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Sambutan 
Mcnteri Pendayagunaan Aparatur Negr~ra 

rl~n Reformasi Rirokrasi 

Assalammu'alaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T., karena atas karunia dan rahmat-Nya kita 

senantiasa memperoleh kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian kepada 

masyarakat, bangsa, dan negara hingga saat ini. 

Program reformasi birokrasi sebagai prioritas utama Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II merupakan 

perubahan secara konkrit, bertahap dan mendasar untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, 
kompeten, dan melayani. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik adalah muara dari seluruh 

proses perubahan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. 

Tugas reformasi ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik antara 

lain melalui inovasi dan kreativitas yang terus menerus dalam standar pelayanan . 

Sejalan dengan itu dan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik, maka 

perlu dilakukan pembenahan dan revitalisasi dalam bentuk penciptaan iklim organisasi dan 
peningkatan kualitas SDM, jalinan kerjasama serta penguatan jejaring dalam birokrasi pemerintah 

dalam pertukaran pengalaman dan pengetahuan inovasi pelayanan. 

lnovasi pelayanan publik sangat penting dilakukan baik di tingkat nasional .maupun daerah 
dalam rangka mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik guna meningkatkan 

daya saing bangsa. 

Salah satu penyebab lemahnya daya saing bangsa Indonesia adalah buruknya birokrasi dan 
pelayanan publik. Kita sadar bahwa, upaya untuk menciptakan inovasi pelayanan publik di 

tingkat daerah tidaklah mudah karena masih kuatnya budaya dan perilaku menghindari risiko 
dan terbiasa melakukan kerja-kerja rutin. Banyak pemimpin tidak berani mengambil keputusan 
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dan risiko karena takut diskresi yang dilakukannya sebagai tindakan yang dianggap menyimpang. 

Dilain pihak setiap daerah dituntut mampu melahirkan cara baru dalam praktek tata kelola 

pemerintahan melalui pengembangan inovasi penyelenggaran pelayanan publik, seiring makin 

menguatnya tekanan publik untuk memperoleh kualitas pelayanan. 

Sehubungan dengan itu penyusunan kumpulan berbagai inovasi dan praktik terbaik pelayanan 

publik diharapkan memberi manfaat, terutama menjadi inspirasi untuk mereplikasi inovasi 

yang sudah ada. Dengan cara ini diharapkan semakin banyak tumbuh inovasi Pelayanan Publik 

di daerah. 

Penerbitan buku ini juga menunjukkan kepada kita bahwa telah banyak daerah yang sudah 

berbenah dan berinovasi dalam melayani masyarakat. Melalui buku ini juga kita ingin 

menyampaikan bahwa berbagai inovasi tersebut dapat dijadikan contoh bagi daerah lain yang 

bisa direplikasi, dimodifikasi dan bahkan lebih dikembangkan. 

Tidak ada upaya yang lebih indah bagi aparatur negara, kecuali memberikan pelayanan terbaik 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Secara khusus saya juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat dan membantu 

penerbitan ini, dengan harapan buku ini bisa menjadi rujukan dan tuntunan dalam membangun 

tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih . Sekian, dan terima kasih. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Kumpulan Praktik·Praktik Balk lnovasi Daerah 

Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia, 

Azwar Abubakar 



Pengantar 
Deputi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur N egara dan Reformasi Birokrasi 

lnovasi dalam Pelayanan Publik adalah implementasi sebuah ide dan kreasi baru dalam 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, atau pengembangan atas sesuatu yang sudah 

ada sebelumnya berupa proses, metode, dan/atau alat yang memberikan perbaikan kualitas 

pelayanan publik dan bermanfaat bagi masyarakat serta bisa diadopsi/replikasi. 

Sebuah inovasi yang telah terbukti memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan 

publik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas bilamana dapat 

diimplementasikan pada banyak penyelenggara palayanan publik sejenis. Untuk itu, diperlukan 

adanya contoh-contoh inovasi dalam pelayanan publik untuk dapat diikuti, ditiru, diadopsi, 

atau di-replikasi bahkan dikembangkan. 

Pada kesempatan ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

bekerja sama dengan GIZ telah menyusun sebuah buku yang memuat berbagai contoh inovasi 

pelayanan di berbagai unit pelayanan di Indonesia yang dijaring dari 140 jenis praktik yang baik 

dalam pelayanan publik (stock taking), kemudian disaring dengan menggunakan 9 kriteria yaitu: 

a. terkait dengan pelayanan publik; b. kreatif, c. strategis dan memiliki sesuatu yang baru atau 

merupakan hasil pengembangan, d. memberikan pengaruh yang menguntungkan masyarakat, 

e. dapat direplikasi pada semua unit pelayanan sejenis, f. menurunkan biaya, g. memberikan 

dampak luas dalam skala nasional, g. berpotensi untuk menghasilkan efek positif dalam jangka 

panjang, h. memiliki perspektif reformasi birokrasi, serta i. inovasi tidak lebih dari 5 tahun. 

Melalui proses penyaringan akhirnya terpilih 12 unit pelayanan yang memenuhi 9 kriteria yang 

telah ditetapkan sebagaimana disajikan dalam Buku ini. 

Diharapkan 12 contoh inovasi pelayanan publik yang terangkum dalam Buku ini dapat direplikasi 

atau bahkan dikembangkan oleh unit pelayanan publik sejenis yang ada baik pemerintah pusat 

maupun daerah sehingga dapat menjadi pemacu peningkatan kualitas pelayanan publlik dengan 
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skala yang lebih luas. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun Buku Kementerian PAN-RB, GIZ 

serta pihak terkait lainnya yang telah bekerja keras, sehingga terwujudnya sebuah buku ini. 

Secara khusus, kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Drs. 

Wiharto, MBA., stat ahli Menpan RB bidang Sistem Manajemen, yang telah merintis dan 

mengembangkan instrumen sebagai basis identifikasi dalam buku ini, saat beliau menjabat 

deputi Menpan RB Bidang Pelayanan Publik. 

Semoga ketekunan dan sumbangsih Saudara-saudara merupakan bagian dari pengabdian yang 

tulus kepada Bangsa dan Negara. 
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Menjaring Keluhan dan Mempercepat Kinerja Kota Yogyakarta 
Melalui Unit Pelayanan lnformasi dan Keluhan (UPIK) 

Ringkasan Eksekutif 

Latar Belakang 

Sa lah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk memangkas birokrasi dan mendekatkan 
pemerintah dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Untuk itu, perlu dibentuk wadah 
atau saluran komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat agar interaksi kedua belah 
pihak terjalin dengan baik. Masyakarat bisa dengan mudah dan cepat menyampaikan aspirasi, 
pengaduan atau keluhan, sebaliknya pemerintah bisa menerima masukan dan kritik yang 
membangun untuk meningkatkan pelayanan. 

Masyarakat memerlukan jaminan bahwa aspirasi, pengaduan dan keluhan mereka akan didengar 
dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah pun membutuhkan sa luran untuk 
menyampaikan hasil kerjanya atas tindak lanjut aspirasi, masukan, pengaduan dan keluhan 
masyarakat. 

lnovasi 
Pemerintah Kota Yogyakarta memandang perlu melakukan aksi afirmatif (affirmative action) 
dengan membuka akses partisipasi masyarakat. Tujuan awal aksi afirmatif tersebut adalah 
untuk menciptakan pemerintahan yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Saluran 
informasi yang menghubungkan masyarakat dan pemerintah diharapkan akan mendorong iklim 
bisnis dan pembangunan yang kondusif. 

Untuk membuka akses partisipasi masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan 
Swisscontact dan Perkumpulan Untuk Kajian Perkembangan Ekonomi Kerakyatan (PKPEK) 
membentuk Unit Pelayanan lnformasi dan Keluhan (UPIK). UPIK bertanggung jawab menerima 
pengaduan dan keluhan masyarakat, serta menyampaikan informasi dan k_eluhan tersebut 
kepada setiap dinas atau unit kerja terkait. Cakupan tugasnya tak hanya menampung keluhan 
masyarakat, melainkan juga memberikan informasi atas respons atau tindak lanjut keluhan 
dan masukan. 

Hasil yang Dicapai dan Dampaknya untuk Masyarakat 
Kemudahan penyampaian informasi dan keluhan masyakarat melalui UPIK memudahkan 
masyakarat berpartisipasi membangun kota dan mengawasi kinerja pemerintah daerah. 
Sebaliknya, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menerima banyak masukan demi perbaikan 
pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan transparan. 
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Delapan tahun beroperasi, UPIK membawa perubahan positif di Kota Yogyakarta : 

1. Peningkatan kemampuan dalam mengenali kebutuhan masyarakat 

Sebelum adanya unit yang menangani informasi dan keluhan dari masyarakat, kebijakan 
disusun secara top-down, sehingga seringkali tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Saluran penyampaian kebutuhan masyarakat hanya terb(ltas pada melalui jaring aspirasi 
masyarakat (jaring asmara) yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan musyawarah 
perencanaah pembangunan (Musrembang) yang dilakukan setahun sekali. Sedangkan 
melalui UPIK, warga bisa menyampaikan informasi dan keluhan setiap hari. 

2. Kemudahan dalam menyusun agenda dan skala prioritas 

lnformasi dari masyarakat memudahkan pemerintah daerah menyusun agenda dan skala 
prioritas. Daftar informasi dan statistik yang dimiliki UPIK memudahkan aparat pemda 
untuk menentukan prioritas kebutuhan masyarakat. 

3. Mempermudah masyarakat dalam menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan dan saran 
kepada pemerintah daerah 

Melalui UPIK, masyarakat tidak lagi kesulitan menyampaikan informasi dan keluhan; tak 
lagi menghadapi birokrasi yang berbelit-belit dan ketidakpastian atas tindak lanjut dari 
informasi dan keluhan yang mereka berikan. lnformasi dan keluhan warga melalui pesan 
singkat SMS, email, surat, telepon maupun situs UPIK pasti sampai ke jajaran perangkat 
pemerintah daerah. 
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Menjaring Keluhan dan Mempercepat Kinerja Kota Yogyakarta 
Melalui Unit Pelayanan lnformasi dan Keluhan (UPIK) 

A. Gambaran Umum 
Pengantar model Best Practice dan Unsur-Unsur lnovasi 
"Pak Walikota, Lurah saya jarang ada di kantor. Akibatnya berkas saya belum bisa 
ditandatangani ... Mengapa Lurah jarang ada di tempat?" 

Begitu pesan singkat SMS seorang warga salah satu kelurahan ke Unit Pelayanan lnformasi dan 
Keluhan (UPIK) Pemerintah Kota Yogyakarta. Tanpa menyebutkan namanya, warga tadi kesal 
dengan pelayanan kelurahan, yang dinilainya tidak maksimal melayani kepentingan warga. 

Sehari kemudian, Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta membalas SMS warga tadi 
mengucapkan terima kasih dan berterima kasih dan berjanji menindaklanjuti keluhan tersebut. 
Keesokan harinya, gil iran pihak pihak kecamatan membenarkan sang lurah pada hari itu memang 
tidak ada di tempat karena mengikuti kegiatan di Balai Kota. Jelaslah sudah persoalan. 

Tak ada keluhan yang dianggap sepi di Kota Yogyakarta. Warga bisa mengeluhkan apa saja, 
mulai dari penerangan jalan yang padam atau pelayanan kelurahan yang lam ban. Keluhan dan 
masukan bisa disampaikan melalui telepon, pesan singkat SMS, surat elektronik (email) maupun 
datang langsung ke UPIK di setiap SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) dan kecamatan. 
Semua keluhan akan ditanggapi dalam waktu 2X24 jam. 

Kota Yogyakarta secara geografis terbentang antara 1100 24' 19" sampai 1100 28' 53" 
Bujur Timur dan 070 15' 24" sampai 070 24' 26" Lintang Se/atan dengan /uas wilayah 3.250 
Ha atau 32,50 Km2, jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 440.143 jiwa yang terdiri 
dari 217.378/aki-/aki dan 228.765 perempuan. Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Propinsi 
Daerah lstimewa Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 Rukun Warga 
{RW} dan 2.524 Rukun Tetangga (RT) dan secara administratif berbatasan dengan Kabupaten 
Sleman disebelah utara, Kabupaten Siemon dan Bantu/ di sebelah Timur, Kabupaten Bantu/ 
di sebelah selatan dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Bantu/ dan Siemon. 

Kotak llnfo Kota Yogyakarta 

Alasan pengembangan Program dan Permasalahan yang dihadapi 
Salah satu tujuan otonomi daerah untuk memangkas birokrasi dan mendekatkan pelayanan 
kepada masyarakat. Warga tidak harus repot jika ingin menyampaikan aspirasi baik keluhan, 
kritik maupun masukan kepada pemerintah. Sebaliknya pemerintah pun memerlukan masukan 
dan kritik atas kebijakan dan pelayanan terhadap masyarakat. 

Sebelum ada saluran/wadah, warga kesulitan menyampaikan informasi, laporan, keluhan dan 
masukan. Pemerintah daerah pun berinisiatif membentuk Unit Pelayanan lnformasi dan Keluhan 
(UPIK). Kepala daerah yang terpilih langsung di tahun 2001 mempunyai keinginan untuk 
meningkatkan pelayanan publik, dengan cara membuka akses partisipasi masyarakat. 

Tujuan awal dari adany.a aksi afirmatif (affirmative action) ini untuk menciptakan daerah yang 
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bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Sa luran informasi yang menghubungkan masyarakat 
dan pemerintah diharapkan akan mendorong iklim bisnis dan pembangunan yang kondusif. 
Tanggal 30 Januari 2005, Walikota Yogyakarta membuka layanan hotline service Unit Pelayanan 
Terpadu Satu Atap (UPTSA) untuk menampung informasi dan keluhan warga kota. 

Pada perkembangannya disadari bahwa layanan hotline service mempunyai kelemahan: (1) 
masyarakat Kota Yogyakarta tidak dapat mengetahui status tindak lanjut dari informasi dan 
keluhan yang mereka sampaikan, (2) pencatatan laporan melalui hotline service (lisan maupun 
pesan singkat SMS) masih dilakukan secara manual ke dalam buku, lalu petugas menyampaikannya 
kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait. 

Kekurangan-kekurangan sistem hotline service terus dievaluasi, sehingga selanjutnya timbul 
ide untuk mengembangkannya menjadi unit layanan yang didukung teknologi modern bernama 
UPIK yang dikelola Kantor Humas dan lnformasi. Cakupan tugasnya tak hanya menampung 
keluhan masyarakat, melainkan juga memberikan informasi atas respons atau tindak lanjut 
keluhan dan masukan. 

Hasil yang dicapai 
Kemudahan penyampaian informasi dan keluhan masyarakat melalui UPIK memudahkan 
masyarakat berpartisipasi membangun kota dan mengawasi kinerja pemerintah daerah. 
Sebaliknya, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menerima banyak masukan demi perbaikan 
pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan transparan. 

Delapan tahun beroperasi, UPIK membawa perubahan positif di Kota Yogyakarta: 
1. Peningkatan kemampuan dalam mengenali kebutuhan masyarakat 

Sebelum adanya unit yang menangani informasi dan keluhan dari masyarakat, kebijakan 
disusun secara top-down, sehingga seringkali tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Saluran penyampaian kebutuhan masyarakat hanya terbatas pada melalui jaring aspirasi 
masyarakat (jaring asmara) yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan musyawarah 
perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilakukan setahun sekali. Sedangkan 
melalui UPIK, warga bisa menyampaikan informasi dan keluhan setiap hari. 

2. Kemudahan dalam menyusun agenda dan skala prioritas 
lnformasi dari masyarakat memudahkan pemerintah daerah menyusun agenda dan skala 
prioritas. Daftar informasi dan statistik yang dimiliki UPIK memudahkan aparat Pemda 
untuk menentukan prioritas kebutuhan masyarakat. 

3. Mempermudah masyarakat dalam menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan dan saran 
kepada pemerintah daerah 
Melalui UPIK, masyarakat tidak lagi kesulitan menyampaikan informasi dan keluhan; tak 
lagi menghadapi birokrasi yang berbelit-belit dan ketidakpastian atas tindak lanjut dari 
informasi dan keluhan yang mereka berikan. lnformasi dan keluhan warga melalui pesan 
singkat SMS, email, surat, telepon maupun situs UPIK pasti sampai ke jajaran perangkat 
pemerintah daerah. 

4. Meningkatnya tanggung jawab aparat atas layanan kepada masyarakat. 
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Setiap SKPD berkewajiban merespons atau menindaklanjuti informasi dan keluhan masyarakat 

dalam 2X24 jam. 

5. Meningkatnya komitmen aparat dalam melayani masyarakat 
Masyarakat lebih mudah berpartisipasi mengawasi aparat pemerintah daerah, sehingga 
meningkatkan kinerja aparat. 

B. Metodologi Dalam Perancangan dan Penerapan Good Practice 

Proses Perancangan Good Practice: Penggagas, Pelaku Utama dan Penggerak 

Gagasan awallayanan informasi dan keluhan yang mudah diakses masyarakat pertama kali 

digagas Walikota Yogyakarta Herry Zudianto tahun 2001. Semula layanannya sangat sederhana, 

informasi dan keluhan masyarakat disampaikan secara lisan maupun tertulis melalui pesan 

singkat SMS ke hotline service. Sistem informasi dan keluhan ini kemudian dievaluasi dan 

dikembangkan menjadi terkomputerisasi. Setelah mengadukan sesuatu, warga bisa memantau 

tindak lanjut dari aparat pemerintah . Pemerintah daerah berkewajiban merespons dan 

menindaklanjuti laporan warga dalam waktu 2X24 jam. 

Proses Penerapan Good Practice dan Tahapan Kegiatan 

Untuk mewujudkan ide membangun layanan penanganan informasi dan keluhan, Pemerintah 

Kota Yogyakarta berkerjasama dengan Swisscontact, Perkumpulan Untuk Kajian Perkembangan 

Ekonomi Kerakyatan (PKPEK) dan Gatra Tribrata Gerakan Kemitraan Bisnis Beretika Berkelanjutan. 

Kerjasama tersebut merencanakan dan melaksanakan sistem, cakupan dan metode layanan 

UPIK pada 14 November 2003. Sejak saat itu unit pelayanan informasi dan keluhan masyarakat 

dikelola oleh Kantor Humas dan lnformasi. 

UPIK dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota No. 86 Tahun 2003 tanggal16 November 2003. 

Pada perkembangan selanjutnya UPIK dipayungi oleh SK Walikota No. 125/KEP/2005 tentang 
Tim Koordinasi Hotline UPIK, Peraturan Walikota No. 77 tahun 2009 Tentang Pelayanan lnformasi 

dan Keluhan pada Unit Pelayanan lnformasi dan Keluhan (UPIK) dan Keputusan Walikota 

Yogyakarta No. 133/KEP/2010 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan UPIK Kota Yogyakarta. 

Proses pembentukan unit ini dimulai dari ditetapkannya PT Exindo sebagai pemenang tender 

untuk pengadaan sistem dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk mengoperasikan 

sistem komunikasi antara warga dan pemerintah daerah berbasis elektronik. PT Exindo 

menawarkan pengembangan sarana pengaduan menggunakan teknologi yang populer di 

masyarakat: pesan singkat SMS, telepon langsung dan email. Peluncuran program UPIK berbasis 

komputer dilaksanakan pada 31 Januari 2004. 
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Tugas UPIK berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 86 Tahun 2003 adalah: 
1. Menerima inforrnasi yang disampaikan masyarakat melalui media yang disediakan Pemerintah 

Kota Yogyakarta yang meliputi pernyataan/berita, aduan/komplain, keluhan, kritikan, 
pertanyaan, usulan dan saran baik langsung maupun tidak langsung; 

2. Mendistribusikan informasi kepada SKPD terkait; 
3. Menyampaikan tanggapan/jawaban kepada masyarakat berdasarkan inforrnasi yang masuk 

dari instansi/pejabat; 
4. Melaksanakan inventarisasi permasalahan dan mengupayakan penyelesaian; 
5. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan informasi dan keluhan secara berkala kepada Walikota 

Yogyakarta melalui Ketua Tim Koordinasi Tindak Lanjut Perrnasalahan Pelayanan Masyarakat 
melalui Kepala Kantor Humas dan lnformasi. 

Pada tahap awal implementasi UPIK, Walikota secara berkala memantau tindak lanjut penanganan 
UPIK hingga pada tahun 2009. Ketika UPIK telah berjalan dengan baik, Walikota menerbitkan 
Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2009 yang mengalihkan tugas monitoring pelaksanaan UPIK 
pada Wakil Walikota. Adapun informasi dan keluhan disalurkan melalui media berikut ini: 

Datang langsung 

Telepon kabel (fixed line) 
Telepon seluler (SMS) 
Situs web 
E-mail 

: Kantor Humas dan lnforrnasi atau operator UPIK -di setiap 
SKPD dan Kecamatan 

: 0274-555242 
: 081-227-80001 atau 2740 
: www.upik.jogja.go.id. 
: upik@jogja.go.id 

Kotak 2 Jenis Pelayanan Pengaduan - UPIK 

Setelah memantau selama setahun, sebagian besar aduan ternyata disampaikan melalui SMS, 
sehingga konsultan teknologi informasi Pemerintah Kota Yogyakarta merancang.fitur-fitur 
feedback melalui SMS. Begitu informasi atau pengaduan masuk ke sistem UPIK, pengirim pesan 
akan mendapatkan auto-reply berupa ucapan terima kasih karena telah menggunakan layanan 
UPIK. Pengirim akan memperoleh nomor kode atau akses untuk melihat respons pengaduannya 
di situs UPIK. 
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lnfomasi dan keluhan UPIK kemudian disaring oleh petugas/operator dan didistribusikan ke 
instansi atau dinas teknis terkait. Walikota menggariskan bahwa keluhan harus direspons dan 
ditangani dalam waktu 2x24 jam oleh setiap SKPD. 

lnformasi atau keluhan yang kompleks -yang memerlukan koordinasi lebih lanjut- disampaikan 
pada Tim Koordinasi Tindak lanjut Permasalahan Pelayanan Masyarakat yang beranggotakan 
para kepala SKPD. Permasalahan yang bersifat lintas SKPD ditindaklanjuti dalam jangka waktu 
6x24 jam. Sebagian jawaban mungkin bersifat normatif, tetapi Walikota selalu menekankan 
pentingnya t indakan nyata atas setiap aduan yang masuk. Sekretariat UPIK selalu mengingatkan 
SKPD-SKPD dan unit-unit kerja jika telah mendekati batas waktu 2 x 24 jam . 
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Gambar 2 Tampilan website. UPIK 
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Gam bar 3 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Operator UPIK 
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Untuk memacu para kepala SKPD menindaklanjuti informasi dan keluhan masyarakat, Pemerintah 
Kota Yogyakarta membuat pemeringkatan sepuluh besar SKPD atau unit kerja terburuk dalam 
hal tindak lanjut informasi dan keluhan masyarakat. Penilaiannya didasarkan persentase 
informasi dan keluhan yang tidak ditindaklanjuti oleh SKPD atau unit kerja terse but. Sejak tahun 
2004 Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerima 6.765 keluhan, 6302 pertanyaan, 8.122 
informasi dan 3.537 usulan dari masyarakat. Sebesar 94 persen aduan dilakukan melalui SMS, 
5 persen melalui situs UPIK dan sisanya 1 persen melalui telepon, datang sendiri atau melalui 
faksimili. 

Koordinasi dan Pengorganisasian Proses 
Keberhasilan program layanan informasi dan keluhan masyarakat (UPIK) merupakan hasil 
koordinasi dan kerjasama antarorganisasi. Berikut peran dan langkah masing-masing pihak: 

No/ Nama Pihak 

1 Walikota 

2 

atau Wakil 
Walikota 
Yogyakarta 

Tim 
Koordinasi 
Tindak lanjut 
Permasalahan 
Pelayanan 

· lnisiator 
· Pembina 
· Evaluator 

Peran 

· Melaksanakan pembinaan dan 
monitoring pelaksanaan UPIK 

· Melakukan koordinasi tindak 
lanjut permasalahan dalam 
penyelenggaraan tugas UPIK 

· Menginventarisasi masalah 
pengelolaan layanan informasi 
dan keluhan 

· Mengkoordinasikan instansi 
terkait untuk tindak lanjut 

· Membangun networking/ 
jejaring kerja 

· Evaluator 
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langkah yang Diambil ~ 

· Memberikan ide awal dan ide pengembangan 
layanan 

· Memotivasi Sekretariat UPIK agar melakukan 
tugas dengan penuh tanggung jawab 

· Memberikan komitmen untuk secara berkala 
menindaklanjuti informasi, keluhan dan usulan 
yang diterima melalui Tim Koordinasi Tindak 
lanjut Permasalahan dan laporan dari 
Koordinator UPIK 

· Memerintahkan jajarannya agar setiap 
informasi tentang tindakan KKN langsung 
ditujukan kepada Walikota/Wakil Walikota 
tanpa diteruskan kepada operator 

· Mengevaluasi SKPD atau unit kerja terburuk 
dalam menindaklanjuti UPIK 

· Melakukan koordinasi secara berkala setiap 
bulannya membahas informasi, keluhan, 
pertanyaan dan usulan masyarakat 

· Melakukan komunikasi rutin dengan sesama 
anggota tim melalui telepon, SMS, 
lnternet/lntranet, netmeeting dan email 
membahas tindak lanjut informasi, keluhan, 
pertanyaaan dan usulan masyarakat 

· Menginventarisir informasi, usulan dan 
keluhan untuk dijadikan bahan penyusunan 
kebijakan dan evaluasi terhadap kebijakan
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
kota atas dasar hal terse but 

· Mengevaluasi kegiatan operasional dan SOP 
UPIK 



No/ Nama Pihak Peran 

3 

4 

5 

6 

Kepala 
SKPD/UK 

Koordinator 
Operasional 

Admin 

Bidang 
Pengelolaan 
Hotline Service 

· Melaporkan pelaksanaan tugas 
kepada walikota/wakil walikota 

Penanggung jawab atas respon 
UPIK 

Koordinator pelayanan informasi 
dan keluhan dilingkungan 
Pemerintah Kota Yogyakarta 
menggunakan sarana 
UPIK dan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundangan 
yang berlaku 

· Verifikator 
· Distributor informasi dari 

masyarakat yang kepada 
operator yang ada di setiap SKPD 
atau Unit Kerja 

Pengumpulan informasi, keluhan, 
pertanyaan dan usulan dari SMS, 
telepon, website dan email serta 
menerima informasi dari warga 
yang datang langsung ke 
sekretariat UPIK 

Bidang teknik Pemelihara jaringan dan perangkat 
Jaringan dan Komputer 
Perangkat 
Komputer 

Langkah yang Diambil 

· Membangun jaringan kerja dengan Muspida, 
instansi vertikal, masyarakat, LSM, dan pihak 
swasta guna menindaklanjuti pelaksanaan 
UPIK 

· Membuat laporan bulanan kepada 
walikota/wakil walikota 

· Melaksanakan tugas pengelolaan sekretariat 
UPIK sehari-hari 

· Menyampaikan pertanggungjawaban 
keuangan atas UPIK 

· Membuat laporan bulanan kepada Kepala 
Bidang Humas dan lnformasi Setda Yogyakarta 

· Menyampaikan laporan kepada walikota/wakil 
walikota, sekretaris daerah, asisten I, II, Ill, 
Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Bappeda, 
Dinas Kimpraswil, Dinas Pajak Daerah dan 
Pengelolaan Keuangan dan arsip 

· Memverifikasi informasi yang disampaikan 
masyarakat melalui media yang disediakan 
pemkot meliputi pernyataan/berita, aduan, 
keluhan, kritik, pertanyaan, usul/saran; 

· Mendistribusikan informasi yg masuk 
dari/kepada admin untuk diteruskan 
kepada/dari Operator UPIK SKPD/UK; 

· Melaksanakan inventarisasi permasalahan & 
mengupayakan penyelesaianya; 

· Menginventarisasi informasi, keluhan, 
pertanyaan dan usulan dari SMS, telepon, 
web dan email serta menerima informasi dari 
warga yang datang langsung ke sekretariat 
UPIK untuk diteruskan kepada admin 

· Merawat jaringan, perangkat keras dan 
perangkat lunak komputer 

· Menangani permasalahan teknis seperti 
penanganan peretas jaringan, memperbesar 
kapasitas server UPIK serta mengubah bahasa 
pemrograman 

· Pengembangan perangkat dan sistem operasi 
komputer guna menyesuaikan dengan 
perkembangan penggunaan teknologi yang 
ada di masyarakat. 
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No/ Nama Pihak Peran Langkah yang Diambil 

Operator Penerima dan Penyebar lnformasi · Mengoperasionalkan saran a UPIK 
UPIK disetiap di SKPO atau Unit Kerja · Menerima informasi secara langsung dengan 
SKPO/UK menggunakan sarana UPIK 

· Memverifikasi informasi dan menindaklanjuti 
atau merespons permasalahan dari informasi 
dan keluhan yang menjadi tugas pokok dan 
fungsi 

· Menerima informasi balik dan mengirimkan 
kembali kepada pengirim informasi dan 
keluhan serta menyampaikan tembusannya 
kepada admin 

Tabell Pihak dan Peran yang Diambil dalam UPIK 

Keah/ian yang Diperlukan 
Pengetahuan menjadi aset penting dalam organisasi publik dalam rangka pelaksanaan praktik 

inovasi pelayanan publik. Oleh karena itu diperlukan keahlian untuk mendukung UPIK: 

No/ 
Keahlian Utama 

Guna/Tugas yang Dlbutuhkan 

1 Statistika · Membaca data dan menganalisa pergerakan data yang menjadi trend 
yang berguna bagi formulasi kebijakan dan ana lisa Regulatory Impact 
Assesment (RIA). Kualifikasi minimal 03 

2 Hukum · Membantu membuat peraturan yang menjadi dasar hukum pembentukan 
UPIK serta peraturan-peraturan yang mengatur perkembangan-
perkembangan fungsi dan organisasi UPIK agar terus sesuai dengan 
perkembangan dinamika masyarakakat 

· Kualifikasi minimal Sl 

3 Teknologi · Mengembangkan program komputer sesuai dengan perkembangan 
Komputer teknologi yang digunakan masyarakat dan kebutuhan untuk mendukung 

pekerjaan UPIK 
Kualifikasi minimal Sl 

· Merawat jaringan komputer, perangkat keras dan server UPIK 
(minimal 03) 

· Melatih operator di SKPO dan unit kerja menggunakan program komputer 
dan perawatan harian perangkat kerja (minimal 03) 

· Mengelola aplikasi UPIK (minimal 03) 

4 Komunikasi · Mengembangkan alat atau metodologi agar masyarakat mendapatkan 
tindak lanjut atas informasi, keluhan, pertanyaan dan saran cepat, efisien 
dan tepat 

· Kualifikasi minimal Sl 
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No/ 
Keahlian Utama 

Guna/Tugas yang Dibutuhkan 

5 Manajemen · Mendesain tugas pokok dan fungsi (tupoksi) UPIK serta membuat sistem 
informasi manajemen yang dibutuhkan 

· Mendesain sistem administrasi yang tepat untuk pencatatan dan 
pendataan guna mempermudah kegiatan operasional UPIK 

· Menghitung waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan dalam 
penanganan informasi, keluhan, pertanyaan dan usulan masyarakat 

· Kualifikasi minimal Sl 

6 Pemerintahan · Untuk mengidentifikasi dan memverifikasi jenis pesan dan 
mendistribusikannya pad a SKPD dan unit kerja yang tepat di lingkungan 
pemerintah kota 

· Kualifikasi minimal Sl 

Tabel 2 Keahlian yang Dibutuhkan oleh UPIK 

Keseluruhan keahlian diperlukan untuk menjalankan UPIK. Tentunya dalam menjalankan 
program ini pemerintah daerah melibatkan beberapa pihak selain bagian Humas dan lnformasi 
Setda Kota Yogyakarta: 

No/ Pihak Peran 

1 DPRD Mendukung dan mengesahkan anggaran serta mengembangkan peraturan 
daerah sesuai dengan informasi dan saran dari masyarakat 

2 Bagian Teknologi Memberi masukan dalam pembuatan dan pengembangan software UPIK. 
lnformasi dan Pada perkembangan UPIK bagian ini bertugas untuk memelihara jaringan, 
Telematika perangkat keras dan server UPIK. 

3 Bagian Organisasi Menyusun Surat Keputusan Walikota dan Peraturan Walikota tentang UPIK 

4 Bagian Hukum legal drafting peraturan perundang-undangan yang menjadi payung 
hukum UPIK 

5 PSKKUGM Melaksanakan survei lndeks Kepuasan Masyarakat mengenai utilitas kota, 
salah satunya tentang layanan UPIK. Hasil survei dipergunakan untuk 
mengembangkan pelayanan UPIK 

6 Perkumpulan Untuk Membantu proses perencanaan sistem manajemen, terutama monitoring 
Kajian Perkembangan dalam organisasi dan etika pelayanan. 
Ekonomi Kerakyatan 
(PKPEK) 

7 Gerakan Kemitraan Memonitor efektivitas kelembagaan UPIK 
Bisn is Beretika 
Berkelanjutan (Gatra 
"'fribrata) 

8 Media Massa Memantau pelaksanaan UPIK, menyebarkan perkembangan UPIK 
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No/ Pihak Peran 

9 Swiss Contact Pengadaan software yang dipergunakan UPIK sejak tahun 2004 hingga 
tahun 2012 

Tabel 3 Pihak dan Peran dalam UPIK 

Anggaran untuk Penerapan Good Practice 
UPIK didanai dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun 2011 Sekretariat UPIK mendapat anggaran 
Rp 44.210.000. Sedangkan pada tahun 2012 UPIK mendapat anggaran Rp 43.375.000. Biaya 
pemeliharaan dan pengadaan jaringan ditanggung oleh anggaran IT secara keseluruhan yang 
besarannya tidak dapat dipisahkan dari biaya pengadaan jaringan seluruh SKPD dan Unit Kerja 
pemerintah Kota Yogyakarta. 
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Gambar 4 Hasil Tampilan Top Ten Keluhan yang Diterima UPIK 

C. Evaluasi Model Praktik Baik 

Keberlanjutan dan Replikasi Good Practice 
Hasil survei lndeks Kepuasan Konsumen yang dilakukan oleh PSKK UGM menunjukkan bahwa 
pelayanan publik Pemerintah Kota Yogyakarta telah berjalan baik. Program penanganan informasi 
dan keluhan masyarakat melalui UPIK merupakan salah satu inovasi pemerintah daerah yang 
berhasil. Program yang telah berjalan delapan tahun ini akan tetap dilanjutkan hingga tahun 
2016. Terbukti dengan dimasukannya UPIK dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 
dalam prioritas program komunikasi, informasi dan media masa. Meskipun telah terjadi 
pergantian kepemimpinan dalam kurun waktu 2004-2012, program ini tetap berjalan dengan 
baik karena sistem kerja telah terbangun dan adanya komitmen dari perangkat daerah untuk 
tetap menjalankannya. 

Rencana Pengembangan 
Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan UPIK. 
Antara lain dengan cara meningkatkan kapasitas server, mengembangkan program aplikasi agar 
lebih fleksibel sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi, serta 
mengevaluasi Standard Operating Procedur yang berlaku sa at ini. Pemerintah Kota Yogyakarta 
juga berencana membuka sarana penghaduan langsung di tingkat kecamatan untuk 
mempermudah akses layanan pengaduan. 
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Faktor Sukses Utama 
Kunci sukses utama layanan informasi dan keluhan masyarakat melalui UPIK adalah kemudahan 
akses untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan dan saran melalui pesan singkat 
SMS, telepon, email, website dan faksimili serta jaminan respons dan tindak lanjut dari SKPD 
atau unit kerja. Warga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi memberikan 
masukan. Sebaliknya Pemerintah Kota Yogyakarta juga terbantu untuk meningkatkan pelayanan 
publik, melalui informasi dan pengaduan masyarakat. 

Tantangan yang dihadapi 
Sejak pertama kali diluncurkan tahun 2001, sistem layanan informasi dan keluhan masyarakat 
terus dievaluasi dan dikembangkan. Hingga tahun 2012, masih terjadi kelambanan merespons 
atau kesalahan memverifikasi informasi dan keluhan masyarakat. Hal itu antara lain disebabkan 
oleh seringnya rotasi pegawai yang bertugas sebagai operator atau admin UPIK. 

Perangkat UPIK harus terus dimutakhirkan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Misalnya: 
telepon genggam penerima SMS yang terhubung ke komputer masih menggunakan perangkat 
lama/usang sehingga beresiko. 

Prakondisi untuk Replikasi lnovasi 
Untuk mereplikasi inovasi pelayanan informasi dan keluhan masyarakat di setiap instansi 
pelayanan publik diperlukan: 
1. Komitmen kuat lembaga legislatif dan eksekutif untuk melaksanakan inovasi dalam pelayanan 

publik 
2. Konsistensi dari setiap SKPD dalam pelaksanaan inovasi pelayanan publik 
3. Kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan dan mengevaluasi 

inovasi 

layanan informasi dan keluhan masyarakat seperti UPIK dapat diterapkan di berbagai instansi, 
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja aparat pemerintah 
daerah. 

D. Analisis Model Good Practice berdasarkan Perspektif Reformasi Birokrasi 

Organisasi 
Pemerintah Kota Yogyakarta mengembangkan layanan informasi dan keluhan masyarakat sejak 
tahun 2001. Semula pelayanannya sangat sederhana, dengan cara menyediakan hotline service 
berupa nomor telepon yang bisa dihubungi maupun untuk menyampaikan pesan singkat SMS. 
Pencatatannya dilakukan secara manual, sehingga menyulitkan pendistribusian dan respons 
balik dari SKPD atau unit-unit kerja terkait. Pengaduan masyarakat itu semula ditangani oleh 
Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap {UPTSA). 

Pada perkembangannya sistem pengaduan tak hanya menampung informasi dan keluhan, 
tetapi juga menindaklanjutinya. UPIK dikelola Kantor Humas dan lnformasi, yang bertugas 
meneruskan informasi dan keluhan masyarakat kepada SKPD atau unit-unit terkait. 
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Tatalaksana 
Tugas dan fungsi UPIK tak hanya menampung informasi dan keluhan, tetapi juga segera 
merespons dan menyampaikannya kepada warga/pelapor. Respons harus disampaikan kepada 
pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 2X24 jam untuk masalah biasa atau 6X24 jam untuk 
masalah - masalah yang membutuhkan koordinasi lintas instansi/lembaga . 

Penetapan jangka waktu penyelesaian/respons atas informasi dan keluhan itu merupakan 
bentuk tanggung jawab dan tolok ukur kinerja pemerintah daerah. Untuk melecut kinerja, 
Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pemeringkatan sepuluh SKPD yang terburuk merespons 
informasi dan keluhan masyarakat. 

Peraturan perundang-undangan 
lnovasi pelayanan informasi dan keluhan masyarakat UPIK yang digagas Pemerintah Kota 
Yogyakarta sejak tahun 2004 merupakan bentuk pengembangan pelaksanaan dari lnstruksi 
Presiden No. 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan E
Government, selanjutnya dalam kegiatannya unit kerja ini beroperasi sesuai dengan UU No. 
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan lnformasi Publik. 

Sumberdaya Manusia 
Rotasi pegawai yang terlalu sering berdampak pad a penurunan kualitas pelayanan UPIK. Pegawai 
yang menempati posisi baru sebagai operator ataupun admin UPIK perlu waktu untuk mempelajari 
tugas pokok SKPD atau Unit Kerja yang ada. Permasalahan ini menunjukan adanya kekurangan 
dalam asesmen kompetensi individu. 

Pengawasan 
Walikota dan/atau wakil walikota menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap kinerja 
SKPD atau unit kerja dalam merespons dan menindaklanjuti informasi dan keluhan masyarakat 
setiap bulan berdasarkan laporan koordinator UPIK. Dalam rapat berkala UPIK, walikota dan/atau 
wakil walikota akan mengumumkan sepuluh SKPD atau unit kerja terburuk dalam merespon 
informasi dan keluhan . Cara ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja layanan publik. 

Akuntabilitas 
Transparansi dalam pelayanan publik di Kota Yogyakarta dinilai baik berdasarkan nilai indeks 
kepuasan masyarakat {IKM) yang dicapainya, khususnya dalam pemberian informasi dan dalam 
menerima keluhan warga atas pelayanan publik yang diberikan aparat pemerintah. Dalam hal 
tanggungjawab pelayanan publik (akuntabilitas), aparat pemerintah dalam melaksanakan 
pelayanan telah bertanggung jawab kepada masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab 
para pegawai pemerintah adalah kesediaan para pegawai untuk membantu masyarakat bila 
suatu saat masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan publik. 

Pelayanan Publik 
Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, dilihat dari 
sisi kecepatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah sudah relatif cepat. Sistem 
pelayanan publik yang diterapkan sudah memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan 
tersebut sehingga dapat dinilai aksesibilitas masyarakat pengguna terhadap sistem informasi 
menjadi hal mutlak, meskipun tetap membatasi untuk tidak mengeluarkan informasi yang 
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bersifat internal. Dari kinerja pelayanan dapat ditingkatkan lebih optimal dengan memberikan 
pelayanan publik yang mengupayakan prinsip-prinsip pelayanan prima . 

Perubahan pada polo pikir (mindset} dan budaya kerja (culture set} aparatur 
Sebelum adanya unit yang menangani informasi dan keluhan dari masyarakat, kebijakan hanya 
disusun secara top-down, sehingga seringkali tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat itu 
aparat pemerintah menempatkan diri sebagai pihak yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga 
tidak ada kebutuhan melayani masyarakat, pemerintah berjarak dengan masyarakat. Setelah 
saluran informasi dibuka selebar-lebarnya, maka pemerintah daerah mulai berusaha memenuhi 
kebutuhan masyarakat atas pelayanan prima . Kebutuhan masyarakat dapat diketahui lebih 
cepat sehingga pelayanannya pun disesuaikan dengannya. 

Setelah adanya perubahan budaya kerja maka manajemen pemerintah yang lebih fleksibel, 
aparat tidak lagi bergerak hanya setelah mendapatkan mandat dari atasannya, selalu beradaptasi 
dengan berbagai perubahan kebutuhan para pelanggan, baik yang berasal dari kalangan birokrat 
sendiri (internal) maupun dari luar lembaga pemerintahan (eksternal). Kunci sukses manajemen 
dengan gaya fleksibel ini terletak pada kemampuan para birokrat bekerja secara tim (teamwork). 
Pendistribusian informasi ke setiap SKPD dan unit kerja oleh sekretariat UPIK dilakukan secara 
paperless dimana sedapat mungkin penggunaan kertas dikurangi, penyampaian pesan langsung 
melalui SMS gateway, email dan aplikasi chatting internal membuat biaya komunikasi menjadi 
sangat murah dan cepat. 

Kedelapan area perubahan dalam reformasi birokrasi ini dicapai tidak dalam waktu singkat, 
perlu waktu sembilan tahun. Perubahan memerlukan waktu dan kerjasama dari para pemangku 
kepentingan. 
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Sapa Warga Kota Surabaya Melalui Media Center yang "Responsive, 
Integrative, Informative (RI- I}" 

Ringkasan Eksekutif 

Latar Belakang 
Proses yang memakan waktu lama dan berbelit-belit membuat masyarakat lebih suka 
menyampaikan keluhan melalui media massa daripada kepada Pemerintah Kota Surabaya. 
Warga yang mengadu atau meminta informasi harus menempuh cara konvensional yaitu 
membuat surat untuk diteruskan Dinas Komunikasi dan lnformasi ke satuan kerja perangkat 
daerah (SKPD) terkait. Balasan atau respons tindak lanjut pengaduan dari SKPD pun disampaikan 
melalui surat. 

Menyadari proses yang lama dan berbelit-belit itu, Pemerintah Kota Surabaya membentuk 
Media Center yang dikelola Din as Komunikasi dan lnformasi selaku leading sector. Media center 
bertugas menerima pengaduan dan melayani permintaan informasi dari masyakarat. 

lnovasi 
Media Center Pemerintah Kota Surabaya adalah sistem pelayanan terintegrasi bagi masyarakat 
Surabaya yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan kota. Bentuk partisipasi masyarakat 
bisa berupa keluhan, saran dan masukan. Melalui Media Center pula, masyarakat bisa turut 
mengawasi kinerja pemerintah daerah, mengetahui tahapan dan capaian pembangunan. 

lnformasi atau saran dari masyarakat yang masuk ke media center diproses dan diteruskan ke 
tim pelayanan keluhan/pengaduan masyarakat. Anggotanya terdiri dari personel SKPD terkait, 
dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Surabaya No. 188.45/71/436.1.2/2012 tentang 
Tim Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat Kota Surabaya. 

Untuk memudahkan akses, Media Center Kota Surabaya menggunakan pendekatan BYOD (Bring 
Your Own Device), dimana warga bisa menyampaikan keluhan atau informasi menggunakan 
beragam perangkat atau media (telepon, pesan singkat SMS atau internet). Untuk memberikan 
pelayanan prima, Media Center Kota Surabaya memiliki standar pelayanan baku-dan konsisten 
bersertifikasi ISO 9001:2008. Keamanan database-nya bersertifikasi ISO 27001:2005. 

Di samping itu, Media Center didukung dengan sistem aplikasi teknologi informasi untuk 
mempercepat pelayanan dan integrasi dengan tim dari masing-masing SKPD. Keluhan atau 
informasi dari masyarakat, baik yang disampaikan melalui telepon, pesan singkat SMS, maupun 
internet terkoneksi dengan database. 

Tidak hanya menerima dan meneruskan pengaduan/informasi masyarakat, media center juga 
menyampaikan jawaban atau respons SKPD kepada masyarakat. Sesuai prosedur, penyampaian 
jawaban atas pengaduan dilakukan maksimal1 X 24 jam. 
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Hasil yang Dicapai dan Dampaknya pada Masyarakat 
Media Center Pemerintah Kota Surabaya berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan kota: 

1. Sebelum ada media center, keluhan/permintaan informasi selama Januari- Oktober 2011 
(10 bulan) hanya berjumlah 350. Sementara sejak media center diluncurkan pada November 
2011, hanya dalam kurun waktu 1 bulan saja (Desember 2011) telah ada 100 
keluhan/permintaan informasi yang masuk ke media center. 

2. Masyarakat lebih suka menyampaikan keluhan dan informasi melalui Media Center Kota 
Surabaya daripada media massa seperti sebelumnya. Sepanjang tahun 2011, Pemerintah 
Kota Surabaya menerima 698 keluhan/informasi yang sebagian besar disampaikan melalui 
surat kabar. Kondisinya sama sekali berbeda di tahun 2012, dimana dari 2.466 keluhan/informasi 
yang masuk ke Pemerintah Kota Surabaya, sebagian di antaranya disampaikan melalui website 
resmi Pemkot Surabaya yaitu www.surabaya.go.id. 

3. Masyarakat dilayani dengan standar pelayanan baku dan konsisten bersertifikasi ISO 9001:2008 
dan keamanan database bersertifikasi ISO 27001:2005. 

4. Pemerintah Kota Surabaya meraih penghargaan sebagai Badan Publik Terbaik I Se-Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2012 dalam lmplementasi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
lnformasi Publik Pemerintah. 

5. Hasil survei kepuasan pelayanan publik terhadap 10 SKPD menempatkan Dinas Komunikasi 
dan lnformatika selaku leading sector Media Center berada di urutan tertinggi dalam lndeks 
Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai rata-rata tertimbang 3,18 dan konversi nilai IKM 
sebesar 79,51. 

6. Media Center Kota Surabaya dinominasikan di ajang penghargaan pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh PBB (United Nation Public Service Award) Tahun 2011 untuk kategori 
Fostering Participation in Policy Making Decisions Through Innovative Mechanism dan 
partisipan teraktif di ajang the Guangzhou Award Tahun 2012. 
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Sapa Warga Kota Surabaya Melalui Media Center yang "Responsive, 
Integrative, Informative {RI- I)" 

A. Gambaran Umum 

Kota Surabaya yang berjuluk Kota Pahlawan memiliki luas wilayah 33.306,30 hektar, terdiri dari 
31 kecamatan dan 160 desa/kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya: sebelah utara dan timur 
berbatasan dengan Selat Madura, sebelah selatan dengan Kabupaten Sidoarjo dan sebelah 
barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Berpenduduk 3,110,187 orang (2012), Kota Surabaya 
berkembang sebagai Kota Metropolitan. Posisi strategis Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan 
ekonomi masyarakat membuatnya selalu dinamis. 
Sebagai kota metropolitan yang dinamis, permasalahan yang muncul tidak sedikit dan kompleks. 
Perlu adanya akses komunikasi dalam menjembatani setiap pengaduan, keluhan, saran dan 
kritik terhadap proses pembangunan Kota Surabaya. Memberikan pelayanan yang baik terhadap 
masyarakat adalah suatu tuntutan, demi terciptanya harmonisasi antara masyarakat dan 
pemerintah kota. 

Untuk mewujudkan sebuah pelayanan prima bagi masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya 
berusaha memangkas prosedur birokrasi yang panjang dengan membangun Media Center 
Pemerintah Kota Surabaya. Sesuai dengan implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan lnformasi Publik Pasal 2, yang berbunyi : "(1) Setiap lnformasi Publik 
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna lnformasi Publik. (2) Setiap lnformasi 
Publik horus dapat diperoleh setiap Pemohon lnformasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, 
biaya ringan, dan cora sederhana." 

Selain itu, Media Center Pemerintah Kota Surabaya juga sesuai dengan Pasal13 ayat (1) Undang
Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi "Penyelenggara pelayanan 
publik wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarona untuk menampung keluhan 
masyarakat yang mudah diakses, antara lain: telepon, pesan layanan singkat (short message 
service (sms)), Iaman (website}, pes-el (e-mail), dan kotak pengaduan." Media Center Pemerintah 
Kota Surabaya, yang diluncurkan tanggal 28 November 2011, menjadi pusat pelayanan 
pengaduan, saran, kritik dan permintaan informasi terkait program-program dan pelayanan 
Pemerintah Kota Surabaya. 

Situasi Sebelum lnisiatif Hasil yang Dicapai 

· Terdapat kesenjangan komunikasi ant a ra · Kehadiran Media Center berperan sebagai 
masyarakat dengan pemerintah kota ; fa silitator untuk menghubungkan kebutuhan 

· Penanganan keluhan atau permintaan informasi masyarakat dengan pemerintah kota , juga 
kepada pemerintah kota terkendala birokrasi yang merupakan jembatan komunikasi an tar-
rumit dan berbeli-belit (akses tidak mudah dan stakeholder kota; 
prosedur sulit, waktu banyak terbuang, tidak · Sebagai pusat anali sis dan perencanaan 
ramah); pembangunan kota. Masyarakat dilayani dengan 

· Masyarakat cenderung memilih media cetak sebuah standar pelayanan baku dan konsisten 
sebagai akses informasi kota; yang sudah bersertifikasi ISO 9001 :2008 dan 

· Pemerintah kota mengalami kendala dalam keamanan database yang sudah bersertifikasi ISO 
menjaring aspirasi masyarakat; 27001:2005; 
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Situasi Sebelum lnisiatif 

· Keluhan/permintaan informasi yang masuk tahun 
2010 hanya berjumlah 350 . Jumlah 
keluhan/permintaan informasi di tahun 2011 
sebesar 698 dan media yang paling banyak 
digunakan adalah surat kabar. 

Hasil yang Dicapai 

· Apresiasi dan kepercayaan masyarakat meningkat 
terhadap Media Center. Hal itu terlihat dari 
meningkatnya jumlah pengaduan/keluhan dan 
permintaan informasi yang masuk ke media center 
hingga 2.466 selama tahun 2012 (sampai dengan 
November): Website resmi Pemkot Surabaya 

www.surabaya.go.id menjadi media paling banyak 
digunakan untuk menyampaikan 
keluhan/permintaan informasi; 

· Pemerintah Kota Surabaya memperoleh 
penghargaan sebagai Badan Publik Terbaik I dalam 
lmplementasi UU 14 Tahun 2008; 

· Media Center pernah dinominasikan di ajang 
penghargaan pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh PBB (United Nation Public 
Service Award) tahun 2011 dan tahun 2012; 

· Sesuai ketentuan, pengaduan dan keluhan harus 
disampaikan satuan kerja pemerintah daerah 
(SKPD) dalam 1 X 60 menit. Bila dalam waktu 
tersebut belum ada respons, maka sistem akan 
otomatis mengirim peringatan (reminder) kepada 
kepala SKPD dan anggota Tim Pelayanan 
Keluhan/Pengaduan Masyarakat (TPKPM) yang 
ada di masing-masing SKPD; 

· Koordinasi dan kerjasama dengan 40 lebih SKPD 
dalam merespons berbagai keluhan/saran/ 
masukan berada di bawah Dinas Kominfo Kota 
Surabaya selaku leading sector; 

· Dengan BYOD (Bring Your Own Device), masyarakat 
dapat menggunakan media apa saja (telepon, 
pesan singkat/SMS, email, media sosial) untuk 
menyampaikan keluhan. 

Tabe14 Situasi sebelum dan sesudah adanya Media Centre 

Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi 
Kata " rum it" dan "berbelit-belit" sangat melekat pada kata birokrasi. Begitu juga yang terjadi 
pada proses penanganan keluhan atau permintaan informasi kepada Pemerintah Kota {Pemkot) 
Surabaya. Masyarakat harus datang langsung dan melewati prosedur yang tidak sedikit. 
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Cara penyampaikan laporan masih konvensional, masyarakat harus menulis surat pengaduan 
kepada Dinas Komunikasi dan lnformatika (Dinas Kominfo) Kota Surabaya. Dinas Kominfo akan 
meneruskan surat pengaduan ke SKPD, dan menunggu balasan surat. Cara-cara konvensional 
seperti itu akan meningkatkan biaya, baik yang harus ditanggung masyarakat maupun Dinas 
Kominfo. Waktu pun banyak terbuang dan tidak efisien, di samping tidak ramah lingkungan 
dengan banyaknya penggunaan kertas. 

Kelambanan proses penyampaian pengaduan hingga jawaban dari pemerintah, berakibat pada 
ketidakpuasan publik. Sebaliknya, Pemerintah Kota Surabaya juga kesulitan menjaring aspirasi 
masyarakat dan partisipasi untuk menentukan arah kebijakan. Prosedur yang berbelit-belit dan 
memakan waktu lama, menyebabkan masyakarat lebih memilih mengadu melalui media cetak 
(surat kabar). 

Untuk mempermudah akses pengaduan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan, Pemerintah Kota Surabaya membentuk Media Center. Pengaduan melalui Media 
Center akan disampaikan kepada SKPD untuk ditindaklanjuti segera. 

Pengantar Model Good Practice dan Unsur-unsur lnovasi 

Media Center merupakan terobosan Pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk pelayanan 
publik yang responsif, integratif dan informatif. Ia merupakan sistem pelayanan terintegrasi 
bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan kota. Bentuknya 
dapat berupa masukan, saran dan keluhan pada proses pembangunan kota. Melalui Media 
Center, masyarakat juga bisa mengetahui tahapan dan perkembangan pembangunan yang 
disusun oleh pemerintah kota, dapat dilaksanakan sesuai sasaran. 

Media Center merupakan sistem pelayanan yang memberikan keleluasaan akses bagi masyarakat 
Surabaya untuk mendapatkan layanan sesuai yang mereka butuhkan. Ia berperan sebagai 
fasilitator untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat dan pemerintah kota. Juga merupakan 
jembatan komunikasi antar-stakeholder terkait dengan perkembangan pembangunan. 

Kegiatan dalam Media Center dapat diarahkan untuk mengambil peran ganda. Terhadap 
eksternal pemerintah kota, ia merupakan sarana memberikan informasi pada publik mengenai 
perkembangan program kerja yang telah disusun. Melalui Media Center, cara-cara mengelola 
kota dengan konsep good governance bisa dilakukan. Ia menopang unsur transparansi 
pengelolaan sebagai syarat penting tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Terhadap internal pemerintah kota, Media Center memiliki peran integrasi dalam pengelolaan 
program kerja. Sistem pelayanan dalam Media Center berkembang menjadi sistem informasi 
terpusat bagi seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kota, sehingga akan sangat membantu 
pemegang kebijakan di jajaran tertinggi pemerintah kota untuk melihat dan mengevaluasi 
jalannya program kerja pembangunan. Media Center juga berperan sebagai pusat analisis dan 
perencanaan pembangunan kota. 

Akses luas yang diberikan Media Center kepada masyarakat, memungkinkan pemerintah kota 
memiliki cara efektif untuk menangkap keresahan dan kebutuhan masyarakat kota. Hal-hal 
yang nantinya disampaikan masyarakat dapat dijadikan pemerintah kota sebagai dasar 
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penyusunan program kerja pemerintah kota. Media Center juga sangat membantu pemerintah 
kota untuk mengetahui skala prioritas program kerja dan anggaran sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Sehingga setiap hal yang dilakukan pemerintah kota, akan sangat tepat sasaran 
pada kebutuhan langsung masyarakat kota. 

Media Center dibentuk untuk mengakomodasi beberapa tujuan berikut : 
1. Menjadi sebuah sistem pelayanan yang terintegrasi bagi seluruh SKPD dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat kota. 
2. Menjadi pusat informasi pembangunan Pemerintah Kota Surabaya. 
3. Merupakan sarana akses masyarakat yang ingin meningkatkan partisipasinya bagi 

pembangunan Kota Surabaya. 
4. Sarana efektif bagi pemerintah kota untuk melakukan kegiatan city branding melalui aspek 

tata kelola pemerintahan yang transparan dan bermartabat. 
5. Menjadi pusat studi perencanaan dan penyusunan program kerja dan prioritas anggaran 

pemerintah kota berbasiskan kebutuhan langsung masyarakat kota. 
6. Sebagai saran komunikasi antar-stakeholder kota demi terwujudnya Kota Surabaya yang 

lebih baik. 
7. Merupakan fungsi kontrol masyara.kat kota terhadap kinerja pembangunan pemerintah Kota 

Surabaya. 

Hasil yang Dicapai dan Dampaknya Terhadap Masyarakat 

Pertama, masyarakat lebih banyak menyampaikan keluhan dan permintaan informasi ke Media 
Center. Sebelum ada Media Center, keluhan/permintaan informasi sepanjang Januari- Oktober 
2011 (10 bulan) hanya berjumlah 350. Sementara sejak Media Center diluncurkan November 
2011, selama Desember ~011 saja sudah ada 100 keluhan/permintaan informasi ke Media 
Center. Jumlah keluhan/permintaan informasi ke Pemerintah Kota Surabaya di tahun 2011 
sebesar 698, dan media yang paling banyak digunakan untuk menyampaikan keluhan/informasi 
adalah surat kabar yang fungsi kontrol dan filterisasinya tidak berada di pemerintah kota (lihat 
gambar). 

Gam bar 5 Persentase penggunaan komunikasi media Desember 2011 
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Sementara di tahun 2012 sampai dengan November 2012 berjumlah 2466 dengan media yang 
paling banyak untuk menyampaikan keluhan/permintaan informasi adalah website resmi 
Pemkot Surabaya yaitu www.surabaya.go.id. 

Gam bar 6 Persentase penggunaan media komunikasi 2012 

Peningkatan jumlah pengaduan menunjukkan apresiasi dan kepercayaan masyarakat yang tinggi 
terhadap kehadiran Media Center. Masyarakat semakin percaya bahwa pemerintah kota mampu 
menangani permasalahan kota. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota juga meningkat. 

Kedua, Masyarakat dilayani dengan sebuah standar pelayanan baku dan konsisten yang sudah 
bersertifikasi ISO 9001:2008. Keamanan database juga telah bersertifikasi ISO 27001:2005. 
Media Center menggunakan strategi atau pendekatan BYOD (Bring Your Own Device}, yaitu 
melalui penggunaan beragam media yang sudah akrab di kalangan masyarakat (menggunakan 
telepon maupun koneksi internet). Di samping itu, Media Center juga didukung dengan sistem 
aplikasi teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan dan terintegrasi dengan tim dari 
masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. 
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Gam bar 7 Penerapan.ISO 9001:2008 pada Media Centre 

Ketiga, Pemerintah Kota meraih penghargaan sebagai Badan Publik Terbaik I Se-Jawa Timur 
Tahun 2012 dalam lmplementasi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik. 

