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SAMBUTAN

DEPUTI INOVASI ADMINISTRASI
NEGARA
Tantangan pertama yang kami rasakan pada saat pertama kali Deputi
Inovasi Administrasi Negara dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 57/2013 adalah belum adanya pemahaman yang sama tentang
inovasi di kalangan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Inovasi masih merupakan hal yang aneh, tidak disukai, bahkan cenderung
dihindari karena pandangan yang keliru bahwa inovasi merupakan sesuatu
yang tidak sejalan dengan kebijakan. Kekeliruan dalam mendefinisikan
inovasi tadi berdampak pada rendahnya hasrat untuk melakukan inovasi
dan pembaharuan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sektor
publik. Dengan kata lain, kemampuan berinovasi (ability to innovate) dan
kemauan berinovasi (willingness to innovate) birokrasi pada waktu itu kami
rasakan sangat rendah.
Atas dasar itulah kami merancang sebuah buku bacaan yang dengan
sengaja didesain untuk memberikan gambara ringkas namun jelas
tentang apa itu inovasi administrasi negara, apa ruang lingkupnya, serta
bagaimana contoh-contoh penerapannya di berbagai bidang pemerintahan
dan pelayanan. Dari sini kami berharap bahwa pengetahuan dasar tentang
inovasi administrasi negara dapat dimiliki oleh para pejabat publik, sehingga
kebingungan dalam menafsirkan inovasi tidak lagi terjadi. Selanjutnya
dari contoh-contoh terpilih yang diangkat pada buku ini diharapkan dapat
memunculkan inspirasi bagi siapa saja bahwa inovasi itu penting dan
mudah untuk dilakukan.
Seiring dengan proses penyusunan buku ini yang dilakukan antara lain
melalui diskusi-diskusi mendalam dengan para pakar dan praktisi inovasi,
kami merasakan bahwa secara perlahan-lahan spirit inovasi sudah
mulai tumbuh subur di kalangan instansi pemerintah. Bersama-sama
dengan pelaksanaan Diklat Kepemimpinan yang bertujuan menghasilkan
pemimpin perubahan di seluruh jenjang, geliat transformasi sektor publik
terasa begitu kuat, diantaranya berupa komitmen banyak pimpinan daerah
untuk menjadikan daerahnya sebagai daerah inovasi. Hal seperti ini tentu
menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kita bersama.
I

Dalam perspektif kedepan, kita semakin optimis bahwa kualitas
pembangunan dan pelayanan publik serta kualitas kebijakan yang digulirkan
oleh pemerintah akan jauh lebih meningkat dengan lahirnya inovasiinovasi dari Sabang sampai Merauke, dari perkotaan hingga pedesaan,
dari tingkatan tertinggi hingga yang terendah. Periode lima tahun kedepan
diyakini merupakan masa-masa yang penuh tantangan baik dalam skala
global maupun lokal. Dengan inovasi, maka berbagai tantangan tadi akan
dapat ditransformasikan menjadi kinerja unggul dan kemanfaatan yang
sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai sebuah proses awal, tentu buku ini masih membutuhkan
sentuhan-sentuhan yang lebih inovatif. Untuk itu, berbagai pemikiran dan
kontribusi seluruh pihak sangat diharapkan demi perbaikan dan percepatan
mewujudkan administrasi negara yang inovatif. Salam Inovasi Tiada
Henti … !!
Jakarta, Desember 2014
Deputi Inovasi Administrasi Negara
Tri Widodo W. Utomo

II

Daftar Isi
Sambutan Deputi Inovasi Administrasi Negara

.........................I

Daftar Isi

.......................III

Daftar Tabel

......................VII

Daftar Gambar

......................VII

Daftar Grafik dan Daftar Bagan

........................X

Bab 1 Memahami Inovasi Administrasi Negara 		
Suripto, S.Sos., M.A.B. & Antonius Galih
		
Prasetyo, S.I.P., M.A
........................1
A. Evolusi Administrasi Negara

........................4

B. Inovasi Administrasi Negara

......................17

C. Mengapa Handbook Ini Penting?

......................32

D. Bagaimana Handbook Ini 			
Digunakan?

......................34

E. Kasus Inovasi yang 			
Disampaikan

......................35

Bab 2 Tuntutan Berinovasi Dalam Konteks
Global | Dewi Oktaviani, S.I.P., Antun Nastri
Sidik, S.IP, M.Si., & Trimo Santoso, S.Sos.,

			
			
......................39

A. Posisi Indonesia dalam Inovasi 		
Global

......................48

B. Inovasi Sektor Publik: Peran
Pemerintah dalam Inovasi

......................61

Bab 3 Penataan Kota Kreatif Yang Layak Huni: 			
Kota Bandung | Septiana Dwiputrianti, S.E.,
			
M.Com. (Hons.), Ph.D. & Bella Ayu Pertiwi, S.I.P.
......................71

III

A. Permasalahan

......................75

B. Potensi

......................76

C. Inisiatif

......................80

D. Manfaat

......................95

E. Kendala

......................96

F. Lesson Learned

......................99

Bab 4 Bank Sampah di Malang | Septiana
Dwiputrianti, S.E., M.Com. (Hons.), Ph.D. &
Maria Dika Puspita Sari, S.I.A.

				
				
....................103

A. Pendahuluan

....................106

B. Inisiatif

....................116

C. Manfaat

....................129

D. Kendala

....................131

E. Lesson Learned

....................132

Bab 5 Pengelolaan SDM (Seleksi Terbuka
Lurah dan Camat Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta) | Septiana Dwiputrianti, S.E.,
M.Com. (Hons.), Ph.D. , Mifta Tri Hidayah,
S.I.P.& Muhammad Syafiq, S.I.P.

				
				
				
			
....................139

A. Permasalahan Pengelolaan 		
SDM Aparatur di Indonesia

			
....................142

B. Seleksi Terbuka Upaya Mencari
Pejabat Berbasis Merit

				
....................152

C. Lesson Learned dari Seleksi
Terbuka Camat/Lurah Jakarta

			
....................165

Bab 6 Community Development: Solusi
				
Kemiskinan Kabupaten Bantul | Abdul Muis, 				
S.Sos., M.M.
....................171
A. Latar Belakang

....................174

B. Inisiasi Pengembangan COMDEV- 			
MK
....................176
C. Mekanisme dan Tahapan 		
COMDEV-MK

				
....................179

D. Pendampingan

....................188

E. Outcome COMDEV-MK

....................190
IV

F. Lesson Learned COMDEV-MK

....................192

Bab 7 Inovasi Penyederhanaan Proses
Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BP2T) Kota Pontianak | Rustan Amirullah &
Selfy Andreany, S.A.B., M.A.B.

			
			
		
....................195

A. Latar Belakang
B. Kelembagaan Badan Pelayanan 		
Perizinan Terpadu (BP2T)

....................198
			
....................202

C. Inisiatif

....................204

D. Inovasi Proses Pelayanan Perizinan

....................204

E. Manfaat

....................212

F. Kendala Saat Melaksanakan Inovasi

....................216

G. Lesson Learned

....................217

Bab 8 Rightsizing Organisasi Lembaga
		
Administrasi Negara | Abdul Muis, S.Sos., M.M.& 		
Antonius Galih Prasetyo, S.I.P., M.A.
....................221
A. Latar Belakang

....................225

B. Inisiasi Inovasi

....................229

C. Tuntutan Perubahan Rightsizing 		
Kelembagaan

....................230

D. Hasil Inovasi Rightsizing

....................233

E. Manfaat yang Diperoleh

....................243

F. Lesson Learned

....................247

Bab 9 One Stop Service Penanggulangan
Kemiskinan di Kabupaten Sragen | Dedi
Cahyadi, S.E. & Ichwan Santosa, S.Sos.

V

		
		
....................251

A. Pendahuluan

....................254

B. Strategi dalam Menangani 		
Masalah Kemiskinan Daerah

....................258

C. Dimensi Inovasi UPTPK

....................262

D. Manfaat

....................272

E. Lesson Learned

....................273

Bab 10 Surabaya Menuju Cyber City | Dewi 			
Oktaviani, S.I.P. & Septiana Dwiputrianti,
			
S.E., M.Com. (Hons.), Ph.D .
....................277
A. Pendahuluan
B. Strategi Meningkatkan Kinerja
Pemda

....................280
				
....................283

C. Dimensi Inovasi

....................285

D. Manfaat

....................295

E. Kendala dan Tantangan

....................297

F. Lesson Learned

....................299

Bab 11 Sistem Informasi Pengelolaan
				
Logistik Bencana Alam, Kementerian Sosial 			
Republik Indonesia | Witra Apdhi Yohanitas, 			
S.Kom. & Suripto, S.Sos., M.A.B.
....................303
A. Inisiatif

....................309

B. Tahap Pengembangan

....................311

C. Manfaat

....................323

D. Kendala

....................323

E. Lesson Learned

....................324

Bab 12 Inovasi Larasita Kabupaten
Karanganyar | Harditya Bayu Kusuma,
S.Sos.,M.Si. & Abdul Muis, S.Sos., M.M.

			
			
....................327

A. Latar Belakang

....................330

B. Strategi

....................332

C. Dimensi-dimensi Inovasi

....................333

D. Manfaat

....................340

E. Lesson Learned

....................341
VI

Bab 13 Epilog: Inovasi Itu Sederhana | Suripto, 		
S.Sos., M.A.B. & Antonius Galih Prasetyo, S.I.P., 		
M.A.
....................345
A. Inovasi Itu Sederhana

....................346

B. Langkah Mudah Berinovasi

....................352

Daftar Tabel
Tabel 1.1 Perspektif Inovasi Menurut Paradigmaparadigma Administrasi Negara

.........................14

Tabel 1.2 Jenis-jenis Inovasi

........................22

Tabel 2.1 Peringkat dan Perkembangan Indeks
Daya Saing Negara-negara ASEAN

.......................52

Tabel 2.2 Peringkat Kemudahan Berbisnis di
Negara-negara ASEAN 2013

........................53

Tabel 2.3 Indeks Integritas Instansi Pusat

.......................56

Tabel 2.4 Indeks Integritas Instansi Daerah

........................57

Tabel 5.1 Perbedaan PNS dan PPPK

........................147

Tabel 5.2 Rekapitulasi Jumlah Pendaftar Seleksi
Terbuka Camat dan Lurah Pemprov DKI Jakarta

......................158

Tabel 5.3 Hasil Assesment Center Seleksi Terbuka
Camat (2013)

......................159

Tabel 5.4 Hasil Assesment Center Seleksi Terbuka
Lurah (2013)

......................159

Tabel 5.5 Timeline Proses Seleksi Terbuka Camat
Dan Lurah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

......................160

Tabel 6.1 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 20062011

			
......................191

Tabel 7.1. Jenis Perizinan dan Waktu Penyelesaian
Pelayanan

......................208

Tabel 7.2. Survei IKM 2010 - 2013

......................213

Tabel 7.3. Perkembangan Realisasi Pendapatan
VII

Asli Daerah Kota Pontianak Tahun 2005–2013

......................214

Tabel 9.1 Perbandingan Umum Sebelum dan
Setelah Dibentuknya UPTPK

......................272

Tabel 11.1. Contoh Data Rekapitulasi Kejadian
Bencana Alam

......................319

Tabel 11.2. Contoh Data Rekapitulasi Instrumen
SIMLOG

......................320

Daftar Gambar
Gambar 1.1 Perkembangan Administrasi Negara

.........................5

Gambar 1.2 Woodrow Wilson

.........................6

Gambar 1.3 Reinventing Government

.......................12

Gambar 2.1 Menuju Pembangunan Indonesia
Berbasis Pengetahuan 2025

........................63

Gambar 2.2 Kerangka Proses Mengelola Inovasi

.......................66

Gambar 3.1. Aneka Jajanan

........................77

Gambar 3.2. Tempat Berbelanja

.......................77

Gambar 3.3. Gedung Sate dan Taman Gajah

........................78

Gambar 3.4 Twitpic RK GPS dan Poster GPS

........................89

Gambar 3.5 Gerakan Sejuta Biopori

......................90

Gambar 3.6 Taman Tematik (Taman Lansia, Taman		
Musik,Taman Pustaka Bunga, Taman Persib,
		
Taman Jomblo, Taman Fotografi)
......................91
Gambar 3.7. Taman Fitness dan Taman Film

......................91

Gambar 3.8. Agenda Mingguan Kota Bandung

......................94

Gambar 3.9 Dukungan yang Dibutuhkan dalam
Implementasi Program Inovasi

......................98

Gambar 4.1. Kerangka Integrated Sustainable
Waste Management (ISWM)

		
......................108

Gambar 4.2. Struktur Organisasi BSM

......................118
VIII

Gambar 4.3. Mekanisme Nasabah BSM

......................119

Gambar 4.4. Alur Sosialisasi BSM

......................127

Gambar 4.5. Pemberitaan tentang BSM

......................130

Gambar 5.1 Sebaran Persentase PNS Berdasarkan
Jabatan

......................143

Gambar 6.1. Kerangka COMDEV-MK
Mengentaskan Kemiskinan

......................176

Gambar 8.1. Strategic Map Lembaga Administrasi
Negara

......................234

Gambar 8.2. Struktur Organisasi Lembaga
Administrasi Negara

......................237

Gambar 9.1. Susunan Organisasi UPTPK
Kabupaten Sragen
Gambar 9.2. Pembuatan Database Induk UPTPK

......................261
......................265

Gambar 9.3. Mekanisme Kerja UPTPK

......................266

Gambar 10.1 Alur Proses Penggunaan e-budgeting

......................290

Gambar 10.2 Alur Proses Sistem Informasi
Manajemen Sumber Daya Pemerintahan (GRMS)

......................292

Gambar 11.1. Mekanisme Hubungan Kerja Tim
Pengelolaan Logistik

......................314

Gambar 11.2. Alur Data Mekanisme Penyaluran
Bantuan Bencana

......................316

Gambar 12.1. Alur Proses dalam LARASITA

......................336

Gambar 12.2. Alur Proses di Kantor Pertanahan

......................336

Gambar 12.3. Alur Komunikasi Data LARASITA

......................338

IX

Daftar Grafik
Grafik 2.1 Peringkat Indonesia dalam Global
Innovation Index (GII) 2011 - 2014

.........................49

Grafik 2.2 Indonesia dalam GII Tingkat Regional
Asia 2014

........................50

Grafik 5.1 Hasil Survei IKM pada Seleksi jabatan
Camat

.......................158

Grafik 5.2 Hasil Survei IKM pada Seleksi jabatan
Lurah

........................161

Grafik 6.1 Jumlah Keluarga Miskin Berdasarkan
Kecamatan

			
.......................175

Daftar Bagan
Bagan 5.1 Alur Proses Seleksi Terbuka Camat dan
Lurah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

.........................158

X

BAB

I

Memahami
Inovasi
Administrasi
Negara
Suripto, S.Sos., M.A.B. & Antonius Galih
Prasetyo, S.I.P., M.A.
Memahami arti dari kata Inovasi menjadikan
titik awal sebuah alasan akan pentingnya suatu
inovasi dilakukan. Dalam masanya, pemahaman
inovasi telah mengalami berbagai evolusi
terutama dalam paham administrasi negara.
Melalui bab ini, akan diperkenalkan tentang
berbagai jenis Inovasi dalam paham administrasi
negara, mengapa, dan bagaimana melakukan
Inovasi. Beberapa cerita Inovasi terpilih juga akan
diperkenalkan yang dipandang telah berhasil dan
inspiratif.

A.

Evolusi
Administrasi
Negara

J

ika kita berbicara mengenai inovasi,
pertanyaan mendasar yang sangat penting
untuk direnungkan adalah mengapa berinovasi?
Pertanyaan ini tentunya memiliki beribu jawaban,
bisa ada yang sama dan bisa juga berbeda.
Tetapi hal umum yang yang sering disampaikan
dalam berbagai diskusi, inovasi dibutuhkan
untuk mendapatkan solusi terbaik dari berbagai
permasalahan yang dihadapi, baik oleh
masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah.
Dengan demikian, inovasi dapat masuk dalam
berbagai aspek dan segi kehidupan, baik secara
individu, organisasi atau bahkan negara. Dalam
lingkup negara, khususnya penyelenggaraan
pemerintahan, inovasi yang terjadi di dalamnya
biasanya tergolong atau dikatakan sebagai inovasi
administrasi negara. Inovasi ini mendapatkan
perhatian karena menjadi salah satu kunci paling
strategis untuk mengakselerasi keberhasilan
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
bangsa.
Sebelum membahas lebih jauh, perlu kiranya untuk
terlebih dahulu memahami inovasi administrasi
sebagaimana dimaksud oleh Handbook ini. Inovasi
administrasi negara dapat ditinjau dari dua sudut
pandang. Pertama, dipandang secara konseptual
sebagai
evolusi
perkembangan
keilmuan
administrasi negara. Kedua, dipandang secara
praktis yang dimaknai sebagai berbagai solusi
atau jawaban terhadap berbagai permasalahan
administrasi negara. Pemahaman atas kedua
aspek ini penting karena meskipun konsep dan
istilah “inovasi administrasi negara” telah banyak
didiskusikan, tetapi istilah tersebut sesungguhnya
belum sepenuhnya jelas dan terang. Istilah tersebut
masih dilekati oleh kabut yang buram. Untuk tidak
larut dalam keburaman tesebut, Handbook ini
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1 Uraian tentang old public administration, new public management, dan
new public service didasarkan pada
Janet V. Denhardt & Robert B. Denhardt, 2007, The New Public Service:
Serving, Not Steering (Expanded Edition) (Armonk, NY & London: M.E.
Sharpe), hal. 3-43. Sementara itu, uraian tentang new public administration
didasarkan pada Robert B. Denhardt,
2008, Theories of Public Organization (5th Edition) (Belmont, CA:
Thomson Wadsworth), hal. 102-109.
Bandingkan tema tentang pergeseran
paradigma dalam administrasi negara
dengan tulisan Agus Dwiyanto, 2004,
“Reorientasi Ilmu Administrasi
Publik: Dari Government ke Governance”, Pidato Pengukuhan Jabatan
Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah
Mada, 21 Agustus, hal. 1-29.

lebih menitikberatkan pada pemahaman kedua
sebagai upaya memberikan panduan praktis
dalam melakukan inovasi administrasi negara.
Namun demikian sebagai pengayaan keilmuan,
buku ini juga menyajikan sekilas tentang inovasi
administrasi negara ditinjau dari evolusi konseptual
administrasi negara. Hal ini penting untuk dapat
menyamakan pemahaman mengenai administrasi
negara.
Administrasi negara telah mengalami evolusi
atau perkembangan paradigma secara bertahap
dari perspektif klasik sampai kontemporer. Sejak
kemunculannya pada masa menjelang abad ke-20
sampai dengan sekarang ini, administrasi negara
(public administration) memiliki empat orientasi
yang berbeda, yang masing-masing disebut
dengan administrasi publik lama (old public
administration), administrasi publik baru (new
public administration), manajemen publik baru
(new public management), dan pelayanan publik
baru (new public service)1 . Setiap perkembangan
paradigma memiliki pandangan yang berbeda
mengenai fokus, peran manajer publik, nilai, pola
hubungan, dan lain sebagainya.

Gambar 1.1. Perkembangan
Administrasi Negara

Memahami Inovasi Administrasi Negara
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01.

Administrasi Publik Lama

Old Public
Administration

Gambar 1.2. Woodrow Wilson,
bapak administrasi negara
lama.
Sumber: http://www.history.
com/images/media/slideshow/
woodrow-wilson/wilson-desk.
jpg

Administrasi
publik
sebagai
keilmuan
diperkenalkan Woodrow Wilson tahun 1887 dalam
tulisannya di jurnal Political Science Quarterly.
Dia menegaskan bahwa administrator publik
memiliki tugas utama untuk mengimplementasikan
kebijakan dan menyediakan layanan publik
sehingga organisasi eksekutif umumnya dipimpin
oleh pejabat politik terpilih, di mana mereka
memiliki otoritas untuk membuat keputusan
dan mengontrol organisasi secara hierarkis.
Administrator publik mempertanggungjawabkan
pekerjaannya kepada pejabat politik tersebut
secara netral dan profesional. Wilson menekankan
perlunya melakukan dikotomi antara politik dan
administrasi. Risiko dari konsepsi ini adalah bahwa
administrator publik rentan untuk mendapatkan
gangguan dari ranah politik, misalnya melalui
penunggangan atau mobilisasi birokrasi untuk
kepentingan politik.
Pandangan ini selanjutnya menjadi embrio yang
mendasari perkembangan orientasi old public
administration (OPA). Secara ringkas, administrasi
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Administrator publik memiliki tugas utama
untuk mengimplementasikan kebijakan
dan menyediakan layanan publik sehingga
organisasi eksekutif umumnya diduduki oleh
pejabat politik terpilih

SOLUSI

I

S
VA
INO

publik pada era ini memiliki pokok-pokok pemikiran
sebagai berikut:

Program publik
dikelola secara
hierarkis dengan
kontrol mulai dari
level teratas

Fokus pemerintah
adalah menjalankan
pelayanan publik
secara terpusat

Kebijakan dan
administrasi
publik berfokus
pada tujuan
yang ditetapkan
secara politik

Administrator
publik memiliki
peran terbatas
dalam kebijakan
dan tata kelola

Nilai utama
organisasi
publik adalah
efisiensi dan
rasionalitas

Memahami Inovasi Administrasi Negara
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Administrator publik
bertanggung jawab
kepada pimpinan
politik terpilih

Organisasi publik
beroperasi dalam
sistem

Organisasi publik
beroperasi dalam sistem
yang tertutup Peran
administator publik secara
umum ditetapkan sebagai
apa yang disebut Gulick
sebagai POSDCORB
(planning,organizing,staffing,
directing,coordinating,
reporting,and budgeting)

02.
New Public
Administration
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Administrasi Publik Baru
Paradigma new public administration (NPA)
bermula dari sebuah konferensi yang diadakan
akhir tahun 1968 di Syracuse University.
Kumpulan paper dalam konferensi tersebut
dipublikasikan dalam buku berjudul Toward a New
Public Administration (1971). Tokoh-tokoh yang
mewakili paradigma NPA misalnya Frank Marini,
Todd LaPorte, George Frederickson, dan David K.
Hart. Pada dasarnya, tidak ada satu posisi yang
utuh dan koheren di antara para proponen NPA
mengenai pengertian dan hakikat dari organisasi
publik. Tema dan isu yang menjadi perhatian NPA
pun beragam, namun satu benang merah yang
menyatukan semuanya adalah kritiknya yang
keras terhadap paradigma administrasi publik
lama. Berbagai kritik dan pandangan utama dari
NPA antara lain sebagai berikut.

Memahami Inovasi Administrasi Negara

Pertama, dikotomi politik dan administrasi tidak
bisa dipertahankan. Administrator seharusnya turut
terlibat dalam membuat kebijakan. Menyerahkan
pembuatan kebijakan semata kepada agen-agen
politik di lembaga legislatif dan eksekutif terbukti
tidak mampu menyelesaikan masalah publik
(kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, dan
lain-lain) secara memuaskan. Agar administrator
publik mampu untuk memenuhi “peran baru”nya tersebut, maka mereka harus meluaskan
jangkauan pekerjaan dan relevansinya, tidak hanya
berkutat pada penyelenggaraan pemerintahan
secara rutin belaka, melainkan mampu untuk
memengaruhi sistem politik secara signifikan. Ilmu
administrasi publik harus mendalami bagaimana
suatu kebijakan disusun, disetujui, dan dikelola
dalam sebuah masyarakat demokratis.
Kedua, ilmuwan NPA berpendapat bahwa
ilmuwan generasi lama yang mewakili OPA terlalu
berkutat pada positivisme sehingga mereka hanya
berfokus pada koleksi data empiris dan manipulasi
statistik. Akibatnya, berbagai pertimbangan nilai
dan normatif yang terlibat dalam penelitian pun
dikesampingkan. Ilmuwan administrasi publik
mestinya berperan sebagai advokat atas isu-isu
publik dengan misi untuk menyesaikan masalah
sosial dan membuat kebijakan yang lebih adil.
Penelitian boleh saja tetap bersifat empiris, namun
kesimpulannya harus bersifat normatif. Jadi,
NPA sesungguhnya tidak anti ilmiah atau anti
positivisme, melainkan berusaha mereformasinya
agar lebih berdampak nyata terhadap penyelesaian
masalah publik.
Ketiga, sehubungan dengan seruan NPA untuk
memperhatikan nilai dan norma, maka NPA
mengidentifikasi
nilai-nilai
dominan
dalam
OPA yang kurang kondusif untuk menciptakan
Memahami Inovasi Administrasi Negara
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sistem administrasi yang berorientasi pada
pencapaian kepentingan publik. Dua nilai dalam
OPA yang banyak dikritik adalah efisiensi dan
hierarki. Dengan obsesinya pada efisiensi,
maka administrasi publik akan terjebak pada
depersonalisasi dan obyektivikasi. Seharusnya,
nilai keadilan (equity)-lah yang harusnya lebih
diutamakan. Keadilan merupakan upaya untuk
memperbaiki ketidakseimbangan dalam distribusi
manfaat sosial dan politik di dalam masyarakat.
Dengan keadilan, maka administrator publik akan
melayani publik secara adil sekaligus empatis:
memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan riil pelanggan. Sementara itu,
obsesi pada hierarki ditolak oleh NPA karena
hierarki bersifat elitis dan kurang memberdayakan
bawahan maupun publik. Oleh karenanya, NPA
mempromosikan partisipasi alih-alih hierarki.
Partisipasi di sini dipahami baik dalam bentuk
partisipasi klien terhadap pelaksanaan operasi
organisasi publik maupun partisipasi bawahan
dalam pembuatan kebijakan organisasi.
NPA, yang muncul sejak akhir tahun 1960-an
dan mulai mendapatkan banyak perhatian pada
tahun 1970-an, memang memberikan perspektif
yang baru dalam administrasi publik mengenai
apa tujuan sesungguhnya dari administrasi publik
dan kelemahan-kelemahan apa yang diidap
oleh administrasi publik arus utama. Namun,
pendekatan ini juga dikritik karena kurang mampu
memberikan solusi-solusi yang praktis dan efektif.
Dengan kata lain, NPA berhasil untuk menyingkap
kelemahan OPA melalui kritik-kritik tajamnya
namun kurang mampu untuk memberikan alternatif
yang visibel.
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03.
New Public
Management

Manajemen Publik Baru
Sama dengan NPA, new public management
(NPM) lahir sebagai kritik atas paradigma
administrasi publik lama. NPM menggunakan
pendekatan yang berbeda, yakni mengadopsi
prinsip-prinsip sektor privat dan bisnis ke dalam
sektor publik. Landasan pemikiran ini didasarkan
pada kepercayaan bahwa pemberian pelayanan
publik yang dilakukan secara monopolis akan
berujung pada inefisiensi. Secara teoretis, gagasan
NPM didukung dengan pendekatan perspektif
rasionalis (teori pilihan publik, teori agensi, teori
principal agent) dan pendekatan manajerialisme
atau neo-manajerialisme. Untuk itu, mekanisme
hubungan antara administrator publik dengan yang
dilayaninya dipahami sebagai hubungan yang
mirip antara produsen dengan pelanggan. Manajer
publik dituntut untuk memilih antara menemukan
cara baru dan inovatif untuk meningkatkan hasil
atau memprivatkan fungsi organisasinya dengan
menyerahkan ke swasta. Peran dari pemerintah
adalah untuk mengarahkan, bukan mendayung
(to steer, not row). Pemerintah cukup bertugas
memonitor implementasi kebijakan atau menjadi
pembeli layanan atau jasa. Hanya aktivitasaktvitas yang tidak bisa diprivatkan saja yang
masih dipegang pemerintah. Dalam meningkatkan
kompetisi internal organsiasi, dapat dilakukan
berbagai cara antara lain: stick and carrot (insentif
dan penalti), restrukturisasi organisasi, redefinisi
misi organisasi, melakukan streamlining terhadap
business process, desentralisasi pembuatan
keputusan, menetapkan tujuan kinerja yang
dapat diukur, dan penguatan komitmen terhadap
akuntabilitas. Sejak dikenalkan, NPM mulai
banyak dipraktekkan di negara Anglo-Saxon
seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris,
Memahami Inovasi Administrasi Negara
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dan Amerika Serikat. Secara khusus di Amerika
Serikat, gagasan NPM dipopulerkan melalui
penerbitan buku David Osborne dan Ted Gaebler
berjudul Reinventing Government (1992) yang
memperkenalkan 10 prinsipnya sebagai berikut:

Gambar 1.3. Reinventing
Goverment

04.

•

pemerintahan katalitis;

•

pemerintahan berbasis komunitas;

•

pemerintahan kompetitif;

•

organisasi yang dituntun oleh misi bukan
aturan;

•

pemerintahan berorientasi pada hasil;

•

pemerintahan memenuhi kepentingan
konsumen bukan birokrasi;

•

pemerintahan memprioritaskan pendapatan
daripada pengeluaran;

•

pemerintahan yang antisipatif;

•

pemerintahan yang desentralistis;

•

pemerintahan yang berorientasi pasar.

New Public Service (NPS)
Paradigma administrasi negara yang terakhir
diperkenalkan adalah new public service (NPS).
NPS merupakan seperangkat gagasan mengenai
peran administrasi negara dalam sistem
governance yang menempatkan pelayanan publik,
tata kelola demokratis, dan keterlibatan publik di
pusatnya. Secara teoretis, NPS mendapatkan
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New Public
Service merupakan
seperangkat
gagasan mengenai
peran administrasi
negara dalam sistem
governance yang
menempatkan
pelayanan publik,
tata kelola
demokratis, dan
keterlibatan publik
di pusatnya.

landasannya dari empat pendekatan atau teori: teori
kewarga negaraan demokratis, model komunitas
dan masyarakat sipil, organisasi humanis dan
administrasi publik baru, dan administrasi publik
postmodern. Untuk memahami NPS secara lebih
baik, kita dapat mengkatalogkan prinsip-prinsip
terpenting yang termuat di dalamnya. Prinsipprinsip tersebut bukanlah prinsip yang eksklusif
pada-dirinya, tetapi saling menguatkan. Artinya,
pelaksanaan NPS yang otentik hanya dapat
dilakukan dengan menjalankan prinsip-prinsip
kuncinya secara integratif. Prinsip-prinsip tersebut
di antaranya:
•

Melayani warga negara bukan hanya sebagai
pelanggan, tapi berfokus pada pembangunan
hubungan kepercayaan dan kolaborasi
dengan dan bersama warga negara;

•

Kepentingan publik yang menciptakan
kepentingan dan tanggung jawab bersama;

•

Memberikan nilai pada pelayan publik dan
warga negara yang berkomitmen untuk
membuat kontribusi bagi masyarakat;

•

Berpikir strategis, bertindak demokratis;

•

Mengakui bahwa
sederhana;

•

Melayani
alih-alih
mengarahkan
dengan membantu warga negara untuk
mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan
bersama mereka;

•

Menghargai orang, tidak hanya produktivitas.

akuntabilitas

tidaklah

Selanjutnya, inovasi administrasi negara dalam
Handbook ini merujuk pada paradigma NPS, di
Memahami Inovasi Administrasi Negara
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mana prinsip NPS merupakan wahana yang paling
tepat untuk meraih tujuan sejati dari administrasi
negara itu sendiri, yaitu mewujudkan kepentingan
publik seluas-luasnya secara berkualitas dan
penuh integritas. Melalui NPS, publik dipandang
secara utuh dan humanis, tidak direduksi sebagai
pelanggan yang berciri ekonomistis-egoistis
maupun sebagai pihak luar yang menjadi sasaran
mekanis birokrasi. Lebih dari itu, nilai-nilai yang
menopang keadaban publik juga dijunjung tinggi
dalam NPS: demokrasi, keadilan, kesejahteraan,
dan akuntabilitas.

Tabel 1.1
Perspektif Inovasi
menurut Paradigmaparadigma Administrasi
Negara

Dalam kaitannya dengan inovasi, paradigma NPS
juga menaruh perhatian yang lebih terhadapnya.
Inovasi memegang peranan sentral dalam NPS
karena untuk memenuhi kepentingan publik yang
bersifat luas dan terkadang kompleks, dibutuhkan
cara-cara yang inovatif. Pendekatan inovasi
yang dilakukan NPS juga bersifat integral dan
komprehensif karena NPS merupakan pendekatan
yang memberikan nilai tinggi pada kolaborasi
antar pihak dan peningkatan kinerja setiap elemen
organisasi. Hal ini berbeda dengan dua paradigma
lainnya yang cenderung memandang inovasi
secara terbatas dan parsial.
OPA

NPA

NPM

NPS

Kurang penting

Penting

Penting

Sangat penting

Ranah inovasi

Internal organisasi

Praktik-praktik
administator publik
yang lebih adil dan
mampu
menyelesaikan
masalah publik

Hubungan
organisasi publikpelanggan

Holistik dan integral

Tujuan inovasi

Menjalankan sistem
dan aturan secara
efektif

Menjalankan sistem
adminisitrasi yang
sadar akan nilai dan
norma

Meningkatkan
produktivitas dan
eÞsiensi kerja

Memenuhi
kepentingan publik

Arti penting inovasi
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Ketika Handbook ini mengartikan administrasi
negara dalam semangat NPS, maka inovasi
pun menjadi padanan yang tepat darinya. Untuk
mewujudkan kepentingan publik yang merupakan
tujuan NPS, maka dibutuhkan inovasi seluasluasnya dalam berbagai segi dan dimensi. Inovasi
adalah hal yang urgen untuk diwujudkan bagi
setiap organisasi publik yang berjalan dengan
prinsip-prinsip NPS karena tanpanya, tujuan dan
ideal organisasi akan menjadi sulit atau bahkan
gagal digapai.

2 Bandingkan Eran Vigoda, 2003,
“Rethinking the Identity of Public
Administration: Interdisciplinary
Reflections and Thoughts on
Managerial Reconstruction”,
Public Administration &
Management: An Interactive
Journal, Vol. 8, No. 1, hal. 16.

Meski
demikian,
perlu
dipahami
bahwa
administrasi negara bukanlah entitas yang statis.
Sejak awal kelahirannya sampai sekarang ilmu
ini terus mengalami perkembangan paradigma.
Hal ini menunjukkan bahwa administrasi
negara
sesungguhnya
terus
berkembang
dan mendinamisasikan dirinya. Kini, di masa
kontemporer, administrasi negara dituntut untuk
berkembang lebih jauh seiring dengan tantangan
baru yang dihadapinya. Salah satu tuntutan
tersebut hadir dalam bentuk seruan untuk
menjadikan administrasi negara sebagai ilmu
yang bersifat interdisipliner. Seruan ini terkait erat
dengan kebutuhan administrasi negara untuk
menegaskan identitasnya, baik sebagai ilmu
maupun profesi. Jika dulu pada masa-masa awal
pendirian administrasi negara pencarian identitas
ini terkait dengan kebutuhan untuk mendapatkan
legitimasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, kini hal
ini berkaitan dengan kebutuhan untuk mereposisi
jati diri untuk mendapatkan bentuk yang sesuai
dengan perkembangan dan tantangan terkini 2.
Dengan menjadikan dirinya sebagai ilmu
interdisipliner, administrasi negara akan cakap
merespons berbagai perkembangan terkini seperti
demokratisasi, globalisasi, kemajuan teknologi
Memahami Inovasi Administrasi Negara
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3 Eran Vigoda, 2003,
“Rethinking the Identity of Public
Administration”, hal. 3. Untuk
uraian lebih lengkap tentang sifat
interdisipliner dari administrasi
negara, lihat Eran Vigoda,
2002, Public Administration:
An Interdisciplinary
Critical Analysis (New York:
Marcel Dekker) dan Jos
C.N. Raadschelders, 2012,
Public Administration: The
Interdisciplinary Study of
Government (New York: Oxford
University Press).

informasi, dan perubahan iklim. Jadi, administrasi
negara tidak secara eksklusif membatasi dirinya
kepada pertanyaan dan penyelidikan di seputar
politik, kebijakan publik, dan manajemen publik.
Administrasi negara berhubungan dengan
kepublikan dalam spektrumnya yang paling
luas. Selain perubahan lingkungan strategis,
ada dua pendorong utama di balik seruan untuk
menjadikan administrasi negara sebagai ilmu
interdisipliner. Pertama, harapan yang semakin
besar dan menantang dari publik akan kualitas
kebijakan dan kinerja dari administrator publik.
Kedua, perkembangan dari ilmu-ilmu sosial
lain yang memengaruhi kuat administrasi
negara seperti ekonomi politik, sosiologi, dan
manajemen.
Gagasan, alat, dan metode
yang bersifat interdisipliner akan membantu
administrasi negara untuk mengatasi tantangantantangan kontemporer yang dihadapinya. Analisis
multilevel, multimetode, dan multisistem yang
integral dan berorientasi ke depan menyediakan
pengetahuan yang dibutuhkan administrator publik
untuk mengelola pekerjaannya, meningkatkan
kinerjanya, dan mencapai tujuannya. Bagaimana
hal ini secara praktis dijalankan? Prinsip penting
yang telah menjadi konsensus adalah perlunya
kerjasama yang semakin erat di antara sektor
pemerintah, swasta, dan masyarakat memenuhi
kepentingan bersama dengan memanfaatkan
semua pengetahuan yang sudah tersedia dalam
ilmu-ilmu sosial yang relevan 3.
Kemudian, apa relevansi dari sifat multidisipliner
administrasi negara terhadap upaya untuk
melakukan
inovasi
administrasi
negara?
Multidisiplinaritas
mengisyaratkan
pencarian
sumber-sumber pengetahuan sebanyak mungkin,
merentang dari batas-batas konvensional yang
selama ini dipahami. Hal ini berlaku terlebih untuk
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inovasi, yang berurusan dengan pencarian halhal baru yang bermanfaat. Kebaruan tidak akan
didapatkan jika inovator hanya berputar-putar di
tempat yang selama ini telah dijelajahinya. Untuk
menginisiasi, menjalankan, dan mengelola inovasi
administrasi negara, maka para inovator harus
menyadari bahwa pemahaman dan penguasaan
yang mumpuni akan ragam keterampilan dan
pengetahuan menjadi prasyarat. Misalnya,
ketika akan melakukan inovasi teknologi berupa
pengadopsian e-government, maka inovator tidak
boleh hanya memperhatikan aspek-aspek yang
berhubungan dengan administrasi negara seperti
cara melakukan perencanaan, pengelolaan,
koordinasi, dan kerjasama, melainkan juga harus
mempunyai pengetahuan yang setidaknya bersifat
dasar dan umum mengenai perangkat teknologi
dan sistem teknologi.

B.
Inovasi
Administrasi
Negara

Kata inovasi memiliki sejuta arti dan definisi. Ancok
dalam bukunya Psikologi Kepemimpinan dan
Inovasi memberikan definisi inovasi sebagai “suatu
proses memikirkan dan mengimplementasikan
pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal
baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara
baru, kebijakan, dan lain sebagainya.”4 O’Sullivan
dan Dooley menyebutkan inovasi adalah “proses
membuat perubahan terhadap sesuatu yang
telah mapan melalui introduksi suatu hal baru
yang memberikan nilai tambah bagi konsumen.”5
Sementara itu, Anthony memahami inovasi dalam
pengertian yang lebih sederhana, yakni sebagai
“sesuatu yang berbeda yang berdampak”6. Dari
berbagai pengertian dan definisi ini dapat ditarik
makna bahwa inovasi adalah proses memikirkan
dan mengimplementasikan sesuatu yang original
7, penting, dan berdampak. Dari pemahaman
ini, maka kemudian inovasi administrasi negara
Memahami Inovasi Administrasi Negara
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4 Djamaludin Ancok, 2012,
Psikologi Kepemimpinan &
Inovasi (Jakarta: Erlangga),
hal. 35.
5 David O’Sullivan dan Lawrence
Dooley, 2009, Applying
Innovation (Thousand Oaks, CA:
Sage), hal. 4.
6 Scott D. Anthony, 2013, The
Little Black Book of Innovation:
Bagaimana Inovasi Bekerja,
Bagaimana Kita Melakukannya
(Jakarta: Elex Media
Komputindo), hal. 16.
7 Original: baru dan menarik
dalam suatu cara yang berbeda
dari apa pun yang telah ada
sebelumnya (new and interesting
in a way that is different from
anything that has existed before)
(Oxford Advanced Learner’s
Dictionary).

dapat diartikan sebagai proses memikirkan dan
mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan
kepentingan publik yang original, penting, dan
berdampak.
Dalam melakukan inovasi terdapat beberapa
kategori berdasarkan originalitas dan pelaku,
antara lain:

• Incremental innovations –
radical innovations
Inovasi ini berhubungan dengan tingkat
keaslian (novelty) dari inovasi itu sendiri. Di
sektor industri, kebanyakan inovasi bersifat
perbaikan incremental.

• Top-down innovations – bottomup innovations

inovasi administrasi
negara dapat diartikan
sebagai proses
memikirkan dan
mengimplementasikan
kebijakan
penyelenggaraan
kepentingan publik
yang original, penting,
dan berdampak

Inovasi ini dilakukan untuk menjelaskan siapa
yang memimpin perubahan perilaku. Top
berarti manajemen atau organisasi atau hirarki
yang lebih tinggi, sedangkan bottom merujuk
pada pekerja atau pegawai pemerintah dan
pengambil keputusan pada tingkat unit (midlevel policy makers).

• Needs-led innovations and
efficiency-led innovations
Proses
inovasi
yang
diinisiasi
telah
menyelesaikan permasalahan dalam rangka
meningkatkan efisiensi pelayanan, produk,
dan prosedur.
Selanjutnya dalam hal inovasi kebijakan dibagi
dalam 3 (tiga), yaitu:
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• Policy innovation: new policy
direction and initiatives
Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah
adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini
dapat diartikan bahwa setiap kebijakan publik
yang dikeluarkan pada prinsipnya harus dapat
memuat sesuatu yang baru.

• Innovation in the policy making
process
Pada peranan ini, yang menjadi fokus adalah
inovasi yang dapat memengaruhi proses
pembuatan atau perumusan kebijakan.
Sebagai contoh adalah proses perumusan
kebijakan yang selama ini belum dapat
dikatakan telah memfasilitasi peran serta
warga masyarakat atau stakeholders terkait.

• Policy to foster innovation and
its diffusion
Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan
yang khusus diciptakan untuk mendorong,
mengembangkan, dan menyebarkan inovasi
untuk berbagai sektor.

Memahami Inovasi Administrasi Negara
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Dalam inovasi dalam sektor publik, beberapa
sarjana memilihnya ke dalam beberapa jenis
sebagai berikut. Teori pertama dikemukakan
oleh Djamaludin Ancok dalam bukunya Psikologi
Kepemimpinan & Inovasi. Menurutnya, inovasi
terdiri atas 8 jenis sebagai berikut:

•

Inovasi proses;

•

Inovasi metode;

•

Inovasi struktur organisasi;

•

Inovasi dalam hubungan;

•

Inovasi strategi;

•

Inovasi pola pikir (mindset);

•

Inovasi produk;

•

Inovasi pelayanan.

Selanjutnya, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam
laporannya tahun 2005 The Measurement of
Scientific and Technological Activities sebagaimana
dikutip Doran menyebutkan mengenai 3 jenis
inovasi:

•

Inovasi produk

•

Inovasi proses

•

Inovasi organisasi

Teori jenis-jenis inovasi ketiga dikemukakan oleh
Windrum (2008). Berbeda dengan teori Ancok
dan OECD yang membuat kategori inovasi secara
umum, namun yang bagaimana pun jenis-jenis
20 |
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tersebut terlihat mampu untuk dipraktikkan oleh
sektor publik. Teori yang dibuat Windrum secara
khusus menegaskan bahwa inovasi-inovasi yang
diidentifikasinya hanya berlaku untuk sektor
publik. Windrum mengelompokkan inovasi ke
dalam enam kategori:

•

Inovasi pelayanan;

•

Inovasi penyediaan pelayanan;

•

Inovasi administratif atau organisasional;

•

Inovasi konseptual;

•

Inovasi kebijakan;

•

Inovasi sistemik.

Teori terakhir dikemukakan oleh Bekkers,
Edelenbos, dan Steijn. Sama dengan Windrum,
jenis-jenis inovasi yang diidentifikasi oleh ketiganya
juga ditegaskan sebagai jenis yang hanya berlaku
untuk sektor publik. Mereka mengklasifikasikan
inovasi sektor publik ke dalam 7 kategori:

•

Inovasi produk atau jasa;

•

Inovasi teknologi;

•

Inovasi proses;

•

Inovasi organisasi dan manajemen;

•

Inovasi konseptual;

•

Inovasi tata kelola;

•

Inovasi institusi.
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Berdasarkan beberapa jenis atau katagori inovasi,
maka bila disandingkan, dapat dilihat pada Tabel
1.2.
Ancok	
  

Windrum	
  

Proses	
  

Proses	
  

	
  

Proses	
  

	
  

	
  

	
  

Kelembagaan	
  

Metode	
  

Produk	
  

	
  

Pola	
  pikir	
  (mindset)	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Penyediaan	
  Pelayanan	
  

	
  

	
  

Kebijakan	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Hubungan	
  

	
  

Tabel 1.2
Jenis-jenis inovasi
Sumber: Berbagai
sumber

01.
Process
Innovation

	
  

Produk	
  /	
  Jasa	
  

Organisasi	
  

Strategi	
  

	
  

dan	
  Steijn	
  

	
  

Struktur	
  	
  

Organisasi	
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Produk	
  

Pelayanan	
  

	
  

Bekkers,	
  Edelenbos,	
  

OECD	
  

	
  

	
  

Pelayanan	
  

Konseptual	
  
	
  

Sistemik	
  

Organisasi/Adm	
  
	
  

	
  

	
  

Konseptual	
  
	
  

Teknologi	
  

Tata	
  kelola	
  (governance)	
  
Organisasi/Manajemen	
  
	
  
	
  

Dengan
menggunakan
pendekatan
1)
membandingkan definisi antar jenis
untuk mencari persamaannya dan kemudian
menggolongkannya ke dalam jenis yang sama,
dan 2) menyisir jenis-jenis inovasi yang kurang
relevan dalam konteks sektor publik, maka
berdasarkan Tabel 1.2, jenis-jenis inovasi sektor
publik sebagaimana diadopsi dalam Handbook ini
adalah sebagai berikut:

Inovasi Proses
Setiap
organisasi
mengharapkan
dapat
menciptakan dan mengembangkan proses kerja
yang semakin sederhana dan efektif, di mana
permasalahan dewasa ini umumnya proses kerja
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Inovasi proses dapat
dipahami sebagai
upaya untuk peningkatan kualitas proses
kerja baik internal dan
eksternal yang lebih
efisien dan sederhana.

pada sektor publik masih lambat, rumit, dan
berbelit-belit. Dengan demikian, inovasi proses
dapat dipahami sebagai upaya untuk peningkatan
kualitas proses kerja baik internal dan eksternal
yang lebih efisien dan sederhana. Inovasi proses
kerja memiliki pembenahan dengan ruang lingkup
intern suatu organisasi. Sedangkan, inovasi secara
eksternal berkaitan dengan pembenahan proses
kerja yang berkaitan dengan pihak luar (pelanggan
dan pemangku kepentingan). Beberapa ruang
lingkup dari inovasi proses antara lain standar
operasional prosedur (SOP), tata laksana, sistem,
dan prosedur.
Kriteria penentuan:

02.
Method
Innovation

•

Inovasi ini dilangsungkan pada level tata
laksana rutin;

•

Inovasi disebut sukses apabila proses kerja
yang dilakukan menjadi semakin cepat,
mudah, dan efektif;

•

Dalam tata laksana rutin, pihak yang
berwenang menjadi semakin sedikit dan
duplikasi atau tumpang tindih tahapan menjadi
hilang;

•

Bagi organisasi yang melakukan pelayanan
kepada
masyarakat
secara
langsung,
indikator kesuksesan adalah peningkatan
kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan,
yang dapat diukur melalui indeks kepuasan
masyarakat (IKM).

Inovasi Metode
Secara umum, metode dapat diartikan cara khusus
dalam melakukan sesuatu, yang dapat memiliki
banyak macam bentuk, sektor, dan dimensi. Dalam
konteks sektor publik, pencarian dan implementasi
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Cara khusus dalam
melakukan sesuatu,
yang dapat memiliki
banyak macam
bentuk, sektor, dan
dimensi.

cara-cara baru untuk melakukan berbagai hal
(pelayanan publik, riset, pembuatan keputusan,
pembuatan produk, dan sebagainya) terusmenerus didorong dan diusahakan karena caracara lama yang telah mapan seringkali menjadi
tumpul berhadapan dengan perubahan lingkungan
dan tantangan. Apabila metode baru yang lebih
baik telah ditemukan, maka penyelesaian masalah
dan pencapaian tujuan dapat dilakukan secara
lebih berhasil dan tepat guna. Sehingga inovasi
metode dapat dipahami sebagai strategi, cara, dan
teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik.
Beberapa kriteria dalam inovasi motode sebagai
berikut :
Kriteria penentuan:
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•

Bentuk dari inovasi ini adalah kebijakan
organisasi yang menggariskan cara baru
dalam melakukan proses kerja organisasi.
Cara baru ini dapat menyasar berbagai
ranah seperti cara membuat keputusan, cara
membuat produk, cara melakukan pelayanan,
dan sebagainya.

•

Inovasi ini dilakukan ketika cara atau metode
lama yang digunakan organisasi dirasa tidak
lagi efektif dan menguntungkan.

•

Mengingat inovasi ini bersifat makro dan dapat
diterapkan untuk bidang yang luas, untuk
membedakannya dari inovasi yang lain, maka
perlu dicari inovasi metode yang sifatnya
holistik dan paradigmatis. Metode yang baru
tersebut diterapkan untuk seluruh kegiatan
dan sektor yang ada di organisasi tersebut.
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03.
Product
Innovation

Dua jenis inovasi
produk yakni
menciptakan
produk baru dan
memodifikasi produk
lama

Inovasi Produk
Produk adalah keluaran yang dihasilkan dari
sebuah proses kerja dalam suatu organisasi.
Produk dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni
fisik (barang) dan non-fisik atau imaterial (jasa).
Agar produk yang dibuat organisasi memiliki
daya saing yang tinggi dan semakin memuaskan
pelanggan, maka organisasi selaku produsen
produk perlu melakukan inovasi. Ada dua hal
yang dapat dilakukan. Pertama, menciptakan
produk yang baru. Produk baru adalah inovasi
yang bersifat penuh karena dia muncul dan
tercipta tanpa ada preseden sebelumnya.
Kedua, memodifikasi produk yang lama, di mana
produk modifikasi tersebut diberikan suntikan
peningkatan kualitas, citra, dan fungsi yang lebih
baik. Dengan melakukan modifikasi, bentuk dan
nama dari produk tidak berubah, namun fitur, sifat,
dan kualitasnya mengalami peningkatan kualitas.
Sehingga, inovasi produk dapat didefinisikan
sebagai penciptaan atau modifikasi barang atau
jasa untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi,
dan sebagainya dari barang atau jasa tersebut.
Kriteria penentuan:

•

Inovasi ini dipakai atau dinikmati secara
langsung oleh pelanggan;

•

Organisasi terlibat secara langsung, aktif,
dan penuh melalui proses internalnya untuk
menghasilkan keluaran yang dinikmati
pelanggan tersebut;

•

Inovasi produk disebut sukses apabila: 1)
Produk yang dihasilkan semakin bermutu
dan meningkat kualitasnya sehingga pemakai
semakin puas; atau 2) Produk yang diciptakan
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merupakan produk baru yang tidak ada
presedennya. Kebaruan tersebut memenuhi
harapan dan keinginan pelanggan dalam cara
yang sebelumnya tak terbayangkan.

04.
Conceptual
Innovation

Hasil dari inovasi
konseptual adalah
kemunculan
paradigma, ide,
gagasan, pemikiran,
dan terobosan baru.

26 |

Inovasi Konseptual
Inovasi konseptual merupakan inovasi yang berawal
pada tataran mental (kognisi dan imajinasi). Suatu
masalah yang melanda organisasi dipandang
dengan persepsi dan cara pandang baru yang
lebih positif dan inovatif. Prinsip yang melandasi
inovasi ini adalah “masalah adalah bagaimana
cara kita memandang masalah.” Hasil dari inovasi
konseptual adalah kemunculan paradigma, ide,
gagasan, pemikiran, dan terobosan baru di mana
dengannya, sifat dan hakikat dari suatu masalah
dapat dilihat melalui sisi-sisi lain yang sebelumnya
tak terbayangkan
Dari perubahan persepsi dan pandangan atas
masalah tersebut, maka penyelesaian atas
masalah menjadi lebih mudah ditemukan. Namun
tentu, agar benar-benar menjadi suatu praktik
inovasi yang aktual, perubahan cara pandang
tersebut harus dilembagakan dan solusi atas
masalah yang muncul dari proses tersebut
diturunkan dalam suatu kebijakan atau praktik
yang nyata. Sehingga inovasi konseptual dapat
diartikan sebagai perubahan cara pandang atas
masalah yang ada sehingga memunculkan solusi
atas masalah tersebut. Kriteria penentuan dalam
inovasi konseptual sebagai berikut:

•

Inovasi ini lahir dari perubahan cara pandang
atas suatu masalah yang kemudian diwujudkan
dalam kebijakan;

•

Penilaian atas kesuksesan ini dapat dilihat
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dengan membandingkannya dengan kebijakan
sebelumnya yang dilandasi oleh cara pandang
lama. Apabila hasil atau kinerja kebijakan baru
lebih baik, maka inovasi konseptual dapat
dipandang berhasil;

•

05.
Technology
Innovation

Inovasi teknologi
biasanya dilakukan
melalui introduksi
e-government dan
pembaruan peralatan
atau perangkat untuk
menunjang pekerjaan.

Biasanya, perubahan cara pandang ini
dilakukan dengan melihat suatu isu dengan
perspektif yang lebih positif atau dengan
melakukan pembaruan paradigma.

Inovasi Teknologi
Teknologi
adalah
penciptaan,
modifikasi,
pemakaian, dan pengetahuan tentang peralatan,
mesin, teknik, keahlian, sistem, dan metode
organisasi
untuk
memecahkan
masalah,
meningkatkan solusi yang telah ada atas suatu
masalah, mencapai tujuan, menangani hubungan
input-output, atau melakukan fungsi spesifik
tertentu. Dengan menciptakan dan menggunakan
teknologi baru, kemampuan untuk mengontrol dan
beradaptasi dengan lingkungan pun meningkat.
Setiap usaha penciptaan teknologi baru didorong
oleh kebutuhan untuk menjalankan aktivitas secara
lebih mudah, praktis, dan nyaman. Dalam konteks
sektor publik, inovasi teknologi biasanya dilakukan
melalui introduksi e-government dan pembaruan
peralatan atau perangkat untuk menunjang
pekerjaan. Untuk itu, inovasi teknologi merupakan
penciptaan atau penggunaan dari teknologi baru
yang lebih efektif dan mampu memecahkan
masalah.
Kriteria penentuan:

•

Inovasi teknologi diawali oleh kesadaran
bahwa teknologi yang selama ini digunakan
tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
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Penggunaan teknologi lama menghambat
pelaksanaan kerja yang lebih efektif dan tidak
dapat memenuhi aspirasi konsumen;

06.
Organizational
structure
Innovation

Inovasi struktur
organisasi dapat
berupa pengadopsian
model organisasi baru
yang menggantikan
model lama yang tidak
sesuai perkembangan
organisasi
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•

Inovasi ini diawali dengan kehadiran obyek
teknologi baru atau yang telah dimodifikasi.
Namun letak inovasinya bukan pada kehadiran
dari obyek teknologi tersebut, melainkan pada
penggunaannya secara rutin dalam operasi
kerja organisasi;

•

Biasanya,
praktik
inovasi
teknologi
kontemporer melibatkan teknologi informasi
dan komunikasi baru seperti internet.

Inovasi Struktur Organisasi
Bagaimana suatu struktur organisasi akan
sangat memengaruhi kinerja, efektivitas, dan
keberhasilan pencapaian tujuan dari organisasi
tersebut. Ketika organisasi dirasa kurang mampu
untuk bersaing atau gagal untuk mencapai
tujuannya, ada kalanya hal itu diakibatkan oleh
struktur organisasi yang tidak lagi relevan dengan
sifat dari masalah dan tantangan lingkungan yang
berkembang semakin kompleks. Dalam situasi
seperti itu, organisasi perlu melakukan pembaruan
struktur agar lebih mampu dan fleksibel dalam
menghadapi lingkungan baru yang dihadapinya.
Pembaruan struktur tersebut dapat dilakukan
melalui berbagai model dan bentuk seperti
penggabungan, penghapusan, pengembangan,
dan modifikasi struktur. Karakteristik struktur yang
ideal adalah bersifat Rightsizing yakni fungsi dan
kapasitas. Sehingga, inovasi struktur organsiasi
dapat berupa pengadopsian model organisasi
baru yang menggantikan model lama yang tidak
sesuai perkembangan organisasi.
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Kriteria penentuan:

07.
Relationship
Innovation

Inovasi hubungan
dalam Handbook
ini dimaknai
sebagai bentuk dan
mekanisme baru
dalam berhubungan
dengan pihak lain
demi tercapainya
tujuan bersama

•

Inovasi ini dilakukan setelah ada kesadaran
bahwa struktur organisasi lama kurang
mampu menunjang kinerja organisasi: terlalu
gemuk, duplikasi dan tumpang tindih jabatan/
unit, ketidakjelasan hubungan kerja, chain of
command yang kurang tepat, dan sebagainya;

•

Bentuk dari inovasi ini dapat dilihat dengan
melihat bagan struktur organisasi;

•

Inovasi ini hanya dapat dilakukan oleh
pimpinan tertinggi dari suatu organisasi,
karena hanya dialah pihak yang mempunyai
otoritas untuk mengubah struktur organisasi.

Inovasi Hubungan
Setiap organisasi, terlebih sektor publik, pasti
berhubungan dengan pihak-pihak luar. Agar
pencapaian tujuan dapat lebih mudah tercapai dan
sumberdaya yang digunakan dapat digunakan
dengan lebih cerdas dan efektif, maka organisasi
perlu membina dan merangkai mekanisme
hubungan dengan pihak luar dalam cara yang
inovatif, saling menguntungkan, dan saling
memampukan. Penguatan jaringan, pembagian
peran yang jelas, dan mekanisme koordinasi
yang tertata merupakan prinsip-prinsip yang
harus diperhatikan dalam membangun inovasi
hubungan. Melalui inovasi hubungan, sumberdaya
dibagi bersama dan pemecahan masalah
diselesaikan secara bersama pula. Tujuan dari
masing-masing pihak yang terlibat harus dihargai
sehingga kompromi dan harmonisasi hubungan
harus dikelola secara cerdas. Inovasi hubungan
dalam Handbook ini dimaknai sebagai bentuk
dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan
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pihak lain demi tercapainya tujuan bersama.
Kriteria penentuan:

•

Inovasi hubungan dilakukan ketika organisasi
merasa bahwa cara dan mekanisme yang
dilakukannya untuk berhubungan dengan
stakeholders selama ini tidak efektif dan
menguntungkan;

•

Indikator keberhasilan dari inovasi ini adalah
apabila stakeholders merasa lebih mudah,
nyaman, dan cepat dalam berhubungan dengan
organisasi. Biasanya, inovasi hubungan juga
akan membuahkan peningkatan jejaring;

•

Inovasi hubungan biasanya akan membuat
sumberdaya
dan
kemampuan
yang
dikerahkan dari SDM internal organisasi
berkurang, karena mereka akan dibantu oleh
sumberdaya dan kekuatan dari stakeholders
yang bekerja secara kolektif untuk mencapai
tujuan bersama yang saling menguntungkan.

08.

Inovasi Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Human Resources
Development
Innovation

SDM adalah aset utama dari suatu organisasi.
Dengan SDM yang berkualitas dan mumpuni,
maka organisasi akan semakin berdaya untuk
mencapai visi dan misinya. Ini karena organisasi
dijalankan oleh para aktor yang berkapasitas
dan berintegritas. SDM yang berkualitas akan
melengkapi sistem dan struktur yang terbangun
dalam organisasi. Bahkan apabila kondisi struktural
organisasi berada dalam kondisi yang kurang ideal,
SDM yang berkualitas dapat menyiasati kondisi
tersebut sehingga pencapaian tujuan organisasi
tetap dapat diamankan dan dijamin. Agar inovasi
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Inovasi SDM dapat
diartikan sebagai
perubahan kebijakan
untuk meningkatkan
kualitas tata nilai dan
kapasitas dari sumber
daya manusia (SDM).

SDM dapat berlangsung secara sistemik dan luas,
bukannya bergantung pada kemauan, prakarsa,
dan motivasi individual, maka hendaknya inovasi
ini dipandu dan dikerangkai oleh suatu kebijakan
internal organisasi. Kebijakan ini menyasar
pembaruan dan peningkatan kualitas atas salah
satu atau lebih dari berbagai aspek SDM, mulai
tata nilai (budaya, mindset, etika), kepemimpinan,
kompetensi, profesionalisme, dan pemberdayaan.
Dengan demikian, inovasi SDM dapat diartikan
sebagai perubahan kebijakan untuk meningkatkan
kualitas tata nilai dan kapasitas dari sumber daya
manusia (SDM).
Kriteria penentuan:

•

Inovasi ini diwujudkan melalui kebijakan
organisasi yang menyasar SDM yang ada di
organisasi tersebut;

•

Pengaturan SDM tersebut bukan teknis
dan administratif sifatnya (misalnya mutasi
jabatan), melainkan substantif (misalnya
aturan disiplin organisasi yang baru);

•

Inovasi dipandang berhasil apabila setelah
kebijakan diterapkan, perilaku SDM berubah
lebih baik dan atau kapasitasnya meningkat.

Sebagai catatan, berbagai jenis-jenis inovasi
tidaklah eksklusif satu sama lain (mutually
exclusive). Artinya, sebuah inovasi bisa saja
(bahkan seringkali) terkait erat atau memengaruhi
inovasi-inovasi
lainnya.
Sebuah
inovasi
adakalanya dapat termasuk ke dalam dua atau
lebih jenis inovasi sekaligus.
Selain itu, dalam proses menuju pada penciptaan
salah satu inovasi, seorang inovator bisa juga
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melakukan beberapa inovasi sampingan yang
terkait dengan inovasi yang menjadi produk akhir.
Bagi organisasi yang menjalankan inovasi secara
sistemik, masing-masing inovasi bersifat saling
menguatkan (mutually reinforcing).

C.
Mengapa
Handbook Ini
Penting?

D

alam ruang lingkup administrasi negara
khususnya sektor pemerintahan, inovasi
dirasakan masih tertinggal dibandingkan dengan
sektor bisnis. Hal ini tentunya tidak terlepas dari
budaya birokrasi yang sangat kental sehingga
hal ini mengurangi tingkat kreativitas para
pelaku birokrasi. Meskipun banyak aparatur sipil
yang berniat untuk melakukan inovasi, namun
mereka masih mempertanyakan mengapa, apa,
bagaimana, siapa, dan di mana harus melakukan
inovasi. Ada juga yang telah mulai mencoba
untuk menginisiasi dan menjalankan inovasi,
tetapi mengalami kesulitan untuk mengelolanya
secara efektif atau menjalankannya secara
berkesinambungan.
Berbagai
problematik
tersebut menjadi latar dari penulisan Handbook
Inovasi Administrasi Negara. Tujuan dari
penulisan Handbook ini adalah untuk mendorong
dan menginspirasi sektor publik dalam melakukan
inovasi administrasi negara secara berhasil
dan efektif serta berkesinambungan. Inovator
dapat mengadopsi sebuah inovasi baru maupun
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mereplikasi inovasi yang ada di Handbook ini.
Tujuan Handbook
untuk mendorong
dan menginspirasi
sektor publik dalam
melakukan inovasi
administrasi negara
secara berhasil
dan efektif serta
berkesinambungan

Jadi, kehadiran Handbook ini diharapkan mampu
berperan sebagai referensi baru untuk menjadi
inspirasi bagi para pelaku inovasi di lingkungan
pemerintahan pusat (kementerian, lembaga
pemerintahan non-kementerian), pemerintahan
daerah, dan lain sebagainya. Tidak hanya
membahas inovasi administrasi negara secara
konseptual, buku ini juga memberikan data-data
empiris penting dan paparan kasus-kasus inovasi
administrasi negara yang dipandang berhasil dan
layak ditiru. Selain itu, buku ini juga memuat banyak
infografis yang memudahkan pembaca untuk
memahami persoalan dan materi yang diangkat.
Format yang relatif lengkap semacam ini tentunya
merupakan oasis di tengah maraknya buku-buku
tentang inovasi yang disampaikan tanpa arah yang
terlalu jelas. Meski demikian, harus dipahami juga
bahwa apa yang disampakan di dalam buku ini
bukanlah “cetak biru” yang siap untuk dicontoh dan
diaplikasikan secara rigid. Pelaksanaan inovasi di
suatu daerah perlu disesuaikan dan diadaptasikan
sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan
tantangan lokal yang tentu berbeda-beda dari satu
daerah ke daerah yang lain.

Tujuan Handbook untuk mendorong dan
menginspirasi sektor publik dalam melakukan inovasi
administrasi negara secara berhasil dan efektif serta
berkesinambungan
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D.
Bagaimana
Handbook Ini
Digunakan?

H

andbook ini dirancang untuk digunakan dan
dimanfaatkan secara mudah oleh pembaca.
Dengan mengingat bahwa Handbook ini dibuat
untuk menginspirasi pelaku sektor publik melakukan
inovasi administrasi negara, maka pembaca
tidak harus membaca buku ini secara berurutan
atau secara lengkap. Pembaca cukup membaca
bentuk atau dimensi inovasi yang diimpikan untuk
segera dilaksanakan. Hal ini tertuang dalam Bab
III-XII, di mana setiap babnya menampilkan kasus
terpilih yang dibahas secara meluas dengan
menyertakan dimensi-dimensi inovasi yang
muncul dalam keseluruhan proses inovasi berikut
lessons learned-nya. Misalnya, jika pembaca
kebetulan adalah seorang administrator wilayah
perkotaan yang ingin menerapkan e-government
di daerahnya, maka dia dapat membaca secara
mendalam Bab X yang membahas hal itu.
Bagaimana pun bentuk inovasi yang hendak
disasar, kami menyarankan bahwa dua bab
pertama dan bab terakhir dibaca oleh semua
pembaca. Dua bab pertama Handbook ini memuat
pengantar yang memberikan latar belakang dan
pemahaman awal mengenai keseluruhan isi
Handbook. Bab pertama memuat pemahaman
inovasi secara konseptual dan logika di balik
penyusunan Handbook ini, sedangkan bab kedua
menyituasikan kondisi inovasi Indonesia dalam
perspektif perbandingan global. Dengan membaca
dua bab awal ini, maka pembaca diharapkan akan
lebih mudah untuk memulai inovasi yang akan
dilakukan.
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E.
Kasus
Inovasi yang
Disampaikan

H

andbook ini sangat praktis karena menyajikan
beberapa
kasus
inovasi
yang
telah
dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah.
Kasus-kasus yang ditampilkan tersebut menjawab
secara lengkap tentang hal-hal seperti apa inovasi
yang diciptakan, di mana inovasi dilakukan,
mengapa
inovasi
dilakukan,
bagaimana
mewujudkannya, siapa saja yang terlibat, apa
faktor penghambatnya, sampai kepada faktorfaktor kunci keberhasilannya dan lessons learned
yang dapat dipetik darinya. Dengan menguraikan
secara lengkap elemen-elemen dari inovasi
tersebut, maka pembaca akan mendapatkan
gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai
bagaimana suatu inovasi yang berhasil dapat
diterapkan.
Rationale dari pemilihan kasus yang ditampilkan
dalam Handbook ini bukanlah karena kasus-kasus
yang disampaikan adalah inovasi yang paling
berhasil di Indonesia sejauh ini, melainkan bahwa
kami berusaha untuk menampilkan bentuk-bentuk
inovasi sevariatif mungkin sehingga mampu
mengakomodasi kebutuhan dan rencana inovasi
para administrator publik yang juga beragam. Bisa
saja bahwa kasus yang ditampilkan bukanlah
inovasi yang menonjol secara nasional atau
pernah mendapatkan penghargaan, namun
karena sifat atau dimensinya yang unik dan
bukan tidak mungkin ingin dicontoh oleh daerah
lain, maka akhirnya kasus itu kami tampilkan.
Kasus-kasus yang ditampilkan dalam Handbook
ini yaitu Penataan Kota Kreatif yang Layak Huni:
Kota Bandung (Bab III), Bank Sampah di Kota
Malang (Bab IV), Pengelolaan SDM: Seleksi
Terbuka Lurah dan Camat di Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta (Bab V), Community Development:
Solusi Kemiskinan Kabupaten Bantul (Bab VI),
Memahami Inovasi Administrasi Negara
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Inovasi Penyederhanaan Proses Perizinan
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)
Kota Pontianak (Bab VII), Rightsizing Organisasi
Lembaga Administrasi Negara (Bab VIII), One
Stop Service, Penanggulangan Kemiskinan di
Kabupaten Sragen (Bab IX), Menuju Surabaya
Cyber City (Bab X), Sistem Informasi Pengelolaan
Logistik Bencana Alam di Kementerian Sosial
Republik Indonesia (Bab XI), dan Inovasi
LARASITA Kabupaten Karanganyar (Bab XII).
Meskipun setiap bab tersebut memuat dimensi
inovasi yang beragam, namun ada satu dimensi
inovasi yang menjadi titik berat dalam setiap kasus
yang diangkat. Dengan demikian, sektor publik
yang ingin mengadopsi atau mengembangkan
jenis inovasi tertentu dapat belajar dari salah satu
kasus yang diangkat. Berikut adalah daftar kaitan
jenis inovasi dengan titik fokus utama dari suatu
bab: inovasi proses berkaitan erat dengan Bab
XI, inovasi metode berkaitan erat dengan Bab IV,
inovasi produk berkaitan erat dengan Bab III, inovasi
konseptual berkaitan erat dengan Bab VII dan Bab
XII, inovasi teknologi berkaitan erat dengan Bab X,
inovasi struktur organisasi berkaitan erat dengan
Bab VIII dan Bab IX, inovasi hubungan berkaitan
erat dengan Bab VI, dan inovasi pengembangan
SDM berkaitan erat dengan Bab V.

36 |

Memahami Inovasi Administrasi Negara

Daftar Pustaka

Ancok, Djamaludin. 2012. Psikologi Kepemimpinan & Inovasi.
Jakarta: Erlangga.
Anthony, Scott D. 2013. The Little Black Book of Innovation:
Bagaimana Inovasi Bekerja, Bagaimana Kita Melakukannya.
Jakarta: Elex Media Komputindo.
Bekkers, Victor, Jurian Edelenbos & Bram Steijn. 2011.
Innovation in the Public Sector: Linking Capacity and
Leadership. Hampshire & New York: Palgrave Macmillan.
Denhardt, Janet V. & Robert B. Denhardt. 2007. The New
Public Service: Serving, Not Steering (Expanded Edition).
Armonk, NY & London: M.E. Sharpe.
Denhardt, Robert B. 2008. Theories of Public Organization
(5th Edition). Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
Doran, Justin. 2012. “Are Differing Forms of Innovation
Complements or Substitutes?”, European Journal of
Innovation Management, Vol. 15, No. 3, hal. 351-371.
Dwiyanto, Agus. 2004. “Reorientasi Ilmu Administrasi Publik:
Dari Government ke Governance”, Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Gadjah Mada, 21 Agustus, hal. 1-29.
O’Sullivan, David dan Lawrence Dooley. 2009. Applying
Innovation. Thousand Oaks, CA: Sage.
Raadschelders, Jos C.N. 2012. Public Administration: The
Interdisciplinary Study of Government. New York: Oxford
University Press.
Vigoda, Eran. 2002. Public Administration: An Interdisciplinary
Critical Analysis. New York: Marcel Dekker.
___________. 2003. “Rethinking the Identity of Public
Administration: Interdisciplinary Reflections and Thoughts
on Managerial Reconstruction”, Public Administration &
Management: An Interactive Journal, Vol. 8, No. 1, hal. 1-22.
Windrum, Paul. 2008, “Innovation and Entrepreneurship in
Public Services”, dalam Paul Windrum & Per Koch (eds).
Innovation in Public Sector Services: Entrepreneurship,
Creativity & Management. Cheltenham & Northampton, MA:
Edward Elgar.
Memahami Inovasi Administrasi Negara

| 37

Sumber:
Gambar 1.1 :
http://www.vahistorical.org/sitesampai denganefault/files/
uploads/VHE_Wilson_WoodrowWilson.2000.237.jpg
Gambar 1.2:
Sumber: http://ecx.images-amazon.com/images/
I/51hEBTjbZmL._SY344_BO1,204,203,200_.jpg

38 |

Memahami Inovasi Administrasi Negara

BAB

II

Tuntutan Berinovasi
dalam Konteks Global
Dewi Oktaviani, S.I.P., Antun Nastri Sidik,
S.IP, MSi, Trimo Santoso, S.Sos. MAP.
Inovasi dalam konteks global mencoba untuk
memberikan alasan pentingnya inovasi untuk
dilakukan saat ini. Alasan tersebut memberikan
gambaran dan peringatan seperti yang disajikan
oleh Global Innovation Index (GII) mengenai
posisi Indonesia dalam kancah inovasi global.
Untuk mempersiapkan hal tersebut, peran
pemerintah jelas menjadi salah satu kunci
keberhasilan akan pelaksanaan suatu inovasi.

1). Unexpected
changes or results; 2).
Incongruities; 3). Process
needs;
4). Unexpected changes
in industry/market
structure; 5). Population
changes;
6). Perception changes;
7). New pengetahuan.

8 Friedman, Thomas L. (2006).
The World is Flat. Great Britain:
Penguin Books.
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B

erawal dari Bab I yang telah menyajikan
beberapa definisi mengenai Inovasi yang
diartikan sebagai sebuah penemuan baru untuk
menciptakan sesuatu yang memiliki nilai tambah,
atau dapat dikatakan pula sebagai ibarat sebuah
kunci yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan suatu negara. Banyak dari para
pakar atau praktisi pula yang menyatakan bahwa
inovasi menjadi salah satu faktor penting bagi
kemajuan suatu negara untuk dapat meningkatkan
daya saingnya. Thomas L. Friedman bahkan
mengatakan bahwa sebenarnya dunia ini datar
dan kesejahteraan akan mudah berpindah ke
negara yang berinovasi8. Dengan kata lain, negara
yang tidak atau ketinggalan berinovasi akan kalah
bersaing, sehingga akan menjadi follower atau relatif
tertinggal, terutama dalam perkembangan ekonomi
dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Bagaimana
negara menyikapi dan mengantisipasi kondisi
tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan
tersebut, tentunya dibutuhan hal-hal atau kondisi
yang mampu memicu untuk melakukan inovasi
dan berpandangan bahwa inovasi merupakan
solusi terbaik untuk memenangkan persaingan.
Menurut Peter F. Drucker, ada tujuh sumber yang
dapat dimanfaatkan untuk menciptakan inovasi:
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perubahan atau hasil yang tak terduga (unexpected
changes or results), keganjilan (incongruities),
kebutuhan proses (process needs), perubahan
yang tak terduga dalam struktur industri/pasar
(unexpected changes in industry/market structure),
perubahan populasi (population changes),
perubahan persepsi (perception changes), dan
pengetahuan baru (new pengetahuan).ii
Sedangkan dalam dokumen Komite Inovasi
Nasional menyajikan beberapa fakta bahwa
Indonesia belum mengedepankan peran dan
fungsi inovasi. Hal ini dapat dilihat dari fakta
berikut ini:

1. Pertama, nilai faktor inovasi Indonesia hanya
sebesar 3,6 pada tahun 2012;

2. Kedua, Indonesia berada pada urutan 108 di
dunia dalam ranking indeks ekonomi berbasis
pengetahuan;

3. Ketiga, inovasi belum menjadi bagian utama

dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia masih tergantung pada
konsumsi yaitu sekitar 63 persen yang
terdiri dari permintaan ekspor dan investasi.
Faktor kontribusi konsumsi yang dominan
menyebabkan pertumbuhan ekonomi hanya
mencapai 6,5 persen pada tahun 2011 yang
semestinya dapat lebih tinggi lagi jika ditunjang
juga oleh adanya inovasi (BPS, 2012)

4. Keempat, inovasi tidak menjadi fokus dari

industri yang tumbuh di Indonesia. Data
tentang pertumbuhan industri ini menunjukkan
tidak terdapat kaitan dengan inovasi, tapi
lebih karena bahan mentah atau secondary
component atau pabrik perakitan. Dengan
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kata lain tidak ada unsur perubahan teknologi
dalam pertumbuhan ekonomi. Data ekspor
yang tinggi lebih banyak menunjukkan ekspor
bahan mentah.

Kontribusi inovasi
pada PDRB yang
hanya 5,3%, maka
telah terbukti
berdampak terhadap
kurang maksimalnya
pertumbuhan
ekonomi.

Dalam Prospek Inovasi Indonesia (2012)
disebutkan bahwa kontribusi inovasi pada PDRB
yang hanya 5,3%, maka telah terbukti berdampak
terhadap kurang maksimalnya pertumbuhan
ekonomi. Sebagai contoh:
Sektor pertanian yang sebagian besar masih
menerapkan teknik tradisional, hanya mampu
menyumbang 15% PDB meski menyerap 38%
tenaga kerja. Bandingkan dengan sektor industri
yang relatif intensif-teknologi dan bernilai tambah
tinggi: meski hanya menyerap 13% pangsa buruh,
sektor ini berkontribusi 27% terhadap PDB. Atau
sektor jasa yang seringkali mengandalkan inovasi
agar bertahan hidup: menyerap 2% tenaga kerja
tetapi menyumbang 7% PDB.
Rendahnya inovasi tersebut antara lain disebabkan
pengeluaran penelitian Indonesia sangat kecil
(hanya 0,1 persen dari GDP) jika dibandingkan
Singapura dan Malaysia yaitu 2,7 persen
dan 0,6 persen. Bahkan, dana riset Thailand
telah mencapai 0,2 persen dari GDP. Dari sisi
ketersedian peneliti, Singapura memiliki 5.834 per
sejuta penduduk. Sedangkan Indonesia hanya
memiliki 89.6 per sejuta penduduk, ini masih jauh
tertinggal dengan Malaysia yang telah memiliki
peneliti sebanyak 364,6 per sejuta penduduk.
Untuk itu, munculnya suatu inovasi dapat
dilatarbelakangi dari adanya kebutuhan akan
sesuatu yang baru, adanya keinginan untuk tampil
beda dalam meningkatkan pangsa pasar dan
memenuhi kebutuhan layak banyak, dan karena
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adanya ketidakhandalan hal-hal yang dimiliki saat
ini, sehingga timbul keinginan untuk mengganti hal
tersebut dengan sesuatu yang baru. Dalam hal ini
terdapat beberapa karakteristik atau ciri inovasi:

1. Keunggulan relatif (relatif advantage)
Keunggulan relatif adalah derajat di mana
suatu inovasi dianggap lebih baik/unggul dari
yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dapat
diukur dari beberapa segi, seperti segi eknomi,
prestise sosial, kenyamanan, kepuasan, dan
lain-lain. Semakin besar keunggulan relatif
dirasakan oleh pengadopsi, semakin cepat
inovasi tersebut dapat diadopsi.

2. Kompatibilitas (compatibility)
Kompatibilitas adalah derajat di mana inovasi
tersebut dianggap konsisten dengan nilainilai yang berlaku, pengalaman masa lalu
dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh,
jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak
sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku,
maka inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan
mudah sebagaimana halnya dengan inovasi
yang sesuai (compatible).

3. Kerumitan (complexity)
Kerumitan adalah derajat di mana inovasi
dianggap sebagai suatu yang sulit untuk
dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi
tertentu ada yang dengan mudah dapat
dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi
dan ada pula yang sebaliknya. Semakin mudah
dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi,
maka semakin cepat suatu inovasi dapat
diadopsi.

4. Kemampuan diujicobakan (trialability)
Tuntutan Berinovasi dalam Konteks Global
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Kemampuan untuk diujicobakan adalah
derajat di mana suatu inovasi dapat diujicoba batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat
diujicobakan dalam setting yang sesungguhnya
umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi,
agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu
inovasi sebaiknya harus mampu menunjukan
(mendemonstrasikan) keunggulannya.

5. Kemampuan diamati (observability)
Kemampuan untuk diamati adalah derajat di
mana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh
orang lain. Semakin mudah seseorang melihat
hasil dari suatu inovasi, maka akan semakin
besar kemungkinan orang atau sekelompok
orang tersebut mengadopsi. Jadi dapat
disimpulkan bahwa semakin besar keunggulan
relatif, kesesuaian (compatibility), kemampuan
untuk diujicobakan, kemampuan untuk
diamati, dan semakin kecil kerumitannya,
maka semakin cepat kemungkinan inovasi
tersebut dapat diadopsi.
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Dalam melakukan inovasi tersebut, terdapat
beberapa kategori yang dapat diadaptasi, antara
lain:

•

Incremental innovations – radical
innovations
Inovasi ini berhubungan dengan tingkat
keaslian (novelty) dari inovasi itu sendiri. Di
sektor industri, kebanyakan inovasi bersifat
perbaikan incremental.

•

Top-down innovations – bottom-up
innovations
Inovasi ini dilakukan untuk menjelaskan siapa
yang memimpin perubahan perilaku. Top
berarti manajemen atau organisasi atau hirarki
yang lebih tinggi, sedangkan bottom merujuk
pada pekerja atau pegawai pemerintah dan
pengambil keputusan pada tingkat unit (midlevel policy makers).

•

Needs-led innovations and efficiency-led
innovations
Proses
inovasi
yang
diinisiasi
telah
menyelesaikan permasalahan dalam rangka
meningkatkan efisiensi pelayanan, produk,
dan prosedur.

Dewasa ini, memang implementasi untuk
melakukan inovasi tidak hanya dihadapkan
dari jenis atau kategori inovasi apa yang akan
dilakukan, melainkan juga tujuan dari pelaksanaan
inovasi tersebut yang tidak hanya untuk melihat
pada besaran anggaran (biaya) semata, tetapi
juga didasarkan pada alasan untuk meningkatan
kualitas produk dan pelayanan, merancang produk
yang lebih baik, daur hidup produk yang lebih
panjang, dan merespons kebutuhan dan tuntutan
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pelanggan agar dapat lebih bersaing. Oleh sebab
itu, memilih strategi inovasi sebagai strategi utama
dalam peningkatan daya saing (innovation driven
economy) menjadi suatu keharusan.

A.
Posisi
Indonesia
dalam Inovasi
Global

Dalam melihat posisi atau kedudukan inovasi
Indonesia dalam kancah global, dapat dikatakan
bahwa masih banyak permasalahan dan kendala
yang sedang dihadapi. Salah satu faktor yang
menjadi permasalahan adalah kebijakan yang
dirasakan kurang mendukung yang menyebabkan
posisi inovasi Indonesia cukup mengecewakan
jika dibandingkan dengan negara-negara di
dunia. Hal ini bisa dilihat dari indikator Global
Competitiveness Index, ICT Development Index,
E-Readiness, Network Readiness Index, dan
Human Development Index yang merupakan
indikator yang sering digunakan untuk mengukur
sejauh mana posisi sebuah negara dalam
lingkungan dan persaingan global. Namun, salah
satu indikator yang paling sering digunakan secara
luas di dunia birokrasi, usaha, dan pendidikan
adalah Global Innovation Index (GII) yang
menyatakan bahwa inovasi merupakan peran
kunci sebagai penggerak perumbuhan ekonomi
dan kemakmuran.
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Grafik 2.1 Peringkat Indonesia
Dalam Global Innovation Index
(GII) 2011 - 2014.
Sumber: http:://www.
globalinnovationindex.org

Berdasarkan Grafik 2.1 tersebut, menunjukkan
bahwa dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun
2014, peringkat Indonesia dalam GII mengalami
perubahan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai
bahwa jika pada pada Tahun 2011, posisi Indonesia
berada pada peringkat 99 dengan skor 27,78.
Walaupun pada tahun 2012, Indonesia mengalami
penurunan peringkat ke posisi 100 dengan skor
28,1, namun Indonesia tetap berusaha untuk
menggenjot dan memperbaiki kondisi yang ada,
sehingga pada Tahun 2013 posisi Indonesia
berada pada peringkat 85 dengan skor 31,95.
Memang untuk tahun selanjutnya (2014),
Indonesia menargetkan posisi pada GII untuk
berada pada peringkat 78. Meskipun Indonesia
sudah berusaha keras, namun dengan berbagai
kondisi negara yang ada, pada saat dilakukan
pemeringkatan, posisi Indonesia mengalami
penurunan yaitu berada pada peringkat 87
dengan skor 31,8.
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Grafik 2.2 Indonesia Dalam GII
Tingkat Regional Asia 2014
Sumber: https://www.
globalinnovationindex.org

01.

50 |

Posisi Daya Saing Global
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Salah satu cara yang paling strategis untuk
mendapatkan gambaran inovasi di Indonesia
adalah dengan melihatnya dari perspektif global.
Perspektif global tersebut memampukan kita
untuk membandingkan kondisi (posisi, ranking,
dan profil) inovasi yang ada di berbagai negara.
Upaya peningkatan kondisi inovasi dapat dimulai
dengan merefleksikan posisi terkini suatu negara.
Apabila suatu negara berada dalam posisi yang
rendah misalnya, maka negara tersebut harus
berefleksi mengapa berada pada posisi yang
rendah. Peningkatan posisi dapat diraih dengan
mempelajari negara-negara yang telah berhasil
atau berada di papan atas. Negara yang lemah
inovasinya dapat belajar banyak hal dari negara
yang berhasil.
Saat ini, faktor inovasi telah banyak digunakan
sebagai elemen pembentuk dari indeksindeks penting yang menunjukkan kualitas dan
Competitiveness dari suatu negara, baik sebagai
elemen tambahan seperti Human Development
Index (Indeks Pembangunan Manusia) maupun
elemen utama seperti Global Innovation Index
(GII). Di dalam HDI, faktor inovasi dibentuk
dari beberapa sub faktor seperti pengeluaran
penelitian, jumlah peneliti, lulusan sarjana,
produk yang dpatenkan, dan penerimaan royalti.
Indikator inovasi juga diperhitungkan dengan
melihat tingkat pemanfaatan teknologi dengan
mengukur kepemilikan komputer, akses internet,
dan kecepatan internet.
Selain itu, jika dilihat dari ketimpangan daya
saing yang ditunjukkan melalui data survei World
Economic Forum (WEF) dalam Laporan Daya
Saing Global, survei dilakukan terhadap 148
negara melalui 12 pilar antara lain administrasi
kelembagaan
pemerintah,
perluasan
dan
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efektivitas insfrastruktur, lingkungan makro
ekonomi, pelayanan pendidikan dan kesehatan
dasar, pelatihan dan pendidikan tinggi, efisiensi
pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja,
pembangunan pasar finansial, kesiapan terhadap
teknologi, ukuran pasar, dan inovasi. Hasil
penilaian survei tersebut terhadap sejumlah
negara ASEAN seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Peringkat dan
Perkembangan Indeks Daya
Saing Negara-Negara ASEAN
Sumber: WEF, 2014 (Klaus
Scwab, Ed (2014). The Global
Competitiveness Report 20132014. Geneva :WEF
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Data peringkat negara-negara ASEAN dalam survei
Easy of Doing Business/Kemudahan Berbisnis dan
Government Effectiveness Index/Indeks Efektivitas
Pemerintahan yang mengukur dari aspek kualitas
pelayanan publik, kualitas pelayanan aparatur,
kemandirian dari tekanan politik, kualitas rumusan
kebijakan dan implementasinya serta kredibilitas
komitmen pemerintah juga menunjukan hasil yang
tidak jauh berbeda yakni seperti pada Tabel 2.2.
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Tabel 2.2 Peringkat Kemudahan
Berbisnis di Negara-Negara
ASEAN 2013
Sumber: World bank &
The International Finance
Corporation, 2013

02.

Menghadapi Persaingan Pasar Bebas
Dalam konteks tuntutan global, Indonesia terlibat
dalam sejumlah kesepakatan perekonomian
global yang salah satunya adalah ASEAN
Economic Community (AEC). Disepakatinya
perwujudan komunitas ekonomi ASEAN (AEC)
pada 2015 mendorong negara anggota ASEAN
untuk segera bergegas mencapai sejumlah target
perekonomian. AEC memiliki 3 (tiga) indikator
pencapaian yakni konvergensi produktivitas
tenaga kerja, konvergensi pariwisata, dan
konvergensi pendapatan yang dinilai dari gross
domestic product (GDP) per kapita. Meski
demikian, Wahyudi Wibowo menyimpulkan bahwa
prospek ASEAN bagi konvergensi ekonomi
negara-negara anggotanya belum meyakinkan.
Kesimpulan tersebut diperoleh karena tren ekspor
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Jika daya saing
Indonesia terus
melemah,
maka Indonesia
akan terjebak dalam
Middle-Income Trap
(MIT)
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pada rentang waktu tersebut telah berubah
dari produk berbasis sumber langsung seperti
makanan olahan, minuman dan produk kayu
menjadi manufaktur seperti tekstil, bahan kimia,
logam, dan barang elektronik. Perubahan tren
tersebut juga diikuti menurunnya ekspor barang
manufaktur khususnya Indonesia dan Malaysia
sejak 2003. Arus perdagangan Indonesia juga
dinilai rendah jika dibandingkan dengan lima
negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN.
Penelitian Choong dan Siah menangkap
kesimpulan yang lain tentang pencapaian ASEAN
Free Trade Area (AFTA). Dengan menggunakan
3 (tiga) variabel yakni arus perdagangan bilateral,
besaran GDP dan jarak antar negara yang
dianalisis dengan gravity model, penelitian ini
menyimpulkan bahwa pada beberapa negara
AFTA dapat memberikan dampak peningkatan
perdagangan, namun di beberapa negara anggota
ASEAN yang lain, AFTA dinilai justru menghambat
pertumbuhan perdagangan. Choong dan Siah
juga menyimpulkan bahwa besaran GDP tidak
dapat disimpulkan pengaruhnya terhadap arus
perdagangan bilateral. Seperti di Indonesia
yang memiliki GDP yang masuk lima besar di
ASEAN namun pada saat AFTA diterapkan,
arus perdagangan Indonesia justru mengalami
pelemahan dalam arus perdagangan di ASEAN
karena hutang luar negeri, angka pengangguran
yang tinggi, lemahnya kebijakan internal dalam
mendukung ekspor dan melemahnya nilai tukar
rupiah. Pada akhirnya, penelitian ini menangkap
bahwa capaian AFTA sejauh ini tidak sebaik yang
diharapkan karena ketimpangan kemampuan
ekspor masing-masing negara anggotanya.
Ketimpangan ekspor disebabkan karena daya
saing yang timpang serta lemahnya penguatan
usaha oleh pemerintah.

Tuntutan Berinovasi dalam Konteks Global

Jika daya saing Indonesia terus melemah, maka
Indonesia akan terjebak dalam middle-income
trap (MIT) yakni sebuah keadaan di mana negara
terjebak ke dalam kelompok negara berpendapatan
rendah karena daya saingnya berhadapan dengan
dua tantangan yakni negara pesaing yang biaya
produksinya murah karena upah buruh murah
dan negara pesaing yang mengandalkan produk
berkualitas karena menggunakan pengolahan
berteknologi tinggi dan inovasi. MIT
adalah
kondisi di mana sebuah negara sudah mampu
keluar dari kelompok negara berpendapatan
rendah menjadi kelompok berpendapatan sedang/
menengah, dan terhenti di situ. Hal ini biasanya
diikuti dengan berbagai tantangan lain misalnya
banyaknya angkatan kerja yang besar yang
mencari pekerjaan, dan masih banyaknya populasi
yang masuk golongan berpendapatan rendah.
Jika pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak
diimbangi dengan meningkatnya daya saing,
strategi dan inovasi maka hal tersebut merupakan
pertanda bahwa Indonesia kian sulit keluar dari MIT.
Ekspor Indonesia sejauh ini masih berfokus pada
bahan baku dan belum berfokus pada peningkatan
ekspor barang yang memiliki penambahan nilai
guna. Selain itu, tuntutan upah buruh yang kian
tinggi serta pengangguran yang meningkat juga
mengakibatkan investasi beralih ke negara-negara
yang lebih murah selain Indonesia.
Tantangan berikutnya adalah atmosfer dan
daya dukung pemerintah terhadap kebijakan
peningkatan daya saing. Institusi pemerintah
memiliki wewenang besar terhadap peningkatan
pelayanan publik yang salah satunya dukungan
terhadap bisnis, perdagangan dan investasi.
Dalam meningkatkan pelayanan publik, modal
utamanya yakni integritas pemerintah. Komisi
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Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan
hasil Survei Integritas Sektor Publik (SI) 2013.
SI 2013 merupakan rata-rata nilai dari Indeks
Integritas Nasional yakni 6,80. Rata-rata nilai
integritas instansi pusat pada 2013 adalah (7,37),
instansi vertikal (6,71) dan pemerintah daerah
(6,82). Secara nasional terjadi kenaikan rata-rata
nilai indeks integritas dibandingkan pada 2012
saat KPK terakhir merilis hasil survei yang sama.
Survei Integritas dilakukan terhadap 85 instansi
yang terdiri atas 20 instansi pusat, 5 instansi
vertikal dan 60 instansi pemerintah daerah.
Jumlah respondennya mencapai 15.000 yang
terbagi dalam 484 unit layanan dengan rincian
sebagai berikut: 40 unit layanan di instansi pusat
dengan 1200 responden, 264 unit layanan di
instansi vertikal dengan 8.160 responden dan 180
unit layanan di pemerintah daerah dengan 5640
responden.

Tabel 2.3 Indeks Integritas
Instansi Pusat
Sumber: KPK, 2013
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Tabel 2.4 Indeks Integritas
Instansi Daerah
Sumber: KPK, 2013
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Dengan skor integritas yang masih ratarata meski mengalami peningkatan serta
meningkatnya indeks pembangunan manusia,
maka keluar dari jebakan MIT bukanlah hal yang
mustahil selama pemerintah baik di level pusat
maupun daerah terus melakukan inovasi yang
berbasis output pemecahan masalah dalam
pemerintahan dan pembangunan yang dihadapi.
Ekspor Indonesia
sejauh ini masih
berfokus pada
bahan baku dan
belum berfokus pada
peningkatan ekspor
barang yang memiliki
penambahan nilai
guna

03.

Belajar dari Negara Lain
Dengan menyituasikan kondisi inovasi Indonesia
dalam perspektif global, pemangku kepentingan
sudah selayaknya terinspirasi untuk mencontoh
negara-negara dengan level inovasi yang tinggi.
Pembelajaran tersebut akan menjadi efektif
apabila kita mengetahui karakteristik yang dibagi
bersama oleh negara-negara tersebut. Dengan
mengetahui karakteristik yang ada, maka negara
yang tertinggal dapat mengetahui “resep rahasia”
untuk mengakselerasi level inovasinya. Menurut
Bio Resource International, Inc., ada 5 (lima)
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karakteristik yang dimiliki oleh negara-negara
inovatif:

• Infrastruktur saintifik dan teknik yang kuat
Salah satu tanda dari kuatnya infrastruktur
saintifik dan teknik adalah keberadaan
universitas riset. Universitas riset menjadi
wadah yang menarik bagi kehadiran sumber
daya yang brilian dan inovatif, yakni tenaga
yang produktif menghasilkan pengetahuan dan
penemuan. Namun, keberadaan universitas
riset saja tidaklah cukup. Institusi tersebut harus
didukung oleh keberadaan institusi lain yang
terkait seperti tempat inkubator, perusahaan
start-up, dan agensi pemerintah yang
mendorong dan memberikan insentif inovasi.
Dalam kapasitasnya yang paling ideal, institusiinstitusi tersebut terhubung dan terjejaring
dalam satu klaster atau zona pengembangan
yang sama. Praktik ini biasa disebut sebagai
triple helix. Masing-masing aktor utama inovasi
berkolaborasi untuk saling menguatkan dan
bertukar sumber daya demi peningkatan
outcome inovasi.

• Keberagaman
Inovasi lahir di tempat yang memiliki kepekatan
kebaragaman yang tinggi. Keberagaman yang
dimaksud di sini bukan hanya keberagaman
dalam terms kultural (etnis, ras, suku, agama,
dan gaya hidup) meskipun benar bahwa kotakota besar dan metropolis yang penduduknya
beragam secara kultural adalah juga merupakan
lokus dari kebanyakn inovasi. Namun,
keberagaman yang lebih ditekankan di sini
adalah keberagaman kognisi. Keberagaman
kognisi ekuivalen dengan keberagaman cara
pikir dan perspektif. Sebuah kelompok akan
memiliki variasi cara merepresentasikan
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masalah dan situasi, dan dengan demikian
keberagaman solusi. Kebijaksanaan kolektif
dari kelompok lebih baik daripada penjumlahan
daripada bagiannya. Kekuatan keberagaman
berguna bukan untuk menyelesaikan tugas
rutin, melainkan untuk menemukan ide-ide
baru. Secara khusus, penyertaan perempuan
dalam sebuah kelompok akan memberikan
nilai tambah yang berharga karena perempuan
memiliki cara pandang khas yang dapat
berkontribusi bagi penciptaan inovasi.

• Penduduk muda
Penduduk muda memberikan kontribusi bagi
inovasi baik pada sisi permintaan maupun
penawaran. Dari sisi permintaan, orang
muda adalah sumber utama dari permintaan
akan produk dan jasa yang inovatif. Mereka
cenderung tidak suka dengan hal-hal lama dan
menuntut kebaruan serta kesegaran dari sebuah
produk. Tekanan semacam ini akan membuat
perusahaan dipaksa untuk senantiasa membuat
produk yang inovatif secara berkelanjutan.
Apabila jumlah penduduk muda ini menempati
proporsi yang besar dari sebuah negara, maka
kekuatan insentif untuk melakukan inovasi akan
menjadi semakin besar.
Sementara pada sisi penawaran, penduduk
muda adalah pelaku yang paling aktf dan
bersemangat dari penciptaan inovasi. Ini
karena mereka lebih bersedia untuk mengambil
risiko dan menantang status quo, dua hal yang
dibutuhkan untuk menciptakan inovasi. Kita
dapat mengamati bahwa mayoritas dari pelaku
industri kreatif merupakan orang-orang muda di
usia 20 sampai 30 tahunan.

• Perlindungan hak milik intelektual.
Negara-negara yang diakui inovativitasnya
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merupakan negara yang melindungi rezim hak
milik intelektual secara ketat. Perlindungan hak
milik dikeluarkan melalui paten dan pemberian
sanksi bagi yang memanfaatkannya tanpa izin.
Perlindungan hak milik penting agar semangat
para inovator tidak dipatahkan. Inovasi akan sulit
untuk dihasilkan apabila orang atau perusahaan
yang telah menghasilkan sumber daya yang
besar untuk penelitian dan pengembangan
mengetahui bahwa produknya dapat digunakan
secara bebas dan gratis.

• Budaya mengambil risiko
Inovasi akan lebih memungkinkan untuk terjadi
apabila orang berada di situasi di mana dia
merasa bebas dan aman untuk mengemukakan
ide baru. Tidak ada hambatan struktural,
psikologis, dan kultural bagi tiap-tiap orang
tanpa mempedulikan latar belakangnya untuk
berbicara dan menawarkan sesuatu. Dalam
kaitannya dengan pokok ini, terdapat sebuah
pengamatan yang menyatakan bahwa Asia
ketinggalan dalam hal ini. Ini karena secara
kultural, orang Asia terlalu banyak memberikan
penekanan pada pembelajaran hafalan,
kepatuhan pada otoritas, hubungan yang
hierarkis, dan konformitas. Untuk mengubah
semua ini, diperlukan revolusi mental.

B.

Inovasi Sektor
Publik: Peran
Pemerintah
dalam Inovasi

Inovasi di sektor publik adalah salah satu jalan
atau bahkan breakthrough untuk mengatasi
kemacetan dan kebuntuan organisasi di sektor
publik. Hal ini merupakan salah satu bagian dari
salah satu karakteristik sistem di sektor publik yang
rigid, kaku dan cenderung status quo yang harus
bisa dicairkan melalui penularan budaya inovasi.
Inovasi yang biasanya hanya akrab di lingkungan
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dinamis seperti di sektor bisnis, perlahan harus
dimasukkan ke lingkungan sektor publik, yang
tidak terlepas dari dinamika eksternal dan
tuntutan perubahan yang sedemikian cepat yang
terjadi di luar organisasi, di samping perubahan
di masyarakat dengan tingkat literasi yang lebih
baik, mempunyai kesadaran (awareness) yang
lebih baik akan haknya. Untuk itu, sektor publik
diharapkan setidaknya dapat menjadi sektor yang
dapat mengakomodasi dan merespons secara
cepat setiap perubahan yang terjadi.
Sebenarnya, pemerintah dalam menggalakkan
inovasi pada sektor publik telah lama diagendakan
pada pengembangan sistem inovasi nasional.
Hal ini telah menjadi agenda nasional yang
telah dituangkan pada UU No. 17 tahun 2007
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan UU
No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi. Melalui penguatan
Sistem Inovasi Nasional dapat dijadikan sebagai
wahana utama untuk peningkatan daya saing
dan kohesi sosial dalam mewujudkan masyarakat
yang sