabupaten Sleman tidak memiliki IMB 
dan tidak ditindak. Susahnya lagi, ketika petugas pengawas bangunan 
datang mempersoalkan status bangunan tanpa IMB, masyarakat atau 
pemilik bangunan banyak yang menanyakan apakah mereka pengawas 
bangunan atau bukan? 11 ungkap Pratiwanto, salah satu pegawai Seksi 
Perijinan Bangunan Dinas Kimpraswilhub. 

Menghadapi problematika ini, Pemkab Sleman melakukan beberapa langkah. 
Pertama, menyusun dan menetapkan prosedur tetap pengawas bangunan. 
Kedua, meningkatkan komitmen pegawai dalam menegakkan peraturan 
pengawasan bangunan. Ketiga, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang 
oleh petugas, setiap pengawas bangunan dilengkapi dengan kartu identitas 
resmi yang tertera foto petugas, NIP petugas, dan status instansi. 

Kalau demikian, apakah langkah-langkah di atas menjamin efektifnya 
pengawasan bangunan yang tak ber-IMB? Jawabannya, mari lihat respon 
masyarakat! Umumnya masyarakat sangat kooperatif dengan petugas yang 
menunjukkan identitas pengawas bangunan. 11 Kami jadi percaya kepada 
petugas yang jelas identitasnya,11 ujar Bambang, warga Sleman yang 
pernah didatangi petugas pengawas bangunan ini. Mekanisme pengawasan 
dan pendataan pun selalu dicocokkan antara data lapangan dengan data 
IMB yang ada di kanter Dinas Kimpraswilhub. Jika terbukti bangunan itu 
belum punya ijin, maka pemilik bangunan akan diberi peringatan sesuai 
dengan tingkat pelanggarannya. Memang, jika identitas lengkap, 
masyarakat pun percaya. 
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Sosialisasi IMB via Media 

Pemkab Siemon sudah mengeluarkan syarat, alur, dan proses pengurusan 
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Segala keunggulan dalam proses 
pengurusan IMB, seperti ada tarif resminya, pelayanannya mudah, tanpa 
uang pelicin, tak ada diskriminasi, dan tak perlu colo adalah wajah terkini 
soal IMB di Siemon. Anehnya, tidak semua kelompok masyarakat mengerti 
akan hal itu. Jodi, tidak heron, kalau masyarakat di Siemon mengeluh: 
sosialisasi tentang IMB sangat kurang. 

Lalu, apa tanggapan Pemkab Siemon? Sosialisasi yang intensif horus 
dikembangkan! Sosialisasi ini ditopang dengan berbagai informasi yang 
berhubungan dengan peraturan IMB dan peraturan pendukung lainnya. Untuk 
mengintensifkan sosialisasi ini, Pemkab Siemon memanfaatkan berbagai media 
informasi yang tersedia sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. 

Apakah janji Pemkab Siemon ihwal sosialisasi IMB seirama dengan bukti 
lapangan? Brosur-brosur yang tersedia di unit-unit pelayanan publik 
adalah jawabannya. Tidak itu soja buktinya! Pemkab Sleman merancang 
program berkala tentang sosialisasi IMB melalui siaran radio dan TVRI 
Yogyakarta. Harapan masyarakat untuk memahami seluk-beluk IMB pun 
terjawab. Yo! Program yang bogus horus ditunjang dengan publikasi yang 
memadai pula. Sosialisasi IMB via media adalah jawaban terkini ala 
Pemkab Siemon. Siapa yang menyusul? 
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Jelas Cora Hitungnya, Resmi Tarifnya 

Praduga negatif selalu bermula jika tak ada kejelasan akan sesuatu. Tapi, 
jika semua menjadi jelas, apakah ada tempat untuk mencurigainya? 
Kecurigaan semacam ini mengemuka di Sleman, soal biaya mengurus Ijin 
Mendirikan Bangunan (IMB) yang mahal. "Mengurus IMB di Sleman pasti 
mahal, karena tak ada tarif resminya," ujar Arif, seorang responden yang 
tinggal di Sleman, saat ditanya tentang tarif mengurus IMB. 

Keluhan semacam ini coba ditepis Pemkab Sleman dengan menghimbau 
agar masyarakat tidak mengurus IMB melalui calo. Efektifkah ajakan ini? 
Mari, dengar dan tengok! Publikasi perhitungan dan standar tarif resmi 
mengurus IMB dapat ditemukan melalui brosur. Publikasi inipun ada dasar 
legalnya. SK Bupati Sleman No.5/Kep.KDH/A/2003. Jadi, tak ada tempat 
untuk calo, tak ada tempat pula untuk sebuah kecurigaan. So pasti 
mengurus IMB di Sleman: jelas cara hitungnya, resmi tarifnya! 

---. 
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Kisah dari 

Pelayanan Pertanian 

Cl Jombang Meretas Akses Dana untuk Petani 

Cl Revitalisasi Ala Jombang = 21 BPP Berfungsi Kembali 

C1 Belajar Pengawasan Kinerja PPL? Datang ke Jombang 

Cl Cara Jombang Mengendalikan Harga Gabah 

Cl Kelangkaan Pupuk? Di Jombang Ada Jawabannya! 
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Jombang Meretas Akses Dana untuk Petani 

Petani pasti senang kalau mereka diberikan pinjaman sebagai modal ker ja. 
Karena, dana dan produktivitas seperti keping mata uang. Ia tak dapat 
berdiri sendiri. Kurangnya dana sebagai modal kerja akan berimbas pada 
produktivitas hasil pertanian. Masalah inilah yang menjadi impian 
sekaligus keluhan para petani di Kabupaten Jombang. Mereka kesulitan 
memperoleh pinjaman atau Kredit Usaha Tani (KUT). "Kami kesulitan 
mendapatkan pinjaman. Padahal, jika ada pinjaman, ini sangat membantu 
kami," ujar Wardjo, anggota salah satu kelompok tani. 

Pemkab J om bang menanggapi keluhan para petani ini sebagai bag ian dari 
persoalan mereka. Lalu, apa rekomendasinya dan apa tindakannya? Pemkab 
J ombang segera menunjuk lembaga keuangan yang menangani masalah ini. 
Dan, Pemkab Jombang bersama Legislatif setuju mengalokasikan dana 1,7 M 
dari 2M yang diambil dari dana APBD, kemudian ditempatkan di Bank Pasar 
yang dapat diakses oleh petani. 

Bagaimana mekanisme pengaturan pinjaman yang melibatkan banyak 
petani? Nah, di sinilah cerita menariknya! Petani yang mendapatkan 
pinjaman diseleksi oleh penyuluh pertanian di masing-masing kecamatan. 
Kendala yang muncul adalah banyaknya petani yang tersebar di 21 
kecamatan. Sedangkan, mereka punya hak yang sama atas pinjaman itu. 
"Untuk mengatasinya .• Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) beserta anggota 
kelompok tani menggunakan metode penggunaan dana secara bergilir," 
papar Amin Mashudi, Koordinator PPL, Kecamatan Kabuh. Wah! Kalau 
semua pet ani mendapatkan dana seperti ini, so pasti nasib petani akan 
berubah. 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Revitalisasi Ala J ombang = 21 BPP Berfungsi Kembali 

"Jujur, kami kesulitan mendapatkan informasi pertanian setelah Balai 
Penyuluhan Pertanian (BPP) tidak berfungsi. Kami mengharapkan berfungsi 
kembali" papar Tarno, anggota kelompok tani. Memang, setelah adanya 
Otda, praktis BPP tidak berfungsi. Apa respon Pemkab J om bang? 

Pemkab Jombang difasilitasi oleh Kementerian Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara menyampaikan keluhan petani kepada Deptan. Lalu, gayung 
bersambut, Pemkab Jombang sepakat memperbaiki gedung BPP dan Deptan 
membantu pembinaan PPL. Pemkab Jombang juga mengusulkan agar fungsi 
BPP dihidupkan kembali sebagai basis penyuluhan. Tindakan nyata perbaikan 
oleh Pemkab Jombang tidak berhenti pada titik ini saja. SK Bupati 
J om bang adalah bukti Pemkab J om bang merespon keluhan pet ani akan 
pentingnya peran penyuluh pertanian. Bagaimana tindak lanjut dari 
revitalisasi fungsi BPP? Apakah berjalan efektif, ataukah ada banyak 
kendala yang ter jadi di lapangan? Memang, dengan segala keterbatasan dana 
operasionalnya, fungsi BPP dihidupkan kembali. Mana buktinya? 

\ I 
"Alokasi Biaya Operasional 
Penyuluh Pertanian (BOP) dari 
APBD Kabupaten J om bang 
telah memacu semangat ker ja 
setiap penyuluh di wilayah 
ker janya. Rapat dinas 1 bulan 
sekali bersama Kepala Bidang, 
Kepala Seksi, Mantri Pert an ian 
Kecamatan. Seminggu sekali 
koordinator penyuluh ke
camatan berkumpul di Dinas 
Pertanian & Ketahanan Pangan 
untuk mempertajam kiner ja, 
khususnya 9 Indikator penyu
luhan pertanian. 

Setiap Jum'at, Penyuluh menyelesaikan administrasi. Pada hari Sabtu para 
penyuluh berkumpul di BPP /Kecamatan untuk mengevaluasi hasil ker janya dan 
koordinasi tugas berikutnya. Secara berkala Bapak Bupati Jombang ikut 
mengkoordinasikan secara langsung khususnya dalam persiapan Turun Tanam 
Padi musim penghujan, koordinasi pelayanan penyaluran pupuk, pembinaan 
peningkatan aktifitas kinerja penyuluh, siaran interaktif melalui Radio Jombang 
FM mengenai permasalahan-permasalahan bidang pertanian," papar Wincono Adi, 
Koordinator PPL Kabupaten Jombang. Ya! Revitalisasi BPP telah dimulai dari 
Kabupaten J ombang. Pemerintah Daerah Anda ingin menyusul? Belajarlah ke 
Kabupaten J ombang! 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Belajar Pengawasan Kiner ja PPL? Datang Ke J ombang 

"Kami sulit menjumpai petugas penyuluh pertanian di lapangan," ungkap 
seorang petani, dalam suatu survei tentang perilaku PPL. Artinya, keluhan 
dari petani menunjukkan wajah kinerja PPL. Pemkab Jombang melihat 
fenomena ini tidaklah sederhana. Lalu, apa tindakan Pemkab Jombang? 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berjanji mengendalikan dan 
mengawasi PPL secara langsung. Semangat yang sama juga datang dari 
dinas yang lain. Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengusulkan adanya 
pembinaan secara berkala tiap bulan, pembinaan langsung melalui supervisi 
lapangan, dan mengadakan pelatihan teknis sesuai yang dibutuhkan petani. 
Yang menjadi soal kemudian adalah apakah rekomendasi dan janji Pemkab 
Jombang via dinas terkait terealisasi secara optimal? Apakah pengawasan 
yang dilakukan merubah kinerja PPL? 

Amin Mashudi, Koordinator 
PPL Kecamatan Kabuh punya 
sejumlah jawaban. "Kiner ja 
penyuluh sesuai fungsi dan 
tugas pokoknya; pelaksanaan 
administrasi sudah ber jalan 
seperti, mencantumkan 
tanda tangan sebagai bukti 
kunjungan; dan pada saat ini 
satu tenaga penyuluh 
memberikan penyuluhan ke 
satu kelompok tani di setiap 
dusun; ke depan satu PPL 
memberikan penyuluhan 
pada satu kelompok tani di 
tingkat desa," jelasnya. 

Hasil lain seperti adanya pembinaan rutin untuk penyuluh perkebunan dan 
kehutanan di kantor dinas setiap tanggal 1 dan 2. Tanggapan atas 
meningkatnya kinerja PPL datang dari Suyanto, Ketua KTNA (Kelompok 
Tani dan Nelayan Andc;tlan), Jombang, "Kinerja -PPL sudah lebih meningkat. 
Adanya pelatihan rutin beker jasama dengan Balai Latihan Pertanian dari 
Kabupaten Malang." 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Cara J ombang Mengendalikan Harga Gabah 

Persoalan klasik bagi petani adalah harga gabah yang murah saat panen 

berlangsung. Keluhan semacam ini juga terjadi di Kabupaten Jombang. Tapi , 

itu cerita lama! J ombang punya cara mengendalikan harga gabah. Bagaimana 

tahapan pengendaliannya? Di bawah komando Bupati Jombang, Drs. Suyanto, 

dan kerja keras seluruh dinas terkait, keluhan ini ditangkap sebagai peluang 
untuk menstabilkan harga gabah, sekaligus sebagai tahap awal kebijakan. 

Bagaimana rekomendasi strategis berikutnya? Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan mengusulkan perlu adanya penetapan kuota wajib pembelian gabah oleh 

Depot Logistik (Do log) di setiap musim panen beker jasama dengan Kelompok 

Tani dan Nelayan Andalan (KTNA). Kalau demikian, apakah rekomendasi 

strategis itu terimplementasi di lapangan dan harga gabah terkendali? 

J awabannya: ya! Pertama, Pemkab J ombang menunjuk 25 KUD ikut serta dalam 

program pengadaan pangan sebesar 4.025 ton untuk tahun 2005. Kedua, untuk 

penjualan ke Dolog, pasaran umum, dan mitra kerja dilakukan oleh KUD yang 

berkoordinasi dengan Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA). Ketiga, 
pemberlakuan catu beras bagi PNS di lingkungan Pemkab Jombang mungkin 

menyerap sedikit soja beras produk petani Kabupaten Jombang. Tapi, ini adalah 

bentuk solidaritas aparatur dengan masyarakat petani lainnya. Keempat, 
program taktis ini menghasilkan: harga gabah kering panen (Rp.1.730/kg) dan 

harga gabah kering giling (Rp.2.250/kg). Sehingga, harga beras di tentukan 

menjadi Rp.3.350/kg. 

"Ya sekarang, saya bersyukur harga gabah sudah berimbang dengan keringat 

kami," ujar Torno, salah satu anggota kelompok tani. Sederhana caranya! Ayo, 

mari belajar ke J ombang! 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Kelangkaan Pupuk? Di J ombang Ada J awabannyal 

Sepertinya, kita tak pernah belajar dari pengalaman. Hampir setiap tahun, 
kaum pet ani, selalu berhadapan dengan kelangkaan pupuk dan mahalnya 
harga pupuk saat musim tanam. Kondisi ini juga ter jadi di Kabupaten 
Jombang. Tapi, ingot! Itu terjadi tahun lalu, tidak untuk tahun ini. 

Melalui Surat Edaran Bupati keluarlah kesepakatan pengaturan pupuk 
bersubsidi berupa: ketentuan harga, pola distribusi pupuk, dan mekanisme 
pengawasan. Kondisi ini diperkuat lagi dengan janji dari Dinas Perindustrian, 
Perdagangan & Koperasi untuk mengefektifkan pemantauan ketersediaan 
distribusi dan harga pupuk. Rekomendasi yang mencerahkan juga datang 
dari beberapa dinas terkait, seperti Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, 
Dinas Kehutanan & Perkebunan, serta Perdagangan & Koperasi, untuk · 
menata kembali personel tim pemantauan ketersediaan harga sarona 
produksi padi (saprodi) di lapangan. Bagaimana realisasinya di lapangan? 

Pemkab Jombang membuat buffer stock untuk ketersediaan pupuk jika 
ter jadi kelangkaan, dengan mengumpulkan stock pupuk yang cukup. 
Langkah inspiratif ini ditunjang pula dengan ketatnya tim pengawas 
bekerja, seperti yang terjadi di Kecamatan Kabuh. "Tim pengawas pupuk 
di Kecamatan Kabuh telah menangkap dan menggagalkan satu truk berisi 
pupuk yang akan diselundupkan keluar dari Kabupaten Jombang," kata 
Amin Mashudi, Koordinator PPL , menanggapi usaha Pemkab Jombang soal 
pengawasan pupuk. f-;larga pupuk di tingkat pengecer pun sudah sesuai 
ketentuan, yaitu: Urea (Rp.55.000/sak), SP36 (Rp.70.000/sak), dan ZA 
(Rp.47.500/sak). Ya! Di mana-mana pupuk langka! Tidak di Kabupaten 
Jombang! 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Kisah dari 
Rumah Sakit Umum Daerah 

ct Membangun Profesionalisme Perawat, So What? 

ct Dokter Terlambat? Ndak Ado di Padang Panjang! 

ct Resmi Haragonyo, Mujarab Ubeknyo 

ct Informasi Lengkap, Penyakit Melayang 

ct Di Padang Panjang: Keluarga Miskin Jangan Takut Berobat! 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Membangun Profesionalisme Perawat, So What? 

Perawat adalah urat nodi pelayanan pasien di rumah sakit. Baik-buruknya 
kualitas sebuah rumah sakit akan sangat ditentukan oleh kiner ja dan 
profesionalismenya. Jika ada pasien yang mengeluh seperti ini: "Perawat 
di RSUD Padang Panjang banyak yang malas melayani pasien, khususnya 
pasien rawat inap." Kalau keluhan ini terus menerus diucapkan pasien, 
maka jangan heron jika pasien mencari rumah sakit lain. Melihat keadaan 
tersebut, RSUD Padang Panjang tak ingin akibat semacam ini terjadi. 
Lalu, apa tindakan antisipasinya? 

Manajemen RSUD Padang Panjang membuat rencana perbaikan berupa, 
perawat horus profesional dalam tugasnya, sekaligus melakukan pelayanan 
optimal terhadap pasien rawat inap. Tentu, untuk merealisasikan rencana 
ini tidaklah gampang. Karena, seperti kita ketahui, merubah perilaku kerja 
bukanlah pekerjaan ringan. Jodi, mungkinkah budaya kerja di RSUD 
Padang Panjang berubah? Jawabannya: pelatihan, pembinaan, dan 
pengontrolan. 

Bagaimana polo ini ber jolon dan merubah orientasi dan perilaku perawat di 
RSUD Padang Panjang? "Selama tahun 2005, komi melakukan pelatihan 
kepribadian sebanyak tiga kali dan pelatihan manajemen sebanyak empat 
kali, bekerjasama dengan lembaga training swasta," papar Kepala RSUD 
Padang Panjang. Bulan Mei 2006, pelatihan ESQ (Emotional Spritual 
Quotient) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dilaksanakan pula. 
Hasilnya? Perawat bekerja lebih profesional. Di setiap ruang inap 
dicantumkan tugas dan tanggung jawab perawat. Mau dapat pelayanan 
memuaskan? Berobatlah ke RSUD Padang Panjang! 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Dokter Terlambat? Ndok Ado di Padang Panjangl 

"Soya heron, dokter sering datang terlambat ke poliklinik. Komi jadi horus 
menunggu dokter untuk mendapatkan pengobatan," ujar seorang warga, 
sebutlah Achmad, mengeluh buruknya pelayanan kesehatan. 

Keluhan seperti ini, jamak terjadi di setiap tempat. Masalahnya adalah 
kita perlu mengetahui secara pasti kondisi aktual yang membuat buruknya 
pelayanan kesehatan ini. Apa kcindisi riilnya? 

Di RSUD Padang Panjang, jadwal jam pelayanan dokter di poliklinik belum 
tercantum. Jumlah tenaga dokter kurang sehingga horus merangkap seba
gai dokter di Instalasi Gawat Darurat (IGD ). Diperparah lagi dengan 
dokter sering datang terlambat. Untuk mencari solusinya, RSUD Padang 
Panjang perlu menambah tenaga dokter umum dan jadwal jam prakteknya. 
Apakah ter jadi perubahan? 

Perubahan itu jelas terlihat! Apa tandanya? Di setiap poliklinik di RSUD 
Padang Panjang sudah tercantum jadwal pelayanan dokter. Segaris dengan 
semangat itu, para dokter lebih tepat waktu datang ke poliklinik. Jika ada 
tindakan medis darurat, pembantu dokter akan memberi tahu pasien. 
Wow! Indak ado dokter yang talambek!Tengok di RSUD Padang Panjang! 

JADWAL 
Pfl-"YAfoiAH 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Resmi Horogonyo, Mujorob Ubeknyo 
(Resmi Harganya, Mujarab Obatnya) 

Pada kondisi seperti apa pasien mempertanyakan harga obat? So pasti. 
jika harga obat tidak transparan. Benar! Ya, kondisi ini terjadi di RSUD 
Padang Panjang. Apa latar belakangnya sehingga keluhan seperti ini 
terungkap? Daftar harga obat di Apotik RSUD Padang Panjang tidak 
tertulis secara jelas. Ketidaktahuan pasien tentang Apotik swasta yang 
dikelola Rumah Sakit. Para pasien dan keluarga sering merasa terkejut 
saat membayar harga obat. "Kami tidak tahu standar obat di Rumah Sakit 
ini. RSUD perlu memberi tahu harga obat yang sebenarnya kepada 
pasien." ujar seorang pasien yang menjadi responden. Jadi, apa realisasi 
strategis dari RSUD Padang Panjang sehingga pasien tidak bingung? 

Langkah-lcingkah yang ditempuh RSUD Padang Panjang layak ditiru! 
Pertama. Manajemen RSUD Padang Panjang mengeluarkan kebijakan untuk 
para dokter wajib menjelaskan perkiraan harga obat yang akan diresepkan. 
Kedua, Dokter juga horus memberikan alternatif obat lain yang setara de
ngan harga lebih ringan. Ketiga, petugas apotik horus menghitung harga 
obat sebelum pasien atau keluarga mengambil sambil meminta persetujuan. 
Keempat, pihak RSUD mencantumkan pemberitahuan, bahwa apotik 
pelengkap yang ada di RSUD adalah apotik yang dikelola swasta. So, di 
RSUD Padang Panjang jangan takut membeli obat! 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Informasi Lengkap, Penyakit Melayang 

Banyaknya kasus malpraktek selalu dikaitkan dengan kurangnya informasi 
yang lengkap dari dokter ke pasien. Posisi pasien jadi semakin sulit jika 
mereka tidak tahu hak untuk mendapatkan informasi tentang sakitnya. 
Berangkat dari latar belakang ini tidak heran banyak muncul pengaduan 
dari masyarakat. Satu dari sekian pengaduan itu adalah dokter tidak 
menerangkan secara jelas tentang· penyakit si pasien, tindakan 
pengobatan yang dilakukan dan pemakaian obat. Itulah pengaduan yang 
dialami oleh masyarakat di Kota Padang Panjang. 

Realitos seperti apa yang membuat munculnya pengaduan masyarakat? 
Kondisi awal di RSUD membuat kita mafhum. Karena waktu yang terbatas, 
dokter sering tidak menjelaskan ke pasien tentang penyakitnya. Ruangan 
dokter di poliklinik masih kekurangan alat peraga tentang anatomi tubuh 
manusia sehingga dokter kesulitan menjelaskan kondisi penyakit pasien 
secara jelas dan cepat. 

! 

Lalu, apa respon Pemkot Padang Panjang dalam hal ini RSU.D Padang Panjang? 
Informasi yang lengkap ke pasien mutlak diberikan. Bagaimana implementasi 
di lapangan? "Saya merasakan dokter sudah lebih meluangkan waktu untuk 
menjelaskan kondisi penyakit, pemakaian obat, dan tindakan pengobatan yang 
diberikan," ungkap salah seorang pasien. Petugas apotik juga membantu 
menerangkan dan menulis cara pemakaian obat. Ya! Informasi yang lengkap 
sangat dibutuhkan pasien. 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Di Padang Panjang: 
Keluarga Miskin J angan Takut Berobatl 

"Orang miskin dilarang sakit" itu judul buku yang ditulis seorang aktivis 
HAM dan penulis buku-buku sosial. Benar! Bagaikan memakan buah 
simalakama, mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai adalah hak 
asasi yang dijamin undang-undang. 

Tapi, di sanalah pula orang miskin harus berhadapan dengan mahalnya 
harga obat. Melihat fenomena semacam ini, apa janji Pemkot Padang 
Panjang yang diwakili oleh rumah sakit? RSUD Padang Panjang segera 
melengkapi daftar permintaan harga obat untuk orang miskin. 
Bagaimana realisasinya? Para dokter di RSUD Padang Panjang sudah 
meresepkan obat sesuai dengan Daftar Permintaan Harga Obat (DPHO) 
untuk keluarga miskin. Dan, dokter juga menjelaskan alternatif obat yang 
bisa dibeli pasien seandainya bersedia. Jadi, di Padang Panjang, para 
keluarga miskin tidak pernah takut berobat. Anda ingin coba? Datanglah 
ke Padang Panjang sekarang juga! 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Ringkasan Jenis-Jenis 
Pengaduan AAasyarakat 

ca Ijin Usaha 

ca Penyuluhan Pertanian 

ca Pasar Tradisional Lokal 

ca Sertifikasi Tanah dan Ijin Mendirikan Bangunan 

ca Surat Ijin Mengemudi 

ca Kartu Tanda Penduduk dan Pendaftaran Penduduk 

ca Sekolah Negeri 

ca Puskesmas 

ca Administrasi Desa 
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Ijin Usaha 

Prosedur Pelayanan 
~ Tata cara memperoleh ijin usaha tidak jelas, tidak transparan, 

berbelit-belit dan terlalu birokratis. 
~ Penilaian kelayakan permohonan ijin usaha sering kali berdasarkan 

kriteria penilaian yang tidak relevan (persyaratan yang mengada-ada). 
~ Pengelompokan skala (klasifikasi) usaha tidak jelas - hanya 

berdasarkan ukuran dan luas lahan. 
Ia Peraturan tentang ijin usaha tidak jelas dan tidak transparan. 

Persyaratan Pelayanan 
0 Syarat-syarat dokumen (surat-surat apa saja yang diperlukan dalam 

mengurus ijin usaha) tidak jelas di muka, sering sekali berbagai 
persyaratan yang diperlukan berubah dan bertambah selama proses 
pengurusan ijin. 

Kedisiplinan Petugas Pelayanan 
0 Para petugas yang bertanggung jawab dalam pengurusan sangat tidak 

disiplin (sering tidak berada di tempatnya pada jam-jam kerja). 

Keadilan Mendapatkan Pelayanan 
o Tanpa horus melakukan KKN sekali sulit memperoleh ijin yang 

diperlukan. 
o Terdapat banyak kegiatan usaha yang tidak ada ijinnya. 
o Ijin Usaha adalah formalitas yang "mahal", pelaksanaan kegiatan usaha 

sering tidak sesuai dengan ijin yang diberikan dan tidak ada 
pengawasan serta sanksi untuk pelanggaran itu. 

Kesopanan dan Keramahan Petugas 
o Para petugas sekali bersikap tak ramah dan sama sekali tidak memberi 

bantuan sekalipun cuma berupa penjelasan. 

Kewajaran Biaya Pelayanan 
0 Ijin usaha menjadi sangat mahal karena adanya pungutan-pungutan 

tidak resmi. 

Kecepatan Pelayanan 
o Proses penyelesaian ijin usaha sangat lama dan tidak pasti jika tidak 

ada 'uang pelicirl . 

Kepastian Petugas Pelayanan 
0 \.Jnit ker ja dan petugas yang bertugas untuk berbagai urusan tidak 

jelas - para calo lebih mengetahuinya daripada orang yang memerlukan 
ijin usaha, sehingga tanpa melalui calo ijin usaha sulit diperoleh. 
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Proyek Pendukung Kepemerintahan yang Baik 

Keamanan Pelayanan 
e Data dan keterangan yang dituliskan di Dokumen Ijin Usaha yang 

sudah diperoleh sering 'salah ketik' atau tidak jelas sehingga keamanan 
usaha tidak dapat terjamin oleh dokumen ijin yang sudah ada. 

e Berbagai ijin usaha sering tidak cukup diakui oleh pihak lain jika 
diperlukan. 

Penyuluhan Pertanian 

Prosed1.r Pelayanan 
e Para petani tidak mengetahui peraturan tentang tugas-tugas (cakupan 

tugas) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). 

Kejelasan Petugas Pelayanan 
e Jumlah PPL tidak cukup. 
e Jika PPL t idak hadir, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab sebagai 

penggantinya. 

Kedisiplinan Petugas Pelayanan 
e Disiplin dan tanggung jawab PPL rendah (banyak yang sering tidak 

berada di tempat tugasnya dan/atau tidak melakukan tugasnya). 
e Pengawasan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman tidak 

dilakukan sebagaimana yang seharusnya. 
e Sistem irigasi tidak dipelihara dan dikelola sebagaimana mestinya. 
e Kegiatan-kegiatan pelatihan dan penyuluhan tidak terorganisir dengan 

baik. 
e Frekuensi pelaksanaan asistensi lapangan sangat rendah. 

Kemampuan Petugas Pelayanan 
e PPL tidak memberi informasi yang cukup tentang metode produksi yang 

baru (inovasi baru). 

e Informasi tentang pupuk organik dan pertanian organik tidak pernah 
diberikan oleh PPL. 

e PPL kurang memiliki pengetahuan, tidak kompeten dan kualifikasinya 
kurang. 

Keadilan Mendapatkan Pelayanan 
e Penyaluran Kredit Usaha Tani dikendalikan oleh pihak-pihak (kelompok) 

tertentu saja. 
e Penyaluran bantuan dan kredit (termasuk KUT) kepada petani tidak 

adil dan hanya disalurkan kepada "orang-orang dekat" saja. 
e Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan hanya 'memanfaatkan' petani di 

wilayah tugasnya untuk kepentingan pribadi saja. 
Cit Tidak ada transparansi penggunaan dana proyek-proyek pertanian. 
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Cl Tidak ada asistensi bagi para petani untuk mengorganisasikan diri agar 
lebih mempunyai kekuatan tawar-menawar menghadapi 'monopoli'. 

Cl Banyak "Tengkulak" (dan rentenir) yang menguasai dan mengendalikan 
harga produk pertanian. 

Cl Ada monopoli pengadaan benih dan bibit oleh beberapa orang 
(perusahaan). 

Cl Ketersediaan bahan-bahan produksi pertanian (benih dan bib it, pupuk dan 
pestis ida tidak cukup ). 

Cl Benih-benih yang tersedia sering berkualitas rendah. 

Kewajaran Biaya 
Cl Bunga kredit yang disalurkan kepada petani sangat tinggi. 
Cl Harga benih dan bibit , pupuk dan pestisida sangat tinggi dan 

dimainkan' oleh pengecer beker jasama dengan petugas pertanian. 
Cl Pedagang pengepul beker jasama dengan petugas secara sengaja 

mengusahakan harga produk pertanian di tingkat petani rendah. 

Kecepatan Pelayanan 
Cl Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN) sering terlambat. 

Pasar Tradisional Lokal 

Prosedur Pelayanan 
Cl Peraturan Pemerintah tentang pasar tidak jelas dan tidak ada 

informasi yang disediakan bagi masyarakat. 

T anggungjawab Petugas Pelayanan 
Cl Pelayanan Pemerintah dalam kaitan dengan pasar sangat buruk. 

Keadilan Mendapatkan Pelayanan 
Cl Pemerintah Daerah dan Pemerintah Bawahannya membangun dan 

mengoperasikan pasar tradisional tanpa konsultasi dengan masyarakat 
sekitar. 

Cl Pelelangan pekerjaan konstruksi pasar dan fasilitasnya (tempat parkir, 
toilet umum, dan sebagainya) penuh dengan KKN. 

Cl 'Para kapital is' sering menguasai kios.:.kios yang tersedia dan diperjual
belikan atau disewakan kepada para pedagang yang memerlukannya 
sehingga harga beli dan sewa kios menjadi sangat tinggi. 

Kepastian Biaya Pelayanan 
Cl Banyak pungutan tidak resmi yang dikenakan kepada para pedagang. 
Cl Para pedagang harus membayar berbagai pungutan, retribusi dan pajak 

tidak resmi. 

Cl Ada pungutan tidak resmi untuk 'layanan keamanan'. 
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Kenyamanan Lingkungan 
ca Toto letak kios-kios tidak sesuai (tidak teratur). 
ca Toto letak pasar dan kios- kiosnya tidak didasarkan pada kesamaan 

atau keterkaitan antar barang yang diperdagangkan. 
ca Para pedagang ber jualan barang-barang (produk) yang tidak sesuai 

dengan peruntukan kios yang dimiliki atau dikuasainya. 
ca Jumlah pedagang terlalu banyak - tidak sesuai dengan jumlah kios yang 

tersedia. 
ca Para pedagang menggunakan lorong-lorong untuk memajang barang 

dagangan dan ber jualan sehingga lalu-lintas orang, peralatan dan 
kendaraan di dalam di sekitar kawasan pasar menjadi sangat terganggu. 

ca Banyak pedagang kaki lima menempati setiap sudut dan ruang di dalam 
dan di sekitar kawasan pasar. 

ca Kualitas bangunan pasar sangat rendah. 
ca Pasar sangat jorok dan becek. 
ca Sistem jaringan drainase di dalam dan di sekitar pasar banyak yang 

rusak sehingga genangan air di mana-mana. 
ca Fasilitas umum (toilet, kamar mandi dan cuci, musholla, dan sebagainya) 

tidak ada atau sudah rusak dan/atau tidak berfungsi. 
ca Pengelola pasar t idak memperdulikan kebersihan pasar dan 

ketersediaan peralatan kebersihan pasar. 
ca Petugas kebersihan pasar tidak beker ja sebagaimana mestinya. 
ca Pengelolaan parkir sangat buruk. 
ca Ketersediaan ruang tempat parkir sangat tidak memadai. 
ca Kemacetan lalu-lintas selalu ter jadi di jolon raya menuju atau di 

sekitar pasar. 

Keamanan Pelayanan 
ca Lampu-lampu penerangan di dalam dan di sekitar pasar tidak berfungsi. 
ca Pasar sering tidak oman bagi para pedagang dan pembeli. 
ca Pencopet, preman dan penjahat pasar lainnya mengusai dan mengatur 

berbagai kegiatan pasar. 
ca Pasar dikendal ikan oleh 'mafia pasar. 

Sertifikasi Tanah dan Ijin Mendirikan Bangunan 

Prosedur Pelayanan 
ca Tidak ada informasi tentang prosedur atau prosedur yang ada tidak 

jelas. 

Kedisiplinan Petugas Pelayanan 
ca Kedisiplinan aparatur pemerintah yang bertugas sangat rendah. 
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T anggungjawab Petugas Pelayanan 
Q Pengukuran tanah tidak dilakukan. 
Q Tidak ada pengawasan proses konstruksi bangunan sesuai dengan ijin 

yang diberikan. 

Kecepatan Pelayanan 
Q Proses sertifikasi tanah sangat lama. 

Keadilan Mendapatkan Pelayanan 

Q Aparatur Pemerintah menggunakan kedudukannya sebagai alat untuk 

memperoleh penghasilan tambahan. 
Q Perhitungan pajak bumi dan bangunan tidak cermat dan tidak adil 
Q Rencana tata ruang kota tidak dipatuhi setelah Ijin Mendirikan 

Bangunan diberikan 
Q Banyak bangunan tanpa ijin di atas tanah yang dikuasai oleh 

pemerintah 
Q Status kekuatan hukum sertifikat tanah tidak jelas 
Q Meskipun ijin telah diperoleh, status hukumnya sangat lemah 
Q Orang-orang tertentu dapat mendirikan bangunan meskipun belum ada ijin 
Q Hak-hak orang miskin tidak dihormati 
Q Pemerintah mengambil-alih tanah masyarakat secara sewenang-wenang 

Kepastian Biaya Pelayanan 

Q Ada pungutan tidak resmi 
Q Harga "digelembungkan" 

Surat Ijin Mengemudi 

Prosedur Pelayanan 
Q Tidak ada informasi yang jelas mengenai prosedur yang sebenarnya 
Q Prosedur aplikasi surat ijin mengemudi rumit , birokratis dan tidak 

terbuka 
Q Persyaratan prosedur selalu berubah-ubah 

Kecepatan Pelayanan 

Q Prosedurnya lama 

Kedisiplinan Petugas Pelayanan 

Q Petugas tidak memiliki disiplin 
Q Tes tertulis dilakukan dengan pensil dan sering dimanipulasi 
Q Sangat mudah untuk membeli surat ijin mengemudi 

Persyaratan Pelayanan 
Q Tes mengemudi tidak perlu dan tidak relevan untuk mendapatkan ijin 

mengemudi 
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Kesopanan dan Keramahan Petugas 
• Petugas tidak ramah. 

Kepastian Biaya Pelayanan 
• Ada iuran yang ilegal yang harus dibayar. 
• Tidak ada informasi yang jelas mengenai biaya yang sebenarnya. 
• Seseorang tidak akan lulus tes bila hanya membayar iuran yang resmi. 

Kartu Tanda Penduduk dan Pendaftaran Penduduk 

Prosedur Pelayanan 
• Prosedur tidak jelas , tidak terbuka, birokratis, dan rumit. 
• Masyarakat di desa tidak diberitahu mengenai sistem registrasi 

kewarganegaraan. 
• Tidak ada Perda yang jelas mengenai pendaftaran penduduk. 

Kedisiplinan Petugas Pelayanan 
• Petugas sering absen saat jam ker ja. 

Kemampuan Petugas Pel~yanan 
• Pet~as tidak profesional. 

T anggung jawab Petugas Pelayanan 
• Kartu identitas kualitasnya buruk dan mudah rusak. 
• Data pendaftaran penduduk tidak sesuai atau tidak lengkap dengan 

duplikasi nomor identitas. 

Persyaratan Pelayanan 
• Sebelum meridapatkan kartu identitas atau dokumen penting lainnya, 

warga harus membawa bukti pembayaran pajak. 

Keadilan Mendapatkan Pelayanan 
• Ada diskriminasi agama dan etnis. 
• Hanya ada lima agama resmi yang diakui oleh pemerintah. 
• Ada perlakuan khusus bagi "sahabat" , VIP dan yang sanggup membayar 

lebih. 

Kesopanan dan Keramahan Petugas 
• Petugas tidak ramah. 
• Petugas tidak menyediakan asistensi (tidak memberi bantuan). 

Kecepatan Pelelyanan 
• Waktu proses pembuatan dokumen yang sangat penting berlangsung 

lama dan bergantung pada iuran tidak resmi. 
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Kepastian Biaya Pelayanan 
o Secara resmi kartu identitas tidak terkena biaya, namun tetap ada 

iuran yang horus dibayar. 
o Ada iuran tidak resmi yang horus dibayar kepada oknum petugas dan 

para calo. 

Kenyamanan Lingkungan 
o Kantor - kantor pengurusan KTP sangat jauh dari warga. 

Keamanan Pelayanan 
Cl Kartu pengenal tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia. 

Sekolah Negeri 

T anggung J awab Petugas Pelayanan 
Cl Kurangnya perhatian Kepala Sekolah pada pengembangan dan kualitas 

sekolah. 

Kedisiplinan Petugas Pelayanan 
Cl Kepala Sekolah dan para guru sangat sering absen atau terlambat. 
Cl Kepala Sekolah dan para guru sangat sering melakukan aktivitas lain 

saat jam sekolah. 

Kemampuan Petugas Pelayanan 
ca Sistem mengajar berlangsung "satu arah" dan berdasarkan buku 

semata. 

Cl Kompetensi para guru dan Kepala Sekolah rendah. 

Keadilan Mendapatkan Pelayanan 
Cl Buku pedoman bagi siswa SD tidak dibagikan kepada seluruh siswa. 
Cl Pemberian beasiswa yang tidak semestinya, biasanya dengan nepotisme. 
o Ada diskriminasi agama dan etnis di sekolah - sekolah. 
o Sekolah menolak siswa - siswa baru. 

Kecepatan Pelayanan 
Cl Buku pedoman bagi siswa SD t idak dibagikan tepat waktu. 

Kejelasan Petugas Pelayanan 
Cl Pejabat Daerah mencampuri wewenang kepala sekolah. 

Kepastian Biaya Pelayanan 
Cl Bermacam-macam iuran sekolah dasar diminta dengan nama lain. 
Cl Para guru meminta kontribusi yang tidak resmi. 

Cl Dewan sekolah meminta bayaran yang tidak resmi. 
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K~wajaran Biaya Pelayanan 
a Iuran sekolah sangat tinggi. 
ca Seragam sekolah dijual dengan harga yang sangat mahal. 

Kenyamanan Lingkungan 
ca Lokasi Sekolah terlalu jauh. 
ca Ruang - ruang kelas yang ada tidak cukup jumlahnya. 
ca Kurangnya fasilitas sekolah seperti WC dan kantin. 
a Halaman sekolah terlalu sempit. 

ca Halaman sekolah terkena banjir di musim penghujan. 
ca Gedung sekolah, atap- atap dan ruang kelas kondisinya buruk. 

K~pastian J adwal P~layanan 
ca Ada banyak Sekolah Dasar yang tidak berguna karena tidak adanya 

jadwal mengajar. 

Puskesmas 

Pros~dur Pelayanan 
ca Prosedur terlalu rumit dan birokratis. 

K~pastian J adwal P~layanan 
ca Puskesmas dibuka terlambat dan tutup sebelum pkl 2.00 siang. 
ca Kasir sudah tutup sebelum jam konsultasi berakhir. 

Kedisiplinan Petugas P~layanan 
~ Dokter tidak ada di puskesmas. 
a Dokter datang terlambat ke puskesmas. 

a Petugas kesehatan sering t idak datang beker ja. 
a T erlalu banyak petugas kesehatan melakukan peker jaan lain pada jam ker ja 

(bermain catur atau membaca koran). 
ca Bidan membuka praktek pribadi di rumahnya pada jam ker ja. 

T anggung J awab P~tugas P~layanan 
~ Bidan tidak tinggal di desa atau tidak ingin menggunakan Polindes yang ada. 

K~adilan M~ndapatkan P~layanan 

ca Orang miskin dengan Kartu Sehat atau JPS mendapat perlakuan yang 
buruk. 

~ Petugas puskesmas selalu menolong keluarga pegawai pemerintahan dan 
anggota keluarganya. 

K~c~patan P~layanan 

ca Petugas apotek lama dalam memberikan pelayanan pada pasien. 
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Kemampuan Petugas Pelayanan 
ca Dokter dan petugas selalu mengirim pasien yang ke rumah sakit. 
Cl Petugas kesehatan memberikan obat yang sudah kadaluwarsa 

Cl Petugas kesehatan tidak memberikan obat yang tepat 

Cl Banyak resep "palsu" 

Cl T erlalu banyak petugas kesehatan (khususnya petugas honorer) tanpa 
pengetahuan terhadap tugasnya. 

Cl Petugas kesehatan tidak menyediakan informasi mengenai penyakit dan 
perawatannya kepada pasien. 

Cl Bidan tidak menyediakan obat - obatan sehabis proses melahirkan. 

Cl Terlalu sedikit keterbukaan dan informasi dari para dokter kepada 
pasiennya mengenai penyakit 

ca Petugas apotek tidak menyediakan informasi mengenai obat-obatan. 

Cl Hasil tes laboratorium tidak cukup mendetail. 

Kesopanan dan Keramahan Petugas 
Cl Petugas kesehatan tidak ramah. 

Kewajaran Biaya Pelayanan 
Cl Tarif pendaftaran di puskesmas terlalu tinggi. 

Kepastian Biaya Pelayanan 
Cl Tidak ada informasi mengenai standar harga perawatan. 
Cl Tidak adanya informasi mengenai standar harga obat- obatan. 

Cl Obat generik dijual dengan harga yang tinggi kepada pasien. 

·Kenyamanan Lingkungan 
Cl Peralatan kesehatan rusak 

Cl Ruang konsultasi terlalu sempit 

Cl Banyak gedung puskesmas yang rusak 
Cl Tingkat kebersihan puskesmas rendah 

Cl Halaman gedung puskesmas digunakan sebagai jalan untuk publik dan tempat 
mencari makan hewan. 

Administrasi Desa 

Prosedur Pelayanan 
Cl Masyarakat tidak diberitahukan mengenai Peraturan Nagari (Perna) 

sebelum mendaftar. 

Cl Proses pembuatan sertifikat sangat rumit dan membingungkan 
(peraturan yang tidak jelas) 

Persyaratan Pelayanan 
ca Untuk seluruh pengurusan surat/sertifikat horus menyertakan bukti 

pembayaran pajak dan kontribusi nagari. 
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Kedisiplinan Petugas Pelayanan 

(I Petugas Nagari/ J orong tidak /terlambat datang saat jam ker ja. 

(I Hampir seluruh petugas mengabaikan tugasnya. 

Kemampuan Petugas Pelayanan 
(I Kedudukan para petugas tidak sesuai dengan kompetensinya. 

(I Petugas nagari tidak memahami Peraturan Nagari. 

(I Kerjasama antara Pemerintahan Nagari dengan organisasi nagari yang 

lain sangat memprihatinkan. 

(I Tidak ada ker jasama antara Pemerintah Nagari dan Badon Perwakilan 

Nagari. 

(I Tidak ada ker jasama antara Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat 

Nagari. 

(I Wali Nagari tidak bekerja soma dengan organisasi kemasyarakatan lain 

di nagari. 

Keadilan Mendapatkan Pelayanan 

(I Pembangunan tidak merata di jorong - jorong (ada yang mendapat dana 

banyak, sementara yang lain tidak mendapat apapun). 

(I Wali Nagari memilih pegawai tanpa ada kriteria dan tidak menuruti 

aturan. 

(I Pemilihan pegawaian administrasi nagari (termasuk Kepala Jorong) 

tidak tepat. 

(I Pemilihan Kepala Jorong tidak menuruti peraturan. 

(I Masyarakat tidak merasakan kegunaan dana Nagari. 

(I Distribusi beras bagi masyarakat yang miskin sering diberikan kepada 

orang yang tidak sesuai. 

Kewajaran Biaya Pelayanan 

(I Iuran untuk setiap perijinan terlalu tinggi 

Kepastian Biaya Pelayanan 

(I Masyarakat tidak diumumkan mengenai iuran pembuatan KTP dan N.A.*l 

(I Petugas nagari dan Kepala J orong meminta iuran yang lebih tinggi dari yang 

ditetapkan dalam Perna. 

(I Petugas nagari dan jorong meminta uang tambahan untuk pelayanan 

yang mereka berikan. 

"l N.A. = Jenis formulir yang diperlukan setiap warga yang akan menikah 
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Kontak 
Support for Good Governance (SfGG) 

Kementerian Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 
Jakarta Selatan 
Phone: 021-7398381/82 ext. 2001 

7398385/89 ext 2048 
Net: W'MV.menpan.qo.id 

GlZ-SfGG 
Jl. Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan 12190 
Phone: 021-73988401/7398301 
Email: qtzsfqq@indo.netid 
Net httpJfwww.gtzsfqq.or.id 

Kantor Bupati Bima 
Jl. Soekamo-Hatta No. 2, Rabba 
Bima , NTB 
Phone:037444088 

Kantor Walikota Bima 
Jl. Soekarno-Hatta, Rabba 
Bima,NTB 
Phone: 0374-647100 

Kantor Bupati Solok 
Jl. Kayu Aro, Sukarami, Solak 
Sumatera Barat 
Phone: 0755-31331 

Kantor Walikota Padang Panjang 
JI.Sutan Syahrir No.178, Padang Panjang 
Sumatera Barat 
Phone: 0752-82200 

Kantor Bupati Kabupaten Jornbang 
Jl. Wahid Hasyim No. 137, Jombang 
Jawalimur 

Kantor Bupati Kabupaten Sleman 
Jl. Parasamya No. 1 
T ridadi, Sleman 55511 
JawaTengah 

KAWAAL Bima 
(Komunitas untuk Pengawasan Pelayanan Publik) 
Jln. Sultan Hasanuddin No. 29, Komp. T olomadu, 
Kel. NaE, Kec. RasanaE Barat, Kota Bima 
NTB 84113 
Phone: 037 444252 /43279 
Email: tiaida@plasa.oom 

LPPI Kabupaten Solok 
{lembaga Pengawasan dan Pengaduan lndependen) 
Jl. Raya Koto Baru No. 280, Jorong Kajai 
Kec. Kubung, Kabupaten Solak 
Sumatera Barat 
Phone: 0755-325795 
Email: lppi_slk@yahoo.oom 
Net W'MV.qeocities.oornllppi slk 

SATUNAMA 
Jl. Sambisari No. 99 Duwe~ Sendangadi, 
MlatiSieman 
Y ogyakarta 55285 
Phone: 027 4-869045 /868922 
Email: usdndo@yogya.wasantara.net.id 
Net W'MV.usc-satunama.or.id 
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PERPUSTAKAAN 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi 

Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan 

TANGGAL KEMBALI II TANGGAL KEMBALI 
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