Keempat, Dinas Komunikasi dan lnformatika selaku penanggung jawab Media Center meraih 
skor lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertinggi pada survey kepuasan pelanggan 2012.1 

Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kota Surabaya (nilai rata
rata tertimbang 3,18 dan konversi nilai IKM sebesar 79,51). Selain itu, Media Center juga meraih 
nilai rata-rata tertimbang 3,2 untuk evaluasi enam bulanan lndeks Kepuasan Masyarakat yang 
mengacu pada KepMenPan No. 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM. 

Kelima, Media Center pernah dinominasikan di ajang penghargaan pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh PBB (United Nation Public Service Award} Tahun 2011 kategori Fostering 
Participation in Policy Making Decisions Through Innovative Mechanism dan partisipan teraktif 
di ajang the Guangzhou Award Tahun 2012. 

Warga Kota Surabaya dapat mengakses Media Center melalui 
beberapa pilihan saluran atau media: 

Telepon : 031-5456290 
Toll Free : 0800 1404 122 
Fax 
SMS 
Website 
Face book 
Tw itter 
Email 

: 031-5463435 
: 0812 3025 7000 
: www.surabaya.go.id 
: Sapawarga Kota Surabaya 
: @SapawargaSby 
: Mediacenter@Surabaya.Go.ld 

Kotak 3 Info tentang cara mengakses Media Centre 

1 Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kota Surabaya (nilai rata-rata tertimbang 

3,18 dan konversi ni lai IKM sebesar 79,51}. 
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B. Metodologi dalam Perancangan dan Penerapan Good Practice 

Proses Perancangan Good Practice: Penggagas, Pelaku Utama dan Penggerak 

Diawali oleh keinginan lbu Walikota Surabaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap 
masyarakat, Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Surabaya membentuk Media Center. Media 
Center Pemerintah Kota Surabaya merupakan sistem pelayanan terintegrasi bagi masyarakat 
Surabaya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Bentuk partisipasi masyarakat bisa berupa 
pengaduan, keluhan, saran dan masukan kepada pemerintah kota. 

Proses Penerapan Good Practice dan Tahapan Kegiatan 

Media Center Pemerintah Kota Surabaya didasari oleh pemikiran bahwa semenjak 
diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan lnformasi Publik No.14 Tahun 2008, ekspektasi 
dan kesadaran publik akan pemenuhan kebutuhan informasi semakin meningkat, begitu juga 
dengan kewajiban Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Media center menjadi 
pusat pelayanan pengaduan, saran, kritik dan informasi terkait program-program dan pelayanan 
Pemerintah Kota Surabaya. Tahapan kegiatan awal adalah sebagai berikut: (1) perencanaan 
konsep dan anal isis kebutuhan; (2) membentuk tim pelayanan keluhan/pengaduan masyarakat 
yang terdiri dari PNS dari tiap-tiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya; (3) 
mengalokasikan anggaran untuk membangun media center; (4) rekrutmen tenaga kerja 
operasional media center dan pembangunan sarana/prasarana pendukung. (5) operasionalisasi 
konsep media center. (6) evaluasi berkelanjutan, baik sistem maupun tenaga kerja untuk 
peningkatan pelayanan. 

Kehadiran Media Center Pemerintah Kota Surabaya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan 
layanan informasi dan pengaduan. Fungsi pengawasan dan kepuasan masyarakat terhadap 
kinerja pemerintah juga meningkat. 

Gam bar 8 Suasana kerja di Media Centre Kota Surabaya 

Pengaduan, informasi atau saran dari masyarakat yang masuk ke Media Center diteruskan ke 
tim pelayanan keluhan/pengaduan masyarakat di masing-masing SKPD, sesuai dengan SK 
Walikota Surabaya No.188.45/71/ 436.1.2/2012 tentang Tim Pelayanan Keluhan/Pengaduan 
Masyarakat Kota Surabaya. Berdasarkan ketentuan, Media Center berkewajiban menyampaikan 
respons SKPD kepada masyarakat maksimal1 X 24 jam. 
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Gam bar 10 Contoh keluhan via website Media Centre 

·-

] 

Koordinasi dan Pengorganisasian Proses 

Pihak-pihak yang terl ibat dalam pendirian Media Center Pemerintah Kota Surabaya: 

No Nama Pihak Langkah yang Diambil 

1 Walikota Surabaya Menggagas inisiatif pelayanan prima kepada masyarakat 
dengan memotong mata rantai birokrasi melalui komunikasi 
langsung dengan masyarakat untuk menggali informasi 
terkait keluhan, saran, masukan dan kebutuhan masyarakat. 

2 Kepala Dinas Kominfo · Mengkoordinasikan dengan pihak internal dan eksternal 
(tenaga ahli) Dinas Kominfo untuk merealisasikan inisiatif 
tersebut menjadi sebuah konsep. 

3 Kepala Dinas SKDI (Sa·rana · Operasionalisasi konsep dan evaluasi berkelanjutan. 
Komunikasi dan Diseminasi 
lnformasi) 

4 Tim Pelayanan Keluhan/pengaduan · Menindaklanjuti keluhan, pengaduan dan permintaan 
(unsur SKPD terkait) informasi dari masyarakat dengan cepat sesuai ketentuan 

yang berlaku kepada Tim Media Center; 
Menyediakan dan memberikan informasi tentang program-
program serta produk hukum daerah Kota Surabaya kepada 
masyarakat kepada Tim Media Center untuk selanjutnya 
dipubl ikasikan ke website resmi Pemkot Surabaya: 
www.surabaya.go.id . 
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No Nama Pihak langkah yang Diambil 

5 Tim Quick Response · Pengelolaan kegiatan interaksi masyarakat di Media Center; 
(Tim Kerja di MC) · Pendokumentasian data interaksi masyarakat ke dalam 

sistem software yang telah disediakan; 
· Koordinasi dengan tim lain untuk memastikan penyelesaian 

setiap masukan dan komplain yang masuk ke Media Center. 

6 Tim Sistem lntegrasi dan Sistem · Meneruskan informasi ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti 

lnformasi (Tim Kerja di MC) melalui email, pesan singkat SMS atau telepon; 
· Memastikan setiap tahapan proses penyelesaian keluhan 

telah dilaksanakan; 
· Mencatat dan mendokumentasikan setiap penyelesaian 

keluhan; 
· Terus mengikuti proses penyelesaian keluhan/permintaan 

informasi; 
· Memastikan terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapat 

jawaban at as kelu han/perm intaa n i nformasi ; 
· Memproduksi konten-konten publikasi melalui media center. 

Tabel S Pihak yang terlibat dan peran yang dlambll dalam pend irian Media Centre Kota Surabaya 

Keterllbatan Publlk dan instansl pemerlntah lain 

lnstansi lain yang terlibat adalah sebagai berikut: 

No Nama Pihak langkah yang Diambil 

1 DPRD Memberikan dukungan dalam pengesahan anggaran serta 
mengembangkan peraturan daerah yang sesuai dengan 
informasi dan saran dari masyarakat. 

2 Bagian Organisasi Menyusun Surat Keputusan Walikota dan Peraturan Walikota 

tentang Media Center 

Tabel 6 lnstansi lain yang terlibat di Media Center Kota Surabaya 

Keah/lan Utama 

Peningkatkan kualitas penyelenggaraan Media Center Pemerintah Kota Surabaya memerlukan 
keahlian sebagai berikut: 

No Nama Pihak langkah yang Diambil 

1 Koordinator Media Center · Menerima dan meneruskan keluhan masyarakat, serta 
menyampaikan respons SKPD terkait; 

· Merancang konten yang ingin dipublikasikan melalui Media 
Center, berdasarkan masukan masyarakat atau berdasarkan 
kebutuhan pemerintah kota. 
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No Nama Pihak 

2 Operator Media Center 

3 Technical Support 

Langkah yang Diambil 

· Menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan 
kegiatan kepada penanggungjawab. Hasil analisis ini akan 
diteruskan oleh penanggung jawab kegiatan ke pengambil 
kebijakan. 

· Membangun jejaring dan akses ke pihak-pihak terkait . Akses 
dan jaringan penting agar ada hubungan t imbal-balik yang 
posit if antara Med ia Center dan p ihak t erka it dem i 
tercapainya keuntungan bersama. 

· Mengembangkan dan melatih sumber daya manusia . 
Koordinator dapat melakukan tindakan-tindakan yang 
dibutuhkan demi peningkatan kinerja anggota tim . 

· Mengembangkan dan meningkatkan peran Media Center. 

· Bertugas membantu pelaksanaan operasional kegiatan Media 
Center yang telah disusun dan direncanakan oleh koordinator 
Media Center. 

· Mengelola interaksi dan input dari masyarakat yang ingin 
mendapatkan pelayanan Media Center, baik melalui hotline 
telepon, SMS maupun email, dengan standar pelayanan 
yang maksimal. 

· Mencatat atau mendokumentasikan kegiatan pelayanan 
keluhan masyarakat ke dalam sistem yang sudah disediakan . 

· Menindaklanjuti penyelesaian permasalahan masyarakat 
mana kala permasalahan itu harus diteruskan ke pihak lain. 

· Memproduksi materi-materi atau konten informasi t entang 
pembangunan Kota Surabaya berdasarkan arahan koordinator. 

· Melakukan koordinasi dengan semua p ihak yang 
berkepentingan dengan kebutuhan konten dalam Media 
Center (Dinas Kominfo maupun SKPD lain di lingkungan 
Pemkot Surabaya). 

· Bertugas memast ikan semua dukungan teknis pelaksanaan 
kegiatan Media Center tanpa kendala. 

· Mengawasi semua sistem tekn is, meliputi software, 
hardware, dan jaringan berjalan normal. 

· Melakukan kegiatan perawatan berkala semua sistem teknis 
terkait kegiatan Media Center. 

· Melakukan kegiatan perbaikan kecil/sederhana (simple trouble 
shooting) terhadap semua peralatan teknis media center. 

· M elakukan pengembangan kebutuhan tekni s yang 
disesuaikan dengan pengembangan fungsi dan peran Media 
Center. 

Tabel7 Keahlian utama yang diperlukan dalam mengembangkan Media Centre Kota Surabaya 

Skema Pendanaan 
Sumber daya finansial, teknis dan sumber daya man usia untuk media center didukung sepenuhnya 
oleh Pemkot Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan lnformatika selaku leading sector. Besaran 
anggaran di tahun 2011 adalah Rp 151.047.389, sementara untuk tahun 2012 adalah sebesar 
Rp 132.477.163. 
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Gam'tlar 1.1 IPerbandingan anggaran Media Genter !<ota Surabaya 

C. Evaluasi Model Praktik Baik 

KeberlanjutDn dan Repfikasi Good Prodiae 

Media Center berhasil memangkas alur birokrasi dan membuat pelayanan menjadi lebih efektif 
dan efisien. Melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi, saat ini telah dibangun 
aplikasi berbasis android yang memungkinkan tim lebih cepat menjawab permintaan 
informasi/keluhan dari masyarakat dimana pun dan kapan pun. Walikota Surabaya dapat 
memantau langsung rapor dari SKPD Surabaya melalui banyaknya jumlah keluhan yang masuk 
ke Media Center. Program ini dapat dijalankan oleh kota lain, yang mempunyai komitmen 
memberikan pelayanan prima, mempunyai visi yang sama, dan mempunyai dukungan 
infrastruktur dan sumber daya man usia. 

Falctor dan Suhes UtDma 

Faktor keberhasilan program Media center ini terletak pada: (1) komitmen kepala daerah 
mendukung program ini, (2) koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik antar-SKPD, (3) 
kesiapan sumber daya manusia meningkatkan kapasitasnya, (4) keterterbukaan terhadap 
kemajuan teknologi yang berkembang, (5) kesiapan infrastruktur, jaringan, sarana dan prasarana 
komunikasi, (6) komitmen semua pihak untuk memberikan pelayanan terbaik, didukung 
teknologi dan sistem yang terintegrasi serta SDM yang berkualitas dan berintegritas. 

Tantangan dan Hambatan UtDma 

Tantangan dan hambatan utama pengembangan Media Center adalah sebagai berikut: 
· Media Center masih perlu disosialisasikan lagi ke masyarakat, sehingga lebih banyak lagi masyarakat 

yang mendapat manfaat keberadaan center. 
· Masyarakat semakin aktif dan kritis menevaluasi kinerja pemerintah. Karenanya pengetahuan dan 

keahlian sumber daya manusia pengelola media center harus terus ditingkatkan. Teknologi juga harus 
terus diperbaharui untuk mempercepat respons atas pengaduan, keluahan dan masukan masyarakat. 
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D. Analisis Model Good Practice berdasarkan Perspektif Refonnasi Birokrasi 

Perubohon pado bidong peraturon perundang-undangan 

Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan lnformasi Publik No. 14 Tahun 2008 dan Undang
Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009, ekspektasi dan kesadaran publik akan pemenuhan 
kebutuhan informasi menjadi semakin meningkat, begitu juga dengan kewajiban pemerintah 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan akses 
informasi berdasarkan undang-undang tersebut dengan membuat Media Center. 

Perubohon podo bidang pe/oyonan publik 

Peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan masyarakat. Semula pengaduan dan permintaan 
informasi memakan waktu lama dan berbelit-belit, namun kini saran, keluhan dan kritik terhadap 
penyelenggaraan pemerintah Kota Surabaya direspons Media Center secara cepat. Dalam 
waktu 1 X 24 jam, masyarakat sudah menerimafeedback informasi. 

Perubahon pado bidang organisasi 

Dinas Komunikasi dan lnformatika mempunyai tugas dan wewenang di bidang pengelolaan 
teknologi informasi dan komunikasi. Dinas membawahi 50 personel yang terbagi dalam bidang: 
1. Sekretariat 
2. Bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi (SKDI) 
3. Bidang aplikasi dan telematika (APTEL) 
4. Bidang pos dan telekomunikasi (POSTEL) 

Media center dipimpin oleh seorang koordinator, berada di bawah kendali bidang sarana 
komunikasi dan diseminasi (SKDI), di bawah pengawasan langsung Kepala Dinas Kominfo. 
Pengelola media center berjumlah 4 (empat) orang, dibantu beberapa personel di masing
masing SKPD untuk merespons pengaduan/permintaan informasi. 

Perubahon pada bidang toto /aksona 

Pemerintah Kota Surabaya, dalam melaksanakan program media center, memiliki pedoman 
dan standard operating procedure (SOP) yang telah diakui ISO 9001:2008 dan ISO 27001:2005. 
Dinas Kominfo Kota Surabaya meraih penghargaan Bad an Publik Terbaik I Kabupaten/Kota Se
Provinsi Jawa Timur, dan peringkat I SKPD Pelayanan Publik Terbaik hasil survei IKM 2012. 
Media Center Kota Surabaya pernah dinominasikan di ajang penghargaan pelayanan publik 
yang diselenggarakan oleh PBB (United Nation Public Service Award) Tahun 2011 kategori 
Fostering Participation in Policy Making Decisions Through Innovative Mechanism dan partisipan 
teraktif di ajang the Guangzhou Award Tahun 2012. 

Perubohon podo bidang sumber doya manusio 

Peningkatan kinerja dan profesionalitas personel media center tercapai melalui pelatihan dan 
bimbingan. Meski jumlah personelnya terbatas, namun media center mampu bekerja secara 
cepat, efektif dan efisien. Setiap personel media center mampu menjalankan fungsi kehumasan 
dan menjembatani masyarakat dan pemerintah. 
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Perubahan pada polo pikir (mind set) dan budoyo kerja (culture set) aparatur 

Kehadiran media center menerima pengaduan dan informasi dari masyarakat untuk ditindaklanjuti 
SKPD terkait. Selain menerima pengaduan, media center juga bertugas menyampaikan respons 
atau hasil tindak lanjut dari SKPD kepada pemberi laporan (warga). Keluhan, masukan dan 
saran masyarakat yang masuk ke media center dijadikan landasan pembangunan oleh Pemerintah 
Kota Surabaya. Hal ini mengubah pola pikir aparat pemerintah untuk bekerja secara baik, 
responsif, tepat waktu dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat . 
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Gambar 12 Salah satu kebijakan mutu yang merupakan prasyarat penerapan sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 27001:200S 

Kumpulan Praktlk-Praktlk Balk lnovasl Daerah 45 



46 Kumpulan Praktik-Praktik Balk lnovasl Daerah 



3 : 
Pemenuhan Layanan Ruang Terbuka dan Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah melalui Program Penataan dan 
Pengelolaan PKL di Kota Surakarta 

Ringkasan Eksekutif 

Latar Belakang 

Posisi Kota Surakarta berada pada jalur strategis lalu-lintas ekonomi perdagangan maupun 
kepariwisataan. Posisi ini membuat Kota Surakarta tumbuh menjadi kota dengan ciri dominasi 
pada fungsi pelayanan jasa, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan hiburan. Wilayah-wilayah 
di sekitar Surakarta (Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) 
lebih banyak bergantung pada jasa pelayanan ekonomi Surakarta. 

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kota Surakarta menghadapi dilema. Di satu 
sisi pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu penyumbang perputaran ekonomi. Namun 
di sisi lain, jumlah PKL yang semakin lama semakin meningkat sering membuat kota semakin 
semrawut. 

Tahun 2005 terdapat 5.817 PKL di Kota Surakarta. Jumlah sebanyak itu menyebabkan timbulnya 
beberapa persoalan. Misalnya, kemacetan lalu-lintas, seringkali membuat kota menjadi kotor 
dan kusam, terganggunya kenyamanan pemilik lahan/rumah, fasilitas umum kota tidak digunakan 
dengan semestinya. Bahkan, keberadaan PKLjuga berpotensi menimbulkan konflik horisontal. 

Salah satu contoh adalah PKL di Monumen 45 Banjarsari (Monjari), Surakarta. Tahun 2006 ada 
989 PKL. Mereka menempati bangunan permanen dan semi permanen sehingga membuat 
kawasan monumen menjadi kusam dan tertutup. Padahal sesuai dengan peruntukkannya, 
kawasan Monjari seharusnya merupakan ruang publik, terbuka dan hijau kota. 

lnovasi 

Ide untuk menata dan mengelola PKL digagas oleh Walikota Joko Widodo tahun 2006. Tujuan 
penataan dan pengelolaan PKL adalah untuk mewujudkan tata ruang kota yang harmonis, 
menyediakan fasilitas umum dan sosial, memberikan kepastian usaha dan memberdayakan 
ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Surakarta menerapkan komitmen zero growth population 
pada pertumbuhan PKL. 

Pada penataan PKL, inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta adalah dengan 
melakukan relokasi dengan menggunakan pendekatan humanis. Pendekatan ini menggunakan 
prinsip: (1) nguwongke uwong,(2) kemitraan, (3) hati nurani, dan (4) soling menghormati. 

Agar para PKL tak kembali ke tempat lama, pemerintah Kota Surakarta menerapkan strategi: 
1. Memberikan bantuan sarana dan prasarana berupa shelter, gerobak atau tenda; 
2. membantu modal usaha melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Monjari 45; 
3. membantu pemindahan dan pengangkutan barang; 
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4. mempermudah perijinan {SIUP/Surat lzin Usaha Perdagangan, KTPP/Kartu Tanda Pengenal 
Pedagang, SHP/Surat Hak Penempatan) secara gratis selama satu tahun ; 

5. melakukan promosi baik melalui media elektronik, cetak dan hiburan . 

Sebagai perwujudan komitmen awal, pemerintah Kota Surakarta telah memindahkan PKL di 
Monjari tahun 2006. Perpindahan PKL dan barang milik para pedagang dilakukan dengan 
menggelar kirab diiringi oleh pasukan Keraton Surakarta Hadiningrat dan elemen budaya lainnya. 
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta mengawal 
PKL dari lokasi lama (Monjari) menuju lokasi baru di Nitikan Notoharjo sejauh 5 kilometer. 

Hasil Yang Dicapai dan Dampaknya Bagi Masyarakat 

Keberhasilan menata dan merelokasi PKL di kawasan Monjari disusul dengan keberhasilan di 
kawasan lain di Kota Surakarta. Berbagai bentuk penataan disiapkan, baik berupa pembangunan 
shelter-shelter permanen, tenda maupun gerobak. Selama tahun 2005 sampai dengan tahun 
2012 terjadi penurunan jumlah PKL: dari 5.817 PKL yang belum tertata {2005) menjadi 3.898 
PKL yang sudah dilakukan penataan {2012). 

Dari tahun ke tahun (2006-2012), lokasi penataan juga mengalami perluasan dan pengembangan: 
satu lokasi (2006) menjadi 13 lokasi (2012). Lokasi penataan akan terus dikembangkan dan 
diperluas dengan sasaran pada PKL yang berada di 43 lokasi pasar tradisional. 

Penataan dan pengelolaan PKL juga berdampak pada tertibnya administrasi catatan realisasi 
pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kota Surakarta. Pemasukan PAD dari sektor PKL 
menjadi lebih jelas dan terukur. Pemerintah Kota Surakarta memiliki data lengkap mengenai 
pertumbuhan realisasi pendapatan selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2011. Realisasi 
pendapatan Dinas Pengelolaan Pasar meningkat dari tahun 2005-2011. Pada akhir tahun 
anggaran , pendapatan dari pasar tahun 2011 mencapai hampir Rp 21 milyar. 

Sementara pada tahun 2012, realisasi pendapat menurun menjadi Rp 17.7 milyar. Hal ini terjadi 
seiring dengan pemberlakukan Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah yang menghapus 
beberapa pungutan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun demikian, meski terjadi penurunan pendapatan, 
PKL di Kota Surakarta tetap lebih tertib daripada sebelum tahun 2006. 

Dari sisi pelayanan publik, pemerintah kota berhasil meningkatkan kualitas layanan masyarakat 
dengan semakin banyaknya ruang-ruang publik yang tertata dengan rapidan bersih, melakukan 
berbagai aktivitas (rekreasi dan kegiatan luar ruang lainnya). Bagi para pedagang, penataan 
PKL telah memberi manfaat nyata bagi mereka di antaranya tersedianya tempat berdagang 
yang layak dan nyaman. Di samping itu, para pedagangjuga dapat mengajukan pinjaman modal 
berbunga rendah dan pemberian berbagai fasilitas perijinan seperti SIUP, KTPP dan SHP. Para 
pedagang hanya dibebani retribusi Rp 500 - Rp 1.000 per hari. 

Penerapan standar pelayanan dan teroboson/inovasi ini mendorong perubahan pada kinerja 
staf atau petugas. Staf atau petugas menjadi pribadi yang ramah dalam menjalankan tugasnya 
dan lebih tanggap, sehingga berdampak pada semakin kondusifnya kegiatan perdagangan di 
Kota Surakarta. 
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Pemenuhan Layanan Ruang Terbuka dan Peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah melalui Program Penataan dan 

Pengelolaan PKL di Kota Surakarta 

A. Gambaran Umum 
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Gambar 13 Peta wilayah Kota Surakarta 

Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 44.04 km2, terdiri atas 5 
(lima) kecamatan yakni: Kecamatan Banjarsari, Laweyan, Jebres, Pasar Kliwon dan Kecamatan 
Serengan. Berpenduduk 536.498 jiwa pada tahun 2011, Kota Surakarta merupakan wilayah 
urban, yang sebagian besar telah menjadi lahan permukiman/perumahan dan sisanya 
dipergunakan untuk kegiatan jasa, ekonomi industri dan perdagangan, ruang terbuka, pertanian 
(sawah/ladang), dan lain-lain (prasarana lingkungan dan fasilitas umum). 

Posisi Kota Surakarta yang berada pada jalur strategis lalu-lintas ekonomi perdagangan maupun 
kepariwisataan, membuat Kota Surakarta tumbuh menjadi kota dengan ciri dominan pada 
fungsi pelayanan jasa, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan hiburan. Wilayah-wilayah di 
sekitar Kota Surakarta (Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri,·Sragen, dan 
Klaten) lebih banyak bergantung pada jasa pelayanan ekonomi Kota Surakarta. Dengan daya 
tampung dan daya dukung yang terbatas, pengembangan perekonomian Kota Surakarta 
diarahkan pada kerjasama sinergis dengan wilayah sekitarnya. 
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Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan Yang Dihadapi 

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Kota Surakarta menghadapi dilema. Di satu sisi pedagang 
kaki lima (PKL) merupakan salah satu penyumbang perputaran ekonomi, namun di sisi lain 
jumlah PKL terus bertambah seiring dengan semakin pesatnya perkembangan kota. Tercatat 
tahun 2005, ada 5.817 PKL di Kota Surakarta. Peningkatan jumlah PKL menimbulkan beberapa 
persoalan seperti kemacetan lalu-lintas, terganggunya kebersihan dan keindahan kota, 
terganggunya kenyamanan pemilik lahan/rumah, terganggu.nya fasil itas umum, dan berpotensi 
menimbulkan konflik horisontal. 

Melihat berbagai persoalan tersebut, pada tahun 2006 Pemerintah Kota Surakarta mulai 
memikirkan penanganan permasalahan PKL, dengan tetap mempertimbangkannya sebagai 
aset yang bisa diberdayakan sebagai peluang kesempatan kerj a dan penyangga ekonomi 
informal. Sebagai langkah awal, pemerintah kota berencana merelokasi 989 PKL di kawasan 
Monumen 45 Banjarsari (Monjari). Mereka menempati bangunan permanen dan semi permanen, 
sehingga membuat kawasan Monjari menjadi kumuh. Padahal sesuai dengan peruntukannya, 
kawasan itu merupakan ruang publik dan ruang terbuka hijau. 

Gambar 14 Monumen 45 Banjarsari (sebelum penataan (kiri) dan sesudah penataan (kanan)) 

Pengantar Model Good Practice dan Unsur-Unsur lnovasi 

Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta merupakan proses yang unik, damai dan 
mendapat apresiasi yang luas dari masyarakat. lnovasi yang dilakukan adalah dengan melakukan 
relokasi melalui pendekatan humanis yakni dengan strategi: (1} nguwongke uwong atau 
memanusiakan manusia, maksudnya adalah menempatkan manusia sesuai harkat dan 
martabatnya, (2} kemitraan, maksudnya penataan PKL melibatkan masyarakat, pemerintah 
dan PKL itu sendiri, (3} hati nurani, bahwa ada rasa saling mengisi antara satu pihak dengan 
pihak yang lain, dalam hal ini antara PKL, masyarakat dan pemerintah, (4} soling menghormati, 
adanya keseimbangan antara PKL, masyarakat dan pemerintah. 

Sebagai wujudnya Pemerintah Kota Surakarta menggelar arak-arakan berupa kirab pedagang 
diiringi oleh pasukan Keraton Surakarta Hadiningrat dan elemen budaya yang ada di Kota 
Surakarta, para pegawai dari Satpol PP dan Dinas Pengelolaan Pasar dari lokasi lama di Monjari 
menuju lokasi baru berjarak 5 kilometer di Notoharjo. 

Di sisi lain, relokasi hanyalah salah satu dari mata rantai penanganan PKL di Kota Surakarta. 
lnovasi lain adalah dengan mengelola PKL melalui berbagai strategi sebagai upaya agar PKL 
tidak kembali lagi ke tempat semula. Strategi yang dilakukan adalah dengan: (1} memberikan 
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bantuan sarana dan prasarana berupa shelter, gerobak atau tenda, (2) membantu modal 
usaha, yang mana pemerintah menyetujui pembentukan KSU (Koperasi Serba Usaha) Monjari 
45, serta pemindahan dan pengangkutan, (3) mempermudah perijinan (SIUP, KTPP, SHP) gratis, 
(4) melakukan promosi baik melalui media elektronik, cetak dan hiburan. 

Hasil Yang dicapai dan Dampaknya Terhadap Masyarakat 

Pemerintah kota berhasil menata dan merelokasi PKL di sejumlah titik di Kota Surakarta. Relokasi 
PKL yang selama ini sering menimbulkan persoalan dan konflik, ternyata dapat dilakukan dengan 
mulu s dan lancar. Para PKL melakukannya senang hati, tanpa penolakan. 

Gambar 15 Relokasi pedagang kaki lima dengan kirab budaya 

Proses relokasi PKL Monjari dilakukan dengan cara dialogis dan memakan waktu cukup lama. 
Relokasi dilakukan pada tanggal 23 Juli 2006 tanpa kekerasan, diiringi acara kirab budaya. 
Keberhasilan Pemerintah Kota Surakarta menata dan merelokasi PKL Monjari kemudian dijadikan 
contoh untuk menata dan merelokasi PKL di kawasan lain. Berbagai bentuk penataan disiapkan, 
baik berupa pembangunan shelter-shelter permanen, tenda dan gerobak. Berikut di bawah ini 
adalah data-data jumlah PKL yang belum dan telah tertata setiap tahunnya. 

TAHUN BELUM DITATA SUDAH DITATA (PKL) 
2005 5.187 -
2006 4.828 989 
2007 3.406 1.422 
2008 2.657 749 
2009 2.344 313 
2010 2.106 238 

2011 2.066 40 
2012 1.936 130 

1.881 24 

1.840 41 

JUMLAH SUDAH TERTATA 3.898 

Tabel 8 Perkembangan Penataan PKL 2005 - 2012 

Kawasan atau lokasi penataan PKL dari tahun ke tahun mengalami perluasan. Hal ini dapat 
dilihat dari data pembangunan shelter yang telah dipergunakan oleh para PKL. 
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NO LOKASI SHELTER JUMLAH 
1 Taman Jurug 23 
2 raman Makam Pahlawan 46 
3 Pedaringan 28 
4 Taman Sekartaji 16 
5 Manahan 180 
6 Solo Square 89 
7 Loji Wetan 26 
8 Dr. Wahidin 16 
9 Jl. Hasanudin 92 

10 Pucang Sawit 9 
11 Timur PDAM 9 
12 Jl. Menteri Supeno 82 
13 Klitikan Silir 96 

JUMLAH 712 

Tabel 9 lokasi Penataan PKL 
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Gambar 16 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan 2005 - 2010 

Tak hanya lingkungan yang tertata rapi, penataan PKL juga meningkatkan pendapatan Dinas 
Pengelolaan Pasar selama kurun waktu 2005-2010. Tercatat, pendapatan tahun 2011 mencapai 
Rp 20.983.833.000. Pada tahun 2012 realisasi pendapatan Dinas Pengelolaan Pasar sebesar Rp 
17.711.412.000, sedikit menurun akibat pembe~lakuan Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang 
Retribusi Daerah yang menghapuskan beberapa pungutan yangtidak sesuai dengan Undang
Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . 

Situasi Sebelum lnisiatif Sesudah lnisiatif 

·:· Peningkatan Jumlah PKL padahal daya dukung dan ·:·Penataan dan relokasi PKL di Kota Surakarta dapat 
daya tampung Kota Surakarta sangat terbatas dilakukan tanpa ada konflik. Pemerintah Kota 

·:· Kemacetan lalu-lintas Surakarta berhasil menekan laju pertumbuhan PKL. 

·:·Terganggunya kebersihan dan keindahan ·:·Lokasi penataan mengalami perluasan dan 
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Situasi Sebelum lnisiatif 

kota 

·:· Terganggunya kenyamanan pemilik lahan/rumah 

·:·Terganggunya fasilitas umum kota 

·:·Salah satu sumber kekumuhan kota 

·:· Berpotensi untuk menimbulkan konflik horisontal 

Sesudah lnisiatif 

·:·pengembangan dari tahun ke tahun {2006-2012). 

·:·Berdampak pada tertibnya administrasi catatan 
realisasi Pendapatan Asli Daerah {PAD) Kota 
Surakarta, dimana pemasukan PAD dari sektor 
PKL menjadi lebih jelas dan terukur. PKL menjadi 
salah satu penyumbang perputaran ekonomi. 
Dapat dilihat dari realisasi pendapatan Dinas 
Pengelolaan Pasar tahun 2005-2011 yang 
cenderung meningkat dari tahun ke tahun. 

·~Pemerintah Kota Surakarta berhasil menyediakan 
ruang-ruang-publik yang tertata dengan rapi dan 
bersih bagi masyarakat. Masyarakat dapat dengan 
nyaman melakukan kegiatan rekreasi dan berbagai 
aktivitas lainnya. 

·:·Bagi pedagang, penataan PKL menguntungkan 
mereka: mendapat tempat berdagang yang layak 
dan nyaman, pengajuan pinjaman modal dan 
pembayaran retribusi yang terjangkau . 

TabellO Situasi Sebelum dan Sesudah lnovasi PKL di Surakarta 

B. Metodologi dalam Perancangan dan Penerapan Good Practice 
Proses Perancangan Good Practice: Penggagas, Pelaku Utama dan Penggerak 

Ide penataan PKL digagas pada masa kepemimpinan Walikota Joko Widodo. Hal ini merupakan 
salah satu realisasi dari 5 (lima) prioritas pembangunan yang diemban oleh pasangan walikota 
dan wakil walikota periode 2005-2010. Pada kali pertama, pelaku utamanya terdiri dari kantor 
pengelolaan PKL didukung oleh DPRD, Muspida Kota Surakarta, SKPD (satuan kerja perangkat 
desa) terkait dan paguyuban pedagang kaki lima. Seiring dengan aturan yang melandasi struktur 
organisasi dan tata kerja, Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima selanjutnya digabung dengan 
Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. 

Proses Penerapan Good Practice dan Tahapan Kegiatan 

Penataan PKL di Kota Surakarta bertujuan untuk mewujudkan tata ruang kota yang harmonis, 
menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial , memberikan kepastian usaha dan 
memberdayakan ekonomi masyarakat. Pad a awalnya penataan PKL pada tahun 2006 dilaksanakan 
berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1995 Tentang Pembinaan dan Penataan PKt Kota Surakarta, 
dan SK Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 
1995. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah: 

•!• Pemerintah Kota Surakarta menerapkan komitmen pertumbuhan PKL zero growth population. 

•!• Walikota berdasarkan persetujuan DPRD berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan 
menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan 
lingkungan sekitarnya. 
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•!• Kemudian Walikota membentuk Tim penataan, pembinaan dan pengawasan yang bertugas: 

• Mengadakan pe111binaan dan pengarahan mengenai Peraturan yang berkaitan dengan 
PKL khususnya· Perda tentang PKL 

• Mengadakan pembinaan dan pengarahan teknis manajemen dan pengembangan usaha 
PKL 

• Memberikan saran dan pertimbangan atas penetapan lokasi usaha PKL serta usaha PKL 
yang sesuai dengan lokasi usaha yang ditetapkan 

• Melaksanakan pengawasan atas ketertiban, kebersihan, kerapian dan keamanan usaha 
PKL 

• Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota 

•!• Setelah itu, Dinas Pengelolaan Pasar membuat mekanisme tentang pemberian ijin PKL 
(standard operating procedure/SOP). 

•!• Selanjutnya Dinas Pengelolaan Pasar melakukan koordinasi, sosialisasi dan konsolidasi kepada 
SKPD dan pihak terkait terutama dalam hal melakukan pemberdayaan, pengawasan dan 
penertiban. 

Gam bar 17 Konsep Shelter 

Koordinasi dan Pengorganisasian Proses 

Dalam penerapan zero growth population, penata: PKL Kota Surakarta dilakukan melalui 3 
(tiga) pendekatan, yakni pendekatan sosial budaya, pendekatan ekonomi dan pendekatan 
normatif. 
1. Pendekatan Sosial Budaya. Strategi yang dilakukan dalam pendekatan tersebut adalah dengan: 

(1) nguwongke uwong atau memanusiakan manusia, (2) kemitraan, (3) hati nurani, dan (4) 
saling menghormati. Konsultasi publik antara pemerintah, masyarakat dan para pedagang 
kaki lima memegang peranan penting untuk mendukung upaya penataan. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan strategi ini adalah Walikota Surakarta beserta 
tim penataan, pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh Kepala Dinas Pasar. 
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Gam bar 18 Proses konsultasi publik yang dipimpin langsung Walikota Surakarta 

2 Pendekatan Ekonomi. Upaya yang dilakukan dalam pendekatan ini adalah dengan: (1) bantuan 
sarana dan prasarana dalam bentuk relokasi, shelter, gerobak dan tenda, (2) bantuan dari 
pemerintah berupa modal usaha, pemindahan dan pengangkutan, (3) perijinan berupa SIUP, 
KTPP, SHP semua diberikan gratis, (4) Promosi di media elektronik, cetak dan hiburan. Pihak
pihak yang terlibat dalam pelaksanaan strategi ini adalah Kepala Dinas Pasar, Kepala Dinas 
Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Paguyuban PKL, Camat dan Lurah . 

Gambar 19 Gerobak baru dan Lokasi Relokasi 

3 Pendekatan Normatif. Strateginya dibagi menjadi 2 yaitu: (1) pendekatan non yustisi meliputi 
sosialisasi, peringatan, pemantauan dan pengawasan, (2) pendekatan yustisi meliputi 
penindakan dan peradilan. Pihak-pihak yang terlibat dalam strategi ini adalah Kepala Dinas 
Pengelolaan Pasar, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Lurah dan Kepolisian setempat. 

Penataan PKL di Kota Surakarta tidak hanya terpaku pada penataan fisik saja,_ tetapi juga 
menyangkut sarana dan prasaran penunjang seperti promosi melalui media massa maupun 
spanduk di titik strategis. Dengan demikian, lokasi relokasi PKL yang baru segera diketahui oleh 
masyarakat. Komunikasi dua arah antara pemerintah dan PKL, membuat PKL merasa dihargai. 
Pemerintah menampung sebanyak mungkin aspirasi PKL, melalui dialog panjang. Bahkan relokasi 
PKL Monjari memerlukan 54 kali pertemuan dipimpin langsung oleh Walikota. 
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Keahlian yang Diperlukan 

No Keahlian yang Diperlukan Guna /Tugas 

1 Keahlian di bidang Human Relation a tau Menampung berbagai masukan , 
Negosiasi mengembangkan materi atau metodologi agar 

para PKl memahami dan segera dapat 
mengimplementasikan penataan. (Sarjana llmu 
Sosiai/Komunikasi). 

2 Keahlian di bidang Manajemen dan Pengelolaan Memonitor dan mengevaluasi penataan PKL, 
Aset serta mendata dan memelihara aset. (Sarjana 

Ekonomi). 

3 Keahlian di bidang Pajak dan Retribusi Mengajukan usulan program dan 
mengidentifikasi pihak yang dapat dikenakan 
retribusi serta melakukan pengelolaan pajak dan 
retribusi. (Sarjana Ekonomi). 

4 Keahlian di bidang Hukum Membantu pengembangan perjanjian kerjasama 
dengan pihak · ketiga dan mempersiapkan 
aturan-aturan untuk mengantisipasi 
perkembangan jaman. (Sarjana Hukum). 

5 Keahlian di bidang Penelitian Lapangan Memberi masukan tentang langkah-langkah yang 
dapat mempercepat pelayanan. (Sarjana llmu 
Sosial). 

6 Keahlian di bidang Masalah-Masalah Sosial Memberi masukan untuk mencari solusi atau 
alternatif penyelesaian, informasi serta 
identifikasi akar masalah . (Sarjana llmu 
Sosiai/Sosiologi). 

7 Keahlian di bidang Pemasaran Mengembangkan program-program promosi 
untuk PKL dan membantu pelatihan teknis di 
bidang manajemen usaha . (Sarjana 
Ekonomi/Komunikasi). 

8 Keahlian di bidang Rancang Bangun (desain) dan Mengembangkan desain-desain yang tepat guna 
lnformasi Teknologi untuk memberikan kenyamanan bagi PKL. 

(Sarjana Teknik Arsitektu r /I nformasi) 

Tabelll Keahlian yang diperlukan untuk penataan PKL 

Keterlibatan Publik dan lnstansi Pemerintah Lainnya 

Program penataan dan pengelolaan PKL menggandeng unsur publik dengan tujuan agar proses 
pemberdayaan para pedagang dapat dilakukan dengan baik sehingga berdampak pada 
peningkatan kesejahteraan. Berikut keterlibatan publik yang dapat diidentifikasi: 

NO NAMAPIHAK PERAN 

1 DPRD Kota Surakarta Memberikan persetujuan, melakukan pengawasan dan 
pengesahan peraturan terkait program penataan PKL serta 
memberikan persetujuan di bidang anggaran 

2 Media cetak dan elektronik Melakukan sosialisasi relokasi PKL dan promosi usaha PKL di 
tempat yang baru 
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NO 

3 

4 

5 

NAMAPIHAK PERAN 

BUMN/BUMD Memberikan bantuan pendanaan (CSR) 

Perusahaan Swasta Nasionai/Asing Memberikan bantuan pendanaan (CSR) 

Kementerian Koperasi, UKMK Memberikan bantuan pendanaan modal koperasi (untuk KSU 
Monjari) 

Tabel 12 Keterlibatan Publik dan lnstansi Pemerintah Lainnya dalam program penataan 
PKL 

Anggaran Penerapan Good Practice 

Alokasi anggaran Penataan pada tahun 2011 adalah Rp 30.376.237.000 dan terealisasi Rp 
28.795.430.356,00 atau 94,8(; ' en. Penyerapan anggaran ditujukan untuk program pembinaan 
PKL dan pedagang asongan ~ termasuk penyuluhan, penataan dan pengendalian PKL. 

C. Evaluasi Model Good Pract ice 
Keberlanjutan dan Replikasi Good Practice 

Setelah berhasil menata PKL di kawasan Monumen 45 Banjarsari (Monjari) pada tahun 2006, 
pemerintah kota menerbitkan Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL Kota Surakarta. 
Selanjutnya pada tahun 2012, pemerintah kota mengeluarkan Peraturan Walikota No. 17-B 
Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 
Pedagang Kaki Lima dan Keputusan Walikota No. 510/98-A/1/2012 Tentang Penetapan Lokasi 
Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta. 

Di masa mendatang, program penataan PKL akan mengarah pada para pedagang yang berada 
di pasar-pasar tradisional. Berdasarkan data Dinas Pengelolaan Pasar, terdapat 43 pasar 
tradisional dengan komposisi: 

® Jumlah Kios 
® Jumlah Los 
® Jumlah Pedagang Kios 
® Jumlah Pedagang Los 
® Jumlah Pedagang Plataran 

: 5439 
: 8975 
: 5126 
: 7758 
: 3990 

Pemerintah kota berharap penataan pedagang akan semakin meningkatkan aset daerah yang 
berkontribusi pada PAD Kota Surakarta . Program penataan PKL Kota Surakarta dapat 
ditransfer/direplikasi oleh daerah lain yang juga mengalami persoalan yang sama. Atas prestasinya 
menata dan merelokasi PKL tanpa konflik, Pemerintah Kota Surakarta menjadi rujukan nasional, 
bahkan rujukan kota-kota di kawasan Asia Tenggara (2011), dalam penataan PKL dan pengelolaan 
pasar. 

Faktor sukses utama 
Kunci keberhasilan utama dalam mengurai persoalan pedagang kaki lima adalah : 
1. Karakter kepemimpinan lokal yang cerdas, santun dan konsisten; 
2. Komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat bahwa penataan PKL bertujuan 

untuk memberdayakan pedagang; 
3. Adanya solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. 
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Tantangan dan hambatan Utama 
Adanya provokator di kalangan PKL yang kontra terhadap rencana pemerintah menjadi kendala 
dalam penanganan PKL. Untuk menghindari gejolak, pemerintah mengajak para provokator 
untuk ikut serta berdiskusi tentang perencanaan penataan PKL. Kendala lain adalah lemahnya 
penegakan hukum dan pengawasan dari jajaran Din as Pengelolaan Pasar. Sering terjadi kawasan 
yang sudah tertata rapi, tiba-tiba menjadi ramai kembali oleh pedagang. Prakondisi yang harus 
ada adalah adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah· serta kesabaran untuk memahami 
apa yang akan dilakukan. 

D. Anallsls Model Good Practice Berdasarkan Perspektlf Reformasl Blrokrasl 

Program penataan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, menghasilkan beberapa 
area perubahan: 

Perubahan pada bldang pelayanan publlk 
Peningkatan kualitas pelayanan dapat dilihat dari semakin banyaknya ruang-ruang publik yang 
tertata dengan rapi dan bersih. Masyarakat merasakan dampak positif dari penataan PKL. Begitu 
pula pedagang kaki lima, mereka mendapat tempat berdagang yang layak dan nyaman. Selain 
tempat usaha, PKL juga dapat mengajukan pinjaman modal dengan bunga kecil dan pemberian 
berbagai fasilitas perijinan gratis seperti SIUP {Surat ljin Usaha Perdagangan), KTPP (Kartu Tanda 
Pengenal Pedagang) dan SHP {Surat Hak Penempatan). Para pedagang hanya dikenakan retribusi 
Rp 500 - Rp 1000 per hari. 

Perubahan pada polo plklr (mlndset) dan budaya kerja aparatur 
Penerapan standar pelayanan dan teroboson mendorong perubahan pada kinerja staff atau 
petugas, yang semakin ramah dan tanggap sehingga berdampak positif pada kegiatan 
perdagangan di Kota Surakarta. Pemberian pelayanan terbaik mencerminkan semangat 
pengabdian . Seluruh staff mengedepankan nilai-nilai partisipatif dan humanis serta 
mengutamakan transparansi dan kesetaraan. 
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PEMBERDAYAAN PENGRAJIN TENUN TRADISIONAL 

SEBAGAI UPAYA MENOPANG EKONOMI LOKAL KOTA DENPASAR 

Ringkasan Eksekutif 

latar Belakang 
Seperti daerah lain di Indonesia, Denpasar sangat kaya dengan budaya dan produk tradisional 
seperti kain tenun. Tenun ikat khas Denpasar atau biasa disebut endek pernah mengalami 
kejayaan di masa lalu. Namun seiring perjalanan jaman, disebabkan banyak faktor, sedikit demi 
sedikit tenun endek kehilangan popularitasnya. Produksi kain tenun endek menurun drastis. 

Harga tenun endek relatif lebih mahal karena bahan baku benangnya masih diimpor, waktu 
pengerjaannya memakan waktu lama, butuh ketelitian dan ketrampilan khusus, mayoritas 
pekerja tenun adalah generasi tua dan semakin langka. Kain tenun endek juga belum mampu 
merambah pasar nasional dan belum dikembangkan menjadi produk jadi. 

lnovasi 
Berangkat dari persoalan di atas, Walikota Denpasar membangun gagasan untuk membangkitkan 
geliat tenun endek sebagai upaya peningkatan perekonomian lokal. Gagasan Pemkot Denpasar 
ini dianggap menjadi model pengalaman baik karena memiliki langkah-langkah inovatif sebagai 
berikut: 

Komitmen serius pemerintah kota untuk mengangkat tenun endek, dengan dibentuknya Tim 
Tekstil melalui Surat Keputusan (SK) Walikota untuk membantu membangun pengembangan 
tenun ke depan; 
Promosi gencar pemerintah kota melalui pemberlakuan tenun endek sebagai seragam kerja 
pemkot dan menghimbau pegawai swasta/BUMD/BUMN dan siswa sekolah menggunakan 
endek sebagai seragam melalui Surat Edaran (SE) Walikota; 
Memfasilitasi terbentuknya wadah pengrajin dalam sebuah asosiasi yang memberikan ruang 
yang lebih besar untuk lebih berdaya dan terpromosikannya produk tenun endek; 
Memfasilitasi upaya promosi produk tenun melalui penyelenggaraan dan keikutsertaan 
pameran, baik lokal, nasional maupun internasional. 

Hasil yang Dicapai dan Dampaknya pada Masyarakat 
Program pengembangan tenun tradisional untuk penguatan ekonomi lokal, telah memberikan 
hasil cukup baik, antara lain: 

1. Terfasilitasinya sejumlah pengrajin industri tenun endek, bordir dan songket Bali melalui 
bantuan alat tenun songket dan lusi/pakan serta pelatihan tenun bagi generasi muda; 

2. Keberadaan beberapa lembaga yang sangat mendukung pengembangan tenun tradisional 
sebagai penguatan ekonomi lokal yaitu Tim Tekstil untuk Pengembangan Tenun dan Asosiasi 

Bordir, Endek dan Songket (Asbest) sebagai wadah para pengrajin; 
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3. Tenun endek, songket dan bordir menjadi ikon Denpasar, khusus di kalangan lokal digunakan 
tenun endek sebagai baju seragam kerja atau seragam sekolah; 

4. Tersedianya tempat khusus sebagai media pemasaran dan penunjang kreativitas bagi 
pengembangan tenun bordir, endek, dan songket Kota Denpasar yang terletak di Pasar 
Kumbasari lantai V, yaitu Imperium Kumbasari. 

5. Terjadi peningkatan signifikan permintaan jumlah tenun endek dan songket kepada pengrajin 
yang ditunjukkan data produksi dan peningkatan salah satu industri pengrajin. 

6. Digunakannya tenun tradisional setempat menjadi seragam batik pemerintah maupun swasta 
serta sekolah melalui himbauan kuat SE Walikota menjadi pembelajaran menarik bagi daerah 
lain mengingat daerah lain juga memiliki potensi yang hampir sama untuk dikembangkan. 
Keberlajutan program ini terus dibangun dengan upaya serius pemerintah kota dengan 
mengenalkan terus tenun tradisional bahkan dalam kurikulum sekolah khususnya SMK. 

Untuk dapat mereplikasi kegiatan ini setidaknya beberapa prakondisi yang dapat dilihat dari 
faktor sukses seperti komitmen kuat pimpinan daerah dan kesungguhan seluruh aparat untuk 
memahami potensi daerahnya, sinergi dan bekerjasama seluruh pihak terkait yang kuat 
dalam mengangkat potensi lokal dan seluruh jajaran pemerintah kota maupun komponen 
masyarakat juga mempunyai kesamaan pemahaman dan kesadaran tinggi pentingnya 
menyelamatkan budaya tradisional untuk penguatan ekonomi lokal. 
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PEM.BERDAYAAN PENGRAJIN TENUN TRADISIONAL 
SEBAGAI UPAYA MENOPANG EKONOMI LOKAL KOTA DENPASAR 

A. Gambaran Umum 

Kota Denpasar seluas 12.780 km2 atau 2,18 persen dari luas Pulau Bali, terdiri dari 4 kecamatan 
dan 43 desa/kelurahan. Jumlah penduduk Kota Denpasar berdasarkan data BPS 2010 sebesar 
649.762 jiwa, terdiri dari 329.7181aki-laki dan 320.044 perempuan. Menurut data tahun 2010 
juga, terdapat 3.348 perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. 

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Bali khususnya Kota Denpasar sangat kaya dengan 
budaya tradisional, seperti beragam kain tenun. Setidaknya Bali memiliki dua kain tenun, yaitu 
tenun ikat yang biasa disebut endek untuk dikenakan sehari-hari dan kain tenun songket yang 
biasa digunakan untuk upacara-upacara penting. 

Di masa lalu, produk lokal ini mengalami masa kejayaan. Seiring perjalanan jaman, akibat 
masuknya pengaruh budaya asing, krisis ekonomi 1997 dan tragedi born di tahun 2005, tenun 
tradisional ini mengalami keterpurukan. 

Dalam praktik pelayanan publik oleh Pemerintah Kota Denpasar, khususnya dalam pengembangan 
tenun tradisional untuk peningkatan ekonomi lokal di Kota Denpasar masih banyak terdapat 
kelemahan maupun kendala yang dihadapi, antara lain yaitu: 
1. Pemerintah kota belum cukup mampu membaca potensi unggulan yang mampu mengangkat 

perekonomian daerah; 
2. Pemerintah kota belum cukup kapasitas membaca kecenderungan (trend) pasar yang 

berkembang dengan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki; 
3. Pemerintah kota belum memiliki kapasitas memadai dalam memfasilitasi pengrajin/industri 

kecil yang memiliki potensi unggulan untuk lebih berkembang; 
4. Pemerintah kota belum mampu membangun sinergi antar lembaga yang berperan dalam 

pengembangan ekonomi lokal. 

Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi 

Berbeda dengan songket yang berharga sangat mahal, kain tenun endek relatif lebih murah. 
Lagipula, ia cocok untuk digunakan sebagai busana sehari-hari. Sebenarnya sejak periode 
walikota terdahulu, tenun endek sudah dipakai sebagai seragam pemerintah kota. Namun 
masih dalam batas kalangan pemerintah kota saja, sehingga belum menjadi busana keseharian 
warga Kota Denpasar. 

Beberapa aspek mengapa kain tenun masih terpuruk, selain akibat krisis ekonomi dan tragedi 
born, adalah: 
1. Kain tenun baik songket maupun endek masih dianggap eksklusif dan mahal, karena 

pembuatannya memakan waktu lama, butuh ketelatenan dan ketrampilan khusus; 
2. Bahan baku benang masih diimpor, karena produk benang lokal masih belum mampu 

menghasilkan produk yang berkualitas; 
3. Mayoritas pekerja tenun adalah generasi tua dan semakin langka; 
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4. Tenun endek belum mampu merambah pasar nasional, bahkan sangat terbatas dijumpai 

pada pasar lokal; 
5. Tenun endek juga belum dikembangkan menjadi produk jadi seperti baju dan produk lain 

seperti taplak meja, sandal, hiasan dinding, dompet, tas dan sebagainya . 

Pengantar Model Good Practice dan Unsur-unsur lnovasi 

Berangkat dari persoalan di atas, Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini Walikota Denpasar 

memiliki gagasan untuk membangkitkan geliat tenun endek; baik melalui penguatan pengrajin 

maupun promosi secara gencar ke berbagai kalangan. Gagasan pemerintah ini dianggap menjadi 

model pengalaman baik karena memil i ki langkah-langkah inovatif sebagai berikut: 

Komitmen serius pemerintah kota untuk mengangkat tenun endek ini juga ditunjukkan dengan 

dibentuknya Tim Tekstil untuk membantu mengembangkan kreativitas desain tenun di masa 

depan; 
Promosi gencar pemerintah kota melalui pemberlakuan tenun endek sebagai seragam kerja 

aparat pemerintah kota dua kali seminggu dan mengimbau pegawai swasta/BUMD/BUMN 

dan siswa sekolah menggunakan endek sebagai seragam melalui surat edaran walikota. 

Memfasilitasi terbentuknya wadah pengrajin dalam sebuah asosiasi untuk memberikan ruang 

lebih besar, lebih berdaya dan terpromosikannya produk tenun endek. 

Berbagai upaya promosi produk tenun melalui penyelenggaraan pameran-pameran lokal, 

nasional dan internasional. 

Hasil yang Dicapai dan Dampaknya terhadap Masyarakat 

Program pengembangan tenun tradisional untuk penguatan ekonomi lokal telah memberikan 

hasil yang menggembirahn, yaitu antara lain: 

1. Terfasilitasinya sejumlah pengrajin industri tenun endek, bordir dan songket Bali melalui 

bantuan alat tenun songket sebanyak 19 buah dan 1 buah persia pan lusi/pakan dan 4 tahap 

pelatihan tenun songket yang diikuti oleh perajin tenun di Kota Denpasar serta melibatkan 

generasi muda. 

Gam bar 20 Penenun songket menggunakan mesin tenun bantuan Walikota Denpasar 
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2. Seluruh kantor pemerintah dan swasta di Kota Denpasar telah menggunakan tenun endek 
sebagai baju seragam setidaknya sekali dalam seminggu. Bahkan, pegawai Pemerintah Kota 
Denpasar sendiri telah menggunakan seragam tenun sebanyak 2 kali seminggu (Kamis dan 
Jumat). Seragam endek berwarna ungu untuk hari Kamis, sedangkan hari Jumat pegawai 
pemkot dipersilakan mengenakan endek bebas. Selain pegawai pemkot dan swasta, sekolah
sekolah juga telah menjadikan tenun endek sebagai salah satu seragam yang wajib dikenakan 
pada hari-hari tertentu. 

Gam bar 21 Tenun Endek dijual di banyak tern pat di Denpasar 

3. Terbentuknya Tim Tekstil yang berperan memberikan masukan dan ide kretif desain tenun, 
termasuk teknologi yang perlu dikembangkan. 

4. Terbentuk Asosiasi Bordir, Endek dan Songket (Asbest) yang mewadahi para pengrajin, 
penenun dan pembordir melakukan penguatan kapasitas, wawasan serta promosi. Anggota 
Asbest saat ini berjumlah 35 pengrajin yang mayoritas adalah perempuan . 

5. Terpromosikannya tenun endek, songket dan bordir Denpasar kepada kalangan masyarakat 
Denpasar dan Bali khususnya maupun masyarakat Indonesia secara umum melalui beberapa 
ajang: 

./ Promosi di tingkat daerah melalui sejumlah pameran, seperti Pesta Kesenian Bali, Sanur 
Village Festival dan Denpasar Festival, yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun. 
Pameran biasanya juga mengagendakan peragaan busana endek dan songket dari 
desainer lokal yang dikoordinir Dekranasda dan Dharma Wanita Persatuan Kota Denpasar . 

./ Promosi di tingkat nasional dan internasional, seperti Pameran lnacraft, Jakarta Fashion 
and Food Festival (JFFF), Trade Expo Indonesia dan Festival Indonesia 2012 di Melbourne, 
Australia. 

6. Tersedianya tempat sebagai media pemasaran dan penunjang kreatifitas bagi pengembangan 
tenun bordir, endek, dan songket Kota Denpasar di Pasar Kumbasari, yang diberi nama 
Imperium Kumbasari. Imperium Kumbasari berdiri sebagai wujud dukungan Pemda dan PD 
Pasar Kota Denpasar kepada Dekranasda. 

7. Dekranasda Kota Denpasar bekerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk menyerahkan 
manajemen pengelolaan Imperium Kumbasari kepada Asbest dan APPMI (Asosiasi Perancang 
Pengusaha Mode Indonesia). 

8. Terjadi peningkatan signifikan terhadap permintaan jumlah tenun endek dan songket, seperti 
terlihat pada data produksi industri pengrajin Sekar Jepun di bawah ini: 
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Tahun Pekerja (orang) Produksi (meter) 
Penjualan 

(dalam ribu Rp) 
2008 18 2.520 384.300 

2009 18 3.096 472.140 
2010 18 3.300 503.250 
2011 21 3.720 737.490 

2012 21 4.140 820.752 

Tabel13 Peningkatan produksi tenun fndek 

8. Terjadi peningkatan omzet dari pameran Denpasar Festival untuk komoditi tekstil, dari Rp 
422 .099 .500 pada tahun 2010 menjadi Rp 821.383.000 pada tahun 2011 . 

9. Terjadi peningkatan penjualan kain tenun oleh Asbest, yaitu Rp 2.204.250.000 pada tahun 
2010 dan Rp 2.270.373.000 pada tahun 2011. 

10. Sa at ini produk tenun endek sudah bukan komoditi lokal saja, tetapi sudah diekspor ke negara 
lain seperti Jepang dan rencananya ke Australia. 

Gambar 22 Imperium ICumbasari sebagai ajang pamer dan fashion show angola Asbest dan APPMI 

Oleh karena itu jika diilustrasikan perbedaan kondisi pengembangan tenun tradisional sebagai 
upaya penguatan ekonomi lokal sebelum dikembangkan dan sesudahnya adalah sebagai berikut: 

SITUASI SEBELUM SITUASI SESUDAH ·- . .-PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN 

Pengrajin tenun yang minim fasilitas dan Pengrajin tenun telah terpenuhi fasilitas pengembangan 
kapasitas untuk mampu merambah pasar produknya dengan dukungan bantuan alat dan promosi 

lokal gencar hingga pasar internasional 

Budaya pembuatan tenun yang hanya Mulai merambahnya minat pembuatan tenun oleh generasi 
ditekuni generasi tua dengan jumlah muda, yang telah mendapat peningkatan wawasan dalam 

terbatas pelatihan maupun terinformasi melalui promosi bahkan 
akan diperkenalkan kepada siswa melalui kurikulum sekolah-
sekolah kejuruan 

Tenun endek dianggap eksklusif dengan · Pemakaian tenun endek sebagai seragam pegawai 
harga mahal, tidak banyak dijumpai di pemerintah kota, bahkan imbauan melalui Surat Edaran 
beberapa pasar wisata lokal Walikota untuk kantor BUMN/BUMD, swasta dan sekolah 

menjadikan tenun endek sebagai seragam 
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SITUASI SEBELUM - - SITUASI SESUDAH -
PENGEMBANGAN ~ PENGEMBANGAN 

· Tenun endek semakin populer di kalangan lokal dengan 
upaya promosi gencar seperti Denpasar Festival, dsb. 

Tenun endek belum mampu merambah Dengan promosi kuat pemerintah kota, tenun endek sudah 
pasar nasional merambah pasar nasional bahkan internasional, yaitu dengan 

mengikuti berbagai pameran nasional maupun internasional 
hampir setiap tahun. 

Pengusaha tenun bel urn memiliki Dengan difasilitasi terbentuknya Asosiasi Bordir, Endek dan 
kapasitas/pengetahuan yang memadai Songket (Asbest) yang menjadikan para pengusaha dan 
terkait promosi dan pasar tenun pengrajin tenun memiliki wadah untuk meningkatkan 

wawasan, kapas itas termasuk ruang untuk promosi. 

Aparat pemkot yang kurang peka dengan · Dengan dibangunnya gagasan pemda untuk mengangkat 
kebutuhan dan kurang memfasil itas i tenun tradisional, maka jajaran aparat Pemkot Denpasar 
pengrajin tenun khususnya Disperindag dan Bagian Ekbang Setda lebih 

tanggap dan lebih berkemampuan untuk memfasilitasi 
para pengusaha dan pengrajin tenun. 

· Jajaran aparat Pemkot Denpasar semakin bersinergi untuk 
mengangkat tenun tradisional sebagai ikon daerah yang 
mampu meningkatkan ekonomi lokal 

Tabel14 Situasi sebelum dan sesudah pengembangan tenun endek 

B. Metodologi dalam Perancangan dan Penerapan Good Practice 

Proses Perancangan Good Practice: Penggagas, Pelaku Utama dan Penggerak 

Pemikiran untuk pengembangan industri tenun, khususnya endek ini digagas oleh Walikota 
Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra beserta istri selaku Ketua Dewan Kerajinan 
Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Denpasar, Bali. Pemikiran ini lahir sebagai wujud keprihatinan 
pemerintah atas terpuruknya industri tenun endek, kurang populernya endek di kalangan lokal 
sendiri dan sulitnya pemasaran. Sekaligus dengan tujuan untuk mengangkat pengrajin tenun 
sebagai upaya menopang kehidupan ekonomi. 

Dalam pengembangan ide, Dekranasda bekerja sama dengan Sekretariat Daerah Kota Denpasar 
dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar. Dekranasda 
menggerakkan peran Asbest untuk aktif dalam kegiatan pembinaan pengrajin dan penenun, 
serta gencar mempromosikan produk. Sedangkan Disperindag bertugas membina, mengawasi 
dan memfasilitasi proses promosi produk dengan bekerja sama dengan SKPD lainnya seperti 
Dinas lnfokom. 
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Proses Peneropon Good Practice don Tahapan Kegiatan 

Langkah-langkah ya11g dilakukan dalam pengembangan tenun tradisional sebagai upaya 
melestarikan budaya Kota Denpasar maupun meningkatkan ekonomi masyarakat adalah sebagai 
berikut: 

1. Mengidentifikasi data pengrajin tenun di Kota Denpasar serta kebutuhan dari para pengrajin. 
Langkah ini dilakukan oleh Disperindag. Dari identifikasi tersebut diketahui bahwa jumlah 
pengrajin tenun masih terbatas, bahkan mayoritas penenun adalah kalangan lanjut usia. 
Selain itu diketahui juga bahwa banyak pengrajin yang membutuhkan dukungan alat tenun 
agar lebih mampu memenuhi kebutuhan jumlah kain tenun dari pasar. 

2. Komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk mengembangkan tenun endek diwujudkan 
dengan pembagian peran dalam struktur pemerintah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
(Disperindag) sendiri menjadi leading sector untuk proses pengembangan baik aspek teknologi 
pembuatan tenun maupun pengembangan SDM pelaku industri tenun sendiri. Sedangkan 
untuk pengembangan promosi tenun sendiri menjadi tugas dari Dekranasda yang berada 
di bawah naungan Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan. 

3. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, pemkot memfasilitasi upaya pengembangan 
tenun melalui beberapa kegiatan: 

Gam bar 23 Alumni pelatihan yang telah menjadi penenun 

a. memberikan pelatihan bagi generasi muda untuk belajar menenun endek dan songket. 
Hal ini dilakukan sekaligus untuk lebih memperkenalkan budaya tradisional kepada 
generasi muda, termasuk memperkenalkan salah satu peluang usaha untuk membangun 
jiwa wirausaha; 

b. memfasilitasi pengadaan alat tenun kepada para pengrajin, untuk lebih bisa memenuhi 
kebutuhan pasar yang sudah lebih besar atas kain tenun. Di samping tenun endek, 
belakangan permintaan tenun songket juga meningkat. Namun alat tenun songket masih 
terbatas jumlahnya, untuk itu pemkot membantu memfasilitasi pengadaan alat tenun 
songket; 

c. membentuk Tim Tekstil yang terdiri dari beberapa pakar dan praktisi dalam bidang 
tekstil. Tim bertugas memberikan masukan dan ide kreatifitas desain tekstil, khususnya 
tenun, kepada para pengrajin. Tim Tekstil dibentuk berdasarkan SK Walikota Nomor 
188.45/535/HK/2011 tanggal 22 September 2011; 

d. menguatkan para pengrajin, penenun dan pembordir melalui fasilitasi pembentukan 
Asosiasi Bordir, Endek dan Songket (Asbest); dan 
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e. mengembangkan program pelatihan, tidak hanya terkait teknik membuat tenun, namun 
juga dari aspek produk tekstil dan desain busana untuk meningkatkan pengetahuan 
perajin. Kegiatan ini difasilitasi oleh Dekranasda Kota Denpasar yang bekerjasama dengan 
DDO (Design Development Organization) Wilayah Denpasar melibatkan Asbest (Asosiasi 
Bordir, Endek dan Songket) Kota Denpa sar sebagai peserta pelatihan; 

4. Selain upaya pengembangan tenun, Pemkot Denpasar juga gencar mempromosikan kain 
tenun ke berbagai kalangan, mulai tingkat lokal hingga internasional. langkah-langkah 
promosi yang dilakukan Pemkot Denpasar antara lain: 

a. penggunaan tenun endek sebagai seragam kerja di jajaran Pemkot Denpasar sudah sejak 
walikota terdahulu. Penggunaan seragam endek bagi PNS ditingkatkan, dari semula 
seminggu sekali menjadi seminggu dua kali (Kamis dan Jumat); 

b. Walikota Denpasar menerbitkan Surat Edaran berisi imbauan kepada DPRD, BUMN/BUMD, 
pelaku usaha dan siswa yang berdomisili di Denpasar untuk menggunakan pakaian 
endek bebas pada hari Jumat; 

c. menggelar dan aktif mengikuti pameran untuk mempromosikan produk kain tenun; 

Gambar 24 Denpasar Festival yang menghadirkan berbagai model baru kreasi baju terbuat dari tenun endek 

d. mengikuti kegiatan promosi/pameran tingkat nasional maupun internasional, seperti 
Pameran lnacraft, Jakarta Fashion and Food Festival (JFFF), Trade Expo Indonesia dan 
promosi di ajang internasional yang pernah diikuti yaitu Festival Indonesia 2012 di 
Melbourne, Australia; dan 

e. memfasilitasi pengadaan tempat sebagai media pemasaran dan penunjang kreatifitas 
bagi pengembangan tenun bordir, endek, dan songket Kota Denpasar yang terletak di 
Pasar Kumbasari lantai V yaitu dengan nama Imperium Kumbasari. Dekranasda Kota 
Denpasar, PO Pasar Kota Denpasar dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk menyerahkan 
manajemen pengelolaan Imperium Kumbasari kepada Asbest dan APPMI . 
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Koordlnasl dan Pengorganlsaslan Proses 
Keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya menjadikan tenun tradisional sebagai 
ikon kota untuk peningkatan ekonomi, tidak terlepas atas langkah koordinatif dari berbagai 
SKPD yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini: 

No Nama Pihak Peran Langkah yang Diambil 

1 Walikota lnisiator dan pengambilan · Membangun gagasan untuk mengembangkan 

Denpasar kebijakan tenun sebagai ikon untuk peningkatan 
ekonomi 

· Menginstruksikan jajaran SKPD untuk 
menyiapkan perencanaan dan penganggaran 
pengembangan program 

· Membangun kesepahaman di antara SKPD 

2 Dinas Sebagai leading sector dari · Menjadi motor penggerak pelaksanaan 

Perindustrian pelaksanaan program program pengembangan tenun 

dan pengembangan budaya tenun · Menyiapkan perencanaan dan penganggaran 

Perdagangan secara detil program tersebut 

· Menyiapkan tim khusus (Tim Tekstil) sebagai 
tenaga ahli pengembangan kreatifitas tekstil Bali 

· Menyiapkan fasilitas pendukung dalam 
pelaksanaan program 

· Menyiapkan usulan kebijakan kepada walikota 
untuk pelaksanaan program 

· Menyiapkan tenaga pendukung untuk 
program peningkatan kapasitas bagi para 
pengrajin tenun 

3 Bagian Sebagai SKPD pelaksana program · Menyiapkan perencanaan dan penganggaran 

Ekonomi dan pengembangan budaya tenun Bali program pengembangan budaya tenun 

Pembangunan untuk potensi pengembangan · Menyiapkan tenaga pendukung dan fasilitas 

Sekretariat ekonomi lokal pendukung 
Daerah sebagai · Menyiapkan usulan kebijakan kepada walikota 

Sekretaris 
Dekranasda 

4 Bappeda Sebagai koordinator perencanaan · Menyiapkan perencanaan dan penganggaran 

program yang komprehensif 
· Mengkoordinasikan seluruh SKPD yang terlibat 

dalam program 

5 Badan KB dan Sebagai SKPD pelaksana program · Menyiapkan perencanaan dan penganggaran 
pp pengembangan budaya tenun program pengembangan ekonomi lokal, 

untuk pengembangan ekonomi dengan sasaran mayoritas perempuan 

lokal khususnya bagi pengrajin · Mengkoordinasikan seluruh SKPD maupun 

perempuan pihak terkait 
· Menyiapkan tenaga dan fasilitas pendukung 
· Menyiapkan usulan kebijakan kepada walikota 
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No Nama Pihak Peran Langkah yang Diambil 

6 Dinas Sebagai instansi sumber, pemberi · Menyiapkan perencanaan dan penganggaran 
lnformasi dan dan penyebar informasi program terkait dengan program kesehatan untuk 
Komunikasi dan promosi terkait tenun, pengembangan budaya tenun. 

songket dan bordir. · Menyiapkan sosialisasi, promosi dan 
pemasaran produk, dan penggunaan tenun 
Bali untuk seragam karyawan. 

· Menyiapkan usulan kebijakan kepada walikota 

7 Din as Sebagai SKPD pelaksana program · Memasukkan informasi tenun endek dalam 
Paristiwa promosi alat/media promosi mereka tentang Denpasar 

TabellS Plhak dan peran yang diambil dalam pemberdayaan pengrajln tenun endek 

Keterllbatan Publlk dan lnstansi Pemerintah Lalnnya 

Program pemberdayaan pengrajin kain tenun tidak akan berjalan baik tanpa keterlibatan publik 
dan instansi lain. Program ini memang menjadikan masyarakat pengrajin tenun menjadi subyek 
pelaksanaan, sehingga memberikan manfaat langsung bagi mereka maupun bagi pengembangan 
tenun sebagai budaya lokal untuk mengangkat potensi ekonomi daerah . 

Berikut instansi dan elemen masyarakat yang terlibat dalam program ini: 

No lembaga Peran Langkah yang Diambil 

1 DPRD Sebagai pengambil kebijakan Membahas, mengkritisi dan memutuskan 
(khususnya anggaran) kebijakan pengembangan budaya tenun dan 
peng·embangan budaya tenun dan pemberdayaan perempuan dalam 
Denpasar dan pemberdayaan penguatan ekonomi keluarga 
perempuan dalam penguatan 
ekonomi keluarga 

2 Asosiasi Mitra dan praktisi pengembangan · Menjadi wadah para pengrajin dan penenun 
Bordir, Endek budaya tenun dan bordir untuk pengembangan budaya, peningkatan 
dan Songket kapasitas, promosi dan pengembangan 
(As best) kreatifitas tenun dan bordir. 

· Menjadi representasi para pengrajin dan 
penenun dengan pihak lain seperti pemerintah 
dan swasta. 

3 Asosiasi Mitra dan praktisi pengembangan · Menjadi wadah para perancang dan 
Perancang, fashion tenun pengusaha mode untuk peningkatan 
Pengusaha kapasitas, promosi dan pengembangan 
Mode kreatifitas mode dari tenun dan bordir. 
Indonesia · Menjadi representasi para perancang dan 
(APPMI) pengusaha mode tenun dan bordir dengan 

pihak lain, seperti pemerintah dan swasta. 
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No Lembaga Peran Langkah yang Diambil 

4 Bank Mandiri Mitra Pengembangan Program Memberikan dukungan fasilitas dan promosi 
pengembangan tenun dan bordir untuk 
pengembangan ekonomi lokal 

5 Sekolah Mitra kerjasama pengembangan Mengenalkan dan mengajarkan budaya, teknik 
Menengah program pengembangan tenun pembuatan dan potensi pengembangan 
Kejuruan wirausaha tenun kepada siswa ajar 
(SMK) 

6 Media Massa Mitra pendukung pengembangan Mempublikasikan upaya pemkot mengangkat 
program budaya tenun, promosi dan pemasaran produk 

dan kegiatan promosi tenun dan bordir kepada 
publik. 

Tabel16 Peran pihak luar dalam melestarikan tenun endek 

Keahlian utama 

Dalam pelaksanaan program pengembangan ekonomi lokal khususnya budaya tenun, beberapa 
keahlian dibutuhkan agar berjalan lancar. Keahlian tersebut adalah sebagai berikut: 

No 
Keahlian Utama 

Guna /Tugas 
Latar Belakang 

yang Dibutuhkan Pendidikan 

1 Perencana dan · Menyusun analisis masalah dan kebutuhan Sarjana S-1 
penyusun anggarart pengembangan budaya tenun Bali . 

· Menyusun rancangan program dan anggaran 
pengembangan industri tenun dan bordir 
se rta UKM lain yang komprehensif. 

2 Ahli Tekstil · Memberikan analisis dan pandangan tren Sarjana S- 1 (lebih 
perkembangan tekstil dan peluang diutamakan dari jurusan 
pengembangan kreatifitas tekstil ke depan. desain, tekstil) 

· Mendampingi, membina dan meningkatkan 
kapa sitas para pengrajin, penenun, 
pengusaha dan perancang busana . 

3 Ahli Ekonomi · Memberikan analisis dan pandangan tren Sarjana S- 1 (lebih 
ekonomi bagi pengembangan ekonomi ke diutamakan dari jurusan 
depan dalam prospek tenun. ekonomi, manajemen) 

4 Ahli Pemasaran · Memberikan analisis dan pandangan tren Sarjana S- 1 (lebih 
pasar untuk pengembangan tenun endek, diutamakan dari jurusan 
songket dan bordir ke depan. marketing, ekonomi, 

manajemen) 
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No Keahlian Utama 
Guna /Tugas 

latar Belakang 
yang Dibutuhkan Pendidikan 

5 Pengarusutamaan · Memberikan analisis dan pandangan Sarjana S-1 
gender kedudukan perempuan dalam proses 

penopang ekonomi keluarga dari sektor 
informal. 

· Memberikan masukan, kriti k dan 
pengawasan terhadap proses pelaksanaan 
program pengembangan ekonomi lokal yang 
banyak dilakukan oleh perempuan. 

6 Ahli Hukum · Menganalisis kebutuhan aspek dan Sarjana S-1 (lebih 
rancangan akademis dalam menyusun diutamakan dari jurusan 
peraturan terkait pengembangan ekonomi hukum) 
lokal, khususnya budaya tenun. 

7 Ahli Komunikasi · Memberikan analisis dan pandangan Sarjana S-1 (lebih 
kebutuhan sosialisasi, publikasi dan hubungan diutamakan dari jurusan 
dengan media massa komunikasi) 

· Melakukan sosialisasi dan publikasi program 
pengembangan budaya tenun kepada publik. 

Tabel17 Keahlian utama yang diperlukan dalam memberdayakan pengrajin tenun endek 

Anggaran Penerapan Good Practice 

Program pengembangan tenun tradisional sebagai upaya mengangkat budaya daerah dan 
penguatan ekonomi lokal. Kota Denpasar merupakan kerja integrasi beberapa SKPD, terutama 
Dinas Perindag, Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota, dan Dinas lnfokom. Karenanya, 
anggaran yang dibutuhkan dialokasikan oleh masing-masing SKPD terkait, seperti anggaran 
untuk pelatihan dan pengadaan alat tenun. 

C. Evaluasi Model Praktik Baik 

Keberlanjutan dan Replikasi Good Practice 

lnisiatif Pemkot Denpasar mengembangkan tenun tradisional untuk mengangkat budaya daerah 
dan penguatan ekonomi lokal sejalan dengan visi Kota Denpasar, yaitu "Denpasar kreatif 
berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan" yang salah satu satu misinya 
adalah meningkatkan pelayanan publik menuju kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam 
Peraturan Walikota No. 30 Tahun 2010 Tentang RPJMD 2010- 2015. 

Keberadaan Imperium Kumbasari sebagai pusat promosi dan kreasi diharapkan mampu 
mempopulerkan kain tenun tradisional dan menggerakkan ekonomi lokal. Untuk menjaga 
keberlanjutan upaya me111berdayakan tenun, Pemerintah Kota mengharuskan dan mengimbau 
penggunaan seragam tenun endek dan menjadikan teknik pembuatan kain tenun masuk 
kurikulum sekolah menengah kejuruan. 
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Setiap daerah di Indonesia memiliki produk budaya dan tradisi yang mempunyai nilai sejarah 
dan nilai jual tinggi. _Pengalaman Kota Denpasar mempopulerkan kain tenun tradisional dan 
menjadikannya sebagai penggerak ekonomi lokal sangat mungkin diterapkan di daerah lain. 

Faktor Sukses Utama 

Untuk dapat mereplikasi kegiatan ini setidaknya ada beberapa prakondisi dan faktor sukses 
utama, yaitu: 
1. Komitmen kuat pimpinan daerah dan kesungguhan seluruh aparat untuk memahami 

potensi daerahnya untuk penguatan ekonomi pengrajin tradisional maupun pengembangan 

potensi ekonomi daerah. 
2. Sinergi dan kerjasama yang kuat dari seluruh pihak terkait untuk mengangkat potensi 

budaya dan ekonomi lokal. 
3. Kesamaan pemahaman dan kesadaran tinggi dari seluruh jajaran pemerintah kota maupun 

komponen masyarakat akan pentingnya menyelamatkan budaya tradisional, baik tenun 
maupun produk makanan, untuk pengembangan ekonomi lokal. 

Tantangan dan Hambatan Utama 

Dalam pengembangan program ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, antara 

lain: 
1. Rendahnya minat generasi muda untuk melestarikan budaya tradisional (kain tenun) sehingga 

mayoritas penenun adalah kalangan lanjut usia. 
2. Bahan baku yang masih diimpor, sehingga harga tenun masih mahal. 

3. Pembuatan kain tenun menggunakan alat yang masih tradisional, sehingga membutuhkan 

waktu lama. 
4. Tenun endek, bordir maupun songket Denpasar harus bersaing dengan produk serupa dari 

daerah lain. Perlu promosi yang gencar atas kekhasan tenun Denpasar dan peningkatan 

kreatifitas untuk memenangkan persaingan pasar. 

D. Analisis Model Good Practice Berdasarkan Perspektif Reformasi Birokrasi 

Perubahan pada bidang peraturan perundang-undangan 

Pemeritah Kota Denpasar menerbitkan surat-surat keputusan, seperti SK Walikota tentang Tim 
Tekstil yang bertugas meningkatkan kemampuan menjawab tren pasar bidang tekstil, dan SE 
Walikota berisi imbauan penggunaan tenun sebagai seragam pada kantor swasta dan BUMD. 

Namun demikian, demi menjaga keberlangsungan program ini, perlu kiranya disiapkan payung 
hukum yang lebih kuat sehingga mampu menjamin keberlanjutan di masa mendatang. 

Perubahan pada bidang pe/ayanan publik 

Sejumlah SKPD yang terlibat dalam program pengembangan tenun trad isional, sejauh ini telah 

menunjukkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kerjasama antar instansi dan lembaga 
memberikan hasillebih baik. Hal itu terlihat dari peningkatan produksi kain tenun dari tahun 
ke tahun untuk memenuhi permintaan pasar. 
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Perubahan pada bidang organisasi 

Dalam upaya pengembangan ekonomi lokal terutama budaya tenun, Bagian Ekonomi dan 
Pembangunan Sekretariat Daerah merupakan pembina dari Dekranasda (Sekretaris) yang 
merupakan motor penggerak promosi produk lokal sejak tahun 2009. Peningkatan produksi 
kain tenun untuk memenuhi permintaan pasar menjadi tugas Disperindag. Sementara Tim 
tekstil bentukan Pemerintah Kota Denpasar bertugas memfasilitasi pengrajin agar terus 
meningkatkan kreasi produknya sesuai perkembangan tren mode. 

Perubahan pada bidang sumber daya manusia 

Program pemberdayaan pengrajin tenun untuk meningkatkan ekonomi lokal Kota Denpasar 
merupakan program lintas sektor, melibatkan sejumlah SKPD. Karenanya selain meningkatkan 
kemampuan masing-masing, perlu kerjasama, koordinasi dan integrasi antar-SKPD untuk 
meningkatkan pelayanan masyarakat. 

Perubahan pada pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur 

Dengan upaya dan kerja keras seluruh pihak, baik pimpinan, staf maupun seluruh komponen 
masyarakat, program pemberdayaan pengrajin tenun sekaligus juga merupakan program untuk 
kesejahteraan masyarakat. Terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja, bahwa aparat sebagai 
pelayan masyarakat harus lebih peka dan lebih banyak turun ke masyarakat untuk mengidentifikasi 
potensi daerahnya. 
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s I 
Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten Sragen 

Ringkasan Eksekutif 

Latar Belakang 
Luas Wilayah Kabupaten Sragen 941.55 km2, terbagi atas 20 kecamatan, 8 kelurahan dan 200 
desa. Warga miskin Sragen yang hampir 40 persen dari jumlah penduduk. Penyediaan kemudahan 
pelayanan kepada rakyat miskin berarti memberikan pelayanan publik kepada sebagian besar 
masyarakat Kabupaten Sragen. Dengan memberikan pelayanan dasar, diharapkan tingkat 
kesejahteraan, kemakmuran, dan taraf hid up masyarakat miskin di Sragen dapat meningkat. 

Situasi Sebelum lnisiatif 

Sebelum 2012, tidak ada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang fokus dan terintegrasi 
dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Angka kemiskinan masih sangat besar, namun 
tidak didekati secara langsung dan menjadi prioritas. Penanggulangan kemiskinan memang 
sudah menjadi tugas dan fungsi beberapa SKPD, namun kenyataan di lapangan menunjukkan 
penanganannya belum terintegrasi, sering terjadi ego sektoral, diskoordinasi, dan masih terjadi 
kerancuan data dalam menentukan kategori warga miskin. 

Pada sisi lain, pola pelayanan bagi warga miskin tersebar di SKPD sehingga menyulitkan dan 
membebani pemohon/warga miskin. Warga tidak cukup sekali datang ke satu lembaga saja. 

lnovasi 

Menanggapi belum padunya penanganan pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten 
Sragen membentuk Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK). Unit ini 
menyatukan layanan kemiskinan secara terintegrasi di satu tempat (one stop service). UPTPK 
mengintegrasikan semua pelayanan kemiskinan yang selama ini secara terpisah dilaksanakan 
di berbagai SKPD. 

Dengan adanya UPTPK, masyarakat cukup datang sekali ke UPT dan sudah mendapatkan 
informasi jawaban untuk tiga kebutuhan dasar: pendidikan (beasiswa pendidikan), kesehatan 
(jaminan kesehatan daerah (jamkesda)) dan sosial-ekonomi (rumah tidak layak huni atau dana 
santunan kematian) . Kewenangan UPTPK adalah memverifikasi dan merekomendasi warga 
miskin penerima layanan/bantuan. lmplementasi program dan pertanggungjawaban keuangan 
berada di SKPD Teknis. UPT-PK memiliki 18 jenis pelayanan dengan standar waktu rata-rata 3 
hari dan biaya gratis. 

Gagasan awal pendirian UPT-PK berasal dari Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, SH, MH. 
Gagasan UPTPK diwujudkan pada tanggal 27 Mei 2012. 
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Hasil yang Dicapai dan Dampaknya Terhadap Masyarakat 
Sampai dengan bulan November 2012, UPTPK telah memberikan rekomendasi Jamkesda kepada 
2564 pemohon. Pada layanan pendidikan, UPTPK telah memberikan 37 rekomendasi pelayanan 
beasiswa baik dalam bentuk beasiswa SO, SMP/MTS, SMA/MA, SMK dan perguruan tinggi pada 
765 siswa miskin di Kabupaten Sragen. 

Sedangkan untuk bidang layanan sosial ekonomi, UPTPK selama tahun 2012 telah memberikan 
dana santunan uang duka cita pada 1.470 jiwa miskin di seluruh Kabupaten Sragen. Untuk 
kebutuhan beras, bidang layanan sosial ekonomi telah memberikan layanannya kepada 83.366 
penduduk rumah tangga miskin sebanyak 1.250.490 ton beras selama periode bulan Juni 
sampai dengan Desember 2012. Tujuh bulan berdiri, keberadaan UPT-PK telah menunjukkan 
terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan di antara SKPD terkait. 

Pada bidang pelayanan publik, terjadi perubahan kualitas layanan yang dapat dilihat dari jangka 
waktu pelayanan. Paling lama tiga hari, warga sudah harus mendapatkan hasillayanan (bisa 
produk atau jawaban kepastian tindak lanjut). Bahkan banyak permohonan selesai dalam waktu 
kurang dari 3 hari (bisa 2 atau 1 hari, atau bahkan dalam hitungan jam dan menit). 

Warga masyarakat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan dan kebutuhannya 
langsung ke seksi yang menangani, atau dapat ke Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan 
Masyarakat. Dengan demikian Kabupaten Sragen telah melakukan perubahan pada pemberian 
layanan, khususnya untuk masyarakat miskin. Unsur-unsur pelayanan UPTPK Kabupaten Sragen 
telah memenuhi stan dar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 36 Tahun 
2012 mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan. 

Pada bidang tatalaksana, terjadi perbaikan ditandai dengan standard operating procedures 
(SOP) yang sederhana, menghilangkan proses yang tidak perlu, dan terdapat pendelegasian 
kewenangan dari SKPD terkait kepada UPTPK. Misalnya para pendaftar Kartu Saraswati tidak 
memerlukan lagi surat keterangan miskin dari lurah dan camat. Mereka langsung mendapatkan 
pelayanan di Puskesmas, RSUD Sragen atau RS rujukan. Begitu juga dengan layanan beasiswa 
untuk siswa miskin, pemberian rekomendasi dan verifikasi cukup dilakukan oleh UPTPK. Dinas 
Pendidikan Sragen hanya menyediakan anggaran. 

Ada perubahan pola pikir dan budaya kerja . Sebagian staff UPTPK berasal dari SKPD teknis yang 
tidak pernah berhubungan langsung dengan layanan masyarakat (Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah/Bappeda), Dinas Perdagangan lndustri dan Koperasi- Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah/Disperinkop UMKM, lnspektorat Wilayah Kabupaten/ltwilkab, Dinas Pariwisata, 
dan Dinas Pendidikan). Ketika masuk ke UPTPK dengan adanya penerapan standar pelayanan 
mendorong perubahan, mereka bekerja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 
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Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan 
Kabupaten Sragen 

A. Gambaran Umum 

PETATINO K AT KEl'\II I SKI NAN K..ADU P ATE N S R AGEN 
TAH l.JN 2 0 1 1 

Gambar 25 Peta Tingkat Kemiskinan Kab. Sragen 2011 

Penduduk Kabupaten Sragen berjumlah 877.402 jiwa (2009) terdiri dari 433.987 laki-laki dan 
443.415 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Sragen 932/km2 (2010). Secara geografis 
batas-batas wilayah Kabupaten Sragen adalah: sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 
Ngawi Jawa Timur, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah selatan 
berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 
Grobogan. Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941.55 km2 yang terbagi atas 20 kecamatan, 
8 kelurahan dan 200 desa. 

Jumlah warga masyarakat miskin Sragen hampir 40 persen dari jumlah penduduk, maka 
memberikan kemudahan pelayanan kepada mereka berarti memberikan pelayanan publik 
kepada sebagian besar masyarakat Sragen. Dengan memberikan pelayanan dasar, diharapkan 
tingkat kesejahteraan, kemakmuran, dan taraf hidup masyarakat miskin di Kabupaten Sragen 
dapat meningkat. 

Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi 

Lembaga-lembaga atau SKPD (satuan kerja perangkat desa) yang fokus pada penanggulangan 
kemiskinan belum terintegrasi. Angka kemiskinan masih sangat besar, namun tidak didekati 
secara langsung dan dijadikan prioritas. Penanggulangan kemiskinan memang sudah menjadi 
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) beberapa SKPD, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan 
sering terjadi ego sektoral, inkoordinasi, dan terjadi kerancuan terutama pada basis data yang 
digunakan. Pada sisi lain, pola pelayanan bagi warga miskin selama ini bersifat parsial di berbagai 
satuan kerja (satker) sehingga menyulitkan dan membebani pemohon/warga miskin. 

Pengantar Model Good Practice dan Unsur-Unsur lnovasi 

Pendirian Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen (UPTPK) 
merupakan salah satu wujud dari visi dan misi Bupati yang ingin meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat (warga miskin). UPTPK menangani masalah kemiskinan secara terintegrasi di satu 
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tempat (one stop service) . UPTPK mengintegrasikan semua pelayanan penanggulangan 
kemiskinan yang selama ini secara terpisah dilaksanakan di berbagai SKPD. Warga masyarakat 
cukup sekali datang ke UPT dan sudah mendapatkan informasi jawaban untuk 3 kebutuhan 
dasar: pendidikan (beasiswa pendidikan), kesehatan Uamkesda) dan sosial-ekonomi (rumah 
tidak layak huni atau dana santunan kematian). 

Dari segi penyelenggaraan, pelayanan UPTPK dapat menurunkan biaya, misalnya dapat dilihat 
dari: 
a. Personil: cukup diperlukan 3- 5 personil di setiap Seksi UPTPK untuk melakukan 18 jenis 

pelayanan (jumlah pegawai UPTPK sebanyak 23 orang). 
b. Data: hanya menggunakan data BPS (Badan Pusat Statistik), sehingga tidak ada problem 

data yang membuat data kemiskinan di Sragen menjadi berbeda dan tidak sinkron. 
c. Tarif: semua pelayanan di UPTPK Kabupaten Sragen GRATIS. 

Dari sisi birokrasi pembentukan UPTPK oleh pemerintah Kabupaten Sragen merupakan reformasi 
dalam memperbaiki pelayanan publik. Perubahan-perubahan yang dilakukan merupakan 
terobosan-terobosan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan· kemiskinan (menghilangkan 
proses, mengubah tata laksana pelayanan dan melakukan upaya penghematan) . 

Hasil yang Dicapai dan Dampaknya Terhadap Masyarakat 

Sejak berdiri pada tanggal 27 Mei 2012, UPTPK memiliki 18 jenis pelayanan dengan standar 
waktu pelayanan rata-rata 3 hari dan gratis. Berikut di bawah ini nama jenis pelayanan dan 
standar waktu pelayanan: 

-NO JENIS PELAYANAN WAKTU BIAYA 

1 Penerbitan Kartu Saraswati 3 hari GRATIS 

2 Rekomendasi Jamkesda 3 hari GRATIS 

3 Rujukan Jamkesmas 3 hari GRATIS 

4 Pemberian pelayanan alat dan obat kontrasepsi 3 hari GRATIS 

5 Beasiswa Mahasiswa Berprestasi 3 hari GRATIS 

6 Penanganan pekerja anak dan anak putus sekolah 3 hari GRATIS 

7 Bantuan biaya pendidikan non formal 3 hari GRATIS 

8 Bantuan biaya pendidikan siswa miskin 3 hari GRATIS 

9 Santunan kemiskinan 3 hari GRATIS 

10 Bantuan peralatan industri rumah tangga 3 hari GRATIS 

11 Program keluarga harapan 3 hari GRATIS 
12 Bantuan sosial PMKS 3 hari GRATIS 

13 Perbaikan rumah tangga layak huni 3 hari GRATIS 

14 Pemberian Raskin 3 hari GRATIS 

15 Jaminan sosiallanjut usia terlantar 3 hari GRATIS 
16 Jaminan sosial penyandang cacat berat 3 hari GRATIS 

17 Pemugaran perumahan 3 hari GRATIS 

18 Pelatihan teknologi tepat guna 3 hari GRATIS 

Tabel18 Jenis Pelayanan dan Standar Waktu 

78 Kumpula n Praktik-Praktik Baik lnovasi Daera h 



Sampai dengan November 2012, UPTPK telah memberikan rekomendasi Jamkesda kepada 
2564 pemohon. Berikut di bawah ini data jumlah pemohon Jamkesda per kecamatan . 
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Gambar 26 Jumlah Pemohon Jamkesda per Kecamatan 

NO KECAMATAN 
JENIS REKOMENDASI PENERIMA 

so SMP / MTS SMA / MA SMK PT BEASISWA JUMLAH 

1 SUKODONO 1 37 2 11 0 0 55 
2 KARANGMALANG 3 23 4 39 1 6 76 
3 NGRAMPAL 2 12 8 18 0 1 41 
4 KALIJAMBE 0 1 2 5 0 1 9 
5 SAMBIREJO 0 43 3 10 0 2 58 
6 GEMOLONG 0 0 8 2 0 1 11 
7 MIRI 0 5 2 11 0 1 19 
8 PLUPUH 0 0 2 24 0 3 29 
9 TAN ON 0 12 10 25 0 3 50 
10 GESI 0 0 2 7 0 3 12 
11 MAS RAN 0 3 2 21 0 3 29 
12 SAMBUNGMACAN 0 8 17 24 0 2 51 
13 SUMBERLAWANG 0 4 9 10 0 0 23 
14 SIDOHARJO 0 12 3 24 0 3 42 
15 SRAGEN 3 39 14 34 1 5 96 
16 KEDAWUNG 0 7 3 14 0 1 25 
17 GONDANG 0 16 20 33 0 1 70 
18 MONDOKAN 0 18 4 17 0 1 40 
19 TANGEN 0 2 1 16 0 0 19 
20 JENAR 1 3 1 5 0 0 10 

JUMLAH 10 245 121 350 2 37 765 

~ 19 Penduduk ~ Tmh Dilayani Sebi Pendidiki.n (31 Sep 2012) 

Pada layanan pendidikan, UPTPK telah memberikan 37 rekomendasi pelayanan beasiswa untuk 
SO, SMP/MTS, SMA/MA, SMK dan Perguruan Tinggi pada 765 siswa/mahasiswa miskin di 
Kabupaten Sragen. 
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Sedangkan untuk bidang layanan sosial ekonomi, UPTPK telah menyalurkan dana santunan 
uang duka cita pad~ 1.470 jiwa miskin di seluruh Kabupaten Sragen selama tahun 2012. 

NO LOKASI PENETAPAN PERU BAHAN JUMLAH KET 

1 Kalijambe 21 23 44 

2 Plupuh 31 73 104 

3 Masaran 20 15 35 

4 Kedawung 33 46 79 

5 Sambirejo 9 65 74 

6 Gondang 28 68 96 

7 Sambungmacan 26 29 55 

8 Ngrampal 8 32 40 

9 Karangmalang 15 49 64 

10 Sragen 16 69 85 

11 Sidoharjo 12 30 42 

12 Tanon 38 62 100 

13 Gemolong 36 94 130 

14 Miri 40 5 45 

15 Sumberlawang 39 69 108 

16 Mondokan 29 98 127 

17 Sukodono 36 90 0 126 

18 Gesi 14 27 41 

19 Tangen 6 24 30 

20 Jenar 21 24 45-

J U M LAH 478 992 1470 

Tabel 20 Alokasi Data Santunan dan Beras Miskin 

Untuk kebutuhan beras, bidang layanan sosial ekonomi telah memberikan layanan kepada 
83.366 penduduk rumah tangga miskin dengan jumlah total1.250.490 ton beras selama periode 
Juni - Desember 2012. 
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KEBUTUHAN PROGRAM RASKIN 
PER BULAN ( .JUNI SID DESEMBER 2012) 

KABUPATEN SRAGEN 
JML GD. DUYUNGAN GD.MASARAN TOTAL 

NO KECAMATAN DESA RTS TONASE RTS TONASE RTS TONASE KET 
4 1 

r--1--g A 1 7 
0 2 859 42 885 f- 7 2.355 35.325 2.355 35.325 f- 10 4 347 65205 4.347 65.205 

MASARAN 13 5 626 84390 5.626 84.39~ 
NGRAMPAL 8 3470 52 050 
KALIJAMBE 14 5 617 84255 

2 GONDANG 9 3 296 49440 3 296 49440 
SUKODONO 9 3 519 52 785 3 519 52785 
MONDOKAN 9 3 906 58 690 3 906 58690 
SAMBUNG MACA 9 4 637 69555 4 637 69 555 
PLUPUH 16 5 058 75 870 5 058 75 870 
SUMBERLAWANG 11 6 268 94020 6 268 94020 
GEMOLONG 14 4 853 72 795 4 853 72 795 

3 JENAR 7 3 991 59 865 3 991 59 865 
KEDAWUNG 10 3 .583 53 745 3 583 53 745 
KARAN~MALANG 10 3 .687 55 305 3 687 55 305 

7 3 042 45 630 3 042 45630 
8 2 813 42195 2 813 42195 

A 16 6 710 100 650 6 710 100 650 
208 48009 720 135 35 367 530 355 83 366 1 250 490 

Tabel 21 Daftar Santunan Uang Duka Per Kecamatan 2012 

Dari beberapa data dan rekomendasi, dapat disimpulkan bahwa keberadaan UPTPK meski baru 
7 bulan, namun telah menunjukkan terjadinya koordinasi integrasi program kemiskinan di 
antara SKPD terkait. 

Situasi Sebelum lnisiatif Sesudah lnisiatif 

·:·Angka'kemiskinan tinggi tetapi belum jadi prioritas ·:· Terjadi koordinasi integrasi program kemiskinan 

~·Tidak ada SKPD/Lembaga yang fokus pada diantara SKPD terkait karena basis data yang 

penanggulangan kemiskinan dipergunakan sama. 

·:·Terjadi perbedaan basis data yang digunakan ·:·Pelayanan menjadi efektif dan efisien. Pemohon 

(egosektoral SKPD yang menangani masalah atau warga miskin cukup datang satu kali dan 

kemiskinan) sudah mendapat informasi jawaban untuk 3 

.;.Pelayanan yang diberikan justru membebani 
kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan dan 

pemohon/warga miskin. Dikarenakan harus ke 
sosial-ekonomi) sekaligus dari maksimal 3 hari 

pergi ke berbagai dinas/SKPD, waktu yang lama 
bisa dalam beberapa jam saja dan tanpa dipungut 

dan memakan biaya. 
biaya. 

Tabel 22 Situasi Sebelum dan Sesudah lnovasi 

B. Metodologi Dalam Perancangan dan Penerapan Good Practice 

Proses Peroncangan Good Practice: Penggagos, Pelaku Utoma dan Penggerok: 

Gagasan awal pendiri~n UPTPK berasal dari Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, SH, MH. 
Pelaku utama adalah Sekretariat TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) 
dan sebagai penggerak adalah UPTPK. 

Proses Penerapan Good Practice dan Tahapan Kegiatan 

Langkah-Langkah yang dilakukan: 

Pembentukan unit ini berdasarkan peraturan Bupati No. 2/2012 tanggal 2 Januari 2012. UPTPK 
diilhami oleh cerita sukses (success story) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
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BPTPM (Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal) Kab. Sragen. Langkah berikutnya 

adalah pembentukan t im serta perumusan SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) kelembagaan 

UPTPK Kab. Sragen. Tahap selanjutnya yakni persiapan sarana (fisik bangunan, tata letak kantor), 

prasarana, rekruitmen SDM, dan penyusunan SOP (standard operating procedure). Berikut di 

bawah ini adalah bagan organisasi UPTPK: 

KEPALA 

SUB BAG 

TATA USAHA 
~ 

I I I I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

Penanggulangan Penanggulangan Penanggulangan Data Pelaporan 
Kemiskinan Berbasis Kemiskinan Berbasis Kemiskinan Berbasis dan Pengaduan 

Pendidikan Kesehatan Sosial dan Ekonomi Masyarakat 

Gambar 27 Bagan Susunan Organisasi UPTPK 

Pada awal pembentukannya, personel UPTPK mayoritas be rasa I dari SKPD Teknis yang semula 
telah menangani kemiskinan, memahami prinsip-prinsip dasar pelayanan, memiliki kompetensi, 
dan kinerja (performance) yang baik. Sebagian lainnya berasal dari SKPD lain dengan 

pertimbangan prestasi, kompetensi serta kinerja. Dasar pelaksanaan tugas para personel 
UPTPK adalah Surat Perintah Penugasan yang ditandatangani oleh Bupati Sragen. 

Kerangka aturan yang dikeluarkan untuk memayungi good practice tersebut, adalah: Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 

Koordinasi dan Pengorganisasian Proses 

Kewenangan UPTPK adalah memverifikasi dan merekomendasi warga miskin penerima 

layanan/bantuan. lmplementasi program dan pertanggungjawaban keuangan berada di SKPD 

Teknis. Pada tahapan pelaksanaan/operasional UPTPK juga melibatkan Badan Pusat Statistik 

Kab. Sragen . Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah: 

NO NAMAPIHAK PERAN DAN KETERLIBATAN 

1 Bupati Sragen Memberikan dukungan dan komitmen 

M emberikan kebijakan strategis termasuk pendanaan dan 

kerjasama dengan pihak ketiga 

2 Kepala Unit Pelayanan Terpadu M emberi masukan berupa kajian dan melaksanakan analisis 

Penanggulangan Kemiskinan pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan 

Merumuskan kebijakan teknis 
M e la kukan pe ngkoordinasian dengan SKPD terkai t 

3 BPS Kabupaten Sragen Menyediakan database kemiskinan 
Memberi informasi terbaru tentang database kemiskinan 
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NO NAMAPIHAK PERAN DAN KETERLIBATAN 

4 Dinas Kesehatan Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pendanaan 
pelayanan Jamkesmas 

5 Dinas Pendidikan Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pendanaan 
pelayanan beasiswa untuk siswa miskin 

6 Dinas Kesejahteraan Sosial Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pendanaan 
pelayanan untuk santunan kematian dan bantuan untuk 
Rumah Tidak Layak Huni 

7 Dinas Perindagkop Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pendanaan 
pelayanan untuk pelatihan dan bantuan peralatan industri 
rumah tangga 

8 Badan Diklat dan Litbang Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pendanaan 
pelayanan untuk pelatihan dan bantuan peralatan industri 
rumah tangga 

9 Bagian Sumber Daya Alam Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pendanaan 
pelayanan untuk beras miskin 

10 Bagian Kesra Setda Bertanggung jawab atas pendanaan operasional internal 
UPTPK 
Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelayanan beasiswa 
miskin 

11 Bappeda Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelayanan 
Ruselawati/Rumah Tidak Layak Huni 

12 Disnakertrans Bertanggung jawab atas maraknya fenomena pekerja anak 
dan ketersediaan lapangan pekerjaan 

Tabel 23 Pihak dan Peran mereka untuk program UPTPK Sragen 

Sesuai bagan yang memuat alur mekanisme kerja UPTPK, Hasil verifikasi dan rekomendasi 
UPTPK diberikan dalam bentuk: 

H asyarakat: 

SICPD/UPTPK 

l 
I ADA I 

'nM+SI!ICSI 

lli!KOM I!NDASJ: 

f 
;;.#~".i'J.J._ ... rJ 

Gam bar 28 Alur Mekanisme Kerja UPTPK, Sragen 

DJ:DATA 
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a. Pelayanan UPTPK bidang Kesehatan: Kartu Saraswati (Sa rase Wargo Sukowat1l, yakni berupa 
kartu sehat untuk warga miskin; meliputi Saraswati Melati, Saraswati Menur, dan Saraswati 
Kenanga. 

SARASWATI ............... 
~T!N SRAOEN 

.......... AoaloW :2013~ 

- : SUiAANI 
Tgl.l.- : ._.,_1.. --.~ 
- : CNIDIA£JO RT ~ ICESAY-04 RT 15 

KWIIHOEN. GEMOLONG. SRAOEH ,...,.___ 
: GEUOlONG 
=-·~201~~~----

Gam bar 29 Kartu Saraswati Melati 

~ SARASWATI ~ S...WWgo*'*-
KABUPATEN SRAGEN _,._ 

Hornor~ : 201375o&35720e660 
N1ma : SUHARNI 
Tgi.IMW : ~1988 Jenlt-.., :~ 
- : CANOIREJORT~KEBAYAAAN04RT15 

KWAHGEN. GENOlONG. SRAGEN 
:~ 

: GENOlONG 
: Januori . ~201'3t-:f~:------

Gam bar 30 Kartu Saraswati Menur 

SARASWATI .... -.. ....... 
ICMUMI'EIIIRAGBt 

_._..... .~ - ,...,.. 
¥~ ......,,.. --lirlllllllll =~ 
.,._ .CWDIIEJORT·~ .. RT t5 

-..oEM.cwnQI!Q....., 
·81 S 1 I I ,If -- e~ ....... ~»t ----__ ... _ --

Gam bar 31 Kartu Saraswati Kenanga 

a. Di bidang Pendidikan: Kartu Sintawati (Siswa/Mahasiswa Miskin Sukowati), berupa beasiswa 
untuk siswa/mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 

b. Di bidang Sosial dan Ekonomi: 
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1. Sang Duta (Santunan Uang Duka Cita), 
2. Ruselawati (Rumah Sehat dan Layak Sukowati) merupakan pemugaran Rumah Tidak Layak 

Huni, 
3. Bantuan Raskin (Beras Miskin) 

Keahlian yang Diperlukan 

No Keahlian yang Dibutuhkan Guna /Tugas 

1 Keahlian di bidang manajemen Memberikan masukan dan mengembangkan potensi SDM staf 

kepegawaian 

2 Keahlian di bidang pelayanan Memberikan masukan dan mengembangkan inovasi pelayanan 

publik 

3 Keahlian di bidang penelitian Memberi masukan tentang langkah-langkah yang dapat 
lapangan (s u rve i/ve rifi ka s i) mempercepat pelayanan 

4 Keahlian di bidang masalah- Memberi masukan untuk solusi atau alternatif penyelesaian 
masalah sosial dan informasi serta melakukan identifikasi akar masalah 

5 Keahlian di bidang human relation Menampung berbagai masukan, mengembangkan materi atau 

dan pemasaran metodologi agar para warga masyarakat memahami prosedur 
dan alur pelayanan 
Mengembangkan program-program promosi untuk 
pelaksanaan pelayanan di UPTPK 

6 Keahlian di bidang informasi Mengembangkan program-program berbasis teknologi yang 
teknologi dapat mendukung dan mempercepat akses pelayanan 

Tabel 24 Keahlian yang Diperlukan pada program UPTPK, Sragen 

Keterlibatan Publik dan lnstansi Pemerintah Lain 

Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan sejak awal menyadari bahwa 
mengikutsertakan atau bekerjasama dengan pihak lain merupakan langkah strategis dan penting 
terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berikut adalah keterlibatan pihak-pihak lain 
yang dapat diidentifikasi dalam progam UPTPK: 

NO PIHAK PERAN 

1 BPS Kabupaten Sragen Memberikan masukan dan informasi tentang data kemiskinan 

2 DPRD Kabupaten Sragen Memberikan persetujuan dan pengesahan peraturan terkait 
program penanggulangan kemiskinan dan memberikan persetujuan 
di bidang anggaran 

3 Radio Pemerintah Daerah Melaksanakan sosialisasi program layanan kemiskinan 

4 BUMN/BUMD Menyalurkan pendanaan (CSR) untuk penanggulangan kemiskinan 

5 BAZ Sragen Menyalurkan pendanaan (CSR) untuk penanggulangan kemiskinan 

6 LAZIS Muhamadiyah Menyalurkan pendanaan (CSR) untuk penanggulangan kemiskinan 

Tabel 25 Pihak Lain yang Terlibat dan Peran Mereka 
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Anggaran untuk Penerapan Good Practice 

Skema pendanaan operasional internal UPTPK menginduk pada Bagian Kesra Setda Kab. Sragen. 
Sedangkan pertanggungjawaban keuangan dan pembiayaan yang berkaitan dengan 
output/produk UPTPK berasal dari SKPD terkait. Selain itu bantuan dari para lnstitusi dan 
perseorangan {BUMN, BUMD, dan Swasta) disalurkan melalui program CSR (Corporate Social 
Responsibility), misalnya bantuan uang tunai, bantuan beasiswa, mobil operasional, komputer, 
ambulance, dan lain sebagainya, untuk kemudian oleh UPTPK disalurkan kepada warga miskin 
yang direkomendasi. 

C. Evaluasi Model Good Practice 

Keberlanjutan dan Penerapan Good Practice 

Payung hukum UPTPK adalah Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan UPTPK 
Kabupaten Sragen . Saat ini kelembagaan UPTPK masih berupa unit sehingga landasan 
pembiayaan/anggaran masih menginduk pada Bagian Kesejahteraan Rakyat. Landasan hukum 
lain yang terkait dengan program UPTPK adalah Peraturan Bupati Sragen Nomor 24 Tahun 2012 
Tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sragen, Peraturan Bupati Sragen Nomor 46 
Tahun 2012 Tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri 
dari Keluarga Miskin dan yang masih dalam proses adalah Raperda Penanggulangan Kemiskinan 
Kabupaten Sragen (rancangan masih dibahas di Bagian Hukum). 

Secara kelembagaan, UPTPK masih menginduk pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab. Sragen. 
Ditargetkan setelah 1 (satu) tahun berdiri, status kelembagaan akan meningkat menjadi kantor. 

Pengembangan Skala target sasaran: pada awal pembentukannya, target sasaran UPTPK adalah 
warga miskin, baik yang terdaftar pada database TNP2K (Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan) maupun Pe~d~i~~~ Program Perlindungan Sosial (PPLS) BPS 
2011. Produk jaminan pelayanan kesehatan baru sebatas Kartu Saraswati. Namun sampai 
dengan November 2012, UPTPK telah memiliki 'produk-produk unggulan lainnya seperti 
Ruselawati, Sintawati, dan Sang Duta. Selain itu, per 8 Desember 2012, telah diluncurkan Kartu 
Saraswati Melati, Menur, dan Kenanga yang merupakan penyempurnaan dan optimalisasi 
target sasaran pelayanan kesehatan gratis tidak hanya untuk warga miskin, namun untuk seluruh 
warga Kabupaten Sragen. 

Pengembangan selanjutnya adalah pada metode output final UPTPK yakni berkurangnya angka 
kemiskinan, yang memerlukan metode validasi dan verifikasi yang akurat. Perkembangan 
kerjasama dan pendanaan dimana kerjasama UPTPK sekarang ini merupakan konsekuensi logis 
pendanaan SKPD atas kegiatan yang berada di UPTPK. Jika terus demikian, maka selamanya 
UPTPK hanya menjadi front office pas if kegiatan SKPD. Pad a awal pendirian, UPTPK selain telah 
melaksanakan pola di atas, juga telah mengembangkan kerjasama dengan pihak lain tanpa 
ikatan, seperti dengan CSR BUMN/BUMD/BUMS, Badan Amil Zakat (BAZ) Sragen, Lazis 
Muhammadiyah, dan lain-lain. 
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Praktik ini sudah banyak dipelajari oleh daerah lain hingga bulan Desember 2012, sudah lebih 
dari 20 instansi yang melakukan kunjungan maupun studi banding ke UPTPK. Di antaranya 
KemenPAN dan Reformasi Birokrasi, ANZ, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, sejumlah pemerintah 
kabupaten, seperti : Hulu Sungai Selatan (Kalimantan Selatan), Kep. Nias (Sumatera Utara), 
Simeulue (NAD), Tasikmalaya (Jawa Barat), Gorontalo (Gorontalo), dan. Sangihe (Sulawesi 
Utara). 

Fa/ctor Sulcses Utama 

Faktor krusial yang melandasi kesuksesan lembaga UPTPK adalah komitmen kepala daerah dan 
dukungan dari dinas teknis, serta antusiasme masyarakat. Pembelajaran positif adanya program 
ini adalah koordinasi dan harmoni antar-stakeholder penanggulangan kemiskinan. 

Hambatan dan TantanganUtama 

Hambatan: kultur masyarakat yang tidak malu berpura-pura miskin hanya untuk mendapatkan 
pelayanan gratis. 
Tantangan: permasalahan kemiskinan yang semakin kompleks dan urgent, perlu solusi yang 
cepat pula, baik dari segi teknis maupun pendanaan. 

Prasyarat yang perlu diperhatikan oleh daerah lain yang ingin mereplikasi atau mentransfer 
good pratice ini adalah komitmen Kepala Daerah (jajaran eksekutif) dan dukungan legislatif, 
serta penyediaan sarana dan prasarana (SOP dan perangkat lunak untuk mendukung database). 

D. Analisis Model Good Practice Berdasarkan Perspektif Reformasi Birokrasi 

Perubahan pada bidang pelayanan publik 

Kualitas layanan dapat dilihat dari jangka waktu pelayanan yang diberikan yakni maksimal 3 
hari. Warga masyarakat sudah harus mendapatkan hasillayanan (bisa produk atau jawaban 
kepastian tindak lanjut). Banyak permohonon yang bisa diselesaikan kurang dari 3 hari (bisa 
2 atau 1 hari, atau bahkan dalam hitungan jam dan men it). Warga masyarakat dapat mengadukan 
atau melaporkan permasalahan dan kebutuhannya langsung ke seksi yang menangani, atau 
dapat ke Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat. Dengan demikian Kabupaten Sragen 
telah melakukan perubahan pada pemberian layanan khususnya untuk masyarakat miskin. 
Unsur-unsur dalam pemberian layanan yang dilakukan oleh kabupaten Sragen telah memenuhi 
standar yang telah ditetapkan dalam PermenPAN-RB No .36 Tahun 2012 . 

Perubahan pada bidang tata /aksana 

Terjadi perbaikan tata laksana, melalui SOP yang menyederhanakan dan menghilangkan proses 
yang tidak perlu dan pembuatan proses baru dimana tergambar pendelegasian kewenangan 
dari SKPD terkait kepada UPTPK. Misalnya para pendaftar Kartu Saraswati tidak memerlukan 
lagi Surat Keterangan Miskin dari Lurah dan Camat. Mereka langsung mendapatkan pelayanan 
di Puskesmas, RSUD Sragen atau RS rujukan, begitu juga dengan layanan yang lain (beasiswa 
untuk siswa miskin) pemberian rekomendasi dan verifikasi dilakukan oleh UPTPK, sedangkan 
dinas pendidikan hanya menyediakan anggaran. 
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Perubohon podo polo pikir (mindset) don budoyo kerjo (culture set) oporotur 

Ada perubahan pola pikir dan budaya kerja. Sebagian staff UPTPK berasal dari SKPD Teknis 
yang tidak pernah berhubungan langsung dengan layanan masyarakat (Bappeda, Disperinkop 
UMKM, ltwilkab, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan). Dengan adanya penerapan standar 
pelayanan mendorong perubahan, kinerja para staf dinilai berdasarkan pemberian pelayanan 
terbaik bagi masyarakat setelah masuk ke UPTPK. 
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6 .; 
LARASITA Karanganyar, Mendekatkan Pelayanan 

Kepada Masyarakat 

Ringkasan Eksekutif 

Latar Belakang 
Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Kabupaten Sragen, Kota 

Surakarta, serta berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Wilayah seluas 77.378,64 hektar itu, 
didiami 865.580 penduduk (2009). Wilayah Kabupaten Karanganyar yang luas, seringkali 

membuat masyarakat kesulitan mengakses berbagai pelayanan pemerintah. 

Berdasarkan evaluasi dalam kurun waktu 2002-2004, diketahui penambahan bidang tanah 
bersertifikat di Karanganyar kurang dari 100 bidang, terdapat di 34 desa di 10 kecamatan. Desa

desa tersebut umumnya terletak di kecamatan yang cukup jauh dari pusat Kabupaten Karanganyar. 
Karenanya, Bupati berinisiatif untuk mengajak Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten 
Karanganyar untuk memecahkan masalah ini. 

lnovasi 

Langkah terobosan/inovasi untuk meningkatkan proses sertifikasi tanah di desa-desa yang jauh 
dari pusat pemerintahan daerah dilakukan dengan cara jemput bola. Pemerintah Kabupaten 
dan BPN Karanganyar memanfaatkan teknologi informasi untuk mengatasi kendala jarak. 

Kegiatan layanan tersebut dinamakan LARASITA atau Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah. 

LARASITA adalah pengembangan produk dari sistem aplikasi Land Office Computerisation (LOC). 
Sistem aplikasi LOC mobile terhubung secara online dengan pusat data (server) di Kantor BPN 
Kabupaten Karanganyar. Secara berkala, petugas BPN mengunjungi semua desa untuk 
memberikan pelayanan pertanahan. 

Masyarakat mengenal LARASITA sebagai kantor mini atau front office mobile yang online dengan 

Kantor BPN. Kantor mini berupa mobil itu secara berkala mendatangi desa-desa untuk 
memberikan pelayanan di bidang pertanahan secara lebih cepat, tertib, murah dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan, tetapi cukup 

menunggu di desanya masing-masing mulai dari menyerahkan berkas, membayar, sampai 
dengan menerima sertifikat tanah. 

Hasil yang Dicapai dan Dampaknya pada Masyarakat 

Hasil dari inovasi ini adalah: 
1. Kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan melalui LARASITA. 
2. Berkurangnya beban biaya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengurus 

sertifikat tanah. 
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3. Waktu pelayanan bidang tanah lebih terukur, satu bulan untuk pembuatan sertifikat atau 
bahkan lebih cepat lagi ketika ada layanan one day services yakni layanan pembuatan sertifikat 
selesai dalam waktu satu hari. 

4. Meningkatnya jumlah tanah bersertifikat di Kabupaten Karanganyar. Sejak diterapkan tanggal 
19 Desember 2006, jumlah tanah bersertifikat hingga Desember 2012 mencapai 410.000 
bidang dari 440.000 bidang tanah yang ada di Kabupaten Karanganyar. 

5. Menjadi benchmark (acuan tolok ukur} kantor pertanahan baik lokal maupun nasional. 
6. Bank Dunia menilai LARASITA berhasil memberikan kepastian pelayanan prima dalam bidang 

pertanahan. 
7. Peraturan Kepala BPN Rl No. 18 Tahun 2009 mengadopsi/menjadikan program LARASITA 

sebagai program nasional. 
8. Menghindari pengurusan sertifikat melalui calo, hemat waktu, mempercepat terbentuknya 

tertib administrasi pertanahan. 
9. Terbentuknya kerjasama yang baik antara instansi vertikal (BPN} dan pemerintah daerah 

untuk mewujudkan pelayanan terbaik di bidang pertanahan. 
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LARASITA Karanganyar, Mendekatkan Pelayanan 
Kepada Masyarakat 

A. Gambaran Umum 
Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Kabupaten Sragen, Kota 

Surakarta, serta Provinsi Jawa Timur. Wilayah seluas 77.378,64 hektar itu, didiami 865.580 

penduduk (2009). Wilayah Kabupaten Karanganyar yang luas, seringkali membuat masyarakat 

kesulitan mengakses berbagai pelayanan pemerintah. 

Alasan Pengembangan dan Permasalahan yang dihadapi 

Berawal dari pengaduan masyarakat atas buruknya layanan pengurusan sertifikat tanah, berupa 

keluhan atas biaya yang mahal, ketiadaan kepastian waktu, dan birokrasi yang berbelit-belit. 

Bupati Karanganyar berinisiatif mengajak Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Karanganyar 

untuk memecahkan masalah ini. 

Berdasarkan evaluasi dalam kurun waktu 2002-2004, diketahui penambahan bidang tanah 

bersertifikat di Karanganyar kurang dari 100 bidang, terdapat di 34 desa di 10 kecamatan. Desa

desa tersebut umumnya terletak di kecamatan yang cukup jauh dari pusat kota Karanganyar 

(lebih dari 20 kilometer). Transportasi umum pun masih terbatas, sehingga masyarakat di 

pelosok desa kesulitan mengakses layanan. 

Untuk meningkatkan dan mempercepat proses pembuatan sertifikat tanah, Bupati dan Kantor 

BPN Kabupaten Karanganyar berinisiatif jemput bola. Petugas Kantor BPN secara teratur 

mengunjungi setiap desa untuk memberikan pelayanan pertanahan. Masyarakat tidak perlu 

datang ke Kantor BPN, tetapi cukup menunggu di desanya masing-masing mulai dari menyerahkan 

berkas, membayar biaya sampai dengan menerima sertifikat tanah. 

Kegiatan layanan tersebut dinamakan LARASITA atau layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah. 

LARASITA adalah pengembangan produk dari sistem aplikasi Land Office Computerisation (LOC). 

Sistem aplikasi LOC mobile terhubung secara online dengan pusat data (server) di Kantor BPN 

Kabupaten Karanganyar. Secara berkala, petugas BPN mengunjungi semua desa untuk 

memberikan pelayanan pertanahan. 

Masyarakat mengenal LARASITA sebagai kantor mini atau front office mobile yang online dengan 

Kantor BPN. Kantor mini berupa mobil itu secara berkala mendatangi desa-desa untuk 

memberikan pelayanan di bidang pertanahan secara lebih cepat, tertib, murah dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan, tetapi cukup 

menunggu di desanya masing-masing mulai dari menyerahkan berkas, membayar, sampai 

dengan menerima sertifikat tanah. 

Hasil yang dicapai 

Tujuan dari dari lnovasi ini adalah: 

1. Masyarakat lebih mudah mengakses layanan pertanahan yang selama ini hanya bisa dilakukan 
di Kantor BPN. 
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1. Mengurangi beban biaya transportasi masyarakat untuk mengurus dokumen-dokumen 
pertanahan. Masyarakat dapat mendatangi mobil pelayanan. 

2. Melakukan pendataan tanah-tanah terlantar. 
3. Menghilangkan praktik percaloan dalam pelayanan pertanahan. 
4. Memberikan kepastian pelayanan yang bertanggung jawab 
5. Meningkatkan jumlah tanah bersertifikat. 
6. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah 
7. Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan 

Hasil 

Sebelum Sesudah 

1. Masyarakat kesulitan mengakses pelayanan di 1. Kemudahan masyarakat dalam mengakses 
bidang pertanahan layanan pertanahan melalui LARASITA 

1. Beban biaya transportasi yang dikeluarkan 2. Berkurangnya beban biaya transportasi yang 
masyarakat tinggi, karena harus datang berkali- dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengurus 

kali ke Kantor BPN untuk mengurus sertifikat tanah sertifikat tanah 

3. Waktu pelayanan tidak terukur. Masyarakat bisa 3. Waktu pelayanan bidang tanah lebih terukur, 
menghabiskan waktu di atas 4 bulan untuk satu bulan untuk pembuatan sertifikat atau 

mengurus sertifikat tanah bahkan lebih cepat lagi ketika ada layanan one 
day services yakni layanan pembuatan sertifikat 
selesai dalam waktu satu hari 

4. Jumlah tanah yang bersertifikat kurang dari 100 4. Meningkatnya jumlah tanah bersertifikat di 
bidang tanah Kabupaten Karanganyar. Sejak waktu itu jumlah 

tanah bersertifikat hingga Desember 2012 
mencapai 410.000 bidang dari 440.000 bidang 
tanah yang ada 

5. Praktek percaloan marak di kantor BPN Karang 5. Menjadi benchmark (acuan tolok ukur) kantor 

Anyar pertanahan baik lokal maupun nasional. 

6. Tidak ada kerjasama untuk pelayanan masyrakat 6. Bank Dunia menilai LARASITA berhasil 
antara instansi vertikal dan pemerintah daerah memberikan kepastian pelayanan prima dalam 

bidang pertanahan. 

7. Peraturan Kepala BPN Rl No. 18 Tahun 2009 
mengadopsi/menjadikan program LARASITA 
sebagai program nasional. 

8. Menghindari pengurusan sertifikat melalui calo, 
hemat waktu, mempercepat terbentuknya tertib 
administrasi pertanahan 

9. Terbentuknya kerjasama yang baik antara 
instansi vertikal (BPN) dan pemerintah daerah 
untuk mewujudkan pelayanan terbaik di bidang 
pertanahan. 

Tabel 26 Kondisi Sebelum dan Sesudah Penerapan lnovasi 
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Gam bar 32 Perbandingan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Brute) per Tahun 

Program ini telah dilaksanakan sejak tanggal 19 Desember tahun 2006, hingga tahun 2012 
program itu telah berjalan selama 6 tahun 6 bulan. Atas keberhasilan program LARASITA 
Karanganyar mendapat Anugerah Piala Citra Abdi Negara untuk kategori Kinerja Terbaik 
Pelayanan Publik pada tahun 2006 dan 2009. 

B. Metodologi Dalam Perancangan dan Penerapan Good Practice 
Pada tahun 2006, Kantor BPN Kabupaten Karanganyar, yang pada saat itu dikepalai H. M. Rukyat 
bersama-sama Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dipimpin Dr. H. Rina lriani, M .Hum 
menggagas langkah terobosan/inovasi sebagai pengembangan dari pelayanan komputerisasi 
pertanahan di loket {front office) . Didukung DPRD, ide ini diimplementasikan pada tanggal19 
Desember 2006 setelah melalui uji coba pada tanggallO Juni 2006. 

lnovasi layanan bidang pertanahan itu diberi nama LARASITA atau layanan Rakyat Untuk 
Sertifikasi Tanah. LARASITA bertujuan untuk meningkatkan dan mempercepat pendaftaran 
bidang-bidang tanah, baik yang belum terdaftar maupun pendaftaran derivatif untuk bidang
bidang tanah yang sudah terdaftar menjadi hak baru. latar belakang implementasi LARASITA 
tidak terlepas dari keluhan masyarakat tentang pengurusan sertifikat tanah yang memakan 
waktu lama, berbelit-belit, mahal dan tidak jelas prosedurnya. 

Gam bar 33 Proses pengecekan kelengkapan berkas administrasi 
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Gam bar 34 Masyarakat menerima kuitansi dan bukti pengurusan administrasi 

Langkah-langkah pelaksanaan LARASITA ketika awal berdiri : 
1. Penetapan Kebijakan dan penyiapan sistem kerja 

Untuk mendukung pelaksanaan LARASITA, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berbagi tugas 
dengan Kantor BPN Kab. Karanganyar. Pemerintah Kab. Karanganyar mendukung program 
LARASITA dengan menetapkan SK Bupati No. 590/554 Tahun 2006. Sedangkan Kantor BPN 
Kab. Karanganyar mempersiapkan sistem kerja (SOP) LARASITA. 

2. Penyiapan aparat, sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan LARASITA 
BPN mempersiapkan aparat dan menyelenggarakan pelatihan sistem kerja dan sistem aplikasi 
LARASITA dan jaringan bergerak yang dipergunakan di mobil LARASITA. 

3. Pendanaan sarana dan prasarana 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar mempersiapkan APBD Tahun Anggaran 2006 untuk 
menyediakan dana guna membangun perangkat LARASITA, berupa sebuah kendaraan roda 
empat berisi 2 unit Hyper/ink Antenna Omni 15dB 2,4 Ghz Wireless SENAO 2611 Mercury 
100mW dan Amplifier 1000mW outdoor 2,4 Ghz-OEM yang berdiri di atas 60 meter triangle 
tower yang dibangun di belakang kantor bergerak, merupakan fasilitas utama bagi para 
petugas lapangan melakukan entri data secara online. Sedangkan biaya operasional kantor 
bergerak LARASITA dan biaya pelatihan tim LARASITA menjadi tanggung jawab Kantor BPN 
Kab. Karanganyar. Untuk mendukung kelancaran data, antena dengan perlengkapan sinyal 
sejauh 18 kilometer diposisikan di halaman belakang Kantor BPN Karanganyar. Tahun 2007, 
dipasang antena kedua sebagai repeater di areal situs purbakala Candi Ceto di ketinggian 
lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut, agar mampu menjangkau seluruh wilayah 
Kabupaten Karanganyar yang memiliki topografi yang beragam. 

Persiapan Pelaksanaan Operasional LARASITA: 

1. Pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan: 
a. Kondisi Wilayah dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat: 

i. Daerah terpencil/jauh dari Kantor BPN 
ii. Tingkat sosial ekonomi masyarakat menengah bawah 
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i. Usulan/permintaan masyarakat 
ii. Hal-hal lain yang dianggap penting untuk kabupaten/kota yang bersangkutan 

b. Kondisi pertanahan 
i. Tingginya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 

(P4T) 
ii. Banyaknya tanah yang terlantar 
iii. Banyaknya sengketa dan konflik pertanahan 
iv. Rendahnya jumlah tanah terdaftar 
v. Kondisi lainnya 

2. Pembuatan jadwal kegiatan dengan mempertimbangkan: 
a. Jumlah pegawai di Kantor BPN 
b. Perkiraan jumlah masyarakat yang dilayani 

3. Pengumuman 
Jadwal pelaksanaan LARASITA diumumkan pada papan pengumuman Kantor BPN, kantor 
desa/kelurahan dan kantor kecamatan. Pengumuman dapat pula menggunakan saluran 
media apapun yang dipandang efektif dan cepat diketahui masyarakat luas, misalnya melalui 
radio, surat, brosur, spanduk dan sebagainya 

4. Sosialisasi 
Kepala Kantor BPN atau pejabat yang ditunjuk, melaksanakan kegiatan sosialisasi sebelum 
pelaksanaan LARASITA di lapangan. Sosialisasi dilaksanakan dari tingkat kabupaten dengan 
sasaran para pejabat pemerintah daerah, camat, kepala desa dan organisasi masyarakat. 
Selanjutnya sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara langsung dilakukan pada tingkat 
kecamatan dan desa 

Mekonisme pe/oyonon 

Secara teknis layanan pertanahan melalui LARASITA dilakukan dengan memberikan informasi 
dan layanan di lapangan sebagai berikut: 
· menerima berkas permohonan, 
· melakukan kegiatan front office berupa input data pemohon/berkas lain, 
· menerima biaya administrasi dan memberikan kuitansi pembayaran dan tanda terima penerimaan 

berkas, 
· Dua kali dalam seminggu, juru ukur mengendarai sepeda motor memberi penyuluhan dan pelayanan 

pendaftaran tanah masyarakat. 
· Memberikan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan 
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Gambar 35 Proses dalam LARASITA 

Data yang dimasukkan dari mobil/kantor bergerak langsung tercatat di database Kantor BPN 
Karanganyar. LARASITA di Karanganyar sering melakukan pelayanan One Day Service (ODS) 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Syarat pengajuan ODS untuk Kabupaten Karanganyar: 
minimal ada 4 orang yang mengajukan kebutuhan ini. Sedangkan kapasitas maksimal pelayanan 
ODS di Karanganyar sebanyak 35 bidang tanah. Masyarakat bisa memantau kemajuan proses 
pengurusan sertifikasi tanah melalui pesan pendek SMS. Setelah berkas selesai diproses, 
masyarakat menerima pesan pendek SMS berisi pemberitahuan dari server Kantor Pertanahan 
Kab. Karanganyar. 
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Tabel 27 Kegiatan LARASITA 
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Tarif pengurusan sertifikat tanah yang berlaku pada mobil/kantor bergerak sama dengan tarif 
yang berlaku pada Kantor BPN. Pada saat LARASITA diluncurkan, tarif yang dipungut sesuai 
dengan PP No. 46 Tahun 2002. Pada perkembangannya terjadi perubahan tarif. Saat ini tarif 
LARASITA mengacu pada PP No. 13 Tahun 2010. 

Koordinasi dan Pengorganisasian Proses 

Program LARASITA berjalan baik selama sembilan tahun atas prakarsa dan koordinasi semua 
pihak. Semua pihak menjalankan perannya masing-masing, sebagai berikut: 

No Nama Pihak Peran 

1 Bupati Kab. · lnisiator 
Karanganyar 

2 Kepala Badan · lnisiator 
Pertanahan · Pengarah 
Kab. 
Karanganyar 

3 Koordinator Koodinator 
Tim LARASITA 

langkah yang Diambil 

· Menggagas ide awal dan ide pengembangan 
layanan 

· Berkomitmen menindaklanjuti ide awal 
pembentukan LARASITA, berupa dukungan 
kebijakan dan dana 

· Melakukan koordinasi secara berkala setiap 
bulannya membahas pelaksanaan LARASITA 
dengan Bupati dan Kepala Kanwil BPN Jawa 
Tengah 

· Melakukan komunikasi rutin dengan sesama 
anggota tim melalui telepon, SMS, 
lnternet/lntranet dan email membahas 
pelaksanaan LARASITA 

· Mengarahkan desain operasional dan kantor 
bergerak LARASITA (untuk kasus Karanganyar) 

· Mengevaluasi kegiatan operasional tim 
LARASITA 

· Membuat laporan bulanan kepada Ketua Tim 
Pengendali 

· Membuat jadwal lapangan LARASITA 
· Menyusun penetapan petugas LARASITA 
· Melakukan koordinasi untuk mendapatkan 

data dan informasi pada lokasi kegiatan 
LARASITA 

· Melakukan koordinasi untuk menyiapkan 
informasi yang berkaitan dengan layanan legalisasi 
aset masyarakat dan data yuridis lainnya 

· Koordinator persiapan kegiatan P4T 
· Mempersiapkan kegiatan yang terkait 

identifikasi dan inventarisasi tanah terlantar, 
tanah kritis, bekas kawasan dan bekas 
kawasaan khusus untuk pelayanan kantor 
bergerak LARASITA 

· Mempersiapkan kegiatan mediasi sengketa 
dan konflik pertanahan pada mobillARASITA 

· Koordinator pemberdayaan masyarakat 
· Koordinator partisipasi dan kerjasama 
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No Nama Pihak Peran Langkah yang Diambil 

4 DPRD Legislator · Menyetujui dan menetapkan alokasi APBD 
untuk program LARASITA 

5 Manajer Manajer Operasional · Memantau kegiatan harian LARASITA di 
Pelayanan lapangan 
mobil · Membuat laporan harian LARASITA 
LARASITA · Bertanggung jawab atas berkas-berkas yang 

diterima 

6 Operator Petugas lapangan · Menerima dan memasukan data dan meneliti 
mobil kelengkapan berkas 
LARASITA 

7 Bendahara Petugas lapangan · meneliti ulang kelengkapan berkas 
mobil · menyiapkan bukti tanda terima 
LARASITA · Membuat laporan penerimaan uang dari 

masyarakat 

8 Pengemudi Petugas lapangan · Bertanggung jawab atas mobil dan kesiapan 
mobil peralatan di mobil LARASITA. Memastikan 
LARASITA kendaraan beserta isinya berfungsi dengan 

baik 

Tabel 28 Pihak dan Peran pada LARASITA di Karanganyar 

Keahlian yang Diperlukan 

Pengetahuan menjadi aset penting dalam organisasi publik untuk menjalankan praktik inovasi 
pelayanan publik. Oleh karena itu diperlukan keahlian untuk mendukung program sebagai 
berikut: 

No Keahlian Utama Guna /Tugas 

1 Hukum · Membantu menyusun dasar hukum program LARASITA serta peraturan-
peraturan yang mengatur perkembangan-perkembangan fungsi dan 
organisasi LARASITA agar sesuai dengan tujuannya untuk melayani 
masyarakat 

2 Teknologi Komputer · Mengembangkan program komputer sesuai dengan kebutuhan untuk 
mendukung layanan bidang pertanahan 

· Merawat jaringan komputer, perangkat keras dan server pelayanan 
BPN 

· Melatih tim LARASITA menggunakan program komputer dan perawatan 
perangkat kerja 

· Mengelola aplikasi LARASITA 
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No Keahlian Utama Guna /Tugas 

3 Ahli Pertanahan · Memberikan masukan penyelesaian masalah-masalah pertanahan 
· Memberikan penyuluhan tentang pertanahan kepada masyarakat 
· Mengukur tanah masyarakat 

4 Manajemen/ · Mendesain tugas pokok dan fungsi (tupoksi) LARASITA serta membuat 
Ketatausahaan sistem informasi manajemen 

· Mendesain sistem administrasi yang tepat untuk mencatat, mendata 
dan mempermudah kegiatan operasional LARASITA 

· Menghitung waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan LARASITA 

5 Keuangan · Merumuskan kebutuhan dana operasional pelayanan pertanahan baik 
secara harian, bulanan dan tahunan 

· Menghitung pendapatan dari pelayanan pertanahan, baik secara 
harian, bulanan maupun tahunan 

Tabel 29 Keahlian yang Diperlukan pada LARASITA 

NO PIHAK PERAN 

1 Kepala BPN Nasional Melakukan pembinaan praktik LARASITA dan menetapkan 
kebijakan LARASITA setelah tahun 2008. 

2 Kepala Kanw il · Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
LARASITA di wilayah kerjanya 

· Melaporkan secara periodik pelaksanaan LARASITA kepada 
Kepala BPN 

3 Camat dan Lurah Membantu proses sosialisasi program LARASITA dan menjadi 
fasilitator antara masyarakat dan BPN Karanganyar 

4 Media massa Memantau pelaksanaan unit pelayanan informasi dan keluhan 
(UPIK). menyebarkan perkembangan UPIK 

5 LSM Monitoring efektivitas pelayanan LARASITA 

Tabel 30 Pihak yang Berperan pada LARASITA 

C. EVALUASI MODEL GOOD PRACTICE 

Keber/anjutan dan Replikasi Good Practice 

Keberhasilan program LARASITA di Kab. Karanganyar ditandai penghargaan yang diraih Kantor 
BPN sebagai pelaksana pelayanan terbaik, serta piagram penghargaan dari Museum Reker 
Indonesia (MURI) sebagai Kantor BPN yang memili ki pelayanan mobil keliling pertama di 
Indonesia . Bahkan BPN Rl menjadikan LARASITA sebagai program nasional. 
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Pada tahun 2008, LARASITA diterapkan di 31 Kantor BPN lain di wilayah Indonesia. Kemudian 
pada Tahun 2009, berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 18 Tahun 2009, LARASITA ditetapkan 
menjadi program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Untuk keberlanjutan, karena 
program LARASITA masuk dalam Renstra BPN 2010-2014, pendanaan program tersebut 
dimasukan dalam DIPA BPN hingga tahun 2014. 

Pengembangan 

Pengembangan program LARASITA adalah program Layangmas (Layanan Anggota Masyarakat) 
berbasis Geo KKP (pembangunan berbasis data pertanahan). Program Layangmas bertujuan 
memonitor potensi di Kabupaten Karanganyar, seperti pertanian, perumahan, perindustrian, 
dan pariwisata. Dengan program tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengakses potensi
potensi yang ada di wilayah Karanganyar. 

Hingga akhir 2012, 88,7 persen dari keseluruhan tanah di Karanganyar telah bersertifikat. Ke 
depan, LARASITA lebih diarahkan kepada kegiatan: 

Melakukan pendataan tanah-tanah terlantar di Kabupaten Karanganyar. 
Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah 
Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan 

Faktor Sukses Utama 

Kunci keberhasilan program LARASITA di Karanganyar terletak pada kerjasama yang baik antara 
pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti BPN. Pemerintah daerah bersedia mendukung 
program pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal. Selain itu, BPN selalu memberikan 
pembekalan kepada tim LARASITA yang bertugas di lapangan untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan masyarakat. 

Tantangan yang dihadapi 

Tantangan awal penyelenggaraan LARASITA adalah ketiadaan dana dari Kantor BPN untuk 
pengadaan mobil beserta perlengkapannya. Pada masa-masa awal penyelenggaraan LARASITA, 
ada kendala teknologi yang mana jaringan internet yang memungkinkan adalah internet berbasis 
gelombang radio sehingga membatasi daya jangkau mobil/kantor mini. Beruntung, perkembangan 
teknologi informasi terus berkembang sehingga memungkinkan mobil keliling LARASITA melayani 
masyarakat hingga desa terjauh. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar berharap jaringan interkoneksi terus diperbaiki 
kualitas dan keamanannya, karena data di LARASITA merupakan data penting. 

Prakon,disi untuk Replikasi lnovasi 

Prakondisi yang harus dipenuhi untuk mereplikasi keberhasilan LARASITA Kab. Karanganyar di 
kabupaten/kota/instansi lainnya adalah: 
1. Memiliki SDM yang berkomitmen 
2. Pangkalan data (database) yang kuat 
3. Jaringan interkoneksi yang memadai 

Praktik LARASITA Kab. Karanganyar telah dipelajari oleh berbagai instansi dan pemerintahan 
daerah. Di antaranya; Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor BPN wilayah dan 
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Kantor Pertanahan seluruh Indonesia, DPRD Kab. Tanjung Jabung, Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bappenas, KPK dan sebagainya . 

D. Analisis Model Good Practice berdasarkan Perspektif Reformasi Birokrasi 

Organisasi 

LARASITA merupakan program yang didesain sejalan dengan konsensus BPN Kabupaten 
Karanganyar terhadap visi BPN 2010-2014 yaitu: menjadi lembaga yang mampu mewujudkan 
tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta keadilan dan 
keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. 

LARASITA bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik 
adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, 
sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. 
Hal tersebut sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan 
publik sebagai salah satu sasarannya. 

BPN Kabupaten Karanganyar melaksanakan inovasi jemput bola dalam melayani peralihan hak 
atas tanah dan roya (pencoretan pada buku tanah hak tanggungan karena hak tanggungan 
telah hapus). Perumusan ide bersama antara Bupati dan Kepala BPN Kabupaten Karanganyar 
menunjukan kerjasama yang baik antara instansi vertikal dan pemerintah daerah. Pemerintah 
menyediakan dukungan sarana dan prasarana LARASITA, sedangkan Kantor BPN menyediakan 
aparat, menyelenggarakan pelatihan dan melaksanakan tugas-tugas layanan bidang pertanahan. 

Program LARASITA Kabupaten Karanganyar berhasil mendekatkan dan meningkatkan layanan 
pertanahan. Kesimpulan ini diambil berdasarkan latar belakang, tujuan, sasaran dan perencanaan 
program LARASITA serta kesesuaian program dengan tugas pokok dan fungsi BPN. Masyarakat 
yang semula harus datang berulang kali (minimal 4 kali datang ke Kantor BPN) hingga dokumen 
selesai diproses, namun kini masyarakat hanya perlu sekali datang ke mobil keliling LARASITA 
dan sekali datang ke Kantor BPN untuk mengambil berkas yang sudah selesai. Bahkan jika tidak 
sempat datang ke Kantor BPN, masyarakat dapat mengambil berkas/sertifikat tanah di mobil 
LARASITA. 

Sumber Daya Man usia 

Pengembangan kualitas aparat dilakukan dengan pelatihan secara berkala. Pembekalan yang 
diterima mengenai peraturan kerja, jaringan layanan, mekanisme kerja serta etika pelayanan 
terhadap masyarakat. Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai BPN Karanganyar sudah memadai 
karena aparat telah memiliki kemampuan spesifik di bidang pertanahan. Sehingga adanya rotasi 
pegawai tidak mempengaruhi kualitas layanan LARASITA. Aparat yang bertugas harus selalu 
mengenakan tanda pengenal sehingga memudahkan masyarakat mengidentifikasi petugas 
LARASITA. 

Tata /aksana 

Input program LARASITA yang meliputi software (perangkat lunak), strategi pelaksanaan program 
dan hardware (perangkat keras) serta dana. Penilaian software menunjukkan bahwa tim 
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pelaksana LARASITA memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana program yang baik. Fasilitas 
pelaksanaan program sudah memadai dan didukung dengan penggunaan teknologi informasi. 
Kendala pada operasioanal terletak pada ketersediaan infrastruktur yang belum memadai. Hal 
ini dialami ketika petugas lapangan di beberapa tempat kesulitan mendapatkan sinyal koneksi 
internet. 

Pemilihan strategi jemput bola terbukti sangat cocok diterapkan di Kabupaten Karanganyar 
yang luas. Strategi jemput bola mendekatkan dan meningkatkan layanan terhadap masyakarat. 

Pelayanan publik 

Kualitas pelayanan publik terlihat dari cukup baiknya pemahaman masyarakat tentang program 
LARASITA. Masyarakat merasakan langsung manfaat program LARASITA untuk mempercepat 
layanan bidang pertanahan yang sebelumnya berbelit-belit, memakan waktu lama, dan lebih 
murah. Bagi aparat pelaksana, program LARASITA dapat meningkatkan citra organisasi, 
mendukung kinerja organisasi dan mempererat hubungan baik dengan pihak eksternal. 

Kualitas layanan LARASITA menggunakan standar ISO 9001 yang telah dievaluasi 2 kali pada 
tahun 2008 dan 2011. Hal tersebut menunjukan bahwa pelayanan pertanahan di Karanganyar 
telah memenuhi mutu pelayanan yang baik. 

Pengawasan dan Akuntabilitas 

Pengawasan dan evaluasi program LARASITA dilakukan secara berjenjang dari Koordinator 
hingga tim pembina LARASITA. Perangkat pengendalian lain yang dipergunakan adalah perangkat 
Sistem Kendalian Mutu Program Pelayanan (SKMPP). SKMPP Kabupaten Karanganyar 
menunjukkan hasil yang baik, sehingga sangat wajar jika inovasi LARASITA banyak diapresiasi 
di tingkat nasional. 

Polo Pikir dan Budaya 

Perubahan pola pikir dan budaya dari aparat pelayanan di Kantor BPN Kabupaten Karanganyar 
dimulai ketika program inovasi yang mereka jalankan diapresiasi secara nasional. Aparat di 
garda depan berusaha memberikan pelayanan terbaik karena banyaknya sorotan positif atas 
kinerja mereka. 
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PELAYANAN KTP 01 DESA/KELURAHAN KABUPATEN KUDUS 

Ringkasan Eksekutif 

Latar Belakang 
Salah satu fungsi pelayanan publik mendasar bagi masyarakat adalah perolehan hak sipil yaitu 
KTP (kartu tanda penduduk). Undang-undang No. 23 Tahun 2006 mengatur proses pelayanan 
KTP oleh kecamatan. Di masa lalu dalam pelaksanaannya, masyarakat banyak mengeluhkan 
proses pembuatan yang lama, dan biaya yang tidak jelas. Bagi wilayah yang cukup luas, lokasi 
menjadi kendala serta ketidakakuratan data yang membingungkan dalam proses penyusunan 
kebijakan. 

lnovasi 
Dengan tekad untuk melakukan perubahan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik 
khususnya dalam pelayanan KTP, maka Bupati Kudus membangun gagasan untuk melakukan 
pelayanan KTP di tingkat desa/kelurahan. Didahului dengan perubahan sistem kependudukan 
lama menjadi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan, dilanjutkan dengan gagasan pelayanan KTP di tiap 
desa/kelurahan tersebut yang dimulai tahun 2008. Upaya mewujudkan sistem administrasi 
kependudukan yang lebih mudah dan gratis dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 dan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 12 
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta diatur lebih teknis 
dalam Perda No. 2 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009. 

Pelayanan KTP Kabupaten Kudus dilaksanakan di seluruh desa/kelurahan yang berjumlah 132, 
yang terdiri dari 123 desa dan 9 kelurahan. Proses pelayanan KTP sendiri hanya membutuhkan 
waktu 4- 5 men it dengan jumlah rata-rata warga yang mengurus KTP sebanyak 5- 10 orang 
di seluruh desa/kelurahan. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan baru lebih cepat, mudah 
dan gratis. Proses pemutakhiran data dilakukan setiap bulan melalui laporan tertulis kepada 
petugas di kecamatan, sehingga meminimalisasi KTP ganda serta lebih meningkatkan akurasi 
data kependudukan. Jumlah penduduk yang telah memilliki KTP pun mampu mencapai 99 
persen. Dari sistem yang telah berjalan sejak tahun 2010 ini, Kudus juga telah lebih siap dalam 
pelaksanaan e-KTP tahun lalu yang capaiannya hingga 91,53% bahkan siap untuk melaksanakan 
teru s e-KTP dengan hanya membeli peralatan untuk set iap desa/kelurahan. 

Hasil yang Dicapai dan Dampaknya bagi Masyarakat 
Hasil tersebut mampu dicapai sebagai dampak dari tahapan langkah yang telah dilakukan sejak 
proses pengembangan. Dari pengembangan sistem perangkat keras dan perangkat di seluruh 
desa/kelurahan dan penyiapan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan. Sosialisasi di berbagai 
t ingkatan juga gencar dilakukan dengan tujuan semua pihak terinformasi dengan baik bahkan 
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bupati turun langsung dalam acara bincang-bincang melalui radio setiap Jum'at pagi. Masyarakat 

sekarang memahami pentingnya memiliki KTP serta fungsi administrasi kependudukan dalam 

proses pembangunan. 

Pelayanan KTP di desa/kelurahan terbukti memudahkan dan mempercepat pelayanan masyarakat. 

Keberlanjutan inovasi ini cukup terjamin dengan telah adanya payung hukum dalam bentuk 

Perda dan Peraturan Bupati. Bentuk pelayanan KTP di desa/kelurahan sangat mungkin diterapkan 

di daerah lain, terutama wilayah kabupaten yang memiliki wilayah yang sangat luas. 

Kunci sukses dari praktik pelayanan ini adalah komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat karena menyadari prioritas pembangunan 

sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu pimpinan dan SKPD yang bertanggung jawab berani 

melakukan perubahan. Semua itu tidak terlepas atas keterlibatan seluruh pihak, baik aparat 

pemerintah daerah, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat. 
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PELAYANAN KTP 01 DESA/KELURAHAN KABUPATEN KUDUS 

A. Gambaran Umum 

Salah satu fungsi pelayanan publik mendasar bagi masyarakat adalah fasilitas perolehan hak 
sipil mereka yaitu KTP (kartu tanda penduduk). Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan mengatur proses pelayanan KTP dilakukan di tingkat kecamatan. 
Namun bagi wilayah pemerintah daerah di Indonesia yang mempunyai wilayah administratif 
sangat luas seperti halnya kabupaten, hal ini menimbulkan kendala tersediri. Banyak masyarakat 
yang terkendala untuk mengurus KTP karena lokasi yang jauh dan proses yang lama. Padahal, 
tujuan utama penyelenggaraan administrasi kependudukan (adminduk) adalah menciptakan 
data kependudukan yang akurat dan menyeluruh, agar berguna sebagai basis statistik 
kependudukan, pendaftaran pemilih dan juga sebagai dasar pembuatan kebijakan publik. 

Gam bar 36 Peta Kabupaten Kudus 

Kabupaten Kudus yang memiliki luas 
wilayah 42 .516 ha, terdiri dari 9 
kecamatan, 9 kelurahan, 123 desa, 709 
RW dan 3. 727 RT. Dengan jumlah 
penduduk 831.475 jiwa dan jumlah KK 
212.604, mayoritas bermata pencarian di 
sektor industri (41,82 %) disusul sektor 
pertanian (16,17 %), perdagangan (14,72 
%), jasa (11,08%) dan lainnya. Jika melihat 
pendidikan yang ditamatkan dalam kurun 
waktu 2003 -2007 maka jumlah tamatan 

SD 37,17%, SMP 20,91%, SMA 14,79% 
sedangkan perguruan tinggi 2,5%. 
Sebagian besar masyarakat masih belum 
melek teknologi seperti internet khususnya 
di desa-desa. 

Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi 

Sebelum tahun 2008, Kabupaten Kudus masih sering menerima keluhan dari masyarakat, 
terutama dalam hal pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP yaitu antara lain: 
1. Proses pelayanan yang memakan waktu dan biaya. 
2. Keterbatasan informasi yang diketahui masyarakat dalam proses pelayanan KTP mengenai 

prosedur, biaya dan sebagainya. 
3. Proses yang tidak sederhana karena belum adanya proseduryangjelas, koordinasi antarinstansi 

yang belum maksimal dan juga disebabkan kapasitas aparatur yang masih lemah; 
4. Kesadaran masyarakat masih rendah untuk mengurus administrasi kependudukan, warga 

baru menyadari pentingnya KTP ketika mereka berhadapan dengan masalah atau mengurus 
suatu kepentingan. 

5. Terbatasnya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan yang memudahkan 
masyarakat. 

Kumpulan Praktik·Praktik Balk lnovasi Daerah 105 



Akibat sistem pelayanan di atas yang masih memiliki banyak kelemahan, maka berakibat 
ketidakakuratan data kependudukan. Beberapa kasus terjadi kepemilikan dokumen ganda 
khususnya KTP dan KK (kartu keluarga). Dan menyebabkan perbedaan data kependudukan 
antara yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan data BPS 
Kabupaten Kudus. Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan dalam proses penyusunan 
database termasuk dalam proses penyusunan kebijakan. lni diakibatkan karena belum adanya 
SOP dalam proses kependudukan termasuk pelayanan KTP untuk memberikan kejelasan 
mengenai prosedur, biaya dan waktu pelayanan. 

Kondisi itu semua dapat menimbulkan dampak psikologis ketidakpuasan masyarakat dengan 
kinerJa aparat pemerintah sehingga mempengaruhi tingkat ketidakpercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah. 

Pengantar Model Good Practice dan Unsur-unsur lnovasi 

Perubahan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan KTP oleh aparat 
desa/kelurahan di Kabupaten Kudus merupakan suatu terobosan/inovasi. Semula terobosan 
itu menimbulkan pertanyaan dari pemerintah pusat karena tidak diatur dalam UU No. 23 Tahun 
2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 

Namun pertanyaaan itu terjawab bahwa pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan merupakan 
bentuk inovasi teknis pelaksanaan untuk memudahkan masyarakat (daripada pelayanan 
administrasi kependudukan terbatas dilaksanakan di tingkat kecamatan). Meski dilaksanakan 
di tingkat desa/kelurahan, koridor koordinasi sistem data secara terintegrasi/online masih 
dikendalikan di Kecamatan dan Disdukcapil Kabupaten Kudus. 

Ide-ide inovatif yang dikembangkan dari terobosan tersebut adalah : 

Pertama mengeluarkan kebijakan pelayanan KTP oleh desa/kelurahan. Hal ini merupakan 

modifikasi secara teknis pelaksanaan dan tidak ada aturan yang dilanggar. 

Kedua, pengembangan SIAK yang baru dengan pemutakhiran data sampai ke tingkat 

desa/kelurahan akan lebih mempercepat proses hingga penentuan NIK. Ketiga, pemutakhiran 

dilakukan setiap bulan dalam bentuk laporan petugas di desa/kelurahan kepada kecamatan 

dan Disdukcapil. Hal ini menyebabkan data kependudukan selalu terbarui setiap bulannya. 

Keempat, upaya pembagian peran dari berbagai elemen pemerintah membuat tugas 

pelayanan dapat berjalan lebih maksimal dan efisien. 

Kotak 4 Terobosan Layanan Administrasi Kependudukan, Khusus Pelayanan Pembuatan KTP di Kabupaten Kudus 

Hasil yang Dicapai dan Dampaknya terhadap Masyarakat 

Beberapa hasil capaian dari program ini dapat ditunjukkan dengan dengan tabel berikut: 

ASPEK HASIL YANG DICAPAI 
Database • Database kependudukan dimutakhirkan setiap bulan oleh petugas 

adminduk desa/kelurahan dan dilaporkan ke kecamatan dan 
Disdukcapil. 

•Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP mencapai 99 
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ASPEK HASIL YANG DICAPAI 
Database persen. 

• Walaupun termasuk tertinggal dalam perolehan peralatan e-KTP, 
namun Pemerintah Kabupaten mampu menyelesaikan e-KTP tepat 
waktu hingga 31 Oktober 2012 dengan capaian 91,53 persen dari 
target yang ditentukan pemerintah yaitu sebesar 624.049 jiwa. Hasil 
e-KTP telah dilaporkan ke KPUD mengingat Kabupaten Kudus akan 
melaksanakan oilkada tahun 2013. 

Prosedur pelayanan KTP Sistem administrasi kependudukan (SIAK) sudah berjalan di 132 
desa/kelurahan (123 desa dan 9 kelurahan), telah mampu melakukan 
pelayanan KTP bagi warganya hanya dalam waktu 4- 5 men it. Rata-
rata jumlah warga yang mengurus KTP di seluruh desa/kelurahan 
sebanyak 5- 10 orang setiap harinya. 

Sararna prasarana Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pendukung sistem 
pelayanan KTP di setiap desa/kelurahan seperti: 
o Meja, kursi, komputer, filling cabinet 
0 Komputer dan printer 
o Kamera dan Tripord 
o Kain Latar (biru dan merah) 
o Perangkat Jaringan Komunikasi data Frekuensi 2,4 Ghz (Tahap I) 

dan Frekuensi 5,8 Ghz (Tahap II) dengan terkoneksi di seluruh 
kecamatan dan Disdukcapil di wilayah Kabupaten Kudus telah 
memadai. 

Software Tersedianya software aplikasi untuk mendukung administrasi layanan 
kependudukan di seluruh desa/kelurahan. 

SDM Terdapat 4 stat adminduk di setiap desa/kelurahan yang mampu 
menjalankan fungsi pelayanan dengan lancar dan cepat serta 
terkoordinasi dengan stat adminduk di kecamatan dan Disdukcapil 
sehingga proses SIAK berjalan baik. Terdapat 7 tenaga adminduk di 
setiap kecamatan dan 4 tenaga honorer di Disdukcapil yang menjaga 
kelancaran jaringan dan memberikan asistensi kepada stat di 
desa/kelurahan. 

SDM Terdapat 4 stat adminduk di setiap desa/kelurahan yang mampu 
menjalankan fungsi pelayanan dengan lancar dan cepat serta 
terkoordinasi dengan stat adminduk di kecamatan dan Disdukcapil 
sehingga proses SIAK berjalan baik. Terdapat 7 tenaga adminduk di 
setiap kecamatan dan 4 tenaga honorer di Disdukcapil yang menjaga 
kelancaran jaringan dan memberikan asistensi kepada stat di 
desa/kelurahan. 

Manajemen kependudukan Terjadi pembagian peran dalam fungsi pelayanan kependudukan yaitu 
pelayanan KTP di desa/kelurahan, pengurusan KK di kecamatan dan 
urusan adminduk lain oleh Disdukcapil. Hal ini mampu memaksimalkan 
pelayanan dan terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelayanan. 

Sosialisasi dan pemahaman Terbangunnya perubahan sikap dan pemahaman masyarakat tentang 
masyarakat pentingnya memiliki KTP dan administrasi kependudukan. 

Tingkat pelayanan Pelayanan KTP di setiap desa/kelurahan lebih cepat, mudah dan gratis 
sehingga diharapkan memberikan kepuasan lebih baik kepada 
masyarakat. Proses pelayanan adminduk jauh lebih tertib, cepat dan 
tepat waktu. 
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·- ASPEK 
-- ~ -~"""' HASIL YANG DICAPAI 

Sistem komunikasi di wilayah · Dengan sistem jaringan yang terbangun maka dapat dilakukan 
kabupaten teleconference antar desa/kelurahan j i ka d ibutuhkan proses 

klarifikasi/berbagi informasi. 
· Pimpinan dalam hal ini bupati bisa langsung mengakses data 

kependudukan jika dibutuhkan atau memantau kondisi di 
desa/kelurahan dengan jaringan yang terbangun. 

· Sistem kontrol atau komplain baik dari desa/kelurahan kepada 
kecamatan/Disdukcapil ataupun dari warga langsung dapat dilakukan 
dan dapat dipantau proses penanganannya. 

Kotak 5 Hasil yang Oicapai pada Program KTP 4 Men it di Kudus 

Gam bar 37 Tempat Pelayanan KTP di Oesa Getas, Pejaten dan KTP yang dihasilkan dalam waktu empat menit 

Gambaran perbandingan antara situasi sebelum dan sesudah inovasi dilakukan adalah sebagai 
berikut: 

':.;: SITUASI SEBELUM INOVASI -;::; ;;;.:; SITUASI SESUDAH INOVASI ~ 

Pelayanan KTP di kecamatan yang bagi sebagian Pelayanan KTP di desa/kelurahan lebih mendekatkan 
warga menempuh jarak cukup jauh jarak dengan warga sehingga tidak memakan waktu 

lama 

Pelayanan KTP memakan waktu cukup lama yaitu Pelayanan KTP cukup mendatangi satu tempat dan 
minimal 2 minggu dan berbelit-belit karena melalui berlangsung cepat yaitu 4 - 5 menit, gratis dan 
beberapa pihak mudah 

I nformasi proses pengurusa n KTP kurang lnformasi pelayanan KTP terinformasi dengan baik ke 
terinformasi ke masyarakat masyarakat melalui Surat Edaran yang disebarkan secara 

berkala melalui RT/RW serta sosialisasi setiap Jumat 
oleh Bupati langsung dalam acara talkshow radio 

Sarana dan prasarana pelayanan KTP yang di tingkat Sarana dan prasarana pelayanan KTP dengan 
kecamatan masih memiliki banyak keterbatasan peralatan perangkat keras dan lunak yang memadai 
dan dilakukan secara manual, dimana masyarakat dan berfungsi baik, dukungan kerjasama dengan 
harus melalui beberapa tahapan/pihak pihak swasta untuk penggunaan tower bersama 

untuk menunjang jaringan koneksi 

Sistem yang telah terbangun dan berjalan baik di 
seluruh desa/kelurahan, menyebabkan Kabupaten 
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SITUASI SEBELUM INOVASI SITUASI SESUDAH INOVASI 

Kudus siap melaksanakan e-KTP tahun 2012 lalu 
dengan Ia ncar dan sesuai target (akhir Oktober 2012 
tercapai 91,35 persen) 

Database kependudukan yang tidak akurat Data kependudukan termutakhirkan setiap bulannya 
oleh petugas desa/kelurahan kepada petugas di 
kecamatan dan Disdukcapil 

Banyak masyarakat yang tidak memiliki KTP karena Jumlah penduduk yang memiliki KTP mencapai 99% 
prosedur yang berbelit, jarak yang jauh dan 
memakan waktu kerja 

Tabel 31 Situasi sebelum dan sesudah inovasi KTP 4 menit 

B. Metodologi dalam Perancangan dan Penerapan Good Practice 

Proses Perancangan Good Practice: Penggagas, Pe/aku Utama dan Penggerak 

Pemerintah Kabupaten Kudus sangat ingin mewujudkan good governance dengan memberikan 
pelayanan prima termasuk di bidang administrasi kependudukan. Untuk itu sejak tahun 2006, 
Pemerintah Kabupaten Kudus mengubah dan memodifikasi Sistem Kependudukan yang lama 
menjadi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai amanah Undang-Undang No. 23 
tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Proses persia pan perubahan sistem dilakukan 
sejak 2006 hingga tahun 2008. 

Melalui Bupati H. Mustofa yang memulai kepemimpinannya pada tahun 2008, muncul gagasan 
untuk meletakkan fungsi pelayanan KTP di tingkat desa/kelurahan demi kemudahan dan 
memberikan pelayanan KTP gratis bagi masyarakat dan menata administrasi kependudukan. 
Hal itu juga merupakan perwujudan sistem administrasi kependudukan yang dituangkan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 . 

Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) selaku pelaksana fungsi 
kependudukan segera merealisasikan gagasan yang telah tertuang dalam RPJMD. Disdukcapil 
bersama Dinas Perhubungan dan Kominfo serta Kecamatan yang selama ini melaksanakan 
fungsi pelayanan KTP, melakukan integrasi pelaksanaan kebijakan agar berjalan lancar. Sejak 
awal gagasan digulirkan pun, DPRD Kabupaten Kudus mendukung ide untuk segera memperbaiki 
sistem administrasi kependudukan melalui SIAK. 

Proses Penerapan Good Practice dan Tahapan Kegiatan 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pelayanan adminduk di Kabupaten Kudus terdiri 
dari pelayanan KTP dilaksanakan oleh aparat desa/kelurahan, pelayanan KK oleh kecamatan, 
dan administrasi kependudukan lain seperti pengurusan akta kelahiran, pindah datang dan 
legalisir dokumen dilaksanakan oleh Disdukcapil. 
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Pelaksanaan SIAK dengan pelayanan KTP di desa/kelurahan Kabupaten Kudus dimulai pada 2 
Juni 2008. Proses dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap dimana setiap tahapan selain dilakukan 
persia pan dari aspek sistem peralatan (hardware dan software) demikian juga dikembangkan 
proses sosialisasi, pelatihan dan pendampingan bagi aparat di desa/kelurahan untuk melakukan 
pelayanan KTP dengan sistem yang mudah, gratis, cepat dan terkoneksi secara online. Dalam 
waktu 2 (dua) tahun seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Kudus telah siap melakukan pelayanan 
KTP. 

Adapun langkah-langkah pengembangan pelaksanaan pelayanan KTP di desa/kelurahan adalah 
sebagai berikut: 

Langkah 1: Persiapan sistem teknis IT di desa/kelurahan untuk pelayanan KTP dilakukan 2 
tahap. Tahap I dilaksanakan di 27 desa/kelurahan dimana uji coba dilakukan pada 25 Februari 
2009 dan peresmian dilakukan pada 12 Maret 2009. Dalam tahap I ini dilakukan pemasangan 
Tower Triangle setinggi 30 meter untuk mendukung jaringan telekomunikasi frekuensi 2,4 
Ghz. Setelah dievaluasi terkait dengan kebutuhan lahan dan faktor cuaca maka dilakukan 
perubahan untuk tahap II. Tahap II dilaksanakan di 105 desa/kelurahan. Uji coba dilaksanakan 
pada 18 Januari 2010 dan diresmikan pada 22 April 2010. Pada tahap II ini menggunakan 
tower dengan pipa maksimal setinggi 16 meter dan meminta bantuan MTB (Menara Tower 
Bersama) sejumlah 9 buah tersebar di seluruh Kabupaten Kudus yang memiliki frekuensi 5,8 
Ghz. Selain itu juga dilakukan penambahan bandwidth. Dalam proses ini Pemkab Kudus 
melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang tertuang dalam MOU dengan PT. Multi 
Reka Utama. Untuk itu Pemkab Kudus juga memberikan kemudahan perijinan bagi perusahaan 
tersebut dalam proses pembangunan tower tersebut. 

Langkah 2: Penyiapan manajemen dan kelembagaan desa/kelurahan untuk pelaksanaan 
SIAK dengan pelayanan KTP antara lain dengan: 

Penyiapan prosedur pelayanan KTP mudah, murah dan cepat di desa/kelurahan; 

Penyiapan kelembagaan di setiap desa/kelurahan selaku pelaksana pelayanan KTP dengan 
menempatkan 4 petugas adminduk; 

Penyiapan sarana dan prasana di setiap desa/kelurahan untuk operasional pelayan KTP 
seperti ruang pelayanan, peralatan pelayanan (komputer, kamera, printer, dsb); 

Penyuluhan bagi aparat desa/kelurahan untuk kesiapan pelaksanaan pelayanan KTP seperti 
prosedur pelayanan, etika pelayanan yang prima bagi masyarakat; 

Pelatihan teknis bagi aparat desa/kelurahan mengoperasikan sistem dan peralatan. 

Langkah 3: Sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat tentang pentingnya administrasi 
kependudukan. Sosialisasi di tingkat kabupaten mengundang seluruh pihak: SKPD, swasta, 
media, dan LSM. Sosialisasi tingkat kecamatan dan desa/kelurahan melalui Surat Edaran 
(SE), PKK, Posyandu, bahkan kegiatan ibadah shalat Jumat. Setiap Jumat pagi pukul 08.00 
WIB, Bupati menggelar bincang-bincang melalui radio (Radio Suara Kudus yang juga disiarkan 
radio lain). 

Kotak 6 Langkah Pengembangan lnovasi 
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Gambar 38 Tipologi jaringan Tahap I dan Tower Triangle Tahap I 

Gambar 39 Jaringan Tahap II dengan Menara Tower Bersarna 

Untuk terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik, maka dibentuk Tim 
Pelayanan untuk tugas adminduk pelayanan KTP di desa/kelurahan dan pelayanan kartu keluarga 
(KK) di kecamatan. Tim yang terdiri dari 4 orang di desa/kelurahan dan 7 orang di kecamatan 
ini diputuskan dengan SK Bupati dan dukungan dana dari Disdukcapil. Pertemuan/rapat 
koordinasi dengan Disdukcapil setidaknya diadakan seta hun tiga kali. 

Tugas Tim Pelayanan ini adalah: 
melakukan pelayanan KTP di tingkat desa/kelurahan atau KK di tingkat kecamatan; 
verifikasi dan validasi data; 
membuat laporan bulanan sebagai bentuk pemutakhiran data kependudukan; 
sosialisasi kependudukan kepada masyarakat. 

Disdukcapil sendiri merekrut empat tenaga kontrak dengan keahlian teknis IT untuk mengeloka 
dan mengoperasikan NOC (Network Operational Centre) sebagai server dari sistem jaringan 
adminduk. 
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Loket Daftar/Ambii/Verifikasi 

Viat KTP Jadi 

Gambar 40 Mekanisme Proses Pelayanan Pembuatan KTP 

Dalam proses pengembangan sistem adminduk, pembuatan KTP akan mendapatkan Nomor 

lnduk Kependudukan (NIK) sebagai 1-Jasis identitas penduduk. Setelah melalui proses di atas 

termasuk foto langsung untuk ditampilkan dalam KTP dan dengan pemberian NIK, maka dalam 

waktu 4- 5 men it KTP telah selesai dan bisa langsung dibawa oleh warga. Setiap bulan petugas 

di kelurahan akan mengirimkan data pemutakhiran kepada petugas di kecamatan dan Disdukcapil. 

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan publik administrasi kependudukan yang inovatif ini 

tertuang dalam RPJMD 2008 - 2013 yang diatur dalam Perda No. 5 tahun 2009. Selain 

menerbitkan Perda No.12 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, 

Kabupaten Kudus juga menetapkan prosedur standar pelaksanaan (standard operating 
procedures, SOP) adminduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ketentuan pemberlakukan 

pelayanan KTP gratis juga dituangkan dalam Perda No. 2 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipi l. Sedangkan pelaksanan pelayanan KTP di 

desa/kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan 

Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

khususnya dalam pasal 87- 89. 
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Koordinasi dan Pengorganisasian Proses 

Sejumlah pihak dalam instansi Pemerintah Kabupaten Kudus terlibat dalam proses perubahan 
sistem dan pelayanan KTP di desa/kelurahan ini. Berikut tabel tentang pihak yang terlibat, jenis 
keterlibatan mereka dan koordinasinya: 

No Nama Pihak Peran Langkah yang Diambil 

1 Bupati Kudus · Pembuat komitmen dan · Menggali banyak masukan dari SKPD 

2 Disdukcapil 

3 Kecamatan 

dukungan pada pelaksanaan mengenai kebutuhan inovasi dan perubahan 
program perubahan sistem 
adminduk 

· Pengambil kebijakan strategis 
untuk menyesuaikan peraturan 
perundangan untuk pelaksanaan 
sistem adminduk yang lebih baik 

·Penyusun rencana 
pengembangan sistem 
adminduk (SIAK) dengan 
pelayanan KTP di desa/kelurahan 

· Koordinator antarlembaga/pihak 
dalam pengembangan SIAK 

· Pembina/pendamping seluruh 
aparat yang terlibat dalam 
pengembangan SIAK 

· Koordinator dalam 
pemutakhiran data 
kependudukan desa/kelurahan 

· Petuga s yang melayani 
pengurusan KK 

sistem 
· Memberi masukan dan arahan sehingga 

kebijakan dan langkah yang diambil sejalan 
dengan peraturan perundangan yang terkait 
dengan admini strasi kependudukan 

· Meminta agar SKPD menyiapkan aturan untuk 
memayungi upaya inovasi dan modernisasi 
pelayanan adminduk 

· Meminta agar SKPD menyiapkan perangkat 
prosedur pelaksanaan sistem administrasi 
kependudukan 

· Menyusun perencanaan, monitoring dan 
mengevaluasi penataan layanan adminduk 
dengan pelayanan KTP di desa/kelurahan 

· Mengembangkan koordinasi di antara seluruh 
lembaga/pihak yang terlibat dalam 
pengembangan SIAK 

· Mengadakan sosialiasasi, pembinaan dan 
pendampingan untuk berbagai pihak untuk 
pelaksanaan KTP di desa/kelurahan 

· Mengembangkan SOP yang mampu 
mewujudkan tertatanya pelayanan adminduk, 
termasuk pengembangan alur pelayanan baru 
yang inovatif 

· Menularkan semangat transparansi dalam 
pelayanan publik kepada pihak kecamatan 
dan kelurahan. 

· Menyediakan ruang pelayanan administrasi 
kependudukan yang memadai 

· Menyediakan petugas pelayanana adminduk 
· Melakukan koordinasi dan pemantauan atas 

desa/kelurahan dalam pemutakhiran data 
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No Nama Pihak Peran langkah yang Diambil 

4 Kelurahan Petugas yang memberikan · Mengkoordinasi ketua-ketua RT pelaksanaan 
pelayanan KTP pemutakhiran data 

· Mengkoordinasi pelaksanaan verifikasi data 
untuk dimutakhirkan 

· Melaksanakan pelayanan KTP yang cepat dan 
gratis 

5 Biro Hukum Pemberi masukan aspek hukum Memberikan analisis dan masukan atas usulan 
dari aturan yang dikeluarkan aturan yang akan dikeluarkan terkait SIAK 
terkait SIAK pelayanan KTP di pelayanan KTP di desa/kelurahan 
desa/kelurahan 

6 Dinas Pemberi informasi dan publikasi Menyebarluaskan informasi tentang SIAK dan 
Perhubungan tentang SIAK dan pelayanan KTP pelayanan KTP di desa/kelurahan baik melalui 
dan Kominfo di desa/kelurahan website kabupaten maupun publikasi brosur 

maupun poster di berbagai wilayah Kabupaten 
Kudus 

Tabel 32 Pihak dan Peran yang Diambil 

Keterlibatan Publik dan lnstansi Pemerintah Lainnya 

Pengembangan administrasi kependudukan Kabupaten Kudus utamanya pelayanan KTP di desa 
ini juga melibatkan instansi pemerintah lainnya dan berbagai elemen masyarakat. Tanpa 
pelibatan masyarakat yang lebih luas maka jangkauan informasi pelayanan ini tidak mungkin 
diketahui dan terlaksana dengan cepat dan baik. Berikut pihak-pihak yang juga terlibat dalam 
proses pengembangan: 

NO PIHAK PERAN 

1 Ditjen Adminduk, Kemdagri Memberikan arahan agar pengembangan Peraturan Daerah 
baru, pelaksanaan kegiatan pada modernisasi layanan 
adminduk sesuai dengan peraturan nasional: UU No. 23 Tahun 
2006 Tentang Administrasi Kependudukan 

2 BPS Kabupaten Kudus Berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait data kependudukan 
dan memberi masukan agar modernisasi layanan adminduk 
tetap sesuai dengan prinsip-prinsip statistik 

3 DPRD Kabupaten Kudus Memberi dukungan kebijakan Pemkab dengan pembahasan 
kebijakan/anggaran sesuai kebutuhan 

4 Ketua RT/RW Terlibat aktif membantu proses pemutakhiran data 

5 Masyarakat · Memberikan informasi dan data kependudukan yang lengkap 
pad a sa at pemutakhiran data kependudukan 

· Memberikan masukan untuk mendorong peningkatan 
pelayanan pemerintah kabupaten 
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NO PIHAK PERAN 

6 LSM · Memt:ierikan kritik dan masukan terkait pelaksanaan 
pelayanan KTP di desa/kelurahan 

· Memantau pelaksanaan pelayanan KTP di desa/kelurahan 

7 Media massa. Memantau pelaksanaan modernisasi layanan adminduk, 

termasuk turut menyebarkan informasi prosedur dan 
pelaksanaan pelayanan KTP melalui media massa 

8 Swasta · Mendukung program pemerintah kabupaten dalam proses 

sistem adminduk seperti terlibat menjadi mitra dalam 

penggunaan MTB untuk pengoperasionalan koneksi jaringan 

komunikasi lebih luas dan baik 
· Berperan mensosialisasikan sistem adminduk baru kepada 

para karyawan 

Tabel 33 Pihak lain dan keterlibatan mereka 

Keahlian utama 
Peningkatan sistem administrasi kependudukan (SIAK) di Kabupaten Kudus khususnya pelayanan 

KTP di desa/kelurahan memerlukan beberapa keahlian sebagai berikut : 

No 
Keahlian Utama 

Guna I Tugas 
Kualifikasi 

yang dibutukan Pendidikan 

1 Ahli administrasi · Mengembangkan gagasan sistem administrasi Setidaknya 

kependudukan kependudukan yang baru Sarjana S-1 

· Menelaah kebutuhan pengembangan adminduk 

yang diperbaharui 
· Mengembangkan instrumen untuk memutakhirkan 

data 
· Memberi masukan untuk kemudahan perekaman 

setelah pemutakhiran data 
· Memberi masukan tentang langkah-langkah yang 

dapat mempercepat pelayanan 
· Memberi masukan tentang informasi-informasi 

yang senantiasa perlu diperbaharui dalam SIAK 

· Mengem~angkan materi dan alat pelatihan yang 
memudahkan petugas di tingkat lapangan mampu 
memahami tujuan program ini. Sehingga, dengan 

pemahaman itu mereka terdorong untuk secara 

efektif menerapkan pelayanan yang baik dan cepat 

bagi program terabosan ini 
· Melatih petugas di tingkat lapangan agar dapat 

melayani dengan baik sesuai dengan materi dan 
alat yang telah dikembangkan 
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No 
Keahlian Utama 

Guna /Tugas 
Kualifikasi 

yang dibutukan Pendidikan 

2 Ahli hukum · Membantu pengembangan peraturan baru sehiogga Setidaknya Sarjana 
tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku di S-1 bidang Hukum 
tingkat nasional 

3 Ahli pemograman · Mengembangkan program perangkat Setidaknya lulusan 
komputer lunak/software komputer yang memudahkan D-3 Komputer/ 

petugas memberikan pelayanan lnformatika 
· Mengembangkan materi dan alat pelatihan yang 

memudahkan petugas lapangan memahami dan 
menerapkan pelayanan adminduk 

· Melatih petugas lapangan untuk menggunakan 
program komputer yang telah dibuat khusus untuk 
mempercepat layanan adminduk, termasuk 
melaporkan segala perkembangan data 
kependudukan 

4 Ahli komunikasi · Mengembangkan media atau metodologi agar Setidaknya Sarjana 
masyarakat memahami dan segera mengakses S-1 bidang 
layanan secara cepat, efisien dan efektif Komunikasi, 

Hubungan 
Masyarakat 

5 Ahli IT · Mengoperasikan perangkat keras dari peralatan Setidaknya lulusan 
yang menunjang komunikasi dalam sistem D- 3 Komputer 
perekaman data kependudukan 

· Merawat perangkat keras agar tetap berfungsi baik 
· Memperbaiki perangkat keras dan lunakjika terjadi 

permasalahan teknis 

Tabel 34 Keahlian utama yang d iperlukan 

Anggaran Penerapan Good Practice 

Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengembangan pelayanan 
KTP di desa ini sebesar Rp 1,5 miliar untuk pengembangan Tahap I di 27 pada tahuan 2009 
dan sebesar Rp 6,9 miliar untuk pengembangan tahap II di 105 desa/kelurahan pada tahun 
2010. Anggaran ini digunakan untuk pengembangan infrastruktur pelayanan KTP seperti 
pengadaan sarana dan prasarana di 132 desa/kelurahan. Sedangkan berikut profil alokasi 
anggaran oleh Disdukcapil untuk pelayanan KTP di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Kudus 
untuk tahun 2010 hingga 2012: 
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Tahun Besaran Anggaran (Rp) 

2010 143.135.000 

2011 172.825.000 

2012 204.265.000 

Kotak 7 Anggaran, (Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kudus) 

C. Evaluasi Model Praktik Baik 

Keberlanjutan dan Replikasi Good Practice 

Sistem administrasi kependudukan (SIAK) pelayanan KTP di desa/kelurahan terbukti memudahkan 
pelayanan bagi masyarakat dan mengefisienkan proses pembuatan KTP. Pelayanan pembuatan 
KTP tak lagi dilakukan di kecamatan, namun didistribusikan ke desa/kelurahan sehingga beban 
aparat terbagi, masyakarat juga tak perlu datang jauh-jauh ke kecamatan. Modifikasi pelayanan 
KTP dari tingkat kecamatan ke tingkat desa/kelurahan, terbukti mempermudah, mempercepat 
dan murah. Keberlanjutan pelayanan KTP di desa/keluarahan ini dijamin dengan terpayunginya 
melalui Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2009. 

Sistem administasi kependudukan (SIAK) Kabupaten Kudus yang dikembangkan sejak 2008, 
turut membantu pelaksanan e-KTP. Walaupun penyediaan alat e-KTP dari pemerintah pusat 
ke Kabupaten Kudus terlambat dibanding daerah lain, namun Pemkab Kudus mampu 
menyelesaikan proses pendataan e-KTP tepat waktu. Bahkan Kabupaten Kudus siap melaksanakan 
e-KTP mulai tahun 2013 di desa/kelurahan, tinggal menunggu pembelian peralatan saja. Sumber 
daya manusia tak lagi jadi kendala. 

Model pelayanan KTP di desa/kelurahan sangat baik diterapkan di kabupaten/kota yang kondisi 
geografisnya yang sulit dijangkau dan wilayahnya luas. Model ini tidak terlalu sulit diterapkan, 
jika daerah tersebut menyadari perlunya peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat dan 
pentingnya pemutakhiran data kependudukan untuk menyusun kebijakan, termasuk pelaksanaan 
pemilihan kepala daerah. 

Faktor dan Sukses Utama 

Ada banyak faktor yang membuat SIAK pelayanan KTP di desa/kelurahan sukses. Pertama, 
komitmen pimpinan dan jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
(baik pelayanan publik secara umum maupun khususnya pelayanan adminduk). Komitmen 
pimpinan dan jajarannya merupakan prasyarat mutlak yang harus tersedia untuk memulai 
sebuah inisiatif. 

Kedua, penentuan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. lsu adminduk 
terutama pelayanan KTP merupakan isu penting. Ketika isu adminduk tertata, ia akan jadi 
rujukan banyak hal, termasuk perencanaan kebijakan. 
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Ketiga, berani melakukan perubahan. Dalam konteks adminduk khususnya pelayanan KTP 
oleh desa/kelurahan Kabupaten Kudus, pimpinan berani mengambil langkah inovatif untuk 
mengubah atau memodifikasi sistem pelayanan. 

Keempat, pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat merupakan faktor sukses penting. Tanpa 
pelibatan kelompok ini, perubahan sistem adminduk hanya akan dimiliki oleh pembuat kebijakan. 
Besar kemungkinan, kebijakan sulit diterapkan. 

Kelima, kesediaan stat untuk menerima perubahan. Kebijakan hanya akan menjadi menjadi 
selembar dokumen bila pelaksana di lapangan tak mampu menerapkannya dengan baik. 
Penerapannya memerlukan komitmen dari segenap jajaran pelaksananya. 

Keenam, jaringan kerja. Dalam konteks ini Pemerintah Kabupaten Kudus juga berkoordinasi 
dan bekerja sama dengan lembaga/instansi lain, pemerintah dari berbagai tingkatan, pihak 
swasta maupun media untuk menyukseskan program. Jaringan kerja membantu terintegrasinya 
kerja dari berbagai pihak sehingga mampu mewujudkan tujuan program dengan baik. 

Tantangan dan Hambatan Utama 

Peningkatan sistem administrasi kependudukan pelayanan KTP di desa/kelurahan bukan berjalan 
tanpa tantangan dan kendala. Terlebih hal ini melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat 
di Kabupaten Kudus. Masa perencanaan dan persia pan selama 2 (dua) tahun yaitu 2006-2008 
merupakan masa sulit untuk melakukan peralihan dari sist~m lama menuju sistem baru. 
Tantangan tersulitnya adalah mengubah pola pikir (mind set) dan kultur (culture) pelayanan. 
Masyarakat perlu didatangi dan secara terus-menerus disosialisasi dan diinformasikan tentang 
sistem pelayanan KTP yang baru. 

Dalam proses pelaksanaannya, kendala yang sering dihadapi adalah persoalan teknis yang 
terkadang tidak bisa langsung ditangani oleh operator di desa/kelurahan. Namun dengan sistem 
koordinasi dengan tingkatan lain, baik di kecamatan maupun Disdukcapil, maka persoalan 
teknis dapat ditangani. Perlu pelatihan dan pengalaman agar petugas lapangan semakin mahir 
menyelesaikan persoalan teknis. 

D. Analisis Model Good Practice berdasarkan Perspektif Reformasi Birokrasi 

Peningkatan kualitas pelayanan KTP di tingkat desa/kelurahan dan pemutakhiran data 
kependudukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus merupakan wujud dari perubahan dan 
pengembangan: 

Perubahan pada bidang peraturan perundang-undangan 

Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kudus diatur dalam Perda 
No. 12 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Sedangkan pelayanan 
KTP di desa/kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009. 

118 Kumpulan Praktik-Praktik Baik lnovasi Daerah 



Perubahan pada bidang pelayanan publik 

Pelayanan pembuatan KTP yang semula dilaksanakan di kecamatan, kini dilaksanakan di 
desa/kelurahan untuk lebih mudah menjangkau masyakarat. Konsekwensi logis untuk 
mendukungnya, Pemerintah Kabupaten Kudus menata ulang dan memodernisasi sarana dan 
prasarana penunjang di kantor desa/kelurahan, kecamatan dan kantor Disdukcapil. Penataan 
ulang itu berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah 
Kabupaten Kudus. 

Perubahan pada bidang organisasi 

Penerapan SIAK pelayanan KTP di desa/kelurahan sedikit-banyak mengubah organisasi serta 
tugas dan fungsi pokok aparat. Masih di bawah koordinasi Disdukcapil, tidak sampai terjadi 
perubahan kelembagaan pemerintah kabupaten, hanya tambahan aparat adminduk di kecamatan 
dan desa/kelurahan. Pembagian peran ini mampu mengoptimalkan fungsi pelayanan yang 
lebih efektif dan efisien. 

Perubahan pada bidang toto laksana 

Tata laksana pelayanan administrasi kependudukan dibuat transparan dan akuntabel untuk 
mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah dan gratis. Ketentuan dalam peraturan daerah 
sistem administrasi kependudukan dijabarkan lagi dalam bentuk SOP (Standart Operating 
Procedure) . 

Perubahan pada bidang sumber daya manusia 

Hampir seluruh aparat pelayanan adminduk mulai dari desa/kelurahan hingga tingkat dinas 
memiliki kapasitas yang memadai dalam pemberian pelayanan KTP yang cepat dan mudah. 
Keberhasilan penerapannya tak hanya melibatkan aparat adminduk, tetapi juga melibatkan 
aparat lain seperti dinas infokom yang turut menyebarkan informasi tentang proses pelaksanaan 
adminduk kepada masyarakat. Semua pihak yang terlibat memahami fungsi dan perannya 
masing-masing. 

Perubahan pada polo pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur 

Pelayanan KTP di desa/kelurahan selain memudahkan masyarakat, juga mengurangi beban 
aparat di tingkat kecamatan maupun dinas. Pembagian kerja yang lebih tertata memaksimalkan 
fungsi dan tugas pelayanan . Kerja lebih cepat berarti produktivitas meningkat. 

Semula aparat di desa/kelurahan memerlukan adaptasi untuk melaksanakan tugas dan alur 
kerja yang baru. Adaptasi akan mendorong pengembangan nilai-nilai organisasi dan individu 
untuk meningkatkan produktivitas kerja. Perubahan-perubahan pola pikir dan budaya kerja 
aparatur tersebut mendukung penerapan administrasi kependudukan Kabupaten Kudus berjalan 
baik. 
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Modernisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 
di Kota Surakarta 

Ringkasan Eksekutif 

Latar Belakang 
Banyak pihak mengakui bahwa administrasi kependudukan (adminduk) di Indonesia menghadapi 
tantangan besar. Meski administrasi yang terdiri dari pencatatan kelahiran, perkawinan, 
perpindahan, dan kematian ini sudah sedemikian rupa diatur oleh undang-undang, adminduk 
masih memerlukan banyak inovasi untuk mengatasi sejumlah permasalahan. Misalnya, sistem 
yang belum teratur/tertata, nomor induk kependudukan (NIK) ganda, hingga pada pelayanan 
pengurusan adminduk yang masih carut-marut dan tidak berkualitas. 

Seperti di banyak kota lain di Indonesia, sebelum tahun 2008 sistem pangkalan data (database) 
administrasi kependudukan di Kota Surakarta belum bisa dijadikan sebagai rujukan bagi 
perumusan kebijakan, karena data kelahiran, perkawinan, perpindahan dan kematian belum 
terekam baik. Banyak data atau angka yang tidak sesuai, ganda atau serta belum diperbaharui. 

Di Kota Surakarta, masih pada saat yang sama, kualitas pelayanan adminduk juga menjadi 
sorotan. Sarna seperti wilayah lain di Indonesia, pengurusan adminduk di Kota Surakarta masih 
memerlukan waktu lama. Tempat pengurusan juga terkesan kumuh. Bahkan, seringkali standard 
operating procedures (SOP) tidak dilaksanakan secara tegas, dan kerap jadi ajang korupsi atau 
gratifikasi kecil-kecilan. 

lnovasi 

Mengatasi permasalahan di atas, pemerintah Kota Surakarta sejak tahun 2008 berinisiatif 
memperbaiki dan memperbaharui adminduk melalui lima inovasi : (1) pengembangan data 
perekaman sehingga memudahkan untuk adminduk; (2) pelayanan pembuatan/pembaharuan 
KTP yang hanya memakan waktu 1 jam; (3) pelaksanaan Sistem lnformasi dan Administrasi 
Kependudukan (SIAK) secara online; (4) penerbitan Kartu lntensif Anak (KIA); (5) secara bertahap, 
seluruh kecamatan dan sebagian kelurahan menginovasi penataan ruang pelayanan secara 
modern dan alur pelayanan adminduk. 

Hasil yang Oicapai dan Dampaknya bagi Masyarakat 
Saat ini, Kota Surakarta sudah memiliki data kependudukan yang senantiasa diperbaharui sesuai 
dengan perkembangan kelahiran, perkawinan, perpindahan, dan kematian. Setiap anak juga 
mendapatkan akte kelahiran secara gratis. Pelayanan pembuatan KTP dan dokumen adminduk 
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lainnya juga dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. SIAK telah dapat diakses serta dijadikan 
sebagai sumber informasi penentuan kebijakan. Yang terlihat juga, banyak warga Kota Surakarta 
mengakui bahwa mengurus dokumen adminduk di kelurahan dan/atau kecamatan sudah tidak 
lagi mengecewakan, karena cepat, efisien, dan murah. 

Dampak dari kelima upaya tersebut cukup beragam. Dalam konteks kebijakan, data yang selalu 
diperbaharui (mutakhir) memeermudah pengambilan kebijakan. Sejak tahun 2011, data 
adminduk sudah dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan kebijakan. Dalam konteks politik, 
selisih antara warga yang tercatat dan tidak tercatat boleh menggunakan hak pilihnya hanya 
1.000 orang. Jumlah ini sangat kecil. 

Meski dampak inovasi ini sudah terlihat dengan baik, Pemerintah Kota Surakarta masih terus 
menyempurnakan inovasi, khususnya dalam mempercepat entry data kependudukan melalui 
kerja sama dengan pihak swasta. 
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Modernisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta2 

A. Gambaran Umum 
Reformasi birokrasi sudah menjadi salah satu dari tiga tujuan utama pemerintah, selain 
pemberantasan korupsi, dan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Tujuan Reformasi 
Birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik 
adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, 
sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. 
Salah satu sasarannya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Kualitas pelayanan publik dalam konteks administrasi kependudukan (adminduk)3 menjadi 
salah satu bidang yang selama ini ingin diperbaiki oleh pemerintah. Sebab, hakikat dari adminduk 
sebenarnya adalah pemberian perlindungan dan pengakuan Negara terhadap status publik 
dan sipil warga negara, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Rl. 

Di kalangan masyarakat umum, pemahaman mengenai administrasi kependudukan (adminduk) 
sementara ini masih dianggap sebagai sekedar pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), kartu 
keluarga (KK) dan akta kelahiran saja. Padahal, lebih dari itu, tujuan utama penyelenggaraan 
adminduk adalah menciptakan data kependudukan yang sahih dan menyeluruh, yang berguna 
sebagai basis statistik kependudukan, pendaftaran pemilih dan juga sebagai dasar pembuatan 
kebijakan publik maupun panduan bagi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban negara 
dalam bentuk pelayanan publik. 

Pengantar Model Good Practice dan Unsur-unsur lnovasi 

Pelayanan adminduk di Kota Surakarta4 sering disebut sebagai salah satu pelayanan adminduk 
yang terbaik di Indonesia. Banyak pihak dari berbagai kabupaten/kota belajar dan menimba 
pengalaman dari Pemerintah Kota dalam menerapkan dan mengembangkan system adminduk 
yang handal. 

Banyak inisiatif dan terobosan di bidang adminduk dilakukan di kota ini. Terobosan tersebut 
terjadi pada lima hal: pertama, pengembangan data perekaman sehingga memudahkan untuk 
administrasi kependudukan; kedua, pelayanan pembuatan/pembaharuan KTP yang hanya 
memakan waktu 1 jam; ketiga, pelaksanaan Sistem lnformasi dan Administrasi Kependudukan 

2 Tulisan berikut sebagian besar merujuk pada pengalaman Kota Surakarta. Pengalaman Kota Surakarta 
(bersama pengalaman Kabupaten Tegal dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (NTI) ini sudah dijadikan 
rujukan bagi Kementerian Dalam Negeri bersama GIZ dalam mengembangkan Buku Panduan Advokasi 
Penataan Administrasi Kependudukan bagi Kabupaten/Kota, Jakata, 2011. 
3 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa adminduk: 
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui 
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta 
pendayagunaan ha silnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain . 
4 Data 2011 menunjukkan Kota Surakarta dengan luas wilayah 44,04 km2 didiami 536.498 jiwa (265.166 
laki-laki dan 271.332 perempuan) . Mereka tinggal di lima kecamatan : Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, 
Jebres, dan Banjarsari. 
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(SIAK) secara online; dan keempat, penerbitan Kartu lntensif Anak (KIA). Keempat terobosan 
yang sangat penting itu meningkatkan kualitas pelayanan adminduk. 

Kelima, sejak tahun 2008, secara bertahap, seluruh kecamatan dan sebagian kelurahan 
menginovasi penataan ruang pelayanan secara modern dan alur pelayanan adminduk. Penataan 
ini bertujuan mempermudah penyelenggara untuk memb~rikan pelayanan prima. Langkah ini 
berupaya untuk memenuhi standar pelayanan publik (SPP). Juga mempermudah masyarakat 
mendapatkan manfaat dari suatu birokrasi yang efektif dan efisien. 

Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi 
Sebelum tahun 2008, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memiliki tiga 
sumber data kependudukan yang bersumber dari sistem informasi yang berbeda.5 Pemerintah 
kota tidak memiliki database kependudukan yang sahih dan dapat diandalkan sebagai sumber 
perumusan kebijakan. 

Rumusan kebijakan hampir sepenuhnya mengacu pada data kependudukan yang diterbitkan 
secara berkala oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta. Padahal, data mengenai jumlah 
penduduk yang dikeluarkan BPS cenderung berbeda dengan data yang dimiliki oleh Disdukcapil. 
Perbedaan data ini sering menjadi sumber perdebatan di antara para penentu kebijakan, 
termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota. 

Masalah kedua adalah kualitas pelayanan adminduk yang sangat terbatas. Hampir semua 
kecamatan6 tidak memiliki ruang pelayanan yang memadai. Meski terletak di gedung yang 
baru, beberapa pelayanan adminduk di tingkat kecamatan bahkan terkesan kumuh dan tidak 
tertata dengan baik. 

Pemohon horus menunggu pelayanan dalam waktu lama. Tidak ada antrian, meski dalam 
bentuk yang sederhana. Ruang tunggu yang tersedia pun tidak memadai untuk menampung 
jumlah pemohon . Lagi, ruang tunggu tidak dilengkapi dengan tempat duduk yang nyaman. 
Seringkali mereka bergerombol di depan loket karena tak sabar untuk mendapatkan kepastian 
pelayanan. Secara tidak langsung bergerombolnya para pemohon di depan loket memprovokasi 

para petugas . Seringkali juga akhirnya petugas terganggu konsentrasinya . 

Tidak ada penerapan aturan yang tegas dalam pelayanan itu. Seringkali, pemohon dapat 
menerobos masuk ke ruang operator untuk menanyakan status penerbitan dokumen. Bahkan, 
lebih jauh, pemohon dapat menemui pejabat kecamatan untuk mendapatkan pelayanan yang 
lebih cepat. 

Ruang pelayanan juga tidak mencerminkan semangat pelayanan dan keterbukaan. Sekat yang 
terlalu tinggi antara pemohon dengan petugas memberikan kesan sebagai sebuah pelayanan 
publik yang tertutup dan berjarak. Komunikasi antara pemohon dan petugas hanya dimungkinkan 

5 Disdukcapil memiliki tiga sumber database kependudukan: Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan 
(SIAK), Sistem lnformasi Kependudukan (SIMDUK) dan Sistem Pencatatan Kelahiran . 
6 Dalam banyak kasus, pelayanan di Kecamatan Jebres menjadi pengecualian karena mereka dijadikan 
rintisan dari perbaikan pelayanan. 
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melalui lubang kecil di loket pelayanan yang meminimalisasi pemohon untuk mendapatkan 
informasi lebih terkait dengan penerbitan dokumen. 

lni artinya, pelayanan adminduk belum berjalan optimal dan masih perlu ditingkatkan. Salah 
satu penyebabnya adalah belum diterapkannya Standard Operating Procedures (SOP) yang 
bersifat baku di instansi pelaksana adminduk di Indonesia. Padahal, SOP diperlukan untuk 
memberikan kejelasan mengenai prosedur, biaya dan waktu pelayanan. Ketidakjelasan prosedur 
ini sangat mempengaruhi keengganan masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengurus 
dokumennya. Ketiadaan SOP juga memunculkan peluang terjadinya kepemilikan dokumen 
ganda. 

Dua persoalan di atas, cenderung tidak kondusif untuk pencapaian visi dan misi pemerintah. 
Dalam konteks data, pemerintah kota kesulitan mencari rujukan dalam pengembangan kebijakan. 
Data yang tidak sahih tersebut tidak dapat diandalkan sebagai rujukan. Bila dipaksakan pasti 
memiliki implikasi negatif di kemudian hari. Dan, semua itu telah memperburuk kualitas 
pelayanan. 

Dalam konteks pelayanan masyarakat, situasi di atas tak urung menimbulkan keluhan masyarakat 
terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Waktu mereka terbuang. Biaya yang dikeluarkan 
tinggi. lnefisiensi ini juga mempengaruhi tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah. 

Hasll yan1 Dlcapal dan Dampaknya terhadap Masyarakat 
Sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan, Pemerintah Kota Surakarta juga melakukan 
pemutakhiran data penduduk untuk meningkatkan kualitas data kependudukan. Hasil 
pemutakhiran data ini menjadi referensi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu 
sumber dalam menentukan kebijakan pembangunan, termasuk penyediaan kartu sehat bagi 
penduduk miskin. 

Data yang sama juga dimanfaatkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam 
pemilukada tahun 2009 sebagai dasar untuk menentukan daftar pemilih sementara (DPS). 
Hasilnya, hanya lebih kurang 1000 orang yang mempunyai hak pilih namun tidak terdaftar. 
Kenyataan ini dipandang lebih baik dari penyelenggaraan pemilukada sebelumnya dimana 
cukup banyak pemilih yang tidak terdaftar. 

Karena efektivitas kerjanya, dalam konteks pembuatan e-KTP, Pemerintah Kota Surakarta juga 
melakukan proses perekaman data kependudukan dalam tempo yang sangat cepat. Hanya 
dalam tempo beberapa hari, Kota Surakarta mampu merampungkan perekaman sebelum batas 
waktu yang ditentukan? 

Di tiap kecamatan, pelayanan adminduk dilakukan, baik untuk penerbitan dokumen pencatatan 
sipil (akta-akta pencatatan sipil) maupun dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP dan Surat 
Pindah). Dengan menempatkan kedua jenis layanan di tingkat kecamatan, Pemerintah Kota 

7 Proses perekaman hingga 100%, dimana sampai dengan 28 Maret 2012, Kota Surakarta target 305.365 
wajib KTP kini telah terealisasi 100% dan selesai 24 Maret 2012. 
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Surakarta berhasil mendekatkan pelayanan adminduk. Penduduk yang memerlukan dokumen 
kependudukan tidak perlu lagi mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mereka 
cukup mengunjungi kantor kecamatan di wilayah administratifnya masing-masing.s Model 
pelayanan ini berbeda dengan kecenderungan di banyak kabupaten/kota di Indonesia yang 
memusatkan seluruh pelayanan penerbitan dokumen kependudukan di instansi pelaksana 
administrasi kependudukan.9 

Kini, menunggu pembuatan KTP atau apapun terkait kependudukan bukanlah suatu hal yang 
membosankan. Di beberapa kecamatan tersedia sistem antrean bagi pemohon. Layaknya 
pelayanan di sebuah bank, warga tertib antri dan tak berebut serta duduk nyaman. Nyaris tak 
lagi ditemukan ruang pelayanan adminduk yang riuh, lam bat, dan tak tertata. 

B. Metodologi dalam Perancangan dan Penerapan Good Practice 
Menanggapi masalah-masalah tersebut di atas, Pemerintah Kota Surakarta berinisiatif 
meningkatkan kualitas pelayanan adminduk dan kualitas data kependudukan10 melalui 
pelaksanaan proyek percontohan peningkatan kualitas pelayanan. Sebagai lokasi percontohan, 
Pemerintah memilih Banjarsari dan Pasar Kliwon. 

Gagasan ini muncul sejak Pemerintah Kota meyakini bahwa dalam mengatasi masalah seperti 
itu sejumlah argumen harus dibangun. Misalnya, alasan yuridis menjadi penting karena bukan 
hanya mengatur pembaharuan dalam penataan, tetapi juga akan memecahkan berbagai 
hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan yang seringkali muncul dalam penataan adminduk 
biasanya dipicu oleh kurangnya keterpaduan langkah koordinasi antara internal instansi maupun 
antar instansi. 

Perwujudan administrasi yang modern adalah alasan kedua. Koordinasi dan relasi antar instansi 
pemerintah merupakan tantangan dalam proses penataan adminduk. Berdasarkan kebutuhan 
ini dan mengacu pada peraturan perundang-undangan, pemerintah perlu membangun pola 
relasi antar-instansi yang lebih sinergis dalam proses penataan adminduk. 

Perangkat peraturan perundang-undangan dalam penataan adminduk perlu disiapkan dengan 
baik. Pertama, hal tersebut terkait dengan jaminan perlindungan serta rasa nyaman bagi 
penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum berdomisili di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) dalam mengakses hak-haknya baik sebagai warga negara maupun 
sebagai penduduk Indonesia. Kedua, peraturan perundang-undangan dibutuhkan agar tidak 
diskriminatif, jelas (tidak multitafsir), tidak saling bertentangan dengan peraturan perundang
undangan lainnya. Ketiga, dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian penduduk, serta 
dapat berfungsi mendorong terwujudnya pelayanan adminduk yang modern. 

8 Sekalipun demikian, Pemerintah Kota Surakarta tetap menyediakan pelayanan penerbitan dokumen 
kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
9 lstilah lnstansi Pelaksana Administrasi Kependudukan merujuk pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan. lstilah ini merujuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau satuan 
kerja pemerintahan daerah (SKPD) yang menangani bidang administrasi kependudukan. 
10 Didukung oleh Deutsche Gesellschaftfiir lnternationa/e Zusammenarbeit (GIZ), sebuah lembaga kerjasama 
teknis Jerman. 
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Proses Perancangan Good Practice: Penggagas, Pelaku Utama dan Penggerak 
Pemerintah Kota juga meyakini bahwa modernisasi bukan hanya bermakna komputerisasi. 
Modernisasi juga mencakup hal yang lebih kompleks. Misalnya, sistem database yang hendak 
dibangun. Atau, bentuk layanan yang modern lainnya adalah instansi pelaksana yang aktif 
melakukan atau memberikan layanan yang dekat dengan tempat tinggal penduduk. 

lnisiatif ini diambil guna meminimalisasi keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik, 
khususnya dalam pelayanan adminduk. Pemerintah Kota Surakarta kemudian mengalokasikan 
sejumlah anggaran yang diperlukan serta menyusun rencana implementasi. Dalam perencanaan, 
peningkatan kualitas pelayanan di tiga kecamatan lainnya dilakukan secara bertahap melalui 
APBD pada tahun-tahun berikutnya.ll 

Pada tahap awal Walikota (c.q. Kepala Disdukcapil) melakukan serangkaian langkah, yaitu: 
Langkah 1: Menetapkan Kelompok Pemrakarsa Penataan. Tim terdiri dari staf-staf terpilih 
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tim ini bertanggungjawab melakukan inisialisasi, 
konseptualisasi, implementasi dan konsolidasi selama proses penataan berlangsung. 
Langkah 2: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan informasi kepada 
Walikota dan DPRD mengenai tujuan, ruang lingkup dan manfaat penataan agar diperoleh 
komitmen politis dan dukungan anggaran dari para penentu kebijakan 
Kotak 8 Langkah Awal 

Kotak 8 Langkah Awal 

Untuk meningkatkan kualitas data kependudukan, Walikota Surakarta (c.q. Kepala Dinas) 
membentuk Tim Pemutakhiran Data Kependudukan. Tim ini terdiri dari sejumlah satuan kerja 
pemerintah daerah (SKPD), kecamatan dan kelurahan. Tim dipimpin oleh Sekretaris Daerah 
dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai sekretaris. Tim inilah yang 
kemudian secara aktif menyusun konsep, jadwal dan anggaran yang diperlukan. 

Tim ini kemudian menjadi kelompok pemrakarsa (inisiator). Penataan yang merupakan cikal 
bakal terbentuknya Tim Penataan Adminduk. Kelompok pemrakarsa ini bertugas menentukan 
ruang lingkup, jangka waktu serta anggaran yang diperlukan untuk seluruh proses penataan. 

Untuk memudahkan pelaksanaan hingga tingkat bawah, Walikota juga mendorong pelibatan 
banyak pihak, termasuk tokoh agama dan pengurus RT/RW.12 Pelibatan pemutakhiran data 
dipandang hanya akan berjalan dengan baik jika koordinasi dengan berbagai pihak juga berjalan 
baik. 

11 Menu rut Kepala Disdukcapil Kota, Tri Puguh dan staf pada awal Desember 2012, pada dasarnya, penggunaan 
dana diawali oleh inisiatif Pemerintah Kota melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan pemutakhiran 
data kependudukan. Meski tidak terlalu besar, Pemerintah Kota sudah menganggarkan dana untuk itu pada 
APBD 2009. Di sisi lain, Pemerintah Kota juga merespon program Kementerian Dalam Negeri melalui Proyek 
Pemutakhiran Data sebagai awal dari pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006. Pemerintah Kota mengajukan 
diri untuk menjadi lokasi proyek percontohan. Dari sinilah dana tambahan tersedia. Dan, karena terbukti 
proyek percontohan ini berhasil, selama dua tah~m berikutnya (2010 - 2011) Kementerian Dalam Negeri 
juga menambah dana dekonsentrasi tersebut. Dana ini menambah kuat dana yang sudah dicantumkan 
APBD 2010 - 2011, yang secara kuantitatif juga meningkat antara 5 dan 10%. 
12 Hal ini memiliki konsekuensi yang terbilang besar. Namun, melalui pembicaraan intensif dengan DPRD 
dan didukung pendanaan GIZ, persoalan anggaran ini relatif dapat diatasi. Pandangan mengenai hal ini 
divalidasi oleh Disdukcapil Kota Surakarta, c.q Agus Wiyono (Ses Disdukcapil). 
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Proses Penerapan Good Practice dan Tahapan Kegiatan 
Tim pemrakarsa kemudian menetapkan sejumlah strategi untuk mengatasi masalah adminduk. 
Strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut: 

II 

II 

1. Penyesuaian dasar hukum penyelenggaraan adminduk Kota Surakarta serta penataan 
ulang fungsi dan struktur organisasi lnstansi Pelaksana yang ditetapkan dengan dengan 
peraturan daerah. Guna menjamin ketaatan pada peraturan yang berlaku, diperlukan 
penyesuaian dan penerapan Standard Operating Procedures (SOP) yang menjadi acuan 
baku penerbitan dokumen kependudukan. 

2. Pendekatan pe/ayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pelayanan cepat dan 
mengangkat/merekrut petugas registrasi di kantor kelurahan/desa. 

3. Peningkatan kualitas ruang pe/ayanan untuk kenyamanan bagi masyarakat dan 
meningkatkan citra posit if pemerintah daerah. Sarana kantor yang memadai memberikan 
kesan profesional. 

4. Peningkatan kualitas data kependudukan yang dapat menjadi sumber data akurat bagi 
perencanaan pembangunan. 

5. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai fungsi dan manfaat dari dokumen 
kependudukan, sehingga mendorong mereka untuk secara aktif memutakhirkan status 
kependudukannya. 

-
Kotak 9 Tahapan Strategi 

Kelompok inisiator ini meminta dukungan dan memastikan bahwa para penentu kebijakan 
(Walikota dan DPRD) memahami pentingnya penataan adminduk, memberi persetujuan serta 
menyediakan anggaran yang diperlukan bagi penataan itu. 

Penyesuaian dasar hukum 
Sesuai dengan tujuan dari proyek percontohan peningkatan kualitas pelayanan, Pemerintah 
Kota Surakarta kemudian memandang bahwa langkah pertama adalah penyesuaian dasar 
hukum atau peraturan daerah (Perda) yang ada.13 Peraturan yang ada harus disesuaikan 
dengan peraturan hukum terbaru. Artinya, suatu Perda yang baru dan sesuai dengan UU No. 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

UU No. 23 Tahun 2006 memiliki sejumlah semangat: anti diskriminasi; profesionalisme pelayanan; 
penyesuaian a fur penerbitan dokumen dari ke/urahan sampai kabupaten/kota; adanya keje/asan 
prosedur; dan ada sanksi bagi yang menge/uarkan KTP secara serampangan. Semangat
semangat inilah yang menjadi dasar dari peraturan daerah baru. 

Maka, sejak Maret 2010, Tim Pemutakhiran Data sebagai tim pemrakarsa mengembangkan 
suatu rancangan Perda terbaru. Semua semangat yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun 
2006 terkandung di dalam rancangan Perda. Melalui serangkaian pertemuan dan diskusi, 
akhirnya draft tersebut disetujui oleh DPRD Kota Surakarta pada bulan Juli 2010. Dua bulan 

13 (1) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan 
Sipil (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 10 Seri B Nomor 3); dan (2) Peraturan Daerah 
Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 
Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 13 Seri B Nomor 4) . 
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berikutnya, 6 September 2010, Perda ini ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kota Surakarta 
mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 
Perda No. 10 Tahun 2010 juga secara serius mengadopsi banyak hal penting pada UU No. 23 
Tahun 2006 tentang Administtrasi Kependudukan. Perda inilah yang mendasari lima terobosan. 
Empat merupakan adopsi dari UU No. 23 Tahun 2006, sementara satu yang lain adalah upaya 
untuk meningkatkan penerapan dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -

Terobosan tersebut terjadi pada lima hal: 
pertama, pengembangan data perekaman sehingga memudahkan untuk administrasi 
kependudukan; 
kedua, pelayanan pembuatan/pembaharuan KTP yang hanya memakan waktu 1 jam; 
ketiga, pelaksanaan Sistem lnformasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) secara online; 
keempat, penerbitan Kartu lntensif Anak (KIA); dan 
kelima, modernisasi pelayanan adminduk sesuai dengan standar pelayanan publik 

Kotak 10 Terobosan layanan Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta 

Pengadopsian ini secara langsung mendorong pengembangan standard operating procedures 
(SOP) yang baru. Sejumlah SOP juga kemudian dikembangkan. Misalnya, SOP peningkatan 
kualitas pelayanan. Pemerintah Kota Surakarta merumuskan ulang tata cara ini dengan tujuan 
untuk memudahkan semua staf pemerintah kota menyediakan pelayanan secara sistematis. 
Lagi, SOP ini juga mendorong adanya jaminan keberlanjutan pelayanan. 

Meski SOP ini tidak ditandatangani oleh Walikota Surakarta, namun dia telah menjadi dasar 
bagi semua staf pemerintah daerah menangani masalah administrasi kependudukan. Bahkan, 
untuk memperkuatnya sehingga menjadi standar kerja, Pemerintah Kota Surakarta mendapatkan 
sertifikasi dari ISO, setelah SOP dianggap telah menerapkan ISO 9001-2008. 

Penerapan prosedur yang baru memerlukan adanya pemahaman yang sam a bagi seluruh staf 
yang terlibat dalam pelayanan. Pemerintah Kota Surakarta juga mengembangkan kapasitas staf 
pemerintah dalam memberikan pelayanan sesuai SOP yang baru dalam bentuk pelatihan. 
Mengingat jumlah peserta yang cukup banyak, pelatihan dilakukan secara bertahap. Tidak 
seperti pelatihan-pelatihan teknis umumnya, pelatihan SOP dirancang dengan menggunakan 
metode penyampaian teknis, simulasi/role play dan team building. Pendekatan pelatihan juga 
menggunakan cara belajar orang dewasa (andragogy). 

Peningkatan kualitas data kependudukan 
Pemerintah Kota Surakarta memutuskan menggunakan database Sistem lnformasi dan 
Administrasi Kependudukan (SIAK). Keputusan ini berimplikasi pada kebutuhan integrasi 
database Sistem lnformasi Kependudukan (SIMDUK) dan aplikasi lokal yang sebelumnya 
digunakan. Pengambilan keputusan integrasi ini dilakukan dengan cepat. Padahal, integrasi 
tersebut mensyaratkan dipindahkannya (migrasi) seluruh database yang ada dalam SIMDUK 
ke dalam SIAK. 

14 Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan, disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan 
teknologl informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan 
di tingkat Penyelenggara dan lnstansi Pelaksana sebagai satu kesatuan {Pasall butir 21 UU No. 23 Tahun 
2006). 
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Karena sejak awal SIMDUK dikerjakan dan dipelihara dengan baik, proses perpindahan ini tidak 
memakan waktu larna. Dengan menggunakan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) sebagai basis 
identitas penduduk, migrasi dilakukan. Hasilnya, hanya lebih kurang 40% penduduk Kota 
Surakarta yang memiliki data kependudukan valid. Sisanya (60%) tidak memiliki NIK. Artinya, 
data mereka perlu dimutakhirkan. Langkah ini terbilang tidak mudah karen a Din as harus berkali
kali memastikan bahwa proses migrasi berjalan dengan baik dan hasilnya dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Data hasil migrasi ini kemudian dicetak dalam bentuk kartu keluarga (KK). Cetakan KK inilah 
yang kemudian menjadi dasar bagi tim dalam melakukan pemutakhiran. Tim kemudian 
mengirimkan hasil cetakan KK dari tingkat kecamatan hingga pada tingkat rukun tetangga (RT). 
Ketua RT kemudian melakukan pemutakhiran data dengan cara mengunjungi rumah warga 
satu persatu. Keglatan ini berlangsung hampir enam bulan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa 
pemutakhiran memerlukan waktu yang lebih panjang daripada yang dilakukan oleh Kementerian 
Dalam Negeri yang hanya memakan waktu dua hingga empat bulan. 

Data yang telah dimutakhirkan, kemudian dibawa ke tingkat kelurahan. Pada tingkat inilah, 
verifikasi data dilakukan. Hasil verifikasi dikirimkan kembali secara berjenjang hingga ke Tim 
Pemutakhiran Data di tingkat kota. Setiap penduduk yang datanya telah diverifikasi kemudian 
diberikan NIK dan dimasukkan (input) ulang ke dalam SIAK oleh Dinas. 

Pemutakhiran data kependudukan tidak langsung menghasilkan data penduduk yang valid. 
Data yang diverifikasi di tingkat kelurahan juga perlu dilengkapi kembali oleh pihak ketua RT. 
Pelengkapan data dilakukan menyusul kenyataan bahwa tidak seluruh penduduk ber-KTP 
Surakarta berada di tem·pat ketika pemutakhiran dilakukan. lni menyebabkan hasil pemutakhiran 
tidak mencakup seluruh populasi. Namun, tim meyakini bahwa kualitas data kependudukan 
jauh lebih baik setelah pemutakhiran dilakukan dengan validitas yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Namun, verifikasi ini juga menjadi penting dan berdampak baik ketika Data Agregat Kependudukan 
per Kecamatan (DAK2) Kota Surakarta tahun 2012 hanya berselisih lebih kurang 17 ribu 
penduduk. Angka ini membuat Kota Surakarta menjadi satu dari delapan kota/kabupaten di 
Indonesia yang memenuhi target pemutakhiran. 

Pendekatan Pelayanan 
Kehadiran petugas registrasi di kantor kelurahan bermanfaat dalam rangka untuk menjaga dan 
memastikan bahwa proses pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan 
prosedur yang berlaku. Selain itu dengan kehadiran petugas registrasi, pelayanan adminduk 
akan semakin dekat kepada masyarakat. 

Pendekatan pelayanan ini juga didukung dengan proses perekaman data yang cepat dan teratur. 
Sejak 2010, proses ini dilakukan dengan melakukan kontrak kerja sama dengan pihak swasta, 
yang menyediakan 18 orang tenaga entry data kependudukan dan disebar di tiap kecamatan 
dan Balaikota Solo.15 Mereka membantu peng-entry-an data dan mengolahnya dengan cepat. 

15 Dua tahun ini, Pemerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan CV Rica Agung, yang merekrut 18 tenaga 
entry data. 
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Tenaga ini sangat membantu langkah dan irama kerja pelayanan adminduk di tingkat kecamatan 
dan balaikota. Terbukti semua data terpelihara/terekam dengan baik dan sistematis (lihat 
gambar 2, yang diambil awal Desember di Kantor Kecamatan Jebres). 

Gam bar 41 Entry Data Form untuk SIAK, fasilitas Kecamatan Jebres 

Dalam menjalankan pelayanan adminduk, Kota Surakarta selama ini menerapkan asas stelsel 
aktit. Dalam stelsel aktit pemerintah hanya menunggu warga masyarakat yang berkepentingan 
mendattarkan diri ke instansi pelaksana. Melalui perubahan ini, pemerintah kota 
mengombinasikan dengan stelsel pasit. Dalam proses ini, instansi pelaksana aktit mendekatkan 
pelayanan adminduk. Hal ini banyak membantu masyarakat dalam hal mengurus dan memiliki 
dokumen kependudukan. 

Peningkatan kualitas ruang pelayanan 
Pemerintah kemudian menata ulang ruang pelayanan dengan menerapkan prinsip transparansi 
dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dengan 
menghapuskan sekat antara pemohon dengan petugas, namun tetap menciptakan batas yang 
tegas di antara keduanya. Dahulu, pemohon tidak dapat melihat langsung stat pemerintah 
memproses permohonan. Juga, sering tidak ada sekat antara pemohon dan stat. 

Lalu, pemerintah Kota melakukan pemisahan antara back office (tempat proses penerbitan 
dokumen) dan front office (tempat pemohon berhubungan dengan stat pemerintah) dengan 
tetap memberikan akses yang luas bagi pemohon. Kecuali dengan alasan khusus, tidak seorang 
pemohon pun diperkenankan memasuki wilayah back office. Ruang pelayanan adminduk 
kemudian menjelma layaknya ruang pelayanan di suatu bank (lihat Gb. 3). 

Gam bar 42 Layanan Adminduk di Kota Surakarta sebelum (kiri) dan sesudah (kanan) 

Kumpulan Praktik-Praktik Balk lnovasi Daerah 131 



Selain itu, ruang pelayanan yang baru juga menerapkan prinsip single point of contact. Prinsip 
ini menyatukan pel!3yanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (yang selama ini terpisah 
dan terkesan berdiri sendiri) menjadi satu kesatuan pelayanan. Hal ini memungkinkan setiap 
pemohon hanya berurusan dengan satu petugas untuk mengurus seluruh dokumen 
kependudukan yang diperlukan. 

lni berbeda dengan model pelayanan sebelumnya yang memisahkan pelayanan pencatatan 
sipil dengan pelayanan pendaftaran penduduk, sekali pun keduanya berlokasi di ruang pelayanan 
yang sama. Penerapan prinsip ini membuat pemohon tak lagi harus berpindah dari satu meja 
ke meja pelayanan lainnya untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan. Dari sisi beban 
pekerjaan, penerapan prinsip ini berhasil mendistribusi beban pekerjaan yang lebih merata 
pada setiap petugas pelayanan. 

Untuk meningkatkan kepastian pelayanan, Pemerintah Kota Surakarta menerapkan sistem 
antrean (dengan nomor). Untuk mendukung penerapan sistem ini, kecamatan menempatkan 
seorang petugas yang membantu pemohon dalam hal mengurusjenis pelayanan yang dikehendaki 
dan mempersilakan pemohon menunggu hingga nomor antreannya dipanggil petugas. Sistem 
antrean terbukti efektif menghilangkan kerumunan pemohon di loket pelayanan dan menciptakan 
budaya antre yang kondusif terhadap iklim pelayanan. Sistem antrean ini ditunjang oleh ruang 
tunggu yang cukup memadai yang memungkinkan pemohon menunggu dengan nyaman. 

Peningkatan kesadaran masyarakat 

Pemutakhiran data dengan melibatkan ketua RT dan masyarakat mendorong masyarakat 
memahami pentingnya. administrasi kependudukan. Terlebih ketika masyarakat harus menemui 
bahwa hanya 60% data mereka yang dinilai sahih. 

Pemutakhiran juga mendorong masyarakat mengetahui adanya masalah administrasi 
kependudukan. Misalnya, mereka mengetahui adanya kesenjangan antara faktual dan data 
kependudukan yang dimiliki. Mereka akan paham betapa perlunya data yang valid . 

Koordinasi dan Pengorganisasian Proses 

Sejumlah pihak terlibat dalam modernisasi pelayanan adminduk ini. Ada yang terlibat sejak 
awal, di tengah, bahkan ada juga yang terlibat pada akhir proses. Berikut tabel tentang pihak 
yang terlibat, jenis keterlibatan mereka dan bentuk koordinasi: 
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No Nama Pihak 

1 Walikota 
Surakarta 

2 Disdukcapil 

3 Kecamatan 

4 Kelurahan 

Peran 

• Memberi komitmen dan 
dukungan pada pelaksanaan 
program modernisasi 

• Mengambil kebijakan strategis 
untuk menyesuaikan peraturan 
perundangan yang mampu 
mempermulus pelaksanaan 
modernisasi pelayanan 
adminduk 

langkah yang Diambil 

• Menggali banyak masukan dari SKPD 
mengenai kebutuhan inovasi dan 
modernisasi 

• Memberi masukan dan arahan sehingga 
kebijakan dan langkah yang diambil sejalan 
dengan peraturan perundangan yang terkait 
dengan administrasi kependudukan 

• Meminta agar SKPD menyiapkan aturan 
untuk memayungi upaya inovasi dan 
modernisasi pelayanan adminduk 

• Mengumpulkan masukan akan • Memonitor dan mengevaluasi penataan 
hal yang perlu dibenahi layanan adminduk; 
Memprakarsai inovasi dan • Mengajukan usulan program kepada 
modernisasi pelayanan pimpinan untuk menata pelayanan 
adminduk adminduk, khususnya mengenai 

• Mengembangkan jaringan kerja keterpaduan sistem administrasi; dan 
dengan pihak lain: pemerintah penataan pelayanan 
pusat, unsur non pemerintah • Mengembangkan sistem komputer 
dan masyarakat instrumen untuk migrasi data pada sistem 

Menerapkan inovasi system 
pelayanan adminduk 

lama ke sistem baru. 
• Mengidentifikasi pihak (kelompok dan 

individu) yang dapat membantu kegiatan 
• Mengadakan sejumlah pertemuan, baik 

unsur pemerintah daerah maupun 
masyarakat dan pihak lainnya dalam 
kerangka penataan layanan 

• Mengembangkan SOP-SOP yang mampu 
mewujudkan tertatanya pelayanan 
adminduk, termasuk pengembangan alur 
pelayanan baru yang inovatif 

• Menularkan semangat transparansi dalam 
pelayanan publik kepada pihak kecamatan 
dan kelurahan. 

• Menyediakan ruang pelayanan administrasi 
kependudukan yang memadai 

• Menyediakan petugas yang nantinya 
melayani adminduk 

M e m b a n t u p e r s i a p a n • Mengkoordinasi ketua-ketua RT pelaksanaan 
pengembangan dan pelaksanaan pemutakhiran data 
system adminduk yang baru • Mengkoordinasi pelaksanaan verifikasi data 

untuk dimutakhirkan 

Tabel 35 Pihak dan Peran yang Diambil (Adminduk, Surakarta) 
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Keahlian utama 
Modernisasi pelayanan adminduk memerlukan keahlian yang diharapkan dapat mempertajam 
dan memudahkan Pemerintah Kota Surakarta. Keahlian tersebut adalah sebagai berikut: 

No Keahlian Utama Guna/Tugas 

1 Ahli administrasi • Mengembangkan gagasan moderriisasi 
kependudukan • Menelaah kebutuhan pengembangan adminduk yang diperbaharui 

• Mengembangkan instrumen untuk memutakhirkan data 
• Memberi masukan untuk kemudahan perekaman setelah pemutakhiran 

data dilakukan 
• Memberi masukan tentang langkah-langkah yang dapat mempercepat 

pelayanan 
• Memberi masukan tentang informasi-informasi yang senantiasa perlu 

diperbaharui dalam SIAK 
• Mengembangkan materi dan alat pelatihan yang memudahkan petugas 

di tingkat lapangan mampu memahami tujuan program ini. Sehingga, 
dengan pemahaman itu mereka terdorong untuk secara efektif menerapkan 
pelayanan yang baik dan cepat program terobosan ini 

• Melatih petugas di tingkat lapangan agar dapat melayani dengan baik 
sesuai dengan materi dan alat yang telah dikembangkan 

2 Ahli statistik • Memberi masukan tentang data-data yang dapat dimasukkan sehingga 
tetap sesuai dengan SNA (standard of national account - stondar 
penghitungan nasional) 

3 Ahli hukum • Membantu pengembangan peraturan baru sehingga tetap sesuai dengan 
peraturan yang berlaku di tingkat nasional 

4 Ahli pemrograman • Mengembangkan program komputer yang mampu memudahkan petugas 
komputer memberikan pelayanan 

• Mengembangkan materi dan alat pelatihan yang mampu memudahkan 
petugas di tingkat lapangan mampu memahami dan menerapkan pelayanan 
adminduk 

• Melatih petugas di tingkat lapangan untuk menggunakan program komputer 
yang telah dibuat khusus untuk mempercepat layanan adminduk, termasuk 
melaporkan segala perkembangan (perubahan atau peningkatan secara 
online) 

5 Ahli komunikasi • Mengembangkan alat atau metodologi agar masyarakat memahami dan 
segera mengakses layanan secara cepat, efisien dan efektif 

6 Ahli Hak Anak • Memberi masukan tentang layanan-layanan yang wajib dicakup oleh KIA, 
sehingga memudahkan masyarakat, khususnya anak, mengakses layanan 
sesuai yang dimandatkan oleh norma internasional (Konvensi Hak Anak 
PBB) dan nasional (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) 

7 Desainer interiror • Memberi masukan dan merancang ruang pelayanan agar masyarakat 
dapat mengurus adminduk dengan suasana yang nyaman 

Tabel 36 Keahlian utama yang diperlukan (Adminduk, Surakarta) 
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Sementara dalam konteks suksesnya lima terobosan yang dilakukan Kota Surakarta, keahlian
keahlian utama yang dibutuhkan adalah: 

No Terobosan 

1 Pengembangan data 
perekaman sehingga 
memudahkan untuk 
administrasi kependudukan 

2 Pelayanan 
pembuatan/pembaharuan 
KTP --- 1 jam 

Keahlian Utama 
yang Dibutuhkan 

Ahli administrasi 
kependudukan 

Ahli statistik 

Ahli hukum 

Ahli administrasi 
kependudukan 

Guna/Tugas 

• Mengembangkan gagasan modernisasi 
• Menelaah kebutuhan pengembangan 

adminduk yang diperbaharui 
• Mengembangkan instrumen untuk 

memutakhirkan data 
• Memberi masukan untuk kemudahan 

perekaman setelah pemutakhiran data 
dilakukan 

• Memberi masukan tentang data-data yang 
dapat dimasukkan sehingga tetap sesuai 
dengan SNA (standard af national account
stan dar penghitungan nasional) 

• Membantu pengembangan peraturan baru 
sehingga tetap sesuai dengan peraturan 
yang berlaku di tingkat nasional 

• Memberi masukan tentang langkah
langkah yang dapat mempercepat 
pelayanan 

• Mengembangkan materi dan alat pelatihan 
yang memudahkan petugas di tingkat 
lapangan mampu memahami tujuan 
program ini. Sehingga, dengan pemahaman 
itu mereka terdorong untuk secara efektif 
menerapkan pelayanan yang baik dan 
cepat program terobosan ini 

• Melatih petugas di tingkat lapangan agar 
dapat melayani dengan baik sesuai dengan 
materi dan alat yang telah dikembangkan 

Ahli pemrograman • Mengembangkan program komputeryang 
komputer mampu memudahkan petugas 

memberikan pelayanan 
• Mengembangkan materi dan alat pelatihan 

yang mampu memudahkan memudahkan 
petugas di tingkat lapangan mampu 
memahami dan menerapkan cara 
pembuatan/pembaharuan KTP dengan 
cepat 

• Melatih petugas di t ingkat lapangan untuk 
menggunakan program komputer yang 
telah dibuat khusus untuk mempercepat 
pembuatan/pembaharuan KTP 
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No 

3 

Terobosan 

Pelaksanaan SIAK secara 
online 

4 Penerbitan KIA 

Keahlian Utama 
yang Dibutuhkan 

Ahli komunikasi 

Pemrograman 
jaringan pada 
komputer- database 

Ahli administrasi 
kependudukan 

Ahli statistik 

Ahli Hak Anak 

Ahli administrasi 
kependudukan 

5 Modernisasi pelayanan Ahli administrasi 
adminduk sesuai dengan kependudukan 
standar pelayanan publik 
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Guna/Tugas 

• Mengembangkan alat atau metodologi 
agar masyarakat memahami dan segera 
mengakses layanan secara cepat, efisien 
dan efektif 

• Mengembangkan program komputer yang 
mampu memudahkan petugas 
memberikan pelayanan 

• Mengembangkan materi dan alat pelatihan 
yang mampu memudahkan memudahkan 
petugas di tingkat lapangan mampu 
memperbaharui informasi atau data 
kependudukan secara baik dan tepat 

• Melatih petugas di tingkat lapangan untuk 
secara online melaporkan data-data yang 
baru s·ehingga mampu menyumbang 
proses pembaharuan informasi pada SIAK 

• Memberi masukan tentang informasi
informasi yang senantiasa perlu 
diperbaharui dalam SIAK 

• Mengembangkan materi dan alat pelatihan 
yang fllemudahkan petugas di tingkat 
lapangan mampu memahami tujuan 
program ini. Sehingga, dengan pemahaman 
itu mereka terdorong untuk secara efektif 
menerapkan pelayanan yang baik dan 
cepat program terobosan ini 

• Memberi masukan tentang data-data yang 
dapat dimasukkan sehingga tetap sesuai 
dengan SNA (standard of national account
standar penghitungan nasional) 

• Memberi masukan tentang layanan
layanan yang wajib dicakup oleh KIA, 
sehingga memudahkan masyarakat, 
khususnya anak, mengakses layanan sesuai 
yang dimandatkan oleh norma 
internasional (Konvensi Hak Anak PBB) dan 
nasional (UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak) 

• Memberi masukan tentang informasi
i nformasi yang senantiasa perlu 
diperbaharui dalam konteks penerapan 
dan pelayan terkait KIA 

• Memberi masukan tentang layanan
layanan adminduk yang dapat dan perlu 
dimodernisasi 



No Terobosan Keahlian Utama Guna/Tugas 
yang Dlbutuhkan 

• Mengembangkan materi dan alat pelatihan 
yang memudahkan petugas di tingkat 
lapangan mampu memahami tujuan 
program ini. Sehingga, dengan pemahaman 
itu mereka terdorong untuk secara efektif 
menerapkan pelayanan yang baik dan 
cepat program terobosan ini 

• Melatih petugas di tingkat lapangan agar 
mereka terampil dalam melayani 
masyarakat yang akan mengurus adminduk 
secara cepat, efektif dan efisien. 

Desainer interior • Memberi masukan dan merancang ruang 
pelayanan agar masyarakat dapat 
mengurus adminduk dengan suasana yang 
nyaman 

Tabel 37 Keahlian yang dibutuhkan pada setiap terobosan (Adminduk, Surakarta) 

Keterlibatan Publik dan lnstansi Pemerintah Lainnya 
Modernisasi pelayanan adminduk di Kota Surakarta ini terjadi ketika Pemerintah Kota sejak 

awal menyadari bahwa ada kebutuhan untuk mengikutsertakan atau bekerja sama dengan 
pihak lain. lni terjadi di setiap tahapan. Keterlibatan banyak pihak inilah, baik masyarakat, 

organisasi non pemerintah, organisasi internasional, maupun instansi pemerintah lainnya yang 
mampu mendorong terwujudnya layanan adminduk yang modern. Pihak lain, peran dan tahapan 

di mana mereka terlibat adalah sebagai berikut: 

No Pihak Peran Tahapan Kegiatan 
1 2 3 4 5 

1 Ditjen Adminduk, Memberikan arahan agar pengembangan X x· X X X 
Kemdagri Peraturan Daerah baru, pelaksanaan kegiatan 

pada modernisasi layanan adminduk sesuai 
dengan peraturan nasional : UU No. 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan 

2 Biro Hukum Memberi masukan dan finalisasi Peraturan X 
Daerah baru 

3 Biro Humas Menyebarluaskan informasi tentang layanan X X X X X 
adminduk yang sudah dimodernisasi 

4 BPS Kota Surakarta Memberi masukan agar modernisasi layanan X X 
adminduk tetap sesuai dengan prinsip-prinsip 
statistik 

5 DPRD Kota Surakarta Memberikan persetujuan dan pengesahan X X X X 
Peraturan Daerah baru yang menjadi payung 
modernisasi layanan adminduk 
Memberikan persetujuan untuk peningkatan 
anggaran modernisasi layanan adminduk 
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No Pihak Peran Tahapan Kegiatan 
1 2 3 4 5 

6 Dinas Kesehatan Kota Menyediakan layanan gratis kesehatan bagi X X X 
Surakarta anak-anak yang mendapatkan KIA 

7 Ketua RT Terlibat aktif membantu proses pemutakhiran X X X 
data 

8 Masyarakat Memb e rikan i nformasi dan data X 
kependudukan yang lengkap pada saat 
pemutakhiran data kependudukan 
berlangsung 
Memberikan juga masukan pada saat X X X X X 
pelayanan adminduk berlangsung sehingga 

mampu mendorong Pemerintah Kota 
meningkatkan layanan tersebut 

9 LSM Memberikan masukan mengenai hak-hak anak X X X X X 
yang perlu dicakup oleh KIA 
Memantau pelaksanaan modernisasi layanan X X X X X 

adminduk 

10 Media Memantau pelaksanaan modernisasi layanan X X X X X 

adminduk 

11 GIZ Memberikan fasil it asi penyempurnaan X X X X 
modernisasi layanan adminduk 
Mendokumentasi pelaksanaan modernisasi X X X X X 
layanan adminduk Kota Surakarta 

Table 38 Keterlibatan pihak lain dalam meningkatkan layanan adminduk di Kota Surakarta16 

Anggaran Penerapan Good Practice 

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, tantangan yang paling utama adalah terbatasnya 
anggaran yang tersedia. Pada saat inisiasi dilakukan, Pemerintah Kota Surakarta tidak memiliki 
anggaran yang cukup. Pemerintah harus berpikir keras mendapatkan dana tambahan . 

Pemerintah Kota Surakarta menangkap peluang ketika Kementerian Dalam Negeri membuka 
peluang untuk pelaksanaan Proyek Pemutakhiran Data sebagai langkah awal program e-KTP. 
Kota Surakarta mengajukan diri menjadi wilayah percontohan, dana dekonsentrasi proyek 
tersebut disediakan untuk Kota Surakarta. Proyek dianggap layak dicontoh, Kementerian Dalam 
Negeri menambah dukungan. 

Sementara dalam konteks APBD, Pemerintah Kota Surakarta kerap mempertunjukkan keberhasilan 
tersebut kepada khalayak dan menjadikan keberhasilan tersebut sebagai bahan pembicaraan 
dengan DPRD Kota. Melalui pembicaraan intensif dengan DPRD, persoalan tersebut kemudian 
dapat diatasi. Selama 2009 - 2011, anggaran modernisasi pelayanan adminduk meningkat 
sebanyak 5 - 10%. 

16 Tahap 1 adalah: Penyesuaian dasar hukum penyelenggaraan adminduk Kota Surakarta; Tahap 2: Pendekatan 
pelayanan kepada masyarakat; Tahap 3: Peningkatan kualitas ruang pelayanan untuk kenyamanan; Tahap 
4: Peningkatan kualitas data kependudukan; dan Tahap 5: Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai 
fungsi dan manfaat 
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C. Evaluasi Model Praktik Baik 

Keberlanjutan dan Replikasi Good Practice 
Keberlanjutan modernisasi pelayanan adminduk di Kota Surakarta dapat dikatakan mampu 
meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Survai lndeks Kepuasan Masyarakat 
{IKM) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejak tahun 2009 
memperlihatkan tingginya apresiasi warga pada modernisasi pelayanan adminduk. Misal, 
merujuk hasil Survai IKM Semester I dan II Tahun 2011, terlihat ada peningkatan nilai indeks. 
Bila pada akhir Semester I nilai indeks adalah 74,88; nilai indeks pada Semester II Tahun 2011 
adalah 76,49.17 

Sampai sekarang, di semua kecamatan dan layanan publik tingkat kota di Balaikota Solo mampu 
memberikan pelayanan yang cepat dan baik kepada masyarakat. Di Balaikota, pelayanan publik 
dilakukan di lantai 11.18 Beberapa kantor kelurahan bahkan kini menerapkan pola yang kurang 
lebih sama dalam hal pelayanan adminduk. 

Upaya modernisasi pelayanan adminduk terbukti menyumbang secara signifikan dalam hal 
pemanfaatan data kependudukan . Data yang dihasilkan kemudian menjadi rujukan utama 
dalam beragam perumusan kebijakan, seperti di bidang kesehatan; pendidikan; dan penyusunan 
DPS oleh KPUD dalam pemilihan kepala daerah tahun 2009. 

Faktor dan Sukses Utama 
Ada banyak faktor yang membuat program ini sukses. Pertama, ketersediaan komitmen 
pimpinan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan (baik pelayanan publik 
secara umum dan secara khususnya pelayanan adminduk). lni merupakan prasyarat mutlak 
yang harus tersedia untuk memulai sebuah inisiatif. 

Kedua, kejernihan dalam menentukan isu kunci. lsu adminduk merupakan isu penting. Ketika 
isu adminduk tertata, ia akan jadi rujukan banyak hal, termasuk kebijakan. 

Ketiga, berani melakukan perubahan. Dalam konteks adminduk Surakarta, pimpinan berani 
mengambil sikap untuk melakukan perubahan atas kebijakan yang baru berusia di bawah 10 
tahun yang dinilai tidak mampu memberikan pelayanan pada masyarakat. 

Keempat, pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat merupakan faktor sukses penting. Tanpa 
pelibatan kelompok ini, modernisasi pelayanan hanya akan dimiliki oleh pembuat kebijakan. 
Dan, besar kemungkinan, kebijakan sulit diterapkan. 

Kelima, kesediaan staf untuk menerima perubahan. Kebijakan hanya akan menjadi menjadi 
selembar dokumen bila pelaksana di lapangan tak mampu menerapkan dengan baik. Penerapan 
dapat dilakukan ketika dialog antara pimpinan dan bawahan untuk menghasilkan pemahaman 
bersama tentang pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan. 

17 Lihat Laporan Hasil Survey lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Administrasi 
Kependudukan Semester I dan II Tahun 2011, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surakarta, 
Surakarta, 2012. 
18 lni terjadi karena ruang yang tersedia di lantai I diperuntukkan bagi keorganisasian wredatama atau 
pengambilan pensiun. Banyak yang merasa bahwa pelayanan di lantai II masih menyulitkan bagi sejumlah 
kelompok, seperti manula atau orang cacat. Lihat Solo Pos, Juni 2003 
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Keenam, jaringan kerja. Dalam konteks ini Pemerintah Kota Surakarta berani untuk membuka 
diri menerima bantuan dari organisasi atau pihak lain. Adanya jaringan membuat pihak 
pemerintah dapat bertanya dan mengembangkan program dengan lebih baik. Dalam beberapa 
hal, jaringan kerja juga dapat membantu tatkala pemrakarsa memerlukan dukungan sumber 
daya yang lebih kuat dan mampu mengatasi persoalan. 

Tantangan dan Hambatan Utama 
Modernisasi pelayanan penduduk bukanlah kerja ringan. Terlebih hal ini telah berlangsung 
begitu lama. Masa perencanaan hingga penerapan selama dua tahun (2009- 2011) menandakan 
bahwa perubahan mind set dan culture pelayanan bukan juga semudah membalik telapak 
tangan. 

Sejak awal, Pemerintah Kota Surakarta telah mengidentifikasi sejumlah tantangan yang bakal 
dan akhirnya muncul. Tantangan tersebut berasal dari dalam dan luar pemerintahan serta 
instrumen pendukung. 

Dalam konteks pemutakhiran data kependudukan, hal yang memerlukan penanganan baik 
adalah memberi keyakinan pada pembuat kebijakan19 bahwa ada kebutuhan perubahan 
yang signifikan. Apalagi, data statistik merujuk BPS tahun 2009 menyebutkan bahwa jumlah 
penduduk Kota Surakarta adalah 540 ribu jiwa. Sementara, angka pemutakhiran hanya 
menunjukkan 470 ribu jiwa. 

Pertanyaan terbesar terhadap hasil pemutakhiran data justru datang dari DPRD. Secara langsung 
angka hasil pemutakhiran berkonsekuensi pada pembagian jumlah kursi di DPRD. Di samping 
itu, DPRD menilai bahwa program ini tidak efisien. 

Namun, pemerintah kota menjelaskan bahwa angka BPS mencakup penduduk secara keseluruhan, 
termasuk penduduk yang tidak memiliki KTP. Secara administratif, seorang disebut sebagai 
penduduk suatu kabupaten/kota jika memiliki KTP setempat. Sementara, seba.gai kota besar, 
banyak orang yang tinggal namun tak memiliki KTP Surakarta. Definisi administratif ini mengurangi 
jumlah penduduk Kota Surakarta versi BPS. 

Kedua, database kependudukan lama masih mencakup penduduk yang sudah meninggal. Hal 
ini terjadi karena mekanisme updating data tidak berlangsung dengan baik. Tidak seluruh ahli 
waris memandang perlu melaporkan sebuah peristiwa kematian. Ketiga, database lama juga 
tidak sepenuhnya merekam mobilitas (pindah-datang) penduduk. Keempat, banyak duplikasi 
data pada database lama. Migrasi data kependudukan yang dilakukan Dinas telah meminimalisasi 
jumlah data ganda yang termuat dalam SIAK. 

Di lingkungan internal, juga ada hambatan. Pertama, munculnya penolakan dari sebagian kecil 
petugas di kecamatan. Perubahan tata ruang menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja 
karena pemohon dapat sepenuhnya melihat aktivitas yang terjadi di ruang pelayanan. Perubahan 
alur pelayanan pun dianggap menyulitkan karena tidak memungkinkan ada pungutan pada 
yang ingin mempercepat proses pelayanan. 

19 Pembuat kebijakan di sini adalah Walikota dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
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Kedua, budaya antri dan mengikuti prosedur layanan baru yang perlu menjadi kebiasaan. 
Adaptasi ini memerlukan waktu dan kesabaran petugas untuk menjelaskan kepada pemohon 
tentang alur pelayanan yang baru, membiasakan pemohon mematuhi antrean, serta memastikan 
pemohon mematuhi pemisahanfront office dengan back office. Pada awal penerapan, seluruh 
perubahan ini membingungkan pemohon dan bahkan sempat muncul protes dari masyarakat 
yang mengalami kebingungan. Hal ini dengan cepat diatasi oleh pihak kecamatan dengan 
menyediakan alur informasi pelayanan serta menyediakan petugas khusus yang memandu 
pemohon untuk mendapatkan pelayanan.20 

D. Analisis Model Good Practice berdasarkan Perspektif Reformasi 
Birokrasi 

Peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kota Surakarta meliputi beberapa area perubahan. 

Perubahan pada bidang peraturan perundang-undangan 
Modernisasi pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surakarta membuktikan bahwa 
melakukan perubahan tidak berarti harus melanggar peraturan. Pemerintah Kota Surakarta 
membenahinya dengan menyesuaikan peraturan daerah dengan Undang-undang No. 23 Tahun 
2006. Peraturan daerah baru tidak tumpang tindih dengan UU. 

Yang menarik adalah bahwa peraturan yang diperbaharui bukanlah peraturan lama. Justru, 
peraturan tersebut baru berumur tujuh tahun. Dengan penyesuaian ini, Pemerintah Kota 
memiliki kekuatan baru untuk melakukan modernisasi. 

Perubahan pada bidang pelayanan publik 
Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan menata kembali sarana, prasarana dan/atau 
fasilitas pelayanan yang diperlukan untuk menunjang kepuasan masyarakat. Meski belum terlalu 
prima, Pemerintah Kota Surakarta telah menata ulang ruang pelayanan dan melakukan 
modernisasi sarana dan prasarana yang diperlukan. Juga, pemerintah Kota Surakarta telah 
memberi jaminan bahwa pelayanan diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Misalnya, pelayanan KTP yang selesai dalam waktu 1 Jam. 

Perubahan ini berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang 
disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta. 

Perubahan pada bidang organisasi 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sebelum tahun 2008 merupakan dinas 
yang sulit sekali mengembangkan diri. Modernisasi pelayanan ini ternyata saat ini mampu 
mendorong adanya perubahan signifikan. Tidak hanya dalam pelayanan, perubahan juga terlihat 
dari penguatan fungsi dan dengan jumlah sumber daya yang tepat. 

Penunjukan staf pemberi pelayanan di tingkat kecamatan memberi tanda bahwa penguatan 
fungsi yang diiringi dengan penugasan baru dapat membuat pelayanan semakin efektif. 
Diakui bahwa pemutakhiran dan peningkatan pelayanan adminduk yang semakin baik ini 
mendorong peningkatan beban kerja. Staf harus aktif untuk melakukan dua hal sekaligus: entry 

20 Sumber lain menyebutkan bahwa perubahan alur pelayanan dan tata ruang merugikan calo yang biasa 
membantu mengurus permohonan dokumen. Alur pelayanan yang baru menyulitkan mereka untuk 
bekerjasama dengan petugas dalam mempercepat pelayanan. 
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data dan pelayanan. Karenanya, ide Disdukcapil untuk bekerja sama dengan swasta dalam 
melakukan peng-entry-an data dan perawatan data menjadi sangat signifikan. Tambahan tenaga 
untuk melakukan entry data di tingkat kecamatan dan balaikota cenderung sangat membantu 
percepatan pelayanan, bahkan termasuk pengurusan/pembuatan serta d istribusi e-KTP di 
tahun 2012 ini. 

Perubahan pada bidang tata laksana 
Pemutakhiran data kependudukan juga meningkatkan kualitas data kependudukan yang dimiliki 
pemerintah dan menjadikan Dinas mampu memberikan layanan yang diperlukan dalam hal 
keperluan data untuk perumusan kebijakan. 

Dalam area perubahan tatalaksana, Pemerintah Kota Surakarta mencoba memetakan persoalan 
dan menemukan langkah penyelesaian melalui penataan ulang alur pelayanan. Pendokumentasian 
tertulis dalam SOP juga dilakukan. 

SOP secara jelas menggambarkan penyederhanaan proses, penghilangan proses yang t idak 
perlu, serta pembuatan proses baru. Dan, SOP ini kemudian telah ditetapkan sebagai standar 
tata laksana dan mendapat sertitikasi ISO 9001:2008. 

Perubahan pada bidang sumber daya manusia 
Pemerintah Kota Surakarta memberikan pelatihan bagi seluruh stat dan petugas adminduk 
(termasuk petugas di lima kecamatan) untuk meningkatkan pemahaman terhadap SOP dan 
penerapannya. Pelatihan SOP juga meningkatkan kecakapan teknis petugas dalam memberikan 

. pelayanan sesuai dengan standar yang dikehendaki dalam SOP. 

Di sisi lain, Pemerintah Kota Surakarta juga memindahkan sebagian stat yang dipandang tak 
cakap dalam memberikan pelayanan dan menempatkan mereka ke bagian back office yang 
tidak bersentuhan langsung dengan pengguna jasa. 

Dua hal di atas secara langsung ikut mendorong meningkatnya kualitas layanan adminduk di 
Kota Surakarta. 

Perubahan pada pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur 
Penerapan standar pelayanan yang baru, menyusul adanya terobosan, mendorong setiap stat 
untuk bekerja lebih aktit dan giat. Alur pelayanan menggambarkan penyederhanaan proses 
pengurusan dokumen adminduk. Proses menjadi pendek, dan cepat. Secara langsung, perubahan 
alur juga mengimplikasikan pelayanan yang etisien. Banyak stat memerlukan waktu untuk 
beradaptasi dengan situasi baru ini. 

Pemisahan antara back office dan front office juga membuat stat dapat lebih berkonsentrasi 
mengerjakan tugas mereka. Konsentrasi membantu stat bekerja lebih cepat, apalagi tidak 
seorang pemohon pun diperkenankan memasuki wilayah back office. Kerja yang lebih cepat 
pasti akan meningkatkan produktivitas. 

Pada awalnya, setiap stat pasti memerlukan adaptasi untuk melaksanakan alur itu dalam waktu 
lama. Dalam perjalanannya, adaptasi tersebut akan mendorong pengembangan nilai-nilai 
organisasi dan individu untuk meningkatkan produktivitas kerja. 

Perubahan pada enam area perubahan ini mendorong makin modernnya pelayanan administrasi 
kependudukan di Kota Surakarta. 
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9 J: 

Unit Pelaksana Teknis (UPT)- Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) 
Provinsi Jawa Timur 

Ringkasan Eksekutif 

Latar Belakang 
Pelayanan perizinan umumnya dikenal dengan hal-hal yang kurang menyenangkan, prosedur 
pelayanan yang rum it, waktu yang lama, biaya yang tidak pasti, tidak transparan serta sistem 
yang konvensional. Hal ini terjadi juga di Provinsi Jawa Timur. Sebelum tahun 2010, pelayanan 
perizinan belum terintegrasi dan kewenangan masih pada masing-masing dinas dan instansi 
terkait. Masyarakat belum mendapatkan kepastian informasi mengenai tata cara mengurus 
perizinan tertentu. 

Masalah lain adalah belum terbukanya akses informasi yang cepat dan akurat; belum tersedianya 
sarana dan prasarana; belum adanya dukungan regulasi, sumber daya manusia tersedia; belum 
sesuai dengan keahlian serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) . Birokrasi dan mekanisme 
pelayanan perizinan belum terstruktur. Kondisi seperti ini menimbulkan ketidakpercayaan 
masyarakat terhadap aparatur pemerintahan, yang secara tidak langsung berdampak pada 
iklim investasi di Provinsi Jawa Timur. 

lnovasi 
Pemerintah provinsi berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan 
kualitas pelayanan publik melalui pembentukan pelayanan terpadu. Proses penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan non-perizinan, mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya 
dokumen dilakukan dalam satu tempat. Untuk itu Pemprov Jawa Timur menyelenggarakan 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) - Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). Unit ini menyederhanakan 
birokrasi pelayanan perizinan, mempercepat waktu pelayanan, mengurangi tahapan pelayanan 
yang kurang penting, mengurangi biaya dan prosedur yang transparan. Langkah-langkah yang 
dilakukan adalah: 
• Pemprov Jatim mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pembentukan kelembagaan Unit 

Pelaksana Teknis - Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT - P2T); 
• Pelimpahan kewenangan perizinan dan non-perizinan dari instansi dan satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD) terkait; 
• Mekanisme terstruktur, alur, waktu, biaya serta tahapan penyelesaian pelayanan jelas dan 

terintegrasi dalam satu tempat sesuai dengan standard operating procedures (SOP) dan 
standar pelayanan publik (SPP) untuk setiap pelayanan perizinan dan non-perizinan; 

• Sarana dan prasarana memadai, sistem jaringan elektronik dan keamanannya terjamin; 
• Membentuk tim unit reaksi cepat (URC), yaitu satuan kerja yang berada di SKPD yang bertugas 

membantu percepatan proses penyelenggaraan perizinan di UPT, serta berfungsi untuk 
mengakomodir proses perizinan yang memerlukan koordinasi dengan kabupaten/kota atau 
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dari pemerintah pusat yang memerlukan kajian teknis atau tinjauan lapangan. Untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas URC, masing-masing SKPD menetapkan SOP dan SPP bersertifikasi ISO 
9001:2008. 

• Adanya media pengaduan dan skema penyelesaian pengaduan bagi pemohon. 

Hasil yang Dicapai dan Dampaknya bagi Masyarakat 
Hasil yang dicapai adalah sebagai berikut: pertama, UPT- P2T Provinsi Jawa Timur telah 
memberikan kemudahan pelayanan pada masyarakat. Semua perizinan dapat langsung ditangani 
di satu gedung pelayanan secara terpadu. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 77 
Tahun 2010, gubernur menarik wewenang dari 17 SKPD dan selanjutnya melimpahkan kepada 
Kepala Badan Penanaman Modal (BPM). 

Kedua, sarana gedung UPT- P2T lengkap, informatif dan nyaman, terdapat papan informasi 
mengenai alur dan mekanisme suatu perizinan, fasilitas yang tersedia terdapat klinik kesehatan, 
ruangan bagi ibu menyusui, prioritas bagi ibu hamil dan lansia serta layanan pengaduan; 

Ketiga, sarana di dalam gedung lengkap, informatif dan nyaman sehingga pelayanan berjalan 
baik. Terdapat papan informasi mengenai alur dan mekanisme suatu perizinan sehingga 
pemohon mengetahui setiap tahapan yang dilalui. Fasilitas yang tersedia terdapat klinik 
kesehatan, ruangan ASI bagi ibu menyusui, prioritas bagi ibu hamil dan lansia serta layanan 
pengaduan. 

Keempat, kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan oleh UPT --P2T Provinsi Jawa Timur adalah 
pembuatan sistem aplikasi pelayanan perizinan terpadu berbasis website, penggunaan kamera 
CCTV sebagai media control kerja pegawai dan rekam jejak penyelenggaraan kegiatan, sehingga 
bila terjadi berbagai permasalahan seperti antrean atau kriminal segera tertangani, wifi zone, 
nomor antrean, touchscreen lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM), SMS Center, penggunaan 
random barcode, penggunaan sistem keamanan bertingkat pada seluruh aplikasi dan komputer, 
pelayanan keliling ke seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur (lzin Tenaga Kesehatan dan Surat 
lzin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat lzin Penangkapan lkan (SIPI) online, Pendaftaran Tenaga 
Kesehatan secara online, document management system (digital office) UPT- P2T BPM Provinsi. 

Kelima, Provinsi Jawa Timur juga ditetapkan sebagai pilot Project Zona lntegritas Wilayah Be bas 
dari Korupsi (WBK) bekerjasama dengan KPK. Penandatangan Pakta lntegritas dilakukan di 
depan Wakil Ketua KPK dan MEN PAN dan RB. 

Keenam, Pad a tahun 2010 UPT-P2T Provinsi Jawa Timur meraih investment award dalam rangka 
menciptakan iklim investasi yang baik, pada Tahun 2012 kembali menang untuk katagori Terbaik 
Pertama Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal 
tingkat Provinsi Se-lndonesia. P2T dan semua SKPD yang terlibat di dalam pelayanan telah 
menerapkan Sistem Manajemen Mutu berstandar lnternasional sesuai ISO 9001:2008 untuk 
Unit Reaksi Cepat (URC). 

Ketujuh, P2T Provinsi Jawa Timur berhasil menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan investor. 

Kede/apan, lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPT- P2T Provinsi Jawa Timur tahun 2012 
masuk kategori "A", secara kinerja dalam kategori sangat baik. Pengukuran IKM dilakukan oleh 
biro organisasi, Universitas Airlangga dan secara internal. 
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Unit Pelaksana Teknis (UPT} - Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T} 
Provinsi Jawa Timur21 

A. Gambaran Umum 
Pesatnya investasi di suatu daerah akan membawa beberapa manfaat, seperti terbukanya 
lapangan pekerjaan, transfer teknologi dan pengetahuan, serta menambah pendapatan daerah. 
Semakin banyak investor dan semakin besar nilai investasi yang ditanamkan, pasti akan 
mempengaruhi akselerasi pertumbuhan ekonomi. 

Salah satu daya tarik bagi investor menanamkan modal adalah kemudahan mengurus perizinan. 
Kemudahan tersebut antara lain dicapai melalui pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan 
dan memberikan kepastian hukum. Namun sayang, seringkali prosedur pelayanan perizinan 
berbelit-belit, memakan waktu lama, rawan suap dan pungutan liar. Hal-hal seperti ini juga 
pernah dialami oleh Provinsi Jawa Timur. Apalagi sebelum tahun 2010, perizinan masih tersebar 
di masing-masing lembaga dan instansi, sehingga masyarakat mesti datang ke beberapa tempat 
untuk mengurus perizinan. 

Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi 
Pelayanan perizinan sering dikaitkan dengan hal-hal yang kurang menyenangkan, prosedur 
yang rumit, waktu yang lama, biaya yang tidak pasti, syarat yang tidak transparan dan sistem 
yang konvensional. Hal ini terjadi di provinsi Jawa Timur sebelum tahun 2010: (1) Pelayanan 
perizinan belum terintegrasi; kewenangan penerbitan perizinan masih berada di masing-masing 
dinas dan instansi terkait. (2) Masyarakat belum mendapatkan kepastian informasi mengenai 
tata cara mengurus perizinan. 

Untuk meningkatkan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) yang bertugas memberikan 
pelayanan perizinan dan nonperizinan. Proses pengelolaannya, mulai dari tahap permohonan 
sampai ke tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat. 

P2T bertujuan untuk pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan 
kepastian hukum serta terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan 
pelayanan di bidang perizinan. Penyelenggaraan P2T secara administrasi dilaksanakan oleh 
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) pada Badan Penanaman Modal Provinsi 
Jawa Timur. 

21 Jawa Timur memiliki luas wilayah 47.799,75 Km2, dengan jumlah penduduk 41.437.769 jiwa. Secara 
administrasi wilayah, Jawa Timur memiliki 29 kabupaten, 9 kota, 662 kecamatan, 782 kelurahan dan 782 
desa. Selain daratan di Pulau Jawa, Provinsi JawaTimur memiliki lebih dari 60 pulau, pulau terbesar adalah 
Pulau Madura. Mata pencaharian masyarakat Jawa Timur umumnya di bidang perindustrian, pertambangan 
dan energi. Jawa Timur dikenal sebagai pusat kawasan timur Indonesia dan memiliki signifikansi perekonomian 
yang cukup tinggi, yakni 14,85% terhadap produk domestik regional brute (PDRB) nasional. 
Jawa Timur memiliki sejumlah industri besar, di antaranya adalah galangan pembuatan kapal terbesar, 
lndustri kereta api, pabrik kertas serta pabrik rokok. 
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Situasi Sebelum lnisitaif 

• Pelayanan perizinan rumit, memakan 
waktu lama, biaya tidak pasti, syarat 
yang tidak transparan serta sistem 
yang konvensional; 

• Belum terbukanya akses informasi 
yang cepat dan akurat mengenai 
proses pelayanan; 

• Belum ada dukungan regulasi, sumber 
daya manusia yang tersedia belum 
sesuai dengan keahlian dan tugas 
pokok dan fungsi (tupoksi); 

• Birokrasi dan mekanisme pelayanan 
periz inan belum tersusun rapi. 

Situasi Sesudah lnisiatif 

• Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2010, 
Gubernur Provinsi Jawa Timur menarik wewenang dari 
17 SKPD dan selanjutnya melimpahkan kepada Kepala 
Badan Penanaman Modal (BPM), dengan wewenang 
pelayanan 177 ·perizinan dan non-perizinan ; 

• Mekanisme pelayanan perizinan dan non-perizinan 
terstruktur, alur, waktu, biaya serta tahapan pelayanan 
jelas dan terintegrasi dalam satu tempat sesuai SOP dan 
SPP. Misalnya untuk mengurus register keperawatan 
awalnya membutuhkan waktu 9 bulan bulan, saat ini hanya 
butuh satu jam sejak penerimaan berkas dan tidak 
dikenakan biaya; 

• Ada Tim Unit Reaksi Cepat (URC) yang membantu 
percepatan proses penyelenggaraan perizinan di UPT, 
mengakomodir proses perizinan yang memerlukan 
koordinasi dengan kabupaten/kota atau dari pemerintah 
pusat yang memerlukan kajian teknis atau tinjauan 
lapangan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas URC, 
masing-masing SKPD menetapkan SOP dan SPP yang telah 
bersertifikasi ISO 9001:2008; 

• Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan investor 
terhadap pemerintah. Hal ini terlihat pada peningkatan 
investasi di Jawa Timur. 

• Adanya media pengaduan dan skema penyelesaian 
pengaduan bagi pemohon; 

• lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPT - P2T Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2012 masuk dalam kategori "A" atau 
sangat baik. 

• UPT-P2T Jatim meraih Investment Award 2010 dalam 
rangka menciptakan iklim investasi yang baik. 

• UPT-P2T Jatim meraih penghargaan Terbaik Pertama 
Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 
bidang Penanaman Modal tingkat Provinsi se-lndonesia 
tahun 2012. 

Kotak 11 Situasi Sebelum dan Sesudah lnovasi di P2T Jawa Timur 

Standar Pelayanan: 

No. Sektor Jenis Biaya Waktu Penyelesaian 
1. Perencanaan Pembangunan 1 izin Tidak Dikenakan 1(satu) Hari Kerja 
2. Penanaman Modal 7 izin Tidak Dikenakan 1(satu) dan 2 (dua)* Hari Kerja 
3. Kesehatan 26 izin Tidak Dikenakan 1(satu) Jam, 1(satu) dan 2 (dua)* Hari 

Kerja 
4. Bina Marga 1 izin Tidak Dikenakan 1(satu) Hari Kerja 
5. Pengairan 2 izin Tidak Dikenakan 1(satu) Hari Kerja 
6. Perhubungan dan LLAJ 56 izin Tidak Dikenakan 1(satu) Hari Kerja 
7. Sosial 4 izin Tidak Dikenakan 1(satu) Hari Kerja dan 3 (tiga)* Hari Kerja 
8. Tenaga Kerja 2 izin Tidak Dikenakan 1(satu) Hari Kerja 
9. Koperasi dan UMKM 6 izin Tidak Dikenakan 7 (tujuh) Hari Kerja 
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No. Sektor Jenis Biaya Waktu Penyelesaian 
10. Kebudayaan dan Pariwisata 5 izin Tidak Dikenakan 1(satu) Hari Kerja 
11. Pertanian 3 izin Tidak Dikenakan 1(satu) Hari Kerja 
12. Peternakan 14 izin Tidak Dikenakan 1(satu) Hari Kerja dan 4 (empat)*Hari 

Kerja 
13. Perikanan & Kelautan 11 izin Tidak Dikenakan 1(satu) Hari Kerja 
14. Kehutanan 7 izin Tidak Dikenakan 2 (dua) dan 5 (lima)* Hari Kerja 
15. Energi dan Sumber Daya 18 izin Tidak Dikenakan 1 (satu), 5 (lima)*, 7 (tujuh)* dan 17 

Mineral (tujuh belas )* Hari Kerja 
16. Perindustrian dan 10izin Tidak Dikenakan 1(satu) Hari Kerja 

Perdagangan 
17. lingkungan Hidup 4 izin Tidak Dikenakan 

Total 177 izin 

Tabel 39 Standar Pelayanan di UPT P2T Jawa Timur 
Keterangan: *Tergantung Jenis Pelayanannya 

Pengantar Model Good Practice dan Unsur-unsur lnovasi 
UPT P2T menyederhanakan birokasi pelayanan perizinan, mempercepat waktu pelayanan, 
mengurangi tahapan pelayanan yang kurang penting, mengurangi biaya dan prosedur yang 
transparan. Upaya pemerintah provinsi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan 
meningkatkan kualitas pelayanan publik mulai terwujud dengan terbentuknya akses pelayanan 
terpadu. 

Ide inovasi yang dilakukan terbentuknya good practice ini adalah: 
• Pemerintah provinsi mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pembentukan 

kelembagaan UPT- P2T; 
• Pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan dari instansi dan SKPD terkait; 
• Mekanisme terstruktur, alur, waktu, biaya serta tahapan penyelesaian pelayanan 

jelas dan terintegrasi dalam satu tempat; 
• Sarana dan prasarana memadai, sistem jaringan elektronik dan keamanannya terjamin; 
• URC berfungsi untuk mengakomodir proses perizinan yang memerlukan koordinasi 

dengan kabupaten/kota atau dari pemerintah pusat yang memerlukan kajian teknis 
atau tinjauan lapangan. 

Kotak 12 Ide lnovasi pada UPT P2T Jawa Timur 
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Hasil Yang Dicapai dan Dampaknya Terhadap Masyarakat 

Pertama, UPT- PiT Provinsi Jawa Timur telah memberikan kemudahan pelayanan pada 
masyarakat. Semua perizinan dapat langsung ditangani di satu gedung pelayanan secara terpadu. 
Berdasarkan Pergub No. 77 Tahun 2010, gubernur menarik wewenang dari 17 SKPD dan 

selanjutnya melimpahkan kepada Kepala Badan Penanqman Modal (BPM), yang meliputi 
wewenang pelayanan 177 perizinan dan non perizinan. 

Kedua, keberadaan UPT- P2T di Provinsi Jawa Timur memberikan nuansa baru pada proses 
pelayanan perizinan. Secara fisik gedung yang digunakan adalah bangunan eagar budaya yang 
direnovasi dan lebih dikenal dengan nama "Gedung Berantas". Kedatangan pemohon atau 
masyarakat yang akan mengurus perizinan disambut dengan petugas yang ramah dan sopan. 
Saat memasuki gedung akan kita temui pusat pelayanan informasi, dimana fungsi ruang ini 
ditujukan bagi pemohon yang belum mengetahui sama sekali prosedur, persyaratan dan biaya 
perizinan tertentu. Ada 2 (dua) petugas yang akan membimbing jika diperlukan mengenai 
informasi mendalam. 

Ketiga, sarana di dalam gedung lengkap, informatif dan nyaman sehingga pelayanan berjalan 
baik. Terdapat papan informasi mengenai alur dan mekanisme suatu perizinan sehingga 
pemohon mengetahui setiap tahapan yang dilalui. Fasilitas yang tersedia terdapat klinik 
kesehatan, ruangan ASI bagi ibu menyusui, prioritas bagi ibu hamil dan lansia serta layanan 
pengaduan. 

Keempat, kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan oleh UPT- P2T. Provinsi Jawa Timur adalah 
pembuatan sistem aplikasi pelayanan perizinan terpadu berbasis website, penggunaan kamera 
CCTV sebagai media control kerja pegawai dan rekam jejak penyelenggaraan kegiatan, sehingga 
bila terjadi berbagai permasalahan seperti antrean atau kriminal segera tertangani, wifi zone, 
nomor antrean, touchscreen lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM), SMS Center, penggunaan 
random barcode, penggunaan sistem keamanan bertingkat pada seluruh aplikasi dan komputer, 
pelayanan keliling ke seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur {lzin Tenaga Kesehatan dan Surat 
lzin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat lzin Penangkapan lkan (SIPI) online, Pendaftaran Tenaga 
Kesehatan secara online, document management system (digital office) UPT- P2T BPM Provinsi. 

Kelima, Provinsi Jawa Timur juga ditetapkan sebagai pilot Project Zona lntegritas Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK) bekerjasama dengan KPK. Penandatangan Pakta lntegritas dilakukan di 
depan Wakil Ketua KPK dan MENPAN dan RB. 

Keenam, Pada tahun 2010 UPT-P2T Provinsi Jawa Timur meraih investment award dalam rangka 
menciptakan iklim investasi yang baik, pada Tahun 2012 kembali menang untuk katagori Terbaik 
Pertama Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal 
tingkat Provinsi Se-lndonesia. P2T dan semua SKPD yang terlibat di dalam pelayanan telah 
menerapkan Sistem Manajemen Mutu berstandar lnternasional sesuai ISO 9001:2008 untuk 
URC. 

Ketujuh, P2T Provinsi Jawa Timur berhasil menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan investor. 
Hal ini terlihat pada peningkatan investasi di Provinsi Jawa Timur: 
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No. Sektor Jenis Biaya Waktu Penyelesaian 
10. Kebudayaan dan Pariwisata 5 izin Tidak Dikenakan 1(satu) Hari Kerja 
11. Pertanian 3 izin Tidak Dikenakan 1(satu) Hari Kerja 
12. Peternakan 14 izin Tidak Dikenakan 1(satu) Hari Kerja dan 4 (empat)* Hari 

Kerja 
13. Perikanan & Kelautan 11 izin Tidak Dikenakan 1(satu) Hari Kerja 
14. Kehutanan 7 izin Tidak Dikenakan 2 (dua) dan 5 (lima)• Hari Kerja 

15. Energi dan Sumber Daya 18 izin Tidak Dikenakan 1 (satu), 5 (lima)•, 7 (tujuh)* dan 17 
Mineral (tujuh belas )* Hari Kerja 

16. Perindustrian dan 10izin Tidak Dikenakan 1(satu) Hari Kerja 
Perdagangan 

17. lingkungan Hidup 4 izin Tidak Dikenakan 
Total 177 izin 

Tabel 39 Standar Pelayanan di UPT P2T Jawa Timur 

Keterangan: *Tergantung Jenis Pelayanannya 

~><: .•. TH.2010 TH.2011 JAN s/d 30 NcMimber 2012 
No. 

Sektut''m.~~ Juallak[,;, nvestasa ,...._ .lilmlah lnvestasa TIIIIP Jumlah lnvestasa T...-PJzln (Rjl. Malyar) lfelja lrln (Rp. Milyar) !Ceria llln (Rp. Milyar) lflrja 
1 Perencanaan 26 - - 35 - 25 -

Pembangunan Daerah 

2 Penanaman Modal 27 2.833,54 10.381 140 17.689,46 34.448 140 22,836.15 32,504 

3 Kesehatan 20.360 4,46 27.351 22.040 3,73 22.172 22,139 148.78 911 

4 Pekerjaan Umum 32 - 36 71 
Bina Marga 

5 Pekerjaan Umum Pengairan 123 . 155 111 

6 Perhubungan dan LLAJ 396 - - 513 - 483 

7 Sosial 457 . . 478 - 391 
8 Ketenagakerjaan dan 1.938 . 640 1.896 1,792 

Kependudukan 

9 Koperasi dan UMKM 109 - 159 2,16 1.960 41 48.88 960 

10 Kebudayaan dan 93 - 87 - - 90 
Pariwisata 

11 Pertanian 9 - 23 - . 31 

12 Peternakan 581 - 1.412 1,214 -
13 Perikanan 597 - 689 611 
14 Kehutanan 42 64,93 789 so 654,93 6.903 22 95.39 2,868 

15 ESDM 367 - 705 - 666 -
16 Perindustrian dan 52 2.778,21 18.915 59 2.179,05 11.385 37 1,749.62 7,687 

Perdagangan 

17 Lingkungan Hidup 22 - 48 30 

JUMLAH 25.231 5.68114 58.076 28.525 20.529 33 76.868 27894 24 878.82 44930 

Tabel 40 Perkembangan Penerbitan lzin di UPT P2T Jawa Timur 

Kede/apan, lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPT - P2T Provinsi Jawa Timur tahun 2012 
masuk kategori "A", secara kinerja dalam kategori sangat baik. Pengukuran IKM dilakukan oleh 
biro organisasi, Universitas Airlangga dan secara internal. 
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NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

ASPEK BIRO UNAIR 2012 

ORGANISASI 2011 (Pihak Ketiga) 

Prosedur Pelayanan 5,19 6,79 
Persyaratan Pelayanan 6,23 6,79 
Kejelasan Petugas Pelayanan 6,23 6,83 
Kedisiplinan Petugas Pelayanan 5,71 6,74 
Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 6,74 6,65 
Kemampuan Petugas Pelayanan 6,74 6,76 
Kecepatan Pelayanan 5,71 6,42 
Keadilan Mendapatkan Pelayanan 6,23 6,87 

Kesopanan dan Keramahan Petugas 6,23 7,13 
Kewajaran Biaya 5,71 7,77 
Kepastian Biaya 5,71 7,02 
Kepastian Jadwal 6,23 6,76 
Kenyamanan lingkungan 8,30 7,17 

Keamanan Pelayanan 8,30 6,92 

Jumlah 89,26 96,16 

Tabel 41 Pengukuran lndeks Kepuasan Masyarakat 2012 

bpr M)tr iM'I Mldl 

Al 095 
lmmll 
Dill AI 

So I- <loll*. faro• I<Moh 
I<MI ...., •loyonl kdl 

kdl...., dlloyonl lllklbor Joa : 11:Z4 
I<MI _, •loyono kdl 

09 .1!S.ZOIZ 10:Z7 :22 

(j.) BAN!._14TIM 

Gam bar 43 Nom or antrian dan nom or antrian di P2T Jawa Timur 

INTERNAL 

2012 

6,55 
6,44 
6,75 
6,60 
6,56 
6,73 
6,36 
6,56 
6,83 
6,69 
7,02 
6,52 
7,67 
7,66 
94,4 

B. Metodologi dalam Perancangan dan Penerapan Good Practice 

Proses Perancangan Good Practice: Penggagas, Pelaku Utama dan Penggerak 

Pembentukan UPT - P2T berawal dari gagasan Dr. H. Soekarwo yang saat itu menjabat sebagai 

Sekretaris Daerah Jawa Timur. Namun inisiatif ini belum dapat terealisasi dengan baik, karena 

belum semua SKPD dan instansi terkait bersedia menyerahkan kewenangan yang dimilikinya. 

Saat menjabat Gubernur Jawa Timur pada tahun 2009, ia membentuk konsorsium meminta 

dinas dan instansi menyerahkan kewenangan perizinan kepada Badan Penanaman Modal (BPM) 

sebagai pemberi otorisasi pelayanan perizinan dengan Kepala UPT selaku pelaksana. 
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Pada 2010, secara resmi ditetapkan struktur UPT- P2T melalui Pergub Jawa Timur Nomor 71 
Tahun 2010 dan Pergub Nomor 77 Tahun 2010, UPT- P2T berada di bawah Badan Penanaman 
Modal Provinsi Jawa Timur. 

Proses Penerapan Good Practice dan Tahapan Kegiatan 
Tahapan kegiatan penyelenggaraan P2T: 
1. Gubernur meminta inventarisasi data pelayanan perizinan dan non perizinan semua SKPD. 

Hasilnya, sedikit SKPD yang menginformasikan pelayanan perizinan yang diterbitkan. 
2. Menyelenggarakan simposium yang diikuti oleh semua SKPD dan instansi. Masing-masing 

sektor mempresentasikan kewenangan terkait pelayanan perizinan dan non-perizinan di 
hadapan gubernur dan semua SKPD. Pada akhirnya semua sektor yang menerbitkan perizinan 
dan non-perizinan bersedia menyerahkan kewenangannya kepada UPT - P2T. 

3. Gubernur mengeluarkan Pergub Jawa Timur No.77 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan Terpadu. • 

4. Gubernur memilih langsung aplikasi yang akan digunakan termasuk penggunaan tanda 
tangan "kering" memanfaatkan aplikasi elektronik (Pasal1 UU No .. 11 Tahun 2008 tentang 
informasi dan transaksi elektronik). 

5. Pemangkasan sistem prosedur secara administrasi. Masyarakat cukup datang ke UPT - P2T 
untuk yang mengurus perizinan. 

6. Rekrutmen pegawai berdasarkan persyaratan kompetensi dan integritas. 
7. Penempatan tim teknis di UPT- P2T sesuai dengan sektor terkait pelayanan perizinan dan 

non-perizinan. 
8. Pembinaan kualitas sumber daya man usia. 
9. Pemberian tunjangan kinerja. 
10. Penyediaan sarana dan prasarana, serta memanfaatkan penggunaan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif dan transparan. 

Kepala BPM 

Fungsional 

UPT Pelayanan Perizinan Terpadu 

Gambar 44 Susunan Organisasi BPM Jawa Timur 
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Susunan Organisasi UPT- Pelayanan Perizinan Terpadu 

Unit Reaksi Cepat 

Sub Bagian Tata Usaha 

Seksi Pelayanan Perizinan Seksi Pelayanan Non Perizinan 

TIM TEKNIS 

Gam bar 45 Susunan Organisasi UPT P2T Jawa Timur 

Melalui UPT - P2T Provinsi Jawa Timur, masyarakat akan memperoleh t iga kepastian: (1) 
kepastian persyaratan, (2) kepastian biaya, dan (3) kepastian waktu penyelesaian. Untuk 
menjamin kepastian tersebut, UPT- P2T memiliki standar pelayanan publik (SPP) dan standar 
operasional prosedur (SOP). 

FRONT OFFICE BACK OFF ICE 

INFORMASI PE~Y~E,JAN (v~:::~~~~~~ ~~:~~~~;~ ~~~~!~~::~:r) Reltomtell URC 

Cek - Evaluasi - Hasil 

vtiUftiCASI 
luojillnTt!kt'll' 
SAP,~ 

Rekomendasl 

SOP : Syarat- Prosedur- Waktu 

Gam bar 46 SOP Mekanisme Pelayanan UPT P2T Jawa Timur 
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Bila pelayanan UPT- P2T tidak sesuai dengan ketentuan, maka pemohon dapat menyampaikan 

pengaduan secara lisan dan atau tertulis. UPT- P2T harus menanggapi dan menindaklanjuti 

pengaduan tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. Berikut adalah alur layanan pengaduan: 

1. Pemohon menyampaikan pengaduan melalui SMS: 081857333, email: info@p2tjatimprov.go.id, 

melalui touchscreen yang ada di lokasi P2T, telepon: (031) 3577692, faks: (031) 3577693 atau 

media lainnya; 

2. Operator pengaduan menerima pengaduan; 

3. Tim penanganan pengaduan menganalisis pengaduan, tindakan cek dan ricek serta menyiapkan 

jawaban; 

4. Operator pengaduan mencatat atau mendata pengaduan dan jawaban; 

5. Operator memberikan jawaban kepada warga yang menyampaikan pengaduan. 

------
Front Office 

Investor mengl!j!A(an 
Permohonan lzm dengan 
menyeral*an permollonan 

ke loket peoclaftaran 

1 .... _lzln 
2. ~-·-·lzln 

Tatau..ha 

Gambar 47 Alur mekanisme sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) 

UPT P2T juga menyediakan pelayanan pengaduan ketika pengguna layanan mendapatkan 

perlakuan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Mereka diminta mengisi dan 

menyerahkan formulir pengaduan kepada penanggung jawab unit. Sesudah itu, pengaduan 

akan diseleksi dan diperiksa (klarifikasi tertulis, investigasi lapangan, pemanggilan, mediasi atau 
konsiliasi) . 

Layanan ini juga dimonitor oleh UPT P2T. Dan, hasilnya akan dilaporkan kepada Administrasi 

UPT- P2T, Kepala SKPD, lnspektorat. Baru sesudah dianggap selesai, dikembalikan kepada 

Masyarakat. 

Kumpulan Praktlk-Praktlk Balk lnovasl Daerah 153 



,.," - , • • , • ~ .. -. r • ,.- ' ' 

PEMOHON Operator Pengaduan TIM PENANGANAN 
PENGADUAN 

Menyampaikan 
pengaduan melalui sms 
email, telepon, dan 
media lainnya 

• SMS : 081 857 3333 
• info@p2tjatimprov.go.id 

• Touchscreen IKM 
• Blanko Kritik & Saran 

• Telp : 031 3577692 
• Faks : 0313577693 

! penyelesaian 
... _ - -

Gambar 48 Skema pengaduan pada UPT P2T Jawa nmur 

Koordinasi dan Pengorganisosian Proses 
Unsur -unsur pelaksanaan pelayanan terpadu sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur 

No.77 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah: 

No Nama Pihak Peran Langkah yang diambil ~ 

1 Gubernur Pembuat Kebijakan • Gubernur menarik sebagian wewenang 
·dan pelimpahan penandatanganan perizinan dan non 
wewenang perizinan pada SKPD; 

• Gubernur melimpahkan sebagian 
wewenang penandatanganan kepada 
Kepala Badan selaku Administrator 

2 Kepala BPM Administrator • Pembinaan, pengawasan dan pengen-
dalian secara administrasi di UPT 

3 Kepala UPT Verifikator • Melaksanakan sebagian tugas badan di 
bidang teknis operasional pelayanan 
perizinan terpadu yakni memimpin, 
mengawasi, mengkoordinasikan 
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No Nama Pihak 

4 Kepala Seksi UPT 

Peran Langkah yang diambil 
yakni memimpin, mengawasi, 
mengkoordinasikan pelaksanaan proses 
pelayanan perizinan dan non perizinan 
dari beberapa SKPD dan menyeleng
garakan ketatausahaan; 

• Membuat laporan pelaksanaan penye
lenggaraan administrasi pelayanan 
perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) 
bulan kepada Kepala Badan, kemudian 
diteruskan kepada Gubernur melalui 
Sekda Provinsi Jawa Timur 

Pelaksana Kegiatan Subag Tata Usaha: 
• Melaksanakan pengelolaan tata 

persuratan dan kearsipan; 
• Melaksanakan pengelolaan administrasi 

kepegawaian; 
• Melaksanakan pengelolaan administrasi 

keuangan; 
• Melaksanakan pengelolaan perleng

kapan dan urusan rumah tangga; 
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang 

diberikan oleh kepala UPT. 
Seksi Pelayanan Perizinan: 

• Menyusun program kegiatan, SPP dan 
SOP perizinan; 

• Melaksanakan administrasi pelayanan; 
• Melakukan koordinasi proses pelayanan; 
• Mengkoordinasikan tim teknis 

pemrosesan perizinan; 
• Melakukan verifikasi dan validasi 

persyaratan perizinan yang telah 
diproses oleh Tim Teknis; 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang 
diberikan oleh kepala UPT. 
Seksi Pelayanan Non Perizinan: 

• Menyusun program kegiatan, SPP dan 
SOP perizinan; 

• Melaksanakan administrasi pelayanan; 
• Melakukan koordinasi proses pelayanan; 
• Mengkoordinasikan tim teknis 

pemrosesan perizinan; 
• Melakukan verifikasi dan validasi 

persyaratan perizinan yang telah 
diproses oleh Tim Teknis;i 

• Mengelola pelayanan pengaduan 
masyarakat; 
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No Nama Pihak 

5 Tim Teknis 

6 URC 

7 Tim Pembina 

Peran 

Perwakilan SKPD 

Tim reaksi cepat 

Pembina, pengawas, 
pengendalian 
pelaksanaan teknis 
izin dan non izin 
secara fungsional 
selaku pejabat SKPD 

Langkah yang diambil 

• Melakukan pemantauan dan evaluasi 
serta pelaporan pelaksanaan pelayanan 
perizinan terpadu; 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang 
diberikan oleh kepala UPT. 

• Kelompok kerja yang terdiri dari unsur
unsur SKPD terkait yang mempunyai 
kewenangan untuk memberikan 
pelayanan perizinan dan nonperizinan 

• Satuan kerja yang ada di SKPD dan 
membantu percepatan proses 
penyelenggaraan perizinan di UPT yang 
dibentuk dengan keputusan Kepala SKPD 

• Untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
URC masing-masing SKPD menetapkan 
Standar Pelayanan Publ ik (SPP) dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) 

• Tim yang dibentuk dalam rangka 
pembinaan , pengawasan dan 
pengendalian terhadap penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) 

• Masing- masing SKPD melakukan 
monitoring dan evaluasi terhadap 
perizinan yang diterbitkan oleh UPT 
sesuai dengan kewenangannya 

• Bila perizinan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan 
dikenakan sanksi sesuai peraturan 
perundang-undangan 

• Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya 
kepada Gubernur Jawa Timur 

Table 42 Pihak yang terl ibat dalam inovasi UPT P2T Jawa Timur 

Keterlibatan publik dan instansi pemerintah lain 
Keterlibatan Biro Organisasi dan pihak Universitas Airlangga Surabaya dalam memberikan 
penilaian lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan 
dan nonperizinan UPT - P2T Provinsi Jawa Timur. 

Gambar 49 layanan di UPT P2T Jawa Timur 
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Keahlian utama 
Peningkatan sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan di UPT- P2T Provinsi Jawa Timur 
agar pelayanan berjalan cepat, tepat dan lancar. Keahlian tersebut adalah sebagai berikut: 

No Bidang Keahlian Gun a 

1. Hukum • Membantu pengembangan peraturan baru sehingga tetap 
sesuai dengan peraturan yang berlaku di tingkat nasional; 

• Membantu penyelesaian masalah jika terjadi perkara 
perdata. 

2. Programer Komputer • Mengembangkan program komputer yang memudahkan 
petugas memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

• Membuat aplikasi terkait kebutuhan sistem opearasional 
elektonik UPT- P2T. 

3. Komunikasi • Mengembangkan alat atau metodologi agar masyarakat 
memahami dan segera mengakses layanan secara cepat, 
efisien dan efektif; 

• Memberikan pelayanan sesuai dengan norma dan etika 
ketika berkomunikasi dengan pemohon. 

4. lnformasi dan • Memastikan semua sistem jaringan dapat beroperasi ketika 
Teknologi (IT) digunakan; 

• Mampu membuat aplikasi elektronik sesuai kebutuhan dan 
menyesuaikan dengan teknologi terkini; 

• Mengoperasikan perangkat keras dari peralatan yang 
menunjang komunikasi; 

• Melakukan perawatan perangkat keras yang dimiliki agar 
terawat dan tetap berfungsi baik; 

• Melakukan perbaikan perangkat keras dan lunak jika terjadi 
permasalahan teknis; 

• Mengelola database, perawatan jaringan dan server. 

5. Keamanan • Memantau peta keragaman pemohon dan memastikan 
keamanannya terjamin. 

6. Perizinan (tim teknis) • Memahami proses perizinan dan nonperizinan sesuai dengan 
SKPD terkait 

7. Petugas lnformasi • Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah 
• Menguasai teknik berkomunikasi yang baik 
• Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan 

menguasai pengetahuan umum tentang jenis pelayanan 
umum yang dilaksanakan 

• Menguasai komputer 

8. Petugas Pendaftaran • Menguasai semua jenis pelayanan yang dilaksanakan 
• Memiliki pengetahuan tentang persyaratan, biaya, waktu 

penyelesaian, dan hal lain yang terkait pelayanan 
• Menguasai komputer 

9. Petugas Loket • Memiliki latar belakang akuntansi 
Pembayaran • Menguasai komputer 
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No Bidang Keahlian Gun a 

10. Petugas Loket • Memiliki sikap yang sopan dan ramah 
Penyerahan • Menguasai teknk komunikasi yang baik 

• Menguasai komputer 

11. Petugas Pemrosesan • Memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan sesuai 
denga jenis pelayanan 

• Memiliki sertifikasi kompetensi sesuai yang disyaratkan 
• Memiliki kemampuan teknis dalam menyelesaikan pelayanan 

yang diberikan 
• Menguasai komputer 

12. Administrator • Memiliki kewenangan penandatangan perizinan dan non 
perizinan 

• Memiliki kemampuan manajerial 
• Memiliki latar belakang pendidian administrasi dan 

manajemen 
• Memiliki pengetahuan dan kemampuan teknik melakukan 

koordinasi 
• Menguasai pengetahuan teknologi informasi 

Anggaran untuk penerapan 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/511/KPTS_,tl13/2.010 tentang pemberian 
tunjangan khusus bagi pegawai di Unit Pelaksana Teknis Pelayananan Perizinan Terpadu (P2T). 
Memberikan tunjangan khusus kepada: 
1. Administrator sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan; 
2. Verifikator sebesar Rp 4.000.000,00 (em pat juta rupiah) setiap bulan; 
3. Pelaksana kegiatan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan; 
4. Tim teknis sebesar Rp 2.500.000,00 {dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. 

Tujuan pemberian insentif adalah sebagai bentuk antisipasi agar para pegawai tidak tergoda 
dengan berbagai upaya dari oknum yang ingin proses perizinannya dipercepat. Adapun Untuk 
operasional UPT- P2T menghabiskan anggaran Rp 14 miliar. 

C. Evaluasi Model Praktik Baik 

Keberlanjutan dan Replikasi Good Practice 

UPT- P2T merupakan unit yang dibentuk untuk memberikan pelayanan cepat, efektif dan 
efisien bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Proses perizinan merupakan pemberian legalitas 
kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk izin dan non izin (tanda daftar, rekomendasi 
atau bentuk lainnya). Bentuk pelayanan akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dan perkembangan pembangunan. Kelembagaan ini akan tetap konsisten selama 
semua unsur SKPD dan pemegang kebijakan berkomitmen pada visi dan misi yang telah dibangun 
bersama. Hal ini terwujud dalam berbagai peraturan yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

Bentuk Pengaturan 

Permendagri No.20 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan 
Tahun 2008 Terpadu di daerah 

Perda No. 7/2.008 Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur 
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Bentuk Pengaturan 

Perda No. 10/2008 Organisasi dan Tatakerja lnspektorat, Badan dan Lembaga Teknis 
Daerah Provinsi Jawa Timur 

Pergub No. 106/2008 Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan 
Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur 

Pergub No. 71/2010 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman 
Modal Provinsi Jawa Timur 

Pergub No. 77/2010 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kepgub No.: Tim Pembina Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi 
188/81/ KPTS/ 013/2012 Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 

Table 43 Dasar hukum UPT P2T Jawa Timur 

Perbaikan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan oleh UPT- P2T ke depan adalah: 
1. Peningkatan kualitas SDM pelayanan prima berbasis IT; 
2. Setelah website berbahasa lnggris, Jepang dan Cina, saat ini sedang dikembangkan website 

berbahasa Arab dan Korea; 
3. Pembuatan Aplikasi Geographic Information System (GIS) untuk mendeteksi titik koordinat 

lokasi wilayah, visualisasi fisik menggunakan peta bumi (Google Earth}, sebagai inventarisasi 
data secara lebih akurat; 

4. Peningkatan dan optimalisasi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software); 
5. Aplikasi video conference (Vicon) dengan 17 SKPD untuk pembahasan rencana komunikasi 

teknologi. 

Provinsi, kota dan kabupaten dapat mewujudkan inovasi UPT- P2T Provinsi Jawa Timur, dengan 
prakondisi yang harus disiapkan adalah: 
1. memiliki grand design system (sarana dan prasarana, SDM, perencanaan anggaran, gaji, 

bimbingan teknis, pilihan aplikasi dan teknologi yang akan digunakan, dan lokasi); 
2. komitmen kuat kepala daerah dan kebijakannya karena program ini sifatnya adalah pelimpahan 

kewenangan. Hampir semua provinsi, kabupaten dan kota melakukan kunjungan ke UPT
P2T Provinsi Jawa Timur, bahkan ada yang belajar secara privat dengan kepala UPT. 

Faktor dan Sukses Utama 
Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan UPT - P2T yaitu: 
1. komitmen dan kebijakan kepala daerah dalam mewujudkan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan secara terintegrasi. Dukungan kuat baik dalam bentuk kebijakan maupun 
terobosan lainnya. 

2. koordinasi yang baik sehingga tercapainya sinergi antar-SKPD dalam pelimpahan kewenangan 
perizinan. 

3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas dan komitmen kuat dalam menjalankan 
prosedur pelayanan. 

4. grand design system yang jelas arah dan tujuan. 
5. kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang operasional kegiatan 

seperti jaringan database, server, CCTV, website, dll. 
6. monitoring, evaluasi, dan pelaporan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sehingga setiap 

penyelenggaraan di UPT - P2T terekam jejak kekurangan dan atau bahkan keberhasilannya. 
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7. adanya media pengaduan sebagai akses untuk menyampaikan informasi apabila terdapat 
pelayanan pe~izinan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

8. kajian analisis terhadap lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai acuan peningkatan 
pelayanan perizinan dan nonperizinan UPT - P2T Provinsi Jawa Timur. 

9. adanya kemudahan teknologi dalam pengawasan (monitor) terhadap kondisi pelayanan yang 
sedang berlangsung meskipun jarak jauh melalui aplikasi android. Misalnya, saat terjadi 
antrean di loket akan termonitor meskipun kepala UPT sedang tidak ada di kantor. 

Tantangan dan Hambatan Utama 
1. Ketidakrelaan SKPD dan instansi menyerahkan kewenangannya, pada saat awal pembentukan 

UPT- P2T. 
2. Masih kurang tenaga spesialis dengan keahlian khusus untuk menyelenggarakan sistem 

pelayanan terpadu (misal: teknologi informasi dan komunikasi) 
3. Regulasi pusat terkadang kurang sinkron dengan kebijakan yang diterapkan di daerah, masih 

ada fenomena tarik-ulur. 
4. Masih ada paradigma lama dari para pemohon atau pengusaha yang ingin perizinannya 

diproses cepat, dengan cara menyuap atau memberikan gratifikasi kepada petugas. 
Tantangannya adalah mempertahankan komitmen dan integritas semua SDM dan 
penyelenggaraan UPT-P2T yang maju dan berkualitas. 

D. Analisis Model Good Practice berdasarkan Perspektif Reformasi 
Birokrasi 

Perubahan pada bidang pelayanan publik 
UPT- P2T Jawa Timur bertujuan untuk pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan 
dan memberikan kepastian hukum serta terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk 
mendapatkan pelayanan di bidang perizinan. Masyarakat dilayani dan dipermudah urusannya 
sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. 

Tempat pelayanan berada di satu atap sehingga mempercepat pelayanan. Ruangan UPT- P2T 
sangat nyaman, informatif, teratur, dengan peta alur dan mekanisme jelas. Ada sarana bagi ibu 
menyusui berupa "ruangan menyusui", ada klinik kesehatan yang praktik setiap Senin dan Rabu 
pukullO.OO- 12.00 WI B. Ruang informasi dan petugas yang siap membantu, Bank Jatim, loket 

khusus bagi ibu hamil dan lansia, nomor antrean untuk menertibkan pelayanan dan waktu 
pelayanan. 

Gambar SO Ruang informasi pada UPT P2T Jawa Timur 
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Perubahan pada bidang organisasi 
Secara struktur organisasi, kelembagaan dan tupoksi mengalami perubahan karena saat ini 

BPM membawahi UPT - P2T yang semula pelayanan perizinan ada pada sektor terkait. 

Perubahan pada bidang tata laksana 
Sebelum terbentuknya UPT- P2T, pelayanan perizinan dan nonperizinan tersebar di masing

masing SKPD. Proses dan penyelesaian melalui banyak pintu dan memakan waktu yang lama. 

Setelah terbentuknya UPT - P2T, mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya 

dokumen perizinan dan nonperizinan, dilakukan di satu tempat. 

Pemohon yang tidak puas atas layanan pemerintah, bisa menyampaikan pengaduan yang harus 

diproses dan ditinjaklanjuti dalam 3 X 24 jam. Ada reward bagi pegawai yang bekerja dengan 

baik, dan sebaliknya punishment bagi pegawai yang kinerjanya buruk. 

Perubahan pada bidang sumber daya manusia 
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia UPT- P2T Jawa Timur secara rutin dilakukan 

dengan mengikuti diklat, kursus dan pelatihan, bimbingan teknis, yang diikuti oleh seluruh 

pegawai dengan waktu yang bertahap. 

No. Keterangan Jumlah 

1 Diklat PTSP Penanaman Modal Tingkat Dasar (BKPM) 10 orang 

2 Diklat PTSP Penanaman Modal Lanjutan (BKPM) 4 orang 

3 Diklat PTSP oleh Badan Diklat Kemendagri 4 orang 

4 Kursus dan Pelatihan SPIPISE Pusdatin BKPM 5 orang 

5 Bimbingan Teknis Kompetensi Petugas Pelayanan Customer Service 71 orang 
Excellent bekerjasama dengan Sekolah Pengembangan Kepribadian John 
Robert Power 

6 Bimbingan Teknis Kompetensi Petugas Pelayanan Empatic Customer 71 orang 
Service bekerjasama dengan Sekolah Pengembangan Kepribadian Dale 
Carriage 

7 Bimbingan Teknis Kompetensi Petugas Pelayanan Berperilaku Kerja Lebih 71 orang 
Simpatik dan lnovatif bekerjasama dengan Sekolah Pengembangan 
Kepribadian John Robert Power 

8 Bimbingan Teknis Satpol PP oleh Kodam V Brawijaya 15 orang 

9 Kursus Bahasa lnggris "Public Speaking Course" dengan Toastmaster 35 orang 

10 Kursus & Pelatihan Komputer dengan PT. Scomptec 5 orang 

Table 44 Peningkatan kualitas SDM 
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Sumber Oaya Manusia UPT- P2T 

TINGKAT PENDIDIKAN PENGUASAAN 
NO JABATAN JUMLAH BHS 

PERSONIL SLTA 51 52 IT 
ASING 

PERATURAN PTSP 

1. Pimpinan 4 - - 4 100 % 80% 100 % 100 % 
2. Front Office 6 - 6 - 90 % 80 % 80 % 90 % 
3. Help Desk 2 - 2 - 90 % 60 % 80 % 90 % 
4 . SPIPISE 5 - 5 - 100% 75 % 80% 90% 
5. Back Office 36 4 27 5 80% 60% 80% 80 % 
6. lata usaha 19 11 7 l 75 % 60 % 80% 75 % 

Jumlah 72 15 47 10 

Table 45 Jumlah dan kualifikasi SDM di UPT P2T Jawa Timur 

Perubahan pada polo pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur 
Para pegawai UPT- P2T menjalankan pola kerja yang disiplin. Mereka harus masuk tepat waktu 
pukul 07.00 WIB, apel pulang pukul16.00 WIB dan pulang kerja pukul16.30 WIB. 

Menanamkan budaya bersih untuk tidak menerima uang suap dan gratifikasi. Pegawai dan 
petugas menandatangani pakta integritas dengan KPK dan siap melayani masyarakat dengan 
etika dan estetika yang baik, santun, responsif dan informatif. 
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Tindak Lanjut terhadap Pengaduan Masyarakat sebagai 
Katalisator Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskesmas Ploso 

Kabupaten Jombang 

Ringkasan Eksekutif 

Latar Belakang 
Sejak tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Jombang telah memiliki 34 unit pusat kesehatan 
masyarakat (puskesmas) terdiri dari 17 unit puskesmas non perawatan dan 17 unit puskesmas 
dengan tempat perawatan (DTP). Ketujuhbelas puskesmas DTP ini tersebar di 17 kecamatan 
di Kabupaten Jombang. Hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang yang 
menerapkan program satu puskesmas perawatan untuk satu kecamatan dengan tujuan untuk 
memudahkan masyarakat Jombang dalam mendapatkan pelayanan rujukan DTP. 

Sejak tahun 2005 untuk puskesmas DTP Pemerintah Kabupaten Jombang telah menerapkan 
konsep Puskesmas Idola (lndah Damai Obyektif Lancar dan Aman) yakni puskesmas dengan 
fasilitas rawat inap dengan ruangan yang lndah, suasana pelayanan Damai, memperlakukan 
pasien secara Obyektif, menangani pasien secara Lancar serta Aman untuk mewujudkan 
pelayanan kesehatan rawat inap yang bermutu serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 

Atas sejumlah upaya tersebut di atas, tahun 2007 Kabupaten Jombang menerima penghargaan 
Otonomi Award 2007 untuk kategori Terobosan lnovatif Layanan Bidang Kesehatan dari Jawa 
Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP). 

Terobosan selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan 
pelayanan kesehatan adalah penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
(PermenPAN) No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
dengan Partisipasi Masyarakat di puskesmas di sejumlah kecamatan, yaitu: Ploso; Tapen; Bandar 
Kedung Mulyo; dan Peterongan. Penerapan metode tersebut didorong.oleh fakta keberhasilan 
pada pelayanan pertanian tahun 2004 serta pelayanan pendidikan tahun 2006 dan 2007. 
Keberhasilan penerapan ini menyimpulkan bahwa pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 
terbukti telah mendorong peningkatan kualitas pelayanan. 

Selain itu, penerapan PermenPAN No. 13 Tahun 2009 di Puskesmas Ploso menjadi penting 
untuk mendorong masyarakat menggunakan akses pengaduan ataupun saran bagi peningkatan 
kualitas layanan. Akses ini untuk menjawab kesungkanan masyarakat menyampaikan pengaduan 
mereka. Pengaduan memperbolehkan disembunyikan identitas pengadu. Metode ini dapat 
menjaring semakin banyak pengguna untuk memberikan pengaduan dan saran. Puskesmas 
menindaklanjutinya dengan tindak nyata perbaikan. 
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Pengaduan masyarakat yang terjaring memberikan informasi penting tentang pelayanan yang 
sa at ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pengaduan juga memberikan informasi mengenai 
penerapan sejumlah konsep dan program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Jombang yang ternyata belum efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
Adapun pengaduan-pengaduan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut: (1) kurangnya 
jumlah dokter; (2) belum adanya pelayanan dokter jaga 24 jam; (3) sulit mendapatkan pelayanan 
dari dokter pada sore atau malam hari; (4) sempitnya kamar rawat inap; (5) tidak adanya dokter 
spesialis anak, penyakit dalam dan kandungan; (6) kurangnya jumlah ruang rawat inap; dan (7) 
tidak lengkapnya sarana dan prasarana kesehatan. 

lnovasi 
Tindak lanjut terhadap. pengaduan masyarakat menjadi katalisator peningkatan kualitas 
pelayanan Puskesmas Ploso. Hal ini terlihat jelas pada hal-hal sebagai berikut: 

Mekanisme pengaduan masyarakat 
Awalnya merupakan upaya untuk memfasilitasi masyarakat pengguna untuk dapat menyampaikan 
pengaduannya dan selanjutnya menjadi komitmen Puskesmas Ploso dan Pemerintah Kabupaten 
Jombang dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Penerimaan pengaduan ini menjadi mekanisme 
terintegrasi di dalam sistem pengelolaan puskesmas. 

Upaya optimalisasi sumber daya untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang tercantum di 
dalam Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan 

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Puskesmas Ploso pada saat itu tidak menghentikan 
upaya jajaran manajemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Optimalisasi sumber daya 
menjadi solusi untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang disampaikan melalui pengaduan. 
Komitmen jajaran pengelola dan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam penyediaan pelayanan 
sesuai dengan harapan masyarakat mendorong perubahan status Puskesmas Ploso menjadi 
Rumah Sakit Umum Tipe D Ploso. 

Hasil yang Dicapai dan Dampaknya terhadap Masyarakat 

Atas dasar pengaduan tersebut, manajemen Puskesmas Ploso dan Pemerintah Kabupaten 
Jombang menindaklanjutinya. Masyarakat pengguna pelayanan saat ini telah memperoleh hasil 
nyata dari tindak lanjut yang dilakukan oleh jajaran· manajemen dan Pemerintah Kabupaten 
Jombang atas pengaduan yang mereka sampaikan, yakni : (1) tersedianya dokter jaga selama 
24 jam, dan pelayanan untuk rawat spesialis, tindakan medik operatif dan fisioterapi; (2) 
penambahan jumlah tempat tidur pasien; (3) peningkatan status puskesmas ploso menjadi 
Rumah Sakit Umum Tipe D Ploso; ~an (4) pola pikir 'Pemerintah sebagai Penyedia Pelayanan 
yang Berorientasi pada Masyarakat Pengguna Pelayanan' di Jajaran Puskesmas Ploso semakin 
menguat. 
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Tindak Lanjut terhadap Pengaduan Masyarakat sebagai 
Katalisator Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskesmas Ploso 

Kabupaten Jombang 

A. Gambaran Umum 
Wilayah Kabupaten Jombang memiliki luas 1.159,50 km2 dengan jumlah penduduk berdasarkan 
sensus penduduk tahun 2010 adalah sebanyak 1.253.661 jiwa yang terse bar di 21 kecamatan. 

u 

* s 
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Gambar 43 Peta Kabupaten Jombang 

Dalam mendorong peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat, sejak tahun 2001 
Pemerintah Kabupaten Jombang telah memiliki 
34 unit puskesmas yang berperan membantu 
penyelenggaraan sebagian tugas tekn is 
operasional dinas dan penyediaan pelayanan 
kesehatan dasar kepada masyarakat. Dari 34 
unit puskesmas tersebut, 17 unit puskesmas 
adalah puskesmas non perawatan dan 17 unit 
lainnya adalah puskesmas perawatan (Dengan 
Tempat Perawatan - DTP) . Ketujuhbelas 
puskesmas ini tersebar di 17 kecamatan di 
Kabupaten Jombang, hal ini merupakan 
kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang yang 
menerapkan program satu puskesmas 
perawatan untuk satu kecamatan dengan 
tujuan untuk memudahkan masyarakat 
Jombang dalam mendapatkan pelayanan 
rujukan rawat inap. 

Selain itu, dalam rangka merespon tuntutan dan harapan masyarakat pada tahun 2005 
Pemerintah Kabupaten Jombang menerapkan konsep Puskesmas /damon, kepanjangan dari 
lndah, Damai, Aman dan Nyaman untuk puskesmas non perawatan. Konsep ini memfokuskan 
pelayanan pada masyarakat pengguna pelayanan, baik internal maupun eksternal sedangkan 
untuk puskesmas perawatan diterapkan konsep Puskesmas Idola kepanjangan dari lndah, 
Damai, Obyektif La ncar dan Am an adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap dengan ruangan 
yang lndah, suasana pelayanan Damai, memperlakukan pasien secara Obyektif, menangani 
pasien secara Lancar serta Aman untuk mewujudkan pelayanan kesehatan rawat inap yang 
bermutu serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 

Atas sejumlah upaya ini pada tahun 2007 Kabupaten Jombang menerima penghargaan Otonomi 
Award 2007 untuk kategori Terobosan lnovatif Layanan Bidang Kesehatan dari Jawa Pos Institute 
of Pro Otonomi (JPIP). 
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Gambar 52 Bupati Jombang dan Penghargaan Otonomi Award 2007 

Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi 

PermenPAN 13 Tahun 2009 sebagai sebuah metoda yang menjadikan pengaduan masyarakat 
sebagai pintu masuk untuk peningkatan kualitas pelayanan telah diterapkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Jombang sejak tahun 2004, pada pelayanan berikut: 
a. Pelayanan Pertanian (2004); 
b. Pelayanan Pendidikan, yaitu pelayanan sekolah terhadap siswa dan wali siswa (2006); 
c. Pelayanan Pendidikan, yaitu Pelayanan Pemerintah Kabupaten Jombang kepada para tenaga 

kependidikan tahun 2007; 

Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terbukti telah mendorong peningkatan kualitas 
pelayanan pada sektor-sektor tersebut. 

Selanjutnya, pada tah~n 2009 PermenPAN 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat diterapkan kembali pada pelayanan 
kesehatan dalam hal ini pada unit pelayanan Puskesmas Ploso. Pengaduan masyarakat pengguna 
pelayanan Puskesmas Ploso dijaring dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas 
pelayanan Puskesmas Ploso sebagai puskesmas rawat inap yang menerapkan konsep Puskesmas 
Idola. Dengan dukungan penuh dari Dinas kesehatan dan .Bupati Jombang, pada tahun 2008 
Puskesmas Ploso menerapkan PermenPAN 13 tahun 2009,22 melalui penerapan metoda ini 
Puskesmas Ploso mengundang partisipasi seluruh masyarakat pengguna pelayanan untuk turut 
meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas melalui penyampaian pengaduan tentang pelayanan 
yang disediakan oleh Puskesmas Ploso. 

Penerapan metode ini menjadi sangat penting, karena walaupun selama ini akses masyarakat 
untuk menyampaikan pengaduan ataupun saran sudah terbuka, namun ternyata tidak 
sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna pelayanan, hal ini disebabkan karena 
masyarakat merasa sungkan untuk menyampaikan pengaduan kepada pemerintah. Oleh karena 
itu, metoda mengadu yang menjamin anonimitas, menjaring seluruh pengguna pelayanan dan 
ditindaklanjuti dengan tindak nyata perbaikan menjadi metoda yang tepat untuk menjaring 
pengaduan masyarakat pengguna pelayanan di Puskesmas Ploso. 

21 PermenPAN 13/2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi 
Masyarakat, pada saat itu status hukumnya masih surat edaran (SE Nomor 20/M.PAN/VI/2004 tentang 
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat dalam Rangka mewujudkan 
Kepemerintahan yang Baik). 

166 Kumpulan Praktlk-Praktlk Balk lnovasl Daerah 



Diakui oleh Wakil Bupati Jombang Drs. H. Ali Fikri bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat 
ini sangat bermanfaat dalam memberikan arah yang lebih jelas bagi penyusunan perencanaan 
pembangunan, sehingga perencanaan yang disusun tidak "kemeruh" (sok tahu; penulis). 

Selain itu yang paling penting dari pengelolaan pengaduan masyarakat ini adalah mengubah 
pola pikir penyelenggara pelayanan dalam bagaimana memberikan pelayanan terbaik sesuai 
dengan yang diharapkan masyarakat. 

Pengantar Model Good Practice dan Unsur-Unsur lnovasi 
Pemerintah Kabupaten Jombang merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki 
komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejumlah metoda dan konsep 
diterapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berk11alitas. 

Permenpan 13 Tahun 2009 merupakan sebuah metode untuk mengelola pengaduan masyarakat 
melalui sejumlah kegiatan yakni lokakarya Pengelolaan Pengaduan, Survei Pengaduan Masyarakat, 
Analisis Masalah Penyebab Pengaduan dan Rencana Tindak Nyata, sehingga menghasilkan janji 
yang harus dipenuhi oleh unit pelayanan yang bersangkutan dan rekomendasi yang ditujukan 
kepada pemerintah daerah. 

Dengan komitmen yang sangat baik Puskesmas Ploso dan Pemerintah Kabupaten Jombang 
berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi sejumlah janji dan rekomendasi perbaikan 
pelayanan tersebut. Melalui upaya ini perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Ploso 
menjadi lebih jelas, selanjutnya pada tahun 2013 status puskesmas tersebut akan ditingkatkan 
menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Ploso. 

lnovasi yang akan ditonjolkan di dalam tulisan ini yakni : 

Pertama, Fasilitasi Pengaduan Masyarakat 
Penggunaan PermenPAN 13 Tahun 2009 dalam menampung keluhan masyarakat tnelalui 
lokakarya Pengelolaan Pengaduan, Survei Pengaduan Masyarakat, Analisis Masalah Penyebab 
Pengaduan dan Rencana Tindak Nyata telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas 
Ploso. Fasilitas pengaduan ini kemudian menjadi mekanisme yang terintegrasi dalam standar 
pelayanan puskesmas melalui customer care, SMS dan telepon. 

Kedua, optimalisasi sumber daya ntuk memenuhi tuntutan masyarakat yang 
tercantum di dalam Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan 
Tuntutan perbaikan pelayanan dari masyar:akat tidak mudah untuk diwujudkan karena terkendala 
oleh banyak hal. Namun di sisi lain Puskesmas Ploso harus mampu memenuhi janji yang telah 
disepakati. Sehingga upaya pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan optimalisi sumber 
daya yang ada seperti pengaturan ulang jadwal dokter jaga menjadi 24 jam, penataan ruang 
rawat inap menjadi lebih nyaman, penambahan jadwal dokter spesialis. 
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Ketiga, rencana peningkatan kualitas dan sarona pe/ayanan menjadi lebih 
terarah dan berdasarkan kebutuhan masyarakat 
Melalui Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan diketahui kondisi existing pelayanan, 
sekaligus memberi informasi tentang arah dan sasaran perbaikan. lni memudahkan pihak 
puskesmas dan pemerintah daerah untuk menentukan lan~kah-langkah perbaikan ke depan, 
termasuk rencana meningkatkan status Puskesmas Ploso menjadi Rumah Sakit Tipe D. 

Situasi Sebelum dan Sesudah Penerapan lnovasi 

Aspek Sebelum Sesudah 

Pemberian Pelayanan 

Jangka/waktu pelayanan dokter jaga 24 jam Pelayanan dokter 24 jam tersedia. Dilakukan dengan 
penyelesaian; belumada cara mengoptimalkan tenaga dokter yang sudah 

ada dengan membuat jadwal jaga 

su/it mendapatkan pelayanan Pelayanan dokter pada sore atau malam hari 
dari pada sore atau malam hari tersedia, agar hal in i dapat diketa hui oleh 

masyarakat pengguna layanan pihak Puskesmas 
Ploso melakukan: 
• transparansi jadwal dokter jaga kepada 

masyarakat 
• melakukan promosi adanya dokter jaga 24 

jam lewat media elektronik (radio) atau 
papan pengumuman 

• memasang jadwal daftar jaga dokter pad a tiap-
tiap ruangan pelayanan 

sarana, kamar rawat inap sempit Sementara renovasi atau pembangunan belum 
prasarana, dilakukan, pihak Puskesmas Ploso melakukan: 
dan/atau • penataan ruangan secara berkala sehingga 
fasilitas; pasien merasa nyaman. 

Ruangan rawat inap kurang • membangun Rumah Sakit Umum Daerah Tipe 
D yang dimulai pada tahun 2012. 

• peningkatan status Puskesmas Ploso menjadi 
Rumah Sa kit Umum Daerah Tipe D. 

Sarona dan prasarana Secara berangsur pemerintah Kabupaten Jombang 
kesehatan di Puskesmas P/oso melengkapi sarana dan prasarana kesehatan di 
tidak lengkap Puskesmas Ploso 

Jumlah jumlah dokter kurang Sementara penambahan jumlah d~kter belum 
pelaksana; dapat dilakukan pihak Puskesmas Ploso 

• melakukan peningkatkan konse ling dan 
performa semua stat agar dapat memberikan 
pelayanan secara optimal. 

• mengoptimalkan tenaga dokter yang sudah ada 
dengan membuat jadwal jaga 

Jaminan pelayanan Tidak adanya dokter spesialis Dokter spesial is anak, penyakit dalam dan 
yang memberikan anak, penyakit dalam dan kandungan sudah tersedia. 
kepastian pelayanan kandungan Upaya yang dilakukan oleh Puskesmas Ploso: 
dilaksanakan sesuai 

• melakukan perjanjian kemitraan dengan dokter standar pelayanan; 
spesialis anak, dokter spesialis bedah dan dokter 
spesialis penyakit dalam. 
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Aspek Sebelum Sesudah 

• melanjutkan program penempatan dokter 
spesialis di puskesmas rawat inap secara 
bergiliran yang telah dilaksanakan oleh Dinas 
kesehatan dimulai sejak tahun 2006 

• membuka lowongan untuk penerimaan dokter 
spesialis anak, spesialis penyakit dalam dan 
kandungan serta dokter spesialis bedah yang 
akan ditempatkan di puskesmas-puskesmas di 
Kabupaten Jombang. 

• Merekrut sejumlah dokter umum dan dokter 
spesialis yang ditempatkan di Puskesmas Ploso 

Pengemban an Pelavanan 
Dasar hukum; Tidak ada • Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 
2009-2013 (Perbup Nomor 19 tahun 2008). 

• Perda Kabupaten Jombang nomor 21 tahun 2009 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Jombang 

• Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 
14 tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja 
Rumah Sakit Umum Daerah Ploso. 

• Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 
1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan 
Kesehatan di Rumah Sakit Umim Daerah Ploso. 

• Mengadakan Perjanjian Kemitraan dengan Tiga 
Orang Dokter Spesialis (Spesialis Bedah, Spesialis 
Anak dan Spesialis Penyakit Dalam). 

Tingkat • Transparansi jadwal dokter jaga kepada 
keterbukaan masyarakat 
informasi • Promosi adanya dokter jaga 24 jam lewat media 

elektronik (radio) atau papan pengumuman 
• Pemasangan jadwal daftar jaga dokter pada tiap-

tiap ruangan pelayanan 

Pengembangan Pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal), 
kapasitas manajemen asfiksia bayi baru lahir, manajemen 

bayi dengan berat lahir rendah pada tahun 2009, 
2010 dan 2011 

Perubahan Perilaku Penyedia Pelayanan 

Kejelasan Tidak ada • Perjanjian kemitraan dengan dokter spesialis 
petugas anak, dokter spesialis bedah dan dokter spesialis 
pelayanan; penyakit dalam Membuat jadwal jaga . 

• Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat 
mengetahui dokter yang bertugas pada tiap 
harinya. 

• Perubahan pola pikir penyelenggara pelayanan 
tentang tanggung jawabnya. 

Perubahan perilaku Pengguna Pelayanan 
Tingkat Meningkat dengan keleluasaan mereka 
kepercayaan menyampaikan pengaduan tentang pelayanan 
pengguna; Puskesmas Ploso. 

Tabel 46 Situasi sebelum dan sesudah pelaksanaan program di Puskesmas Ploso, Jombang 
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Hasil yang dicapai dan Dampaknya terhadap Masyarakat 

Gam bar 53 Puskesmas Ploso, Kabupaten Jombang 

Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti telah membawa hasil dan dampak positif bagi 
masyarakat pengguna pelayanan Puskesmas Ploso, bahkan penerima manfaat Puskesmas Ploso 
meluas sampai wilayah kabupaten lain yang berbatasan dengan Kabupaten Jombang seperti 
Kabupaten lamongan dan Kabupaten Nganjuk. 

Ada pun hasil-hasil yang telah dicapai oleh Puskesmas Ploso antara lain: 
1. Polo pikir 'Pemerintah sebagai Penyedia Pelayanan yang Berorientasi pada Masyarakat 

Pengguna Pelayanan' di Jajaran Puskesmas Ploso Semakin Menguat 
Penjaringan pengaduan masyarakat hingga saat ini tetap dilakukan. Pengaduan yang 
diperoleh baik melalui kotak saran, laporan langsung atau melalui telepon dan pesan 
singkat kepada jaja-ran puskesmas ditampung dan secara periodik dibahas dalam rapat 
yang dilakukan tiap Selasa. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari semua unit Puskesmas 
Ploso. Lebih dari itu, kepala Puskesmas Ploso menyediakan diri untuk ditemui secara 
langsung atau dihubungi melalui telepon jika masyarakat belum puas dengan penanganan 
pengaduan. 

Agar pengaduan masyarakat terakomodasi dan dapat ditindaklanjuti sebaik-baiknya, dalam 
waktu de kat Puskesmas Ploso akan menyediakan customer service, di sana akan bertugas 
staf bagian humas atau petugas khusus penanganan pengaduan masyarakat. 

Diakui oleh jajaran Puskesmas Ploso bahwa pengaduan, kritikan atau masukan dari 
masyarakat pengguna pelayanan sangat bermanfaat untuk perbaikan pelayanan dan 
meningkatkan kinerja puskesmas. 

2. Dokter Jaga 
Dokter Jaga adalah dokter yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada pasien 
terutama pasien dengan kegawatdaruratan. 

Sampai tahun 2009 karena keterbatasan jumlah dokter yang dimiliki, pelayanan kepada 
pasien di malam hari hanya dilakukan oleh para perawat. Namun seiring dengan penambahan 
jumlah dokter sejak tahun 2010 Puskesmas Ploso telah memberikan pelayanan dokter 
selama 24 jam, sehingga pada setiap shiftnya tersedia dokter jaga yang siaga memberikan 
pelayanan kepada pasien. 
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Tenaga Dokter 2008 2009 2010 2011 2012 
Dokter Umum 3 3 6 6 6 

Dokter Gigi 1 1 1 1 1 

Dokter Spesialis 0 0 0 0 4 

Table 47 Data jumlah tenaga dokter di Puskesmas Ploso 2008- 2012 

Gam bar 54 Dokter jaga sedang bertugas Gambar 55 Jadwal dokter jaga Puskesmas Ploso 

3. Pelayanan Rawat Spesialis 
Tahun 2012 Puskesmas Ploso telah mengadakan perjanjian kemitraan dengan tiga dokter 
spesialis, yakni bedah, anak dan penyakit dalam. Sedangkan satu dokter spesialis lainnya 
(obsetri dan ginekologi) telah lebih dahulu ditempatkan di Puskesmas Ploso dan saat ini 
telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. 

Ketersediaan empat orang dokter spesialis ini sangat membantu dalam pelayanan kepada 
pasien selama 24 jam, karena selain bertugas di siang hari dokter spesialis inipun dapat 
memberikan pelayanan di malam hari berdasarkan permintaan (on call). 

4. Penyediaan Pelayanan Tindakan Medik Operatif 
Saat ini Puskesmas Ploso telah menyediakan pelayanan t indakan medik operatif, yakni 
pelayanan tindakan pembedahan yang disertai t indakan anestesi atau tanpa tindakan 
anestesi berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, risiko (pasien dan/atau 
dokter), penggunaan alat canggih dan profesionalisme, yang dikelompokan dalam tindakan 
medik operatif kecil, t indakan medik operatif sedang atau tindakan medik operatif besar. 

Ketersediaan pelayanan medik operatif ini didukung oleh keberadaan em pat orang dokter 
spesialis yakni spesialis bedah, spesialis obsetri dan ginekologi, spesialis penyakit dalam 
dan spesialis anak dan ketersediaan sarana tindakan medik operatif yang memadai. 
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Gam bar 56 Fasilitas pelayanan tindak medik operatif 

5. Pe/ayanan Fisioterapi 
Merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk individu dan atau kelompok dalam 
upaya mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur 
kehidupan dengan menggunakan modalitas fisik, agen fisik, mekanis, gerak, dan komunikasi. 

Pelayanan fisioterapi yang disediakan meliputi terapi infra merah, terapi vibrator, terapi 
stimulasi elektrik, pijat bayi dan terapi latihan dengan alat. 

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat, sejak tahun 2012 Puskesmas Ploso telah memiliki 
satu orang ahli keterapian fisik {fisioterapis). 

6. Penambahan Jumlah Tenaga Bidan dan Perawat 
Puskesmas Ploso secara berangsur melakukan penambahan jumlah bidan dan perawat, 
seperti terlihat pada tabel di bawah ini: 

Tenaga Bidan 

Bidan 

Perawat 

2008 
8 

17 

2009 
18 
24 

2010 
19 
34 

Tabel48 Jumlah paramedis di Puskesmas Ploso 2008- 2011 

7. Penambahan Jumlah Tempat Tidur Pasien 

2011 
20 

38 

Dengan penambahan 10 unit tempat tidur pasien tersebut, maka semakin banyak jumlah 
pasien yang dapat dilayani oleh Puskesmas Ploso. 

Tenaga Bidan 2008 2009 2010 2011 2012 
40 buah 40 buah 40 buah 40 buah SO buah Penambahan 

tempat tidur 

pasien 

tempat tidur tempat tidur tempat tidur tempat tidur tempat t idur 

Tabel 49 Jumlah tempat tidur pasien di Puskesmas Ploso 2008- 2012 
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B. Peningkatan Status Puskesmas Ploso Menjadi Rumah Sakit Tipe D 
Rencana peningkatan status Puskesmas Ploso menjadi Rumah Sa kit Tipe D telah tercantum 
di dalam Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD), selain itu telah tercantum pula di dalam Perda Nomor 21 
tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang W ilayah (RTRW) Kabupaten Jombang. 

Secara operasional rencana ini direalisasikan pada tanggal 1 Januari 2013, sehingga 
masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik tanpa 
harus datang ke RSUD Jombang yang jaraknya 9 km dari Kecamatan Ploso. 

B. Metodologi dalam Perancangan dan Penerapan Good Practice 

Komitmen Bupati Jombang, Drs. H. Suyanto, MMA untuk meningkatkan derajat kesehatan 
Masyarakat Kabupaten Jombang sangat kuat. Salah satu diantaranya dapat dilihat dari prakarsanya 
untuk menjaring pengaduan masyarakat pengguna pelayanan puskesmas dalam rangka 
peningkatan kualitas pelayanan puskesmas. 

Selain itu, penjaringan pengaduan masyarakat ini dilakukan untuk mendorong perubahan pola 
pikir jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang khususnya bidang pelayanan kesehatan. Bupati 
memahami benar bahwa kemauan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan 
terbit dari j iwa aparatur pemerintah yang memahami fungsi mereka sebagai penyelenggara 
pelayanan dan berorientasi pada masyarakat pengguna pelayanan. 

Proses Perancangan Good Practice: Penggagas, Pelaku Utama dan Penggerak 

Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat telah digagas 
dan dikembangkan oleh KemPAN dan RB yang didukung oleh GIZ. 

Selanjutnya penerapan metode ini di Puskesmas Ploso diprakarsai oleh Bupati Jombang sebagai 
replikasi dari penerapan metode ini terdahulu pada bidang pertanian dan pendidikan. Tindak 
lanjut prakarsa Bupati tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Ploso 
didukung oleh Bappeda Kabupaten Jombang yang berperan sebagai leading sector dalam 
penerapan metoda ini. Sementara itu KemPAN dan RB serta GIZ secara intensif memberikan 
dukungan dengan berperan sebagai fasilitator pelaksanaan proses. 

Proses Penerapan Good Practice dan Tahapan Kegiatan 
Secara garis besar proses penerapan good practice dibagi menjadi t iga bagian yakni proses 
penerapan PermenPAN 13/2009, proses upaya peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas 
Ploso yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan pengaduan yang 
telah dija r ing yang tertuang di dalam Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan . 
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• Proses Penerapan PermenPAN 13/2009 

Tahap Keterangan 

Persia pan • Penunjukan penghubung. 
• Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik . 
• Penunjukan unit pelayanan . 

• Pembentukan Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik . 

Lokakarya Hasil pernyataan pengaduan: 
Pengelolaan Aspek kejelasan, kedisiplinan, kemampuan, tanggungjawab, 
Pengaduan kesopanan dan 

keramahan petugas pelayanan, masyarakat mengeluhkan: 
- Jumlah dokter kurang; 
- Pelayanan dokter jaga 24 jam belum ada; 
- Tidak ada dokter spesialis anak, penyakit dalam dan kandungan; 
- Sulit untuk mendapatkan pelayanan dari dokter pada sore atau 

malam hari; 
- Tidak ada kontrol malam oleh dokter kepada pasien rawat inap; 
- Pelayanan bidan kepada masyarakat kurang baik; 
- Jumlah dokter gigi kurang sehingga pasien harus menunggu lama, 

bahkantertunda untuk dilayani; 
- Hasil uji laboratorium kurang akurat, dan sebagainya; 
- Tenaga ahli gizi tidak tersedia; dan 
- Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan darurat masih 

kurang. 

_Aspek prosedur, persyaratan dan keadilan mendapatkan pelayanan, 
masalah-masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah: 
- Pelayanan untuk pasien Askeskin (Asuransi Keluarga Miskin) masih 

terbatas; 
- Fasilitas Askeskin tidak tepat sasaran. 

Selain itu, terlcait aspek sarona kesehatan masyarakat mengeluhkan 
hal-hal sebagai berikut: 
- Jumlah ruangan rawat inap kurang; 
- Kamar rawat inap sempit; 
- Pasien sering dirujuk ke RSUD karena jumlah paramedis dan 

peralatan kurang; 
- Sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas tidak lengkap; 
- Persediaan obat untuk pasien rawat inap masih kurang sehingga 

mereka harus beli obat di luar; dan 
- Sarana laboratorium di puskesmas kurang lengkap. 

Survei Pengaduan Terdapat sejumlah pengaduan tertinggi: 
Masyarakat • Jumlah dokter kurang. 

• Pelayanan dokter jaga 24 jam belum ada . 

• sulit mendapatkan pelayanan dari pada sore atau malam hari. 
• kamar rawat inap sempit . 
• Tidak adanya dokter spesialis anak, penyakit dalam dan kandungan 
• Ruangan rawat inap kurang . 

• Sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas Ploso tidak lengkap . 
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Tahap Keterangan 

Analisis Masalah Hasil : 
Penyebab Pengaduan Janji Perbaikan Pelayanan 

dan Rencana Tindak 1. Untuk pengaduan jumlah dokter kurang, jajaran Puskesmas Ploso 

Nyata. 
berjanji : 
- Meningkatkan konseling dan performa semua staf; 
- Mengoptimalkan tenaga dokter yang sudah ada dengan 

membuat jadwal jaga. 
2. Untuk pengaduan pelayanan dokter jaga 24 jam belum ada, 

jajaran Puskesmas Ploso berjanji : 
- Melakukan transparansi jadwal dokter jaga kepada masyarakat; 
- Melakukan promosi adanya dokter jaga 24 jam lewat media 

dan elektronik (radio) atau papan pengumuman. 
3. Untuk pengaduan sulit mendapatkan pelayanan dari pada sore 

atau malam hari, jajaran Puskesmas Ploso berjanji: 
- Memasang jadwal daftar jaga dokter pada tiap-tiap ruangan 

pelayanan. 
4. Untuk pengaduan kamar rawat inap sempit, jajaran Puskesmas 

Ploso berjanji : 
- Melakukan penataan ruangan secara berkala sehingga pasien 

merasa nyaman. 

Rekomendasi Perbaikan Pelayanan 
1. Tidak adanya dokter spesialis anak, penyakit do/am dan 

kandungan, yang disebabkan karena: 
- Puskesmas Ploso belum dialokasikan tenaga dokter spesialis 

anak, penyakit dalam dan kandungan; 
- Puskesmas Ploso belum mempunyai ruangan khusus untuk 

dokter spesialis. 
2. Ruangan rawat inap kurang, yang disebabkan karena: 

- Jumlah tempat tidur pasien terbatas. 
3. Sarona dan prasarana kesehatan di Puskesmas P/oso tidak 

lengkap, yang disebabkan karena: 
- Peralatan yang ada di Puskesmas Ploso sangat terbatas; 
- Dana untuk kelengkapan sarana dan prasarana tidak mencukupi. 

Tabel 50 Proses penerapan Permen PAN No. 13 Tahun 2009 di Puskesmas Ploso 

Proses Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskesmas Ploso 

Pengaduan Upaya Puskesmas Ploso 

• jumlah dokter • meningkatkan konseling dan performa semua staf 
kurang. Khusus untuk meningkatkan kompetensi tenaga kebidanan pada 

• pelayanan dokter tahun 2009, 2010 dan 2011 Seksi Kesehatan Keluarga Dinas 
jaga 24 jam belum Kesehatan Kabupaten Jombang melaksanakan pelatihan APN 
ada. (Asuhan Persalinan Normal), manajemen asfiksia bayi baru lahir, 

• sulit mendapatkan manajemen bayi dengan berat lahir rendah; 
pelayanan da ri 
pada sore a t au • mengoptimalkan tenaga dokter yang sudah ada dengan membuat 
malam hari. jadwaljaga 

Dokter Jaga adalah dokter yang bertanggung jawab terhadap 
pelayanan kepada pasien terutama pa sien dengan 
kegawatdaruratan; 
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Pengaduan Upaya Puskesmas Ploso 

Sampai tahun 2009 karena keterbatasan jumlah dokter yang dimiliki, 
pelayanan kepada pasien di malam .hari hanya dilakukan oleh para 
perawat. Namun seiring dengan penambahan jumlah dokter sejak 
tahun 2010 Puskesmas Ploso telah memberikan pelayanan dokter 
selama 24 jam, sehingga pada setiap shift-nya tersedia dokter jaga 
yang siaga memberikan pelayanan kepada pasien. 

• melakukan transparansi jadwal dokter jaga kepada masyarakat 
Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui dokter yang 
bertugas pada tiap harinya. 

• melakukan promosi adanya dokter jaga 24 jam lewat media 
elektronik (radio) atau papan pengumuman. 

• memasang jadwal daftar jaga dokter pada tiap-tiap ruangan 
pelayanan. 

• melakukan perjanjian kemitraan dengan dokter spesialis anak, 
dokter spesialis bedah dan dokter spesialis penyakit dalam. 

Untuk mengatasi kekurangan dokter dan kebutuhan terhadap pelayanan 
dari dokter spesialis, sejak bulan Juni 2012 Puskesmas Ploso melakukan 
perjanjian kemitraan dengan tiga orang dokter spesialis yang berakhir 
pada bulan Juni 2014. Selanjutnya, untuk memastikan keberadaan 
dokter spesialis ini Puskesmas Ploso telah menyampaikan usulan 
kepada Dinas Kesehatan terkait pengangkatan ketiga dokter terse but 
sebagai dokter spesia lis tetap di Puskesmas Ploso. 

kamar rawat inap Melakukan penataan ruangan secara berkala sehingga pasien merasa 
sempit: nyaman 

• tidak adanya a . melanjutkan program penempatan dokter spesialis di puskesmas 
dokter spesialis rawat inap secara bergiliran yang telah dilaksanakan oleh Dinas 
anak dan dokter kesehatan dimulai sejak tahun 2006; 
spesialis penyakit b. membuka lowongan untuk penerimaan dokter spesialis anak, 
dalam; dan spesialis penyakit dalam dan kandungan serta dokter spesialis bedah 
kandungan. yang akan ditempatkan di puskesmas-puskesmas di Kabupaten 

• jumlah dokter 
Jombang; kurang. 

(Penerimaan ini dibuka oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 
pada tahun 2009). 

c. merekrut sejumlah dokter umum dan dokter spesialis yang 
ditempatkan di Puskesmas Ploso seperti yang tercantum di dalam 
tabel1 di atas. 
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Pengaduan Upaya Puskesmas Ploso 

• kamar rawat inap a. peningkatan status Puskesmas Ploso menjadi Rumah Sakit Umum 

Daerah Tipe D. 
• sempit 

ruangan rawat 

inap kurang kamar 

rawat inap sempit 

ruangan rawat 

inap kurang 

• sarana dan 

prasarana 

kesehatan di 

Puskesmas Ploso 

tidak lengkap 

• Pemerintah Kabupaten Jombang mencantumkan upaya 

peningkatan status Puskesmas Ploso menjadi RSUD tipe D di 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2009-2013 (Perbup No. 19 

tahun 2008). 

• Mencantumkan Rencana Pengembangan Rumah Sakit Umum 

Tipe D di Ploso di dalam Perda Kabupaten Jombang No. 21 

tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Jombang 

• Menyusun dan Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Jombang No. 14 tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja 

Rumah Sakit Umum Daerah Ploso. 

• Menyusun dan Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Jombang No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan 

Kesehatan di Rumah Sakit Umim Daerah Ploso. 

• Mengadakan Perjanjian Kemitraan dengan Tiga Orang Dokter 

Spesialis {Spesialis Bedah, Spesialis Anak dan Spesialis Penyakit 

Dalam). 

b. membangun Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D. 

Mengiringi peningkatan status Puskesmas Ploso menjadi Rumah 

Sakit Umum Daerah Tipe D, Pemerintah Kabupaten Jombang 

dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang melaksanakan 

pembangunan rumah sa kit tersebut dalam tahun anggaran 2012. 

Secara berangsur pemerintah Kabupaten Jombang melengkapi sarana 

dan prasarana kesehatan di Puskesmas Ploso. 

Tabel 51 Proses upaya peningkatan kualitas Puskesmas Ploso, Jombang 
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Koordinasi dan Pengorganisasian Proses 
Peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas Ploso melibatkan sejumlah pihak dengan perannya 
masing-masing. Secara rinci peran para pihak dalam proses proses penerapan PermenPAN 
13/2009, proses upaya peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas Ploso dapat dilihat pada 
tabel berikut: 

Pihak 

Bupati Jombang 

Bappeda 

Dinas Kesehatan 

Puskesmas Ploso 

Masyarakat 

Peran 

Memberikan persetujuan dan 
dukungan untuk pelaksanaan 
"Proses Peningkatan Kualitas 
Pelayanan" dengan 
menggunakan PermenPAN 
13/2009. 

• Leading sector penerapan 
PermenPAN 13/2009; 

• Anggota Tim Peningkatan 
Kualitas Pelayan Publik. 

• Mendukung penerapan 
PermenPAN 13/2009; 

• Menjadi anggota Tim 
Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik. 

• Mendukung penerapan 
PermenPAN 13/2009; 

• Menjadi anggota Tim 
Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik. 

Berpartisipasi dengan 
menyampaikan pengaduan 
tentang pelayanan Puskesmas 
Ploso. 
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langkah yang diambil 

• Menunjuk Bappeda sebagai leading sector 
penerapan PermenPAN 13/2009. 

• Menunjuk unit pelayanan yang akan 
menerapkan PermenPAN 13/2009. 

• Membentuk Tim Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik, yang bertugas membantu 
atau memfasilitasi proses penerapan 
PermenPAN 13/2009 dalam rangka 
memperbaiki pelayanan publik di Puskesmas 
Ploso. 

• Keputusan penyediaan anggaran untuk 
membiayai proses penerapan PermenPAN. 
Menentukan garis besar waktu pelaksanaan 
penerapan PermenPAN 13/2009. 

• Penunjukan Tim Penghubung yang selanjutnya 
bertugas menindaklanjuti keputusan-keputusan 
pimpinan tersebut sampai menjadi keputusan 
formal tertulis agar proses pelaksanaan dapat 
dimulai. 

• Mengkoordinasi penerapan PermenPAN 
13/2009. 

• Membantu, memfasilitasi dan mensupervisi 
proses penerapan PermenPAN 13/2009 dalam 
rangka memperbaiki pelayanan publik di 
Puskesmas Ploso. 

• Membantu, memfasilitasi dan mensupervisi 
proses penerapan PermenPAN 13/2009 dalam 
rangka memperbaiki pelayanan publik di 
Puskesmas Ploso. 

• Menidaklanjuti rekomendasi perbaikan 
pelayanan sebagai upaya untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan Puskesmas Ploso sesuai 
dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. 

• Membentuk Tim Pelaksana Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik. 

• Melaksanakan semua proses peningkatan 
kual itas pelayanan publik tahap demi tahap. 

• Menyampaikan pengaduan. 
• Secara sukarela menjadi bagian tim pelaksana 

peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai 
pelaksana survei pengaduan masyarakat. 



Pihak ~ Peran ~ - Langkah yang diambil -·-

• Mengawasi realisasi janji dan rekomendasi 
perbaikan pelayanan. 

Media Penyebaran informasi • Menginformasikan pada publik mengenai 
pelaksanaan tiap tahapan penerapan 
PermenPAN. 

LSM • Menjadi anggota Tim • Membantu at au memfasilitasi dan 
Peningkatan Kualitas mensupervisi proses penerapan PermenPAN 
Pelayanan Publik. 13/2009 dalam rangka memperbaiki pelayanan 

• Fasilitator penerapan publik di Puskesmas Ploso . 
PermenPAN 13/2009 • Memfasilitasi penerapan PermenPAN 13/2009. 

GIZ/LAN/Konsultan Tim fasilitator luar • Membantu a tau memfasil i tasi proses 
penerapan PermenPAN 13/2009 dalam rangka 
memperbaiki pelayanan publik di Puskesmas 
Ploso 

Tabel 52 Pihak lain dan peran mereka dalam pelaksanaan inovasi di Puskesmas Ploso 

Pihak 

Dinas Kesehatan 

Kepala Puskesmas 
Ploso 

Peran 

Pembinaan unit pelaksana 
teknis Dinas 

Menindak lanjuti Janji 
Perbaikan Pelayanan dengan 
tindakan nyata 

Langkah yang diambil 

• Mengfektifkan pelaksanaan konsep Puskesmas 
Idola. 

• Mengefektifkan program penempatan dokter 
spesialis di puskesmas secara bergiliran . 

• Rekr uitmen tenaga dokter spesialis. 
• Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan 

Puskesmas Ploso. 
• Menyusun dan merumuskan rencana program 

dan kegiatan dalam rangka penetapan 
kebijakan teknis bidang kesehatan Koordinasi 
untuk mengadakan hubungan dan kerjasama 
dengan lintas sektor dan stake holder 

• Meningkatkan konseling dan performa semua 
stat. 

• Mengoptimalkan tenaga dokter yang sudah ada. 
• Melakukan transparansi jadwal dokter jaga. 
• Melakukan promosi adanya dokter jaga selama 

24jam. 
• Memasang jadwal daftar dokter jaga . 
• Menjalin kemitraan dengan dokter spesialis 

(bedah, penyakit dalam dan anak) 
- Menyediakan fasilitas penunjang medis 

termasuk standarisasi obat-obatan dalam 
pelayanan kesehatan. 

- Memantau pelayanan medis serta hal-hal yang 
berhubungan dengan pelayanan medis para 
dokter spesialis. Hasi lnya diinformasikan 
sebagai umpan balik. 

- Mengatur dokter tetap atau dokter jaga yang 
bertugas untuk memberikan pertolongan 
darurat kepada penderita, bilamana para 
dokter spesial is t idak dapat dihubungi atau 
terlambat datang. 
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Pihak Peran 1§ 
GIZ/LAN/Konsultan Tim fasilitator luar 

Bupati Jombang 

DPRD 

Bappeda 

• Pengambilan keputusan 

• Legislasi 

• Penyusunan Rencana 
Pembangunan Daerah 

Langkah yang diambil 
- Melakukan dialog dengan para dokter spesialis 

bila diduga telah terjadi penyimpangan. 
Menyiapkan anggaran puskesmas untuk 

- kepentingan pembayaran tiga orang dokter 
spesialis. 
Mengirimkan usulan kepada Dinas Kesehatan 
Kab Jombang untuk pengangkatan tiga orang 

- dokter spesialis. 
Menentukan besaran tarif pemakaian fasilitas 
milik pribadi dokter spesialis untuk 
kepentingan pelayanan pasien. 

• Melakukan penataan ruangan secara berkala. 

• Memberikan persetujuan terhadap Peraturan 
Daerah No. 1 tahun 2012 tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum 
Daerah Ploso. 

• Memberikan persetujuan terhadap Peraturan 
Daerah No. 14 tahun 2011 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 
Ploso. 

• Melakukan pembahasan terhadap Peraturan 
Daerah No. 1 tahun 2012 tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum 
Daerah Ploso. 

• Melakukan pembahasan terhadap Peraturan 
Daerah No. 14 tahun 2011 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 
Ploso. 

• Melakukan pembahasan terhadap Peraturan 
Bupati No. 19 tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

• menyusun rancangan awal RPJMD 
• Perumusan kebijakan teknis perencanaan 

terkait peningkatan status Puskesmas Ploso 
menjadi RSUD Tipe D Ploso. 

• Berkoordinasi dalam penyusunan perencanaan 
pembangunan RSUD Tipe D Ploso . 

Tabel 53 Peran dan langkah yang diambil untuk inovasi di Puskesmas Ploso 

Keahlian yang Diperlukan 
Peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas Ploso sejak diterapkannya PermenPAN No. 13/2009 
sampai ditingkatkannya status Puskesmas Ploso menjadi Rumah Sa kit Tipe D Ploso memerlukan 
sejumlah keahlian. Tabel berikut menjelaskan sejumlah keahlian yang diperlukan. 

Keahlian yang diperlukan Peran 
Fasilitator proses penerapan Memfasilitasi proses penerapan PermenPAN 13/2009 dalam rangka 
PermenPAN No. 13/2009 meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas Ploso 

Ahli medis menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan 
bidang keahlian dan atau kewenangan ahli yang bersangkutan kepada 
masyarakat pengguna pelayanan Puskesmas Ploso. 

180 Kumpulan Praktlk-Praktlk Balk lnovasl Daerah 



Keahllan yang dlperlukan Peran 
Ahli keperawatan bersama- sama dengan tenaga kesehatan lainnya membantu pasien 

dalam mencapai tujuan dan pemeliharaan kesehatan, pencegahan 
penyakit, diagnosis dini, penyembuhan dan kesembuhan dari penyakit 
I kecelakaan dan rehabilitasi. 

Ahli kefarmasian • menyediakan dan memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu. 

• mengambil keputusan secara profesional. 

Ahli kesehatan masyarakat Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi 
kegiatan manajemen Puskesmas Ploso. 

Ahli gizi memberikan konseling gizi. 

Ahli keterapian fisik • Melaksanakan terapi atas permintaan pasien dan rujukan dari dokter 
spesialis dokter spesialis. 

• Melaksanakan terapi pasien yang menderita pasca stroke, pasca 
amputasi, keter lambatan perkembangan otak anak/ tumbuh kern bang 
anak, nyeri pinggang, nyeri leher, gangguan fungsi tulang sendi, dan 
gangguan neurologi dan pemasangan protesis. 

Ahli keteknisan medis Melakukan kegiatan radiografer dan imaging. 

Ahli Adm. Pemerintahan Menyusun, menghimpun, menyiapkan data dan informasi dalam rangka 
penyusunan dan penetapan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan 
kebijakan. 

Ahli Hukum Menyusun kebijakan daerah. 

Ahli Adm. Kesejahteraan Menyusun, menghimpun, menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan 
Rakyat koordinasi penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

di bidang kesejahteraaan rakyat diantaranya meliputi Kesehatan . 

Ahli Perencanaan Merencanakan, mengembangkan, dan melakukan penelitian 
Pembangunan pembangunan di Kabupaten Jombang. 

Ahli Pelayanan Kesehatan • Melakukan ana lisa dan mengusulkan kebijakan tentang tarif pelayanan 
kesehatan di Puskesmas. 

• Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan mutu di 
Puskesmas. 

Ahli Pengembangan Menyusun, menjabarkan pedoman mutu dan pengembangan standar 
Sumberdaya sarana dan prasarana kesehatan di unit pelayanan kesehatan . 

Tabel 54 Keahlian yang diperlukan dalam mereplikasi inovasi 

Keterlibatan Publik dan lnstansi Pemerintah Lain 
Masyarakat pengguna pelayanan, masyarakat madani (LSM, akademisi, pemerhati kesehatan) 
dan media merupakan komponen-komponen pendorong utama terciptanya terobosan-terobosan 
yang dilakukan oleh Puskesmas Ploso dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. Dukungan 
dari Dinas Kesehatan dan Bappeda Kabupaten Jombang-pun memudahkan koordinasi dengan 
berbagai pihak termasuk dengan kepala daerah. 
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Anggaran untuk Penerapan Gootl Practice 
Terkait dengan anggaran untuk penerapan good practice dalam bentuk in kind dapat dilihat 
pada tabel berikut: 

In kind Pemerintah Kabupaten KemPAN dan RB GIZ Jomban...&_ 
Metoda PermenPAN 13/2009 - " -
Fasilitator penerapan - - " PermenPAN 13/2009 

Alat dan bahan proses 
penerapan PermenPAN " - " 13/2009 

Tempat (lokakarya, rapat, dll) " - -
Transportasi " - " Akomodasi " - " Konsumsi " - " Honorarium personel daerah " - -

Tabel 55 Anggaran untuk penerapan Permen PAN No. 13 Tahun 2009 di Puskesmas Ploso 

C. Evaluasi Model Praktik Baik 

Keberlanjutan dan Replikasi Good Practice 

Program peningkatan pelayanan Puskesmas Ploso merupakan perwujudan dari komitmen 
Pemerintah Kabupaten. Jombang dalam rangka menyediakan pelayanan kesehatan yang 
berkualitas, merata, terjangkau. Komitmen ini sesungguhnya merupakan wujud dari perhatian 
yang besar dari jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang yang dituangkan di dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Selain itu, keberhasilan inipun tidak lepas dari kuatnya komitmen dan dukungan dari para 
pelaksana program, seperti Dinkes, Bappeda, Puskesmas Ploso serta dari jajaran legislatif yakni 
DPRD Kabupaten Jombang. 

Faktor Utama Keberhasilan 

Sejumlah faktor yang mendorong keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas 
Ploso adalah partisipasi masyarakat pengguna pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan 
publik sulit diwujudkan bila partisipasi masyarakat pengguna pelayanan terutama dalam 
menyampaikan aspirasinya berupa pernyataan pengaduan masih rendah, karena pengaduan 
inilah sebagai informasi yang menjadi rujukan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas 
pelayanannya. 

Tantangan dan Hambatan Utama 

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Jombang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan 
kesehatan adalah: 

Menjaga agar komitmen dari pimpinan daerah tetap kuat. Tahun 2013 merupakan masa 
berakhirnya jabatan Drs. H. Suyanto, MMA sebagai Bupati Jombang. Bila pimpinan daerah 
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yang baru tidak mempunyai komitmen yang sama atau lebih kuat, maka terobosan yang 
dipraktekkan Puskesmas Ploso pasti akan melemah. 
Memelihara dan meningkatkan dukungan dari legislatif. 
Penguatan pola pikir jajaran pemerintah Kabupaten Jombang sebagai penyelenggara pelayanan 
yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat pengguna pelayanan . 
Memelihara dan mengembangkan gagasan-gagasan baik yang telah dikembangkan oleh 
Puskesmas Ploso sendiri dan Pemerintah Kabupaten Jombang maupun gagasan-gagasan 
yang baru. 

D. Analisis Model Good Practice berdasarkan Perspektif Reformasi Birokrasi 

Berdasarkan perspektif reformasi birokrasi, peningkatan kualit as pelayanan Puskesmas Ploso 
melingkupi sejumlah area perubahan, yaitu: 

Area perubahan Analisis 
Tatalaksana Prosedur kerja secara jelas dituangkan di dalam perjanjian kemitraan antara 

pihak Puskesmas Ploso dan masing-masing dokter spesialis. 

Sumberdaya Manusia • Ketentuan tentang sumber daya aparatur diatur di dalam peraturan daerah 
Aparatur No. 14 tahun 2011. 

• Direktur rumah sa kit adalah jabatan struktural eselon Ill/b. 
• Kepala Sub bagian dan kepala seksi adalah struktural eselon IV/a. 
• Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional medis dan 

jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan 
fungsional sesuai bidang keahliannya. 

Pola Pikir dan Budaya Terjadi perubahan pola pikir jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang yang 
Kerja Aparatur dibangun melalui penjaringan pengaduan masyarakat pengguna pelayanan. 

Aparatur pemerintah berperan sebagai penyelenggara pelayanan yang 
berorientasi pada kebutuhan masyarakat penguna pelayanan. 

Pelayanan Publik Penguatan kembali penerapan konsep-konsep penyelenggaraan pelayanan 
yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, yaitu : 

- Konsep Puskesmas Rawat I nap IDOLA yang merupakan kepanjangan dari 
lndah Damai Obyektif La ncar dan Aman, diiringi dengan penerapan strategi 
pelayanan SENYUM sebagai nilai-nilai penyelenggaraan pelayanan. 
Adapun rincian strategi tersebut adalah sebagai berikut: 

s Sambut pasien dengan senyum dan salam yang hangat 
E Eksplorasi dan bantu menemukan masalah kesehatan pasien 
N Niat yang tulus untuk menyelesaikan masalah kesehatan pasien 

dengan kemampuan terbaik 
y Yakinkan pada pasien bahwa kita akan menangani pasien secara: 
u Umum, artinya memperlakukan semua pasien secara adil tanpa 

membedakan status sosial, suku, agama, maupun politik. 
M Mutu, artinya pelayanan kesehatan yang kita berikan adalah 

sesuai standar profesi dan memuaskan pelanggan. 

Tabel 56 Anal isis model berdasarkan area perubahan 
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Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Puskesmas 
Sumobito, Kabupaten Jombang melalui "Arisan Berencana" 

Ringkasan Eksekutif 

Latar Belakang 
Akses sanitasi telah lama jadi permasalahan bagi sebagian warga Kabupaten Jombang. Berbagai 
strategi telah dilakukan namun selalu mengalami kegagalan. Kegagalan strategi peningkatan 
akses oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dalam langkah-langkah sebelumnya, antara 
lain: 
• Bantuan fisik dengan cara membangun dan menambah jumlah fasilitas mandi cuci kakus 

{MCK); 
• Distribusi jamban keluarga secara cuma-cuma; 
• Distribusi pinjaman bergulir untuk membangun MCK. 

Permasalahan lain muncul dari perilaku sebagian masyarakat yang belum sadar hidup bersih 
dan sehat. Kebiasaan buang air besar (BAB) di sungai terjadi di 21 kecamatan. Sebagian 
masyarakat belum memiliki jamban sehat. Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemerintah 
Kab. Jombang membuat kebijakan agar masyarakat Kabupaten Jombang memiliki jamban sehat 
dan meninggalkan kebiasaan BAB sembarangan, melalui Program Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat (STBM). 

lnovasi 
Program STBM Pemerintah Kabupaten Jombang dimulai tahun 2010, terutama mengubah 
perilaku masyarakat agar tidak buang air sembarangan atau open defecation free {ODF). 
Pendekatannya menggunakan metode pemicuan atau community lead total sanitation {CLTS). 
Beberapa prinsip dasar dalam penggunaan metode CLTS: 
o Tak ada subsidi untuk material jam ban; 
o Tak ada patokan model jam ban dari luar (masyarakat harus merancang model jamban sendiri, 

bukan engineer/ahli dari luar). 
o Masyarakatlah yang memimpin program, mereka memiliki potensi dan dapat melakukannya; 
o Orang luar/fasilitator/pemerintah lokal hanya memfasilitasi, jangan menyediakan bantuan 

atau solusi apapun; 
o Metode pemicuan {CLTS) biasanya memang berjalan lambat di awal, tetapi selanjutnya akan 

lebih cepat. Karenanya, fasilitator harus memiliki kesabaran dan upaya yang terus-menerus. 

STBM juga didukung oleh regulasi kecamatan dan desa yang mendukung program bebas dari 
perilaku buang air besar sembarangan. "Arisan Berencana Rp 1.000 perhari" juga dipilih sebagai 
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metode untuk memiliki jam ban sehat. Halla in yang mendukung adalah keterlibatan dan sinergi 
antara mitra bangunan, pemangku kebijakan, satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), stakeholder, 
tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat, sanitarian yang berkualitas. Semuanya terbuka 
terhadap perkembangan (inovatif) sesuai kebutuhan masyarakat. 

Metode pembuatan jam ban ternyata sesuai dengan harapan masyarakat. Sanitarian Puskesmas 
Sumobito mengembangkan ide pembuatan master cetakan untuk pembuatan jamban. Pengerjaan 
pembangunan jamban tidak membuang waktu lama dan berhari-hari. Harga terjangkau dan 
setelah diujicobakan memiliki kualitas yang baik. 

Dikarenakan septic tank membutuhkan kehidupan bakteri penghancur dan pemusnah tinja. 
Berjalannya waktu hadir inovasi terbaru berupa cairan khusus pengahancur tinja dalam septic 
tank dinamakan Biostar Sang 11. Jangka waktu penggunaan septic tank menggunakan sistem 
paket. Paket satu diperuntukkan bagi septic tank yang akan digunakan selama 30 tahun; paket 
dua (20 tahun), paket tiga (15 tahun) dan paket empat (7 - 10 tahun). Paket itu akan terjadi 
dengan syarat septic tank tidak terlalu sering terkena anti septic seperti cairan detergen, obat 
pembersih porselen, dll. 

Hasil yang Dicapai dan Dampaknya pada Masyarakat 
Saat ini jumlah masyarakat yang memiliki jam ban sehat di Kecamatan Sumobito mengalami 
kenaikan. Pada Tahun 2011 sebanyak 269 warga masih BAB sembarangan dan tahun 2012 
sudah tidak ada lagi warga BAB sembarangan. Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hid up 
bersih dan sehat juga meningkat. lni menyumbang menurunnya kasus penyakit se-Kabupaten 
Jombang: 

No Bidang Keahlian 2009 2010 2011 
1 Kasus Penyakit Diare 21.932 19.496 15.635 
2 Kasus Penyakit Kecacingan 16.387 15.211 12.826 
3 Biaya Pengobatan Rp 844.680.000 Rp 1.137.000 Rp 1.600.320.000 
4 Estetika (keindahan) di komunitas ODF 7 komunitas 84 komunitas 230 komunitas 
5 Pengetahuan, Sikap, Perilaku (PSP) untuk 24.944 KK 28.046 KK 243.021 KK 

ber PHBS 

Tabel 57 Capaian pasca program STBM 

Program ini membebaskan masyarakat dari BAB sembarangan dan mengubah perilaku hidup 
bersih dan sehat adalah karena faktor-faktor berikut: 

o Kebijakan dan komitmen kepala daerah, Deklarasi Komunitas open defecation free (ODF) 
padall Desember 2012 merupakan tahun ke-4 sejak dimulainya program ini tahun 2008; 

o Koordinasi yang terjalin baik antara pemerintah kabupaten, dinas kesehatan, aparat 
pemerintahan dan puskesmas dalam menjalankan visi dan gerak langkah; 

o Kuatnya peran sanitarian sebagai penyuluh lapangan sekaligus fasilitator dalam melakukan 
perubahan pola piker dan perilaku masyarakat dan secara teknis turut membantu mengarahkan 
akses sanitasi yang layak; 

o Partisipasi masyarakat dalam menentukan kebutuhan, identifikasi masalah serta terlibat 
pula secara langsung dalam proses penyelesaian masalah; 
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o Metode yang digunakan untuk pendekatan pada masyarakat tepat sasaran karena tidak 
fasilitator tidak ~enggurui dan memaksa; 

o Untuk memutus mata rantai budaya kurang baik (BAB sembarangan), metode pemicuan 
juga dilakukan di sekolah-sekolah. Harapannya sejak usia dini generasi berikutnya memiliki 
kesadaran dan tertanam pola hidup bersih dan sehat; 

o Adanya award bagi sanitarian tujuannya adalah menumbuhkan motivasi para sanitarian 
untuk membebaskan BAB sembarangan. Pemberian award bagi para komunitas atau dusun 
yang sudah open defecation free (ODF) sejak tahun 2009 berupa tambahan dana partisipasi 
sejumlah 1 juta rupiah untuk dusun dan 2.5 ju~a rupiah untuk desa dan 10 juta rupiah 
kecamatan bersumber dari dana APBD kabupaten. Namun untuk saat ini berupa piala dan 
piagam. 
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Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM} Puskesmas 
Sumobito, Kabupaten Jombang melalui "Arisan Berencana" 

A. Gambaran Umum 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah program sanitasi bersifat lintas sektor dengan 
pendekatan mengubah perilaku sehat melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode 
pemicuan. Program STBM di Kabupaten Jombang bertujuan untuk meningkatkan akses sarana 
sanitasi dan untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. 

Program ini juga sebagai implementasi dari kebijakan Kepmenkes No. 852/Menkes/SK/IX/2008 
tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan ditindaklanjuti dengan SK 
Bupati Jombang No. 188.4.45/151.A/2008 tentang Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
sebagai dasar pelaksanaan di kabupaten, dan peraturan yang ada di bawahnya SK camat dan 
peraturan desa di 21 Kecamatan Jombang. 

Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi 

Akses sanitasi telah lama jadi permasalahan bagi sebagain warga Kabupaten Jombang. Dinas 
Kesehatan Kab. Jombang telah mencoba beberapa strategi untuk menyukseskan program STBM, 
namun sering gagal. langkah-langkah sebelumnya, antara lain: 
• Berupa bantuan fisik dengan cara membangun dan menambah jumlah MCK; 
• Mendistribusikan jam ban keluarga secara cuma-cuma; 
• Mendistribusikan pinjaman bergulir untuk membangun MCK. 

Ketiga langkah/strategi di atas ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Masih banyak 
keluarga tidak memiliki MCK sendiri di rumah. Sebagian masyarakat pedesaan di beberapa 
wilayah di Kabupaten Jombang mempunyai kebiasaan buang air besar (BAB) di sungai karena 
tidak memiliki jamban yang layak, seperti warga di Kecamatan Sumobito. Sekitar 80 persen 
dari 170 rumah warga di salah satu desa di Kec. Sumobito belum memiliki jamban sehat. 
Tempat-tempat buang air besar berdinding anyaman bambu berdiri di atas sungai. 

Kebiasaan buang air di sungai jelas berdampak negatif bagi kesehatan (mencemari air sungai, 
bisa menularkan penyakit, dll). Perlu strategi jitu untuk mengubah pola pikir dan menggugah 
kesadaran masyarakat untuk mengubah kebiasaan buruk itu. Salah satunya dengan cara 
mewujudkan masyarakat sehat melalui akses sanitasi yang layak. 

Gambar 58 Buang air besar di sungai 
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Pengantar Model Good Practice dan Unsur-unsur lnovasi 
Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pemerintah Kabupaten Jombang dimulai 
tahun 2010. Pendekatannya menggunakan metode pemicuan atau community-led total sanitation 
(ClTS). langkah pertama adalah menyadarkan masyarakat atas pentingnya kesehatan dan 
kebersihan sanitasi. Kedua, membangun jamban tanpa bantuan dari luar (bukan pembagian 
gratis). Secara nyata strategi ini diwujudkan dalam bentuk "arisan berencana" Rp 1.000 untuk 
membangun jam ban layak. 

Program STBM diprakarsai sanitarian Puskesmas Sumobito, melibatkan mitra 
bangunan/pengusaha untuk mengembangkan jamban sehat berbiaya murah, serta teknologi 
pendukung (penemuan cairan penghancur tinja). 

Hasil yang Dicapai dan Dampaknya terhadap Masyarakat 
"Arisan berencana" Rp 1.000 per hari jadi solusi bersama untuk mengubah pola pikir dan 
perilaku masyarakat tanpa harus menggurui, memaksa atau memberikan bantuan uang tunai. 
Uang yang digunakan untuk membangun jamban berasal dari dan untuk masyarakat sendiri. 
Nominal uang Rp 1.000 juga dirasa tidak terlalu memberatkan masyarakat, dengan asumsi Rp 
1.000 per hari sama dengan kemampuan membeli sebatang rokok. 

Keberhasilan "arisan berencana" Rp 1.000 juga harus didukung dengan inovasi pembuatan 
jamban berkualitas dengan harga terjangkau dan cepat pengerjaannya. Sanitarian Puskesmas 
Sumobito mengembangkan beberapa model septic tank berdasarkan usia pakai: paket satu (30 
tahun), paket dua (20 tahun), paket tiga (15 tahun) dan paket empat (7 - 10 tahun). 

Selain itu, sanitarian juga meneliti dan mengembangkan cairan khusus penghancur tinja, untuk 
memperpanjang usia pakai septic tank. Cairan khusus itu bernama Biostar Sang 11 seharga Rp 
20.000, untuk sekali pemakaian per tahun pada jam ban yang telah digunakan selama 5 tahun. 

Berikut paket-paket jamban SMS (sanitarian masyarakat·sehat), sesuai dengan harga yang 
ditawarkan kepada masyarakat Sumobito: 

Gambar 59 Paket-paket STBM 
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Sejak dilaksanakan tahun 2010, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berhasil meningkatkan 
kepemilikan jamban sehat di Kecamatan Sumobito seperti ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tahun 2011 Tahun 2012 

Jumlah Jumlah MasihBAB Jamban Jam ban MasihBAB Jam ban Jamban No Nama Desa Populasi KK Sembarang numpang Sehat Sembarang numpang Sehat 
I (Shari'!~)_ j_Shari~ 

1 Sumobito 3082 838 104 26 904 0 47 988 
2 Curahmalang 6032 1997 290 7 1700 240 7 1750 
3 Budugsidorejo 2796 932 397 151 384 349 151 429 
4 Kendalsari 3585 1195 386 111 689 386 151 689 
5 Talunkidul 1869 623 163 36 424 0 113 545 
6 Madiopuro 1686 562 64 129 351 54 131 359 
7 Segodorejo 4570 1522 360 120 1135 0 205 1387 
8 Sebani 2205 727 224 114 389 216 114 397 
9 Bakalan 2391 703 197 96 113 185 96 422 
10 Mentoro 2402 768 413 75 280 330 91 347 
11 Gedangan 1917 641 269 68 302 0 175 466 

Tabel 58 Kepemilikan jam ban di Sumobito 

Keberhasilan "arisan berencana" Rp 1.000 untuk membangun jam ban berdampak positif pada 
peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Angka kasus penyakit menular akibat sanitasi yang 
buruk di Kabupaten Jombang menu run dari tahun ke tahun. 

No Uraian 2009 2010 2011 
1 Kasus Penyakit Diare 21.932 19.496 15.635 
2 Kasus Penyakit Cacingan 16.387 15.211 12.826 
3 Efisiensi Biaya Pengobatan Rp 844.680.000 Rp 1.137.000 Rp 1.600.320.000 
4 Estetika (keindahan) di komunitas ODF 7 komunitas 84 komunitas 230 komunitas 
5 Pengetahuan, Sikap, Perilaku (PSP) untuk 24.944 KK 28.046 KK 243.021 KK 

ber PHBS 

Tabel 59 Hasil yang Dicapai di Sumobito 

B. Metodologi dalam Perancangan dan Penerapan Good Practice 

Proses Perancangan Good Practice: Penggagas, Pelaku Utama dan Penggerak 
Berangkat dan belajar dari berbagai kegagalan penerapan program akses sanitasi masyarakat, 
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menerapkan metode pemicuan (CLTS) untuk 
membangkitkan kesadaran masyarakat atas perilaku hidup bersih dan sehat. Metode pemicuan 
mengantarkan pada kesepakatan bersama membuat "arisan berencana" untuk membangun 
jamban sehat. Arisan meringankan beban masyarakat, serta mengurangi beban pemerintah 
daerah. Dana yang digunakan untuk membangun jamban berasal dari masyarakat sendiri 
(mandiri). 

Program arisan juga didukung teknologi pembuatan jamban yang berkualitas dengan harga 
terjangkau. Adalah sanitarian Puskesmas Sumobito, Subianadi, yang mengembangkan ide 
pembuatan master cetakan jam ban yang diberi nama SMS (sanitasi masyarakat sehat). Setelah 
diujicoba, produk jamban SMS terbukti lebih kuat dan tahan lama karena septic tank-nya utuh; 
tidak menggunakan buis beton yang memerlukan sambungan. melainkan dicetak di tempat 
sesuai pesanan, tidak ada sambungan sehingga tidak bocor dan tahan lama. 
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SEPTICKTANK TUMPUKAN BUIS BETON JAD CKTANK COR LANGSUNG TANPASAMBUNGAN 
(MINGURANGI Rl.SIKO KDOCORAN) 

Gam bar 61 Perbedaan septic tank model lama dan baru 

Proses Penerapan Good Practice dan Tahapan Kegiatan 
Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Jombang dimulai pada tahun 
2010. Tahap pertama, diawali dengan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 
dr. Hari Wibowo untuk memulai program STBM di tingkat kabupaten: 
• Data akses jamban tidak sehat dan open defecation (OD) dari masing-masing Puskesmas di

breakdown dalam "target tambahan akses ke jamban sehat tahun 2012-2014" sehingga ada 
tanggung jawab puskesmas untuk penambahan KK akses jam ban sehat dengan sistem yang 
masyarakat inginkan (pola arisan, dll); 

• Rapat koordinasi tingkat kabupaten diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan komitmen 
pengambil kebijakan tingkat kabupaten dalam mendukung program STBM. Peserta rapat 
koordinasi terdiri dari Bappeda, PNPM Mandiri (Bappeda dan Bappemas Pemdes), MCK 
(Citakarya) Gertak (Koramil & Ciptakarya), UKS (Unit Kesehatan Sekolah Dikbud), Syiar Islam 
(Kementerian Agama), program Desa Siaga (seksi Promkes) dan Jumantik (P2) 

• Rapat koordinasi lintas sektor tingkat kecamatan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan 
komitmen pengambil kebijakan tingkat kecamatan. Ada pun peserta dalam kegiatan ini adalah 
camat, sekretaris kecamatan, kepala-kepala seksi (hubungan masyarakat dan pembangunan), 
kantor dinas pendidikan kecamatan, kantor kementerian agama, dan organisasi potensial 
misal PKK. 

• Stakeholder meeting bertujuan melakukan evaluasi hasil kegiatan yang sudah berjalan 
• Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim fasilitator kabupaten dan puskesmas, dengan 

tujuan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan program di desa tentang 
perkembangan akses jam ban dengan sarana yang ada misal peta sosial, keaktifan komite 
dan verifikasi ODF komunitas dusun dan desa. 

Tahap kedua, secara teknis di tingkat puskesmas dibantu oleh empat orang fasilitator yaitu 
petugas sanitarian, promosi kesehatan (promkes), bidan desa dan dokter yang melakukan 
proses sosial i sasi dan pemicuan. Berikut adalah alur implementasi program : 
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l 
[ 

Program STBM 

Dinas Kesehatan Kab.Jombang 

~ 
Puskesmas Sumobito l 

t 
Fasilitator: 
1. Sanitarian 
2. Promosi Kesehatan (promkes) 
3. Bidan Desa 
4. Dokter 

~ 
Kader 

Komunitas/Komite Dusun 

Dusun 

Kelompok Dasawisma 
(10) rumah 

] 1. Kecamatan 
2. Kepala Desa 

• 3. Tim Penggerak PKK 
4. Tokoh Agama dan Tokoh 

masyarakat 

Proses sosialisasi metode Pemicuan (Diskusi, 
Kontroversi: masyarakat perlu punya we dan tidak), 
Pemecahan Masalah, Kesepakatan (arisan) dan 
pemilihan Kader (voting) 

Gam bar 62 Alur pemicuan program STBM 

Tahap ketiga, menindaklanjuti kesepakatan arisan berencana Rp 1.000 per hari, diawali dengan 
menunjuk kader yang dipercaya untuk mengumpulkan uang arisan (voting) dari setiap kelompok 
dasawisma yang terdiri dari 10 rumah, terdapat ketua dan wakil di masing-masing kelompok 
dasawisma. Dimana ketua kelompok yang setiap harinya mengumpulkan uang arisan masyarakat 
dibantu oleh wakilnya. 

Arisan jamban Rp 1.000 per hari c;liikuti oleh semua kepala keluarga baik yang telah memiliki 
jam ban sehat maupun belum, dengan prioritas yang belum memiliki jam ban sehat dapat arisan 
terlebih dulu berupa pili han paket jamban sehat, sedangkan yang telah memiliki jamban dapat 
digunakan untuk memperbaiki kamar mandi atau kebutuhan sanitasi lainya. Sangat tidak 
disarankan bagi penerima arisan berupa uang, karena akan cepat habis digunakan untuk hal 
lain. Harga untuk membuat satu unit jam ban sehat bervariasi tergantung paket yang diambil 
(paket SMS 1- Rp. 1.150.000; paket SMS 2- Rp. 950.000; paket SMS 3- Rp.800.000; dan paket 
SMS 4- Rp. 650.000). 

Teknis arisan, misalnya anggotanya sembilan (9) maka dalam sehari terkumpul Rp 10.000 dalam 
30 hari berjumlah Rp 300.000, maka Rp 300.000 dikalikan jumlah dasa wisma yang ada di desa 
tersebut. 
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Gam bar 63 Teknis arisan toilet di Sumobito, Jombang 

Skema aliran arisan berencana: 
Berikut adalah alur aliran dana arisan berencana, dimana masing-masing ketua kelompok 
dasawisma menyetorkan uangnya kepada komite dusun untuk dikocok arisan. Masing-masing 
dusun berbeda nominalnya tergantung jumlah kelompok dasawismanya. 

--

3 0 Harl X Rp.JO. OOO X 20 Das a wbma- Rp. 6 .000.000 
Rp. 6 .000.000 : Rp. 650.000 (blay a 1 unit jamban) - 9 

"-.... -==------... 
30 H a rl /1 bulan Terbangan 9 unit jam ban sehat 
Rumab yane: tldak puny a jomban - 64 (32•/ • ) 
64 : 9 - ~ 7 ---> (~ 7 bulan ODF) 

Rp. 6!10.000 - 6!10 bnrl - 22 bulan 
32•/ • d o rl 22 bulon - ~ 7 bulan 

~7 bulan ODF~ 

Gam bar 64 Skema aliran arisan toilet berencana di Sumobito, Jombang 

Skema aliran arisan berencana: 
Berikut adalah alur aliran dana arisan berencana, dimana masing-masing ketua kelompok 
dasawisma menyetorkan uangnya kepada komite dusun untuk dikocok arisan. Masing-masing 
dusun berbeda nominalnya tergantung jumlah kelompok dasawismanya. 
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Berikut adalah eontoh daftar.peserta arisan bereneana, kelompok arisan jamban sehat peduli 
lingkungan Rp 1.000 perhari tahun 2011. 

Kelompokl 
1 Sulasih (ketua) We 
2 Sumini/kosim We 
3 Marpuah/darwan 
4 Sri utami/wanip We 
5 Ulfa (wakil Ketua) 
6 Utami/sujat We 
7 Mahmudah/jalal We 
8 Sulatri/kohar 
9 Sulis/Mahmud We 
10 Hartatik/suroto We 

Laporan arisan kelompok diketahui oleh kepala desa. Dukungan kepala desa terhadap program 
STBM tertuang dalam peraturan dusun mengenai buang air besar (BAS). Masing-masing kepala 
desa memiliki kebijakan sendiri untuk memotivasi warga masyarakatnya. Berikut adalah contoh 
kebijakan yang ditetapkan oleh salah satu kepala desa di Kecamatan Sumobito: 

1. Diupayakan semua masyarakat mempunyai WC yang sesuai dengan kesehatan. 
2. Tidak boleh buang air besar (BAS) di sembarang tempat. 
3. Membongkar anak tangga yang digunakan untuk buang air besar di tepi sungai. 
4. Bagi masyarakat yang melanggar peraturan di atas dikenakan s.anksi denda berupa uang 

sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah). 

Dengan adanya pola arisan bereneana, seeara perlahan mengubah pola pikir dan perilaku 
masyarakat untuk beralih dari budaya BAS sembarangan menjadi lebih tertib dan disiplin untuk 
menggunakan jam ban sehat. 

Gambar 65 Cetakan septic tank karya sanitarian Sumobito, Pak Tubi 
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Koordinasi dan Pengorganisasian 'Proses 

Pihak-pihak yang terlibat selain petugas sanitarian yang mendukung terwujudnya program 
STBM: 

No Tingkat lnstitusi Peran dan Tanggung Jawab 

1 Kabupaten Pemerintah Kabupaten 1. Mempersiapkan rencana kabupaten untuk 
mempromosikan strategi yang baru. 

2. Mengembangkan dan mengimplementasikan 
kampanye tingkat kabupaten mengenai pendekatan 
baru. 

3. Mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi 
strategi STBM. 

4. Mengembangkan rantai suplai sanitasi ditingkat 
kabupaten. 

5. Memberi dukungan peningkatan kapasitas yang 
diperlukan kepada semua institusi di kabupaten. 

2 Kecamatan Pemerintah Kecamatan 1. Berkoordinasi dengan berbagai lapisan institusi 
pemerintah di kecamatan dan memberi dukungan 
bagi kader pemicu STBM. 

2. Mengembangkan pengusaha lokal untuk 
memproduksi dan suplai bahan serta memonitor 
kualitas bahan tersebut. 

3. Mengevaluasi dan memonitor kerja lingkungan 
tempat tinggal. 

4. Memelihara database status kesehatan yang efektif 
dan tetap ter-update secara berkala. 

3 Des a Tim Kerja STBM Desa 1. Membentuk tim fasilitator desa yang anggotanya 
yang berasal dari kader-kader desa untuk 
memfasilitasi gerakan masyarakat. Tim ini 
mengembangkan rencana desa, mengawasi dan 
menghubungkan dengan perangkat desa. 

2. Memonitor kerja kader pemicu STBM dan 
memberikan bimbingan yang diperlukan. 

3. Mengambil alih pengoperasian dan pemeliharaan 
yang sedang berjalan dan tanggung jawab keatas. 

4. Memasti kan keberadilan di semua lapisan 
masyarakat, khususnya kelompok yang peka. 

4 RT/Dusun/ Tim Kerja STBM 1. Mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi 
Kampung RT/Dusun/Kampung 2. Memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat 

3. Menyelesaikan permasalahan/konflik masyarakat 

Tabel 60 Koordinasi dan pengorganisasian proses STBM 

Keterlibatan publik dan instansi pemerintah lain 

Selain pihak pemangku kepentingan menjalankan peran dan tanggung jawabnya, ada pihak 
lain yang turut mendukung penerapan program "Arisan Jam ban" yaitu oleh Water and Sanitation 

Program {WSP). Dukungan tidak dalam bentuk bantuan dana, namun dalam bentuk pelatihan

pelatihan salah satunya adalah pelatihan tukang sanitasi, wirausaha, dll. 
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No Keahlian Tugas 
1 Fasilitator • Memimpin forum dengan pendekatan yang humanis, 

komunikasi yang santun dan beretika. 
• Memberikan informasi dan pengetahuan untuk membuka 

wawasan masyarakat. 
• Mengarahkan pada penyelesaian masalah dan kesepakatanan 

akhir. 

2 Sanitarian • Penyuluh kegiatan lingkungan di wilayah kerjanya. 

3 Ahli Bangunan • Membuat dan membangun jamban sehat sesuai dengan 
prosedur kesehatan 

Tabel 61 Keahlian yang diperlukan 

Gambar 66 Pemasangan jam ban di Sumobito 

C. Evaluasi Model Praktik Baik 

Keberlanjutan dan Replikasi Good Practice 
Program sanitasi total berbasis masyarakat merupakan aksi terpadu yang dapat mendukung 
tercapainya MDG's Tahun 2015. Pemerintah Indonesia mencanangkan 20.000 desa dengan 
kegiatan STBM sampai dengan Tahun 2014. 

Komponen dalam program STBM: 
1. Meningkatkan kebutuhan (demand) dengan menggunakan sarana sanitasi pada rumah 

tangga dan masyarakat melalui perubahan perilaku. 
2. Meningkatkan persediaan (supply) yang cukup kuat dan tepat guna dalam bentuk beragam. 
3. Peningkatan kemampuan pemerintah pusat/daerah dalam menciptakan/melaksanakan 

kebijakan yang menunjang kesinambungan (enabling) efektif dan efisien program sanitasi 
pedesaan. 

Prinsip Sanitasi Total: 
1. Memicu perubahan perilaku, aksi masyarakat, pilihan masyarakat. 
2. 100 persen berdasar pada kebutuhan masyarakat, bukan perintah. 
3. Masyarakat yang memimpin, merencanakan, melaksanakan, dan memantau pencapaian 

sanitasi total. 
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Program STBM ini memiliki lima pilar ut~ma: 
1. Tidak buang air besar (BAB) sembarangan 
2. Mencuci tangan pakai sabun 
3. Mengelola air minum dan makanan yang a man 
4. Menggelola sampah dengan benar 
5. Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman. 

Program STBM yang diimplementasikan di Kabupaten Jombang, khususnya di Kecamatan 
Sumobito oleh Puskesmas Sumobito sudah berjalan efektif dan efisien. Program bebas dari 
perilaku buang air besar sembarangan tidak akan berhenti sampai dengan terpenuhinya semua 
jamban sehat. Untuk keberlanjutan program berikutnya adalah program pengadaan air bersih. 
Payung hukum STBM tertuang dalam Keputusan Bupati Jombang No.188.4.4~151N415.12/2008 

tentang Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Jombang. 

Program STBM dengan metode pemicuan dan pola arisan berencana dapat diterapkan di 
kota/kabupaten lain. Kunci sukses program STBM berdasarkan pemicuan tergantung dari 
pendekatan fasilitator khususnya sanitarian untuk membangun kesadaran masyarakat. Syarat 
lain yang harus dimiliki adalah kebijakan dan menyatukan visi serta gerak langkah, mempersiapkan 
para sanitarian, memilih metode apa yang akan digunakan sesuai dengan karakteristik daerahnya. 
Pemerintah daerah yang telah berkunjung dan belajar mengenai program ini ke Kabupaten 
Jombang adalah kota/kabupaten di Jawa Barat, Jawa Timur, NTB dan Kalimantan. 

Faktor dan Kunci Sukses Utama 
Faktor yang mempengaruhi program ini berjalan baik dan sukses di Kecamatan Sumobito untuk 
Puskesmas Sumobito adalah: 

Pertama, kebijakan dan komitmen kepala daerah, baik dalam bentuk regulasi dan tindakan 
nyata, juga sinergitas antara SKPD, stakeholder; pihak swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat 
dan masyarakat itu sendiri dalam menjaga keberlangsungan program. Salah satu bentuk 
komitmen terse but diperkuat oleh Deklarasi Komunitas open defecatin free (ODF) pad a tanggal 
11 Desember 2012 yang merupakan tahun ke-4 sejak dimulainya program STBM tahun 2008. 
Deklarasi ini dihadiri oleh seluruh kepala desa sejumlah 306 desa kelurahan, 21 camat se
Kabupaten Jombang, 34 kepala puskesmas, 40 orang sanitarian, sektoral terkait, dinas pendidikan, 
agama, lingkungan hidup, ciptakarya, bappemas pemdes, dan assisten 1. 

Wakil Bupati Jombang mendeklarasikan 92 kepala dusun yang menerima penghargaan, tujuannya 
untuk menyatakan bahwa masyarakat sudah bebas dari perilaku buang air besar sembarangan, 
kompetisi, dukungan masyarakat dan pemerintah, promosi program, komitmen bersama untuk 
mencapai ODF. 

Arahan lebih lanjut terkait pemberian support kepada petugas sanitarian yang aktif dan 
komunitas yang ODF dalam bentuk deklarasi ODF yang diberikan langsung oleh Bupati/Wakil 
Bupati. Bagi sanitarian yang tidak aktif dan komunitas yang tidak bergerak, dilakukan pendekatan 
pola lain dengan cara mendatangkan mahasiswa magang lapangan untuk mengadakan studi 
analisis. Hasil studi analisis disampaikan kepada pimpinan wilayah untuk didiskusikan sehingga 
tercapai rencana tindak lanjut (RTL) konkret, yaitu pemicuan di komunitas dan sekolah serta 
monitoring secara berjenjang dan berkelanjutan. 
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Kedua, koordinasi yang terjalin baik antara pemerintah kabupaten, dinas kesehatan, aparat 
pemerintahan dan puskesmas dalam menjalankan visi dan gerak langkah . 

Ketiga, kuatnya peran sanitarian sebagai penyuluh lapangan sekaligus fasi litator dalam melakukan 
perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dan secara teknis turut membantu mengarahkan 
akses sanitasi yang layak. 

Keempat, partisipasi masyarakat dalam menentukan kebutuhan, identifikasi masalah serta 
terlibat pula secara langsung dalam proses penyelesaian masalah. 

Kelima, metode yang digunakan untuk pendekatan pada masyarakat tepat sasaran karena 
fasilitator tidak menggurui dan tidak memaksa. 

Keenam, untuk memutus mata rantai budaya atau kebiasaan kurang baik (BAB sembarangan), 
metode pemicuan juga dilakukan di sekolah-sekolah. Tujuan pemicuan di sekolah-sekolah 
adalah untuk menanamkan kesadaran pola hidup bersih dan sehat sejak usia dini. 

Ketujuh, penghargaan (award} bagi sanitarian yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi 
para sanitarian untuk membebaskan komunitasnya dari perilaku BAB sembarangan. Adapun 
penghargaan bagi komunitas atau dusun yang sudah open defecation free (ODF) sejak tahun 
2009, berupa tambahan dana partisipasi Rp 1 juta untuk dusun dan Rp 2,5 juta untuk desa dan 
Rp 10 juta untuk kecamatan. Dana penghargaan tersebut bersumber dari dana APBD kabupaten. 
Namun saat ini, penghargaan berupa piala dan piagam. 

Gambar 67 Deklarasi STBM di Jombang 11 Desember 2012 

Tantangan dan Hambatan Utama 
1. Keterbatasan jumlah SDM sanitarian. Saat ini hanya ada satu orang sanitarian untuk setiap 

puskesmas. 
2. Keterbatasan biaya operasional membatasi gerak-langkah para sanitarian untuk lebih kuat 

memantau perkembangan perubahan perilaku masyarakat. Namun mencontoh ide petugas 
sanitarian Kecamatan Sumobito, semakin banyak mereka memfasilitasi masyarakat memiliki 
jamban sehat, maka dana operasional semakin bertambah dari hasil penjualan jamban 
(memupukjiwa wirausaha sanitarian). 

3. Tantangan dan hambatan juga dating dari masyarakat sendiri yang merasa bahwa program 
STBM t idak penting. Mereka memprovokasi warga lain untuk tidak mendukung arisan jamban. 
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D. Analisa dalam perspektif Reformasi Birokrasi 

Perubahan pada bidang peraturan perundang-undangan 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Jombang sejalan dengan Keputusan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi 
Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. STBM di Kabupaten Jombang khususnya di 
Puskesmas Sumobito didukung oleh semua SKPD dan stakeholder yang diperkuat dengan 
Keputusan Bupati Jombang No.188.4.45/151A/415.12/2008 tentang Strategi Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat di Kabupaten Jombang. STBM juga didukung oleh regulasi kecamatan dan 
desa yang mendukung program bebas dari perilaku buang air besar sembarangan . 

Perubahan pada bidang pelayanan publik 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menempatkan masyarakat sebagai pengambil 
keputusan dan penanggungjawab dalam menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat 
untuk memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, 
kesejahteraan, serta menjamin keberlanjutannya. Para sanitarian sebagai fasilitator untuk 
melakukan perubahan perilaku masyarakat melalui pemicuan atau community-Jed total sanitation 
(CLTS) untuk menyadarkan masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat. Pendekatan yang 
digunakan tidak lagi perintah atau pembagian bantuan (jamban) secara cuma-cuma seperti 
yang dilakukan sebelumnya dan terbukti gagal. 

Perubahan pada bidang organisasi 
Posisi para sanitarian sebagai staf di bagian klinik sanitasi puskesmas, namun pada program 
STBM sebagai fasilitator yang bersikap netral, tidak memaksa, menggurui dan memberi bantuan 
pada masyarakat. 

Perubahan pada bidang sumber daya man usia 
Para sanitarian sebagai fasiltator sering mengikuti pelatihan, bimbingan dan training yang 
dilakukan oleh Water Sanitation Program (WSP) yang selama ini menjadi mitra pelaksanaan 
program STBM. Dukungan bukan berupa bantuan dana, melainkan pelatihan-pelatihan. 

Perubahan pada polo pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur 
Pemicuan STBM mengajak masyarakat yang terbiasa buang air besar (BAB) di sungai untuk 
sadar dan lalu mengubah perilakunya itu menjadi lebih bersih dan sehat. Fasilitator "hanya" 
bertugas memfasilitasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, 
mendiskusikannya serta membangun kesepakatan di antara warga. Pemicuan atau community
Jed total sanitation di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.terbukti lebih berhasil daripada 
pendekatan sebelumnya yang lebih bersifat top-down atau perintah. 

Pendanaan STBM juga dilakukan masyarakat secara mandiri melalui arisan berencana Rp 1.000, 
untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan 
lingkungan mereka sendiri. Monitoring program STBM juga dilakukan oleh masyarakat sendiri 
dipimpin tim/komite yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin wilayah, dan 
sanitarian sebagai fasilitator. 
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12 -~ 

Akses Layanan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat 
Melalui Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta 

Ringkasan Eksekutif 

Latar Belakang 
Tahun 2008 berdasarkan data BPS Jawa Tengah, lndeks Pembangunan Man usia (IPM) Kota 
Surakarta menduduki peringkat nomor satu, yakni 77.2. Pengukuran IPM didasarkan pada 
angka harapan hidup (AHH), angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (RRLS) dan 
pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Dari profiiiPM di atas, untuk mempertahankan 
serta meningkatkan kualitas pembangunan manusia, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta 
memprioritaskan kesehatan sebagai kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. 

Situasi sebelum inisiatif 
Sebelum tahun 2008, masyarakat Kota Surakarta yang tidak menjadi peserta jaminan sosial 
kesehatan, baik Asurasi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jaminan sosial tenaga kerja 
(Jamsostek) maupun jaminan sosial kesehatan lainnya, seringkali harus banyak mengeluarkan 
biaya berobat dari kantong sendiri. Padahal pada saat bersamaan, Pemkot Surakarta memiliki 
berbagai program perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin, seperti pelayanan puskesmas 
sampai sore hari, peningkatan status puskesmas dari puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas 
dengan tempat perawatan (DTP), mobil ambulans rakyat (gratis) dan bantuan pengobatan di 
rumah sakit. Akan tetapi, implementasi di lapangan ternyata menunjukkan bahwa masyarakat 
miskin membutuhkan lebih dari itu. Sebagai contoh masyarakat miskin yang membutuhkan 
cuci darah, tidak dapat dilayani oleh puskesmas. Di sisi lain, juga adanya aturan dari pemerintah 
untuk menghapuskan pemberlakuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi masyarakat. 

lnovasi 
Gagasan atau ide awal pemberian jaminan kesehatan berasal dari Kepala Daerah Kota Surakarta 
pada masa kepemimpinan Walikota Joko Widodo. Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 
Surakarta (PKMS) di mulai pada 2 Januari 2008. 

PKMS adalah pemeliharaan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kota melalui dinas 
kesehatan kepada seluruh masyarakat Surakarta yang bukan peserta jaminan/asuransi 
kesehatan {PNS, TNI, orang miskin, Jamkesmas atau asuransi kesehatan lainnya). Bantuan 
kesehatan tersebut berupa pengobatan rawatjalan dan rawat inap di puskesmas, RSUD Surakarta 
dan rumah sa kit yang telah ditunjuk dengan menggunakan kartu berobat jenis silver dan gold. 
Program PKMS ini menggunakan dana dari APBD dan mengedepankan peran aktif masyarakat 
(pendaftaran secara aktif). 
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Hasil Yang Dicapai dan Dampaknya Bagi Masyarakat 

Secara umum, inovasi ini menyumbang peningkatan derajat kesehatan di Kota Surakarta. 
lndikator derajat kesehatan tahun 2011 menunjukkan kemajuan menggembirakan, yaitu : (1) 
penurunan angka kematian ibu (AKI) dari 91,36 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 
menjadi 39,42 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2011; (2) angka kematian bayi (AKB) 4,73 
per 1.000 kelahiran hid up dan kematian balita sebesar 0,99 per 1.000 balita; dan (3) status gizi 
balita: tidak ada lagi kasus balita gizi buruk. 

Sampai Desember 2012, PKMS telah memberikan manfaat langsung bagi 240.352 orang atau 
46,01% penduduk Kota Surakarta. Angka tersebut meningkatkan jumlah penduduk Kota Surakarta 
yang telah mendapatkan jaminan kesehatan, baik dari PKMS, Jamkesmas, askes PNS dan 
asuransi kesehatan lainnya sebesar 81,7% atau sejumlah 427.317 jiwa. 

Ada indikasi terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat sejak pemberlakuan program 
PKMS. lndikasi positif itu terlihat dari penurunan jumlah kunjungan rawat jalan peserta PKMS 
di puskesmas dari 329.600 pada tahun 2010 menjadi 318.377 pada 2011, dan 253.678 pada 
2012. Demikian juga kunjungan rawat inap di rumah sa kit dari 19.327 pada tahun 2010 menjadi 
16.310 di tahun 2011, dan 13.933 di tahun 2012. 

Penurunan kunjungan pelayanan kesehatan peserta PKMS, baik rawat jalan maupun rawat 
inap, juga menunjukkan telah dipahaminya mekanisme perawatan berjenjang. Pasien terbiasa 
berkunjung ke puskesmas terlebih dahulu, sebelum ke rumah sakit rujukan. 

Pada bidang pelayanan publik, terjadi perubahan kualitas layanan kesehatan dengan ditunjukkan 
oleh adanya standarisasi pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan 
mengikutsertakan puskesmas ke dalam standarisasi ISO 9001:2008. Hal ini dilakukan untuk 
menunjang kepuasan masyarakat. Pemerintah kota telah melakukan standarisasi ISO di 11 
(sebelas) puskesmas. 

Pada bidang tatalaksana, Pemerintah Kota Surakarta membuat proses baru yang tidak berbelit
belit. Melalui UPT PKMS, layanan kesehatan menjadi lebih cepat dan efisien serta tepat guna. 
Tidak perlu lagi menggunakan SKTM, cukup dengan kartu berobat silver dan gold seluruh 
masyarakat Surakarta dapat menikmati fasilitas yang diberikan di Puskesmas, RSUD, RS rujukan. 

Perubahan juga terjadi pada budaya kerja aparat atau petugas. Akibat adanya inovasi tersebut, 
seluruh stat atau petugas telah mengerti bahwa siapapun pasien yang datang harus mendapatkan 
pelayanan dengan kualitas dan standar yang sama. 
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Akses Layanan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat Melalui 
Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta 

A. Gambaran Umum 

Kota Surakarta mempunyai luas wilayah 4.404,06 Ha. Secara geografis, Kota Surakarta terletak 
pada cekungan di antara dua gunung berapi, Lawu dan Merapi. Jika dibandingkan dengan 
kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta memiliki lndeks Pembangunan 
Man usia {I PM) yang cukup tinggi. Berdasarkan data BPS Jawa Tengah tahun 2008, IPM Kota 
Surakarta menduduki peringkat pertama, yakni 77.2. Pengukuran IPM didasarkan pada angka 
harapan hid up {AHH), angka melek huruf {AMH), rata-rata lama sekolah {RRLS) dan pengeluaran 
riil per kapita yang disesuaikan. 

Dari profiiiPM di atas, untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas pembangunan 
manusia, Pemerintah Kota {Pemkot) Surakarta memprioritaskan kesehatan sebagai kebutuhan 
masyarakat yang harus dipenuhi. Sebab, kesehatan adalah faktor penting yang berperan dalam 
pengentasan kemiskinan. Apabila tingkat kesehatan tinggi, maka manusia akan bisa produktif 
sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Alasan Pengei,bangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi 
Sebelum tahun 2008, bila sakit, masyarakat Kota Surakarta yang tidak menjadi peserta jaminan 
sosial kesehatan, baik asurasi kesehatan Pegawai Negeri Sipil {PNS), jaminan sosial tenaga kerja 
{Jamsostek) maupun jaminan sosial kesehatan lainnya, harus banyak mengeluarkan biaya 
berobat dari kantong sendiri. Padahal Pemkot Surakarta sudah mengeluarkan berbagai program 
perlindungan kesehatan bagi masyarakat, seperti pelayanan puskesmas sampai sore hari, 
peningkatan status tiga puskesmas dari puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas dengan 
tempat perawatan {DTP), mobil ambulans rakyat {gratis) dan bantuan pengobatan di rumah 
sa kit. Akan tetapi, kenyataannya, masyarakat membutuhkan lebih dari itu. Sebagai contoh, ada 
masyarakat yang membutuhkan cuci darah, namun layanan itu tidak terdapat di puskesmas. 

Sementara itu bagi masyarakat tidak mampu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dapat 
menggunakan SKTM {Surat Keterangan Tidak Mampu). Namun pada tahun 2007 pemerintah 
mencabut kebijakan tersebut, sehingga kondisi ini menimbulkan masalah yang cukup serius 
di Kota Surakarta. 

Pengantar Model Good Practice dan Unsur-Unsur lnovasi 
PKMS adalah program pemeliharaan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kota melalui 
dinas kesehatan kepada seluruh masyarakat Surakarta yang tidak ditanggung dalam Askes 
PNS, Askes Swasta, Askeskin, Jamkesmas atau asuransi kesehatan lainnya. Program berwujud 
bantuan pengobatan rawat jalan dan rawat inap di puskesmas, RSUD Surakarta dan rumah 
sa kit yang telah ditunjuk dengan menggunakan kartu berobat jenis silver23 dan gold. 24 

21 Pemegang Kartu Silver adalah penduduk selain penerima kartu gold, dengan besar klaim perawatan di 
kelas Ill rumah sa kit maksimal sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). 
24· Pemegang Kartu Gold adalah penduduk miskin yang masuk SK Walikota, tetapi tidak masuk kuota 
Jamkesmas. Biaya perawatan dengan fasilitas rawat inap kelas Ill ditanggung seluruhnya oleh pemerintah 
daerah. 
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PKMS merupakan pemel iharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, 
kuratif, dan rehabilit_atif yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat Surakarta (dibuktikan 
dengan KK atau KTP). Program menggunakan dana dari APBD pemerintah kota dan 
mengedepankan peran aktif masyarakat (pendaftaran secara aktif). Dari sisi penyelenggaraan, 
terjadi penghematan dalam pelayanan kesehatan (pembayaran klaim), karena masyarakat 
sudah mulai paham mengenai pelayanan berjenjang. Maksudnya, pasien yang dulunya terbiasa 
langsung pergi ke rumah sa kit terdekat, saat ini sudah mulai terbiasa untuk ke puskemas terlebih 
dahulu. Jika penyakit tidak tertangani, pasien baru dirujuk ke rumah sakit. 

PKMS merupakan terobosan yang sangat tepat guna dalam meningkatkan aksesibilitas bagi 
masyarakat Surakarta, sehingga 100% penduduk diharapkan terlindung jaminan kesehatan. 
Secara nasional dan jangka panjang, program ini merupakan inisiasi pelaksanaan.program 
jaminan kesehatan nasional dalam rangka menyongsong impelementasi Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN). 

Hasil Yang Dicapai dan Dampaknya Terhadap Masyarakat 
lndikator derajat kesehatan pada tahun 2011 menunjukkan perbaikan kinerja, yaitu penurunan 
angka kematian ibu dari 91,36 per 100.000 kelahiran hidup (2010) menjadi 39,42 per 100.000 
kelahiran hidup (2011), kematian bayi 4,73 per 1.000 kelahiran hidup dan kematian balita 
sebesar 0,99 per 1.000 balita, status gizi balita: tidak ada lagi kasus balita gizi buruk. Sampai 
Desember tahun 2012, program mampu melayani 240.352 orang (46,01% penduduk). 

Jenis Kartu 2008 2009 2010 2011 2012 
SILVER 142.975 168.523 195.391 213.436 226.481 
GOLD 3.661 6.580 13.037 12.818 13.871 
Jumlah 146.636 175.103 208.428 226.254 240.352 

PREDIKSI JUMLAH PESERTA PKMS : 335.970 JIWA 
JUMLAH PENDUDUK TERLINDUNGI ASURANSI KESEHATAN 

• JAMKESMAS : 100.019 JIWA 

• ASKES PNS : 75.143 JIWA 

• ASKES LAIN : 11.803 JIWA 

• PKMS : 240.352 JIWA 
JUMLAH : 427.317 JIWA (81,7%) 

Tabel 62 Perkembangan layanan PKMS 2008 - 2012 

Jumlah tersebut terdiri dari kelompok silver sebanyak 226.481 orang dan gold sebanyak 13.871 
orang. Sedangkan untuk persentase penduduk Kota Surakarta yang telah mendapatkan 
jaminan kesehatan baik dari PKMS, Jamkesmas, Askes PNS dan asuransi kesehatan lainnya 
sebesar 81,7% atau sejumlah 427.317 jiwa. Jumlah di atas juga mencakup 58 peserta program 
gold dan 25 peserta program silver yang memerlukan tindakan hemodialisa. Juga, mencakup 
layanan 42 bagi peserta program gold dan 5 peserta silver yang memerlukan kemoterapi. 
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Kunjungan 2008 2009 2010 2012 2012 
Rawat Jalan (Puskesmas) 85.568 312.347 329.600 318.377 253.678 
Rawat lnap (Puskesmas) 155 236 238 472 310 
Rawat Jalan (RSUD) 10.670 16.147 17.738 22.165 13.225 
Rawat lnap (RSUD) 357 1.090 1.163 691 182 

Tabel 63 Jumlah kunjungan ke Puskesmas dan RSUD 

Rumah Sakit 2008 2009 2010 2012 2012 
RSUD Dr. M uwardi 1. 831 3.102 3.849 2.768 1.964 
RS. B Minulya 660 1.010 994 642 455 
RS. Kasih lbu 1.021 1.834 1.630 2.189 1.729 
RS. Dr Oen 359 736 775 549 546 
RS. PKU Muh. 603 1.182 1.381 1.075 869 
RS. P. Waluyo 256 866 861 472 299 
RSI Kustati 442 1.152 1.120 818 61 
RS. Ortopedi 84 131 158 130 86 
RS. Slamet Riyadi 98 225 195 182 162 
RS. Triharsi 10 13 15 3 2 
RS. Jiwa Ska 505 1.142 1.461 1.828 2.151 
BBKPM - 2.915 5.099 5.056 4.798 
PMI 251 1.880 1.789 616 269 - - JUMLAH 6.112 16.188 19.237 16.310 13.933 

Tabel 64 Jumlah pasien yang dirujuk ke RS rujukan 

Menurunnya kunjungan pelayanan kesehatan peserta PKMS, baik rawat jalan maupun rawat 
inap, merupakan indikasi posit if terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tergambar 
jelas ada perwujudan paradigma sehat sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif. 
Penurunan kunjungan pelayanan kesehatan peserta program, selain menunjukkan indikasi 
positif derajat kesehatan, juga mengindikasikan mekanisme perawatan berjenjang telah 
dipahami. Peserta program sudah terbiasa berkunjung ke puskesmas terlebih dahulu. Bila 
penyakit perlu penanganan lebih lanjut, mereka baru berkunung ke rumah sakit rujukan. 

if ,,,.,,~;.,,, ~.,..... ........ . Sesudah lnlslatlf 

• Masyarakat miskin di Kota Surakarta • Perbaikan kinerja khususnya indikator 
membutuhkan pelayanan lebih dari yang derajat kesehatan pada tahun 2011. Terjadi 
telah diberikan/di-cover sebelumnya oleh penurunan pada AKI, AKB dan tidak ada 
pemerintah daerah. lagi kasus balita gizi buruk. 

• Masyarakat yang tidak mempunyai atau • PKMS sampai dengan akhir Desember 2012 
tidak dijamin oleh skema perlindungan telah mampu melayani 46.01% penduduk 
kesehatan (Askes, Asabri, Jamkesda, kota Surakarta atau sejumlah 240.352 
asu ransi kesehatan lain) harus orang. 
mengeluarkan uang untuk memperoleh • Terjadi penurunan kunjungan pelayanan 
layanan kesehatan. kesehatan peserta PKMS, baik raw at jalan 

• Tidak berlakunya SKTM bagi warga miskin. maupun rawat inap. 
• Terjadi peningkatan kualitas layanan 

kesehatan, dimana standarisasi ISO telah 
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berlaku di 11 (sebelas) lokasi puskesmas 
dan akan terus dikembangkan. 

• Melalui UPT PKMS, layanan kesehatan 
menjadi lebih cepat dan efisien (tidak 
berbelit-belit). Tidak perlu memakai SKTM, 
cukup dengan kartu berobat jenis 
gold/silver yang dikeluarkan oleh PKMS, 
seluruh masyarakat Surakarta dapat 
menikmati fasilitas layanan kesehatan. 

• Terjadi keadilan dimana pelayanan 
kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh 
warga masyarakat Kota Surakarta dengan 
kualitas dan standar yang sama . 

Tabel 65 Situasi sebelum dan sesudah PKMS 

B. Metodologi Dalam Perancangan Dan Penerapan Good Practice 

Proses Perancangan Good Practice: Penggagas, Pelaku Utama dan Penggerak 

Gagasan awal pemberian jaminan kesehatan diajukan oleh Kepala Daerah Kota Surakarta pada 
masa kepemimpinan Walikota Joko Widodo. Sebagai pelaku utama adalah Dinas Kesehatan 
Kota Surakarta dengan UPT PKMS sebagai organisasi penggerak. 

Proses Penerapan Good Practice dan Tahapan Kegiatan 

Secara garis besar, tahapan pelaksanaan program PKMS yang dimulai pada 2 Januari 2008 
adalah sebagai berikut: 
• Walikota menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk menuangkan konsep, implementasi, 

koordinasi, konsolidasi dan sosialisasi PKMS; 
• Kepala Dinas Kesehatan memberikan informasi dan sosialisasi mengenai tujuan, ruang lingkup 

dan manfaat, membuat SOP serta melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada satuan kerja 
perangkat daerah (SKPD) dan satuan kerja terkait (BPMPT, RSUD, RS rujukan, PM I, Puskesmas, 
RT, RW dan Kelurahan); 

• Setelah sistem dalam SOP sudah selesai, maka Dinas Kesehatan membentuk Satuan Tugas 
(Satgas) yang bertugas untuk mengelola program PKMS; 

• Kemudian langkah selanjutnya adalah mempersiapkan sarana dan prasarana (antara lain: 
pencetakan kartu dan database masyarakat miskin); 

• Mulai Januari 2009, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, dibentuklah UPT PKMS yang 
bertugas melaksanakan sebagian teknis operasional di bidang pemeliharaan kesehatan 
masyarakat Surakarta; 

• UPT PKMS dilengkapi dengan: (a) Tim Verifikasi Pelayanan yang bertugas meneliti jenis 
pelayanan yang diberikan puskesmas dan/atau rumah sakit, (b) Tim Verifikasi Kepesertaan 
yang bertugas meneliti kebenaran persyaratan sebagai peserta PKMS jenis kartu gold; 

• UPT PKMS berjumlah 14 orang terdiri dari 1 orang Kepala PKMS, 1 orang Kasubag Tata Usaha 
dan 12 orang stat. 
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Selanjutnya UPT PKMS melakukan: 
• Pendataan semua masyarakat Surakarta yang belum masuk dalam program Jamkesmas, 

Askes PNS, Asabri , Asuransi Kesehatan lainnya, serta bertempat tinggal dan berdomisili di 
Kota Surakarta yang dibuktikan dengan dokumen kartu keluarga (KK) dan KTP. 

• Pemberian Rekomendasi berupa bentuk layanan (kartu gold atau kartu silver): 

1WtTU ..OEI..IHAMAH KEIEHATAH 
MAIYAitAI<AT SUMI<ARTA II'KMS) 

KOTA IIURN<ARTA 

fYJ!!,M=' I•JCIF!t!!lr-~ 80LD , ___ :s:,:_'-5: 
• ,....,.......,......_ ...... -.c ........... ·-----·......._.. .... ... : .._ ..... ==-...::.~~ ---==---------.. 1 ...._ ......... .._._ 

~YS':"£!--...-t4 ...... ...-; ~~~ ....... ........ ~..___ ............ _..." -.. ........ ... 
............... 61 .... -.- ................ . .................... ~.......,..._-- ..... .-.----- ...._. . ..,.~ ........... ,. ,._,._._,.._, 
~:z.v,=.:=:.:=--~--===-~ 
......,., ... .. ........ ..-.; f'il' ...., f - ........... . .......,.. ..... , ... ~ ....................... ,.... ..... ~,... ---........ _ ... __ .,.... ................. ,.,. ... ~ ___ ...,.. ____ T.0271-

Gam bar 68 Kartu Gold PKMS 

KARTU PEMEl.IHARMH K£SEHATAN 
MASYAIW<AT IUIW<ARTA CPKMS) 

KOTA IUIW<ARTA "'I-' 
No-!t:' 

Ge.IOJUtl1tt 
·--A~n lf.11-2010 
, T~ VW1 UJRw-001/012 

~---

l<lo-------T-0211 .... 70< 

Gam bar 69 Kartu Silver PKMS 

• Pemberian Pelayanan, peserta datang ke puskesmas dengan membawa kartu berobat yang 
berlaku, kemudian peserta mendapatkan pelayanan sesuai dengan kartu yang dipegang. 

PESERTA DATAHO I<E PUSI<ESMAS 
OENGAN MEMBAWA KARTU PI<MS VANO·BI[RL.AAU 

~;~~ 
~· II · , K f ·-. N A. ~,. 

Gambar 70 Alur pelayanan kesehatan peserta PKMS 
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Skema pelayanan PKMS meliputi: 

1. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas 
dan jaringannya, yakni : 

• Pelayanan kesehatan rawat jalan dan 
penunjang diagnostik. 

• Pelayanan rawat inap tingkat pertama 
di UPT puskesmas DTP. 

3. Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah 
Sakit Pemerintah/Swasta yang memiliki 
perjanjian dengan Pemkot: 

• Akomodasi rawat inap kelas Ill. 
• Konsultasi medis, pemeriksaan fisik 

dan penyuluhan kesehatan. 
• Penunjang diagnostik: laboratorium 

klinik, radiologi dan elektromedik. 
• Tindakan medis kecil dan sedang 
• Operasi sedang dan kecil. 
• Pemberian obat sesuai formularium 

PKMS. 
• Pelayanan gawat darurat 

Untuk PKMS jenis silver, biaya 
perawatan dijamin maksimal Rp 
2.000.000 (dua juta rupiah). 

5. Pelayanan yang tidak dijamin meliputi: 

• Intra oculer lens. 
• Alat bantu dengar. 
• Alat bantu gerak. 

2. Pelayanan kesehatan rujukan di RSUD 
mencakup: 

• Pelayanan kesehatan rawat jalan dan 
penunjang diagnostik. 

• Pelayanan rawat inap tingkat pertama 
di UPT puskesmas DTP. 

4. Pelayanan Yang Dibatasi: 
• Cuci darah 

- Kartu silver maksimal 6 kali per 
tahun. 

- Kartu gold 100 persen dibiayai 
• Kemoterapi: 

- Pemegang kartu silver: diberikan 
bantuan 1 paket terapi. 

- Pemegang kartu gold : fasilitas 
Jamkesmas 
Operasi besar 

• Pelayanan penunjang diagnostik canggih, hanya pada kasus live saving. 
• Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika. 
• General check up. 
• Prothesis gigi tiruan. 
• Operasi jantung dan tranplantasi organ. 
• Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan 

termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi. 
• Jika peserta pindah kelas perawatan yang lebih tinggi. 
• Jika peserta PKMS tidak memenuhi ketentuan/prosedur pelayanan. 
• Kasus bunuh diri, narkoba dan minuman keras. 
• Pemulasaran jenazah. 
• Ambulans. 
• Rawat inap yang ke-2 dan seterusnya sebelum 1 (satu) dengan kasus yang sama karena 

rawat inap yang pertama pulang paksa (tanpa persetujuan dokter). 

Kotak 13 Skema Pelayanan PKMS 
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Koordinasi dan Pengorganisasian Proses 
Untuk mengoptimalkan pelayanan, pada tanggal1 Januari 2009 berdasarkan Perda No. 6 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, program dijalankan 
oleh UPT PKMS di bawah koordinasi Dinas Kesehatan dengan landasan awal yang menjadi 
kerangka kerja PKMS, yakni : 

1. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 8 tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 

2. Peraturan Walikota No. 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kota Surakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota 
Surakarta No. Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

Sejumlah pihak terlibat dalam program PKMS. Berikut pihak-pihak yang terlibat: 

No Nama Pihak Peran dan Keterlibatan 

1 Walikota Surakarta ·:· Memberikan komitmen dan dukungan pada pelaksanaan 
program. 

•:• Mengambil kebijakan strategis terutama terkait 
pendanaan dan retribusi daerah. 

2 Dinas Kesehatan •:• Mengumpulkan masukan. 
•:• Membuat Kajian. 
•:• Menuangkan inovasi ke dalam konsep/perencanaan. 
•:• Mengembangkan jaringan kerja dengan pihak lain: 

pemerintah pusat, unsur nonpemerintah dan masyarakat 
(membuat perjanjian kerjasama dengan rumah sakit 
rujukan). 

3 RSUD •:• Menyediakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap 
dengan fasilitas kelas Ill. 

4 RS Pemerintah/ •:• Menyediakan rawat inap kelas Ill. 
Swasta Rujukan •:• Menyediakan penunjang diagnostik. 

•:• Menyediakan tindakan medis. 
•:• Menyediakan tindakan operasi. 
•:• Memberikan obat sesuai dengan formularium PKMS. 
•:• Menyediakan bahan dan alat kesehatan habis pakai. 
•:• Menyediakan pelayanan gawat darurat. 

5 UPT Laboratorium •:• Unit pelaksana kegiatan yang memberikan pelayanan 
Kesehatan Dinas Kesehatan pemeriksaan laboratorium atau penunjang kesehatan. 

6 UPT Puskesmas •:• Memberikan pelayanan kesehatan rawatjalan dan rawat 
inap di Puskesmas rawat inap. 

•:• Memberikan pelayanan kesehatan mel iputi : promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

7 UPT PKMS •:• Mengelola pemeliharaan kesehatan Surakarta. 
•:• Memberikan layanan/rekomendasi pendaftar kartu jenis 

gold. 
8 UPT lnstalasi farmasi •:• Menyediakan atau memenuhi kebutuhan obat generik 

di UPT Puskesmas. 
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No Nama Pihak I Peran dan Keterlibatan 

9 BPMPT +:. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu memberikan 
layanan pendaftaran kartu PKMS jenis silver. 

10 PMI •!<> Memberikan layanan darah bagi peserta PKMS jenis gold. 

11 Tim Verfikasi Pelayanan •:• Melakukan penelit.ian/crosscheck terhadap jenis 
pelayanan rumah sakit. 

12 Tim Verifikasi Kepesertaan •:• melakukan penelitian/crosscheck terhadap kebenaran 
persyaratan sebagai peserta PKMS jenis kartu gold. 

13 Kelurahan •:• Mengesahkah surat keterangan domisili dan 
mengeluarkan surat keterangan miskin. 

14 RT •:• Mengeluarkan surat keterangan domisili dan surat 
keterangan miskin. 

15 RW •:• Mengeluarkan surat keterangan domisili dan surat 
keterangan miskin. 

Tabel 66 Pihak yang terlibat dalam menyukseskan PKMS 

Keahlian yang Diperlukan 
Agar PKMS berkembang dan berlanjut, Pemerintah Kota Surakarta memasukkan sejumlah 
keahlian untuk memudahkan implementasi program. Berikut daftar keahlian yang diperlukan: 

No Keahlian yang dibutuhkan Guna/Tugas 

1 Keahlian di bidang Kesehatan • Mengembangkan program dan gaga san. 
Masyarakat. • Menelaah kebutuhan pengembangan 

pemeliharaan kesehatan. 
• Mengembangkan instrumen pemeliharaan 

kesehatan. 
• Memberi masukan tentang langkah-langkah yang 

dapat mendukung pelayanan. 

2 Keahlian di bidang Hukum. Membantu memberi masukan tentang klausul-
klausul substansi perjanjian kerjasama. 

3 Keahlian di bidang Manajemen • Membantu memberi masukan untuk langkah-
Pelayanan Rumah Sakit. langkah yang dapat mempercepat pelayanan. 

• Melatih petugas di tingkat Puskesmas agar 
memenuhi standar pelayanan (ISO). 

Tabel 67 Keahlian yang diper lukan untuk suksesnya PKMS 

Keterlibatan Publik dan lnstansi Pemerintah lainnya 
Di samping pihak-pihak utama yang terlibat dalam pengorganisasian proses, berikut pihak
pihak yang memberikan dukungan utama penerapan inovasi: 

NO PIHAK PERAN 

1 DPRD Kota Surakarta Memberikan persetujuan, mengawasi pelaksanaan dan 
pengesahan peraturan terkait program PKMS serta 
memberikan persetujuan di bidang anggaran . 

2 Media cetak dan elektronik Melakukan sosialisasi layanan kartu berobat berlangganan 
kartu silver dan gold kepada warga masyarakat. 
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NO PIHAK PERAN 

3 Masyarakat Melakukan pendaftaran kartu berobat berlangganan (peran 
serta aktif) . 

4 Tim Penggerak PKK/ Kader Melakukan sosialisasi layanan PKMS. 
Pos Yandu dan Kader 
Puskesmas Binaan 

Tabel 68 Keterlibatan pihak lain pada PKMS 

Anggaran untuk Penerapan Good Practice 
Berdasarkan jumlah alokasi anggaran APBD, pembiayaan PKMS fluktuatif. Tahun 2008 - 2010 
dana program mengalami kenaikan anggaran. Sedangkan anggaran program tahun 2010 - 2011 
menurun, dan naik lagi di tahun 2012. 

Berdasarkan data laporan keuangan, klaim rumah sakit pada tahun 2010, Rp 18.757.722.125 
(delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh j uta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus 
dua puluh lima rupiah). Realisasi pembayaran klaim rumah sakit pada tahun 2011 mencapai 
Rp 16.252.216.934 (enam belas milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus enam belas ribu 
sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). 

.ill t:ll 
2008 14.488.736.346 

2009 12.000.000.000 

2010 20.024.550.000 

2011 18.062.390.000 

2012 21.035.400.000 

Table 69 Jumlah alokasi anggaran PKMS 

C. Evaluasi Model Praktik Baik 

Keberlanjutan dan Replikasi Good Practice 
Seiring berjalannya pelaksanaan PKMS, Pemerintah Kota Surakarta melakukan berbagai 
penyesuaian dan penyempurnaan. Dari sisi kerangka hukum, beberapa aturan terkait dikeluarkan 
yakni : 
(. Peraturan Walikota Surakarta No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas peraturan Walikota 

Nomor 1 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 
8 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Surakarta No. 7 Tahun 1998 tentang Retibusi Pelayanan Kesehatan 

~ Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan Kesehatan 
Masyarakat Surakarta (PKMS) 

~ Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3B tahun 2011 tentang Pemeliharaan Kesehatan 
Masyarakat Surakarta (PKMS) 

Untuk mendukung peningkatan pelayanan PKMS, sejak tahun 2010 Pemkot telah melakukan 
sejumlah upaya untuk meningkatkan layanan (baik secara manajerial maupun f isik), yaitu: 
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• membangun RSUD baru yang akan r;nenjadi rujukan pasien PKMS, puskesmas dan tempat 
lain; 

• melaksanakan program standarisasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan 
kesehatan melalui sertifikasi ISO Puskesmas: Jumlah puskesmas yang bersertifikasi ISO 
9001:2008 sampai dengan tahun 2012 berjumlah 11 unit. Puskesmas peraih ISO itu adalah 
Puskesmas: Pajang; Penumping; Jayengan; Sangkrah; Ngoresan; Sibela; Nusukan; Manahan; 
Banyuanyar; Kratonan; dan Purwodiningratan; 

• meningkatkan pelayanan online Sistem Kesehatan Daerah (Simkesda), sistem peringatan dini 
bagi pengamatan penyakit, sehingga apabila terjadi kejadian luar biasa dapat segera diatasi; 

• memperbanyak dan meningkatkan kualitas pelayanan dokter-dokter spesialis (anak, serta 
kandungan dan kebidanan). 

Faktor Sukses Utama 
Faktor kesuksesan utama dari PKMS adalah komitmen yang kuat dari kepala daerah, DPRD dan 
seluruh jajarannya. Agar kebijakan strategis ini dapat terus terjaga, seluruh unsur yang terlibat 
di dalamnya harus mendukung dan merasa memiliki program ini. 

Tantangan dan Hambatan Utama 
Masalah dan Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta: 
•!• Belum semua warga memahami mekanisme pelayanan PKMS 
•!• Banyak peserta PKMS tidak memperpanjang periode keikutsertaan, sehingga saat berobat 

ke rumah sakit mengalami hambatan; 
•!• Ada indikasi peningkatan jumlah kepindahan warga luar Kota Surakarta ke dalam wilayah 

kota hanya untuk mendapatkan fasilitas PKMS; 
•!• Pelayanan rujukan PKMS baru terbatas pada rumah sakit yang berada di wilayah kota. 

D. Analisis Model Berdasarkan Perspektif Reformasi Birokrasi 

Perubahan pada bidang Pelayanan Publik 
Terjadi perubahan kualitas layanan kesehatan yang ditunjukkan dengan adanya standarisasi 
pelayanan. Pemerintah kota telah merujuk ISO di 11 (sebelas) lokasi puskesmas dalam 
memberikan pelayanan kesehatan. 

Perubahan pada bidang Tatalaksana 
Pemerintah Kota Surakarta membuat proses baru yang tidak berbelit-belit. Melalui UPT PKMS, 
layanan kesehatan menjadi lebih cepat dan efisien serta tepat guna. Tidak perlu lagi menggunakan 
SKTM. Cukup dengan kartu berobat silver dan gold, peserta PKMS dapat menikmati fasi litas 
yang diberikan di puskesmas, RSUD, dan RS rujukan. 
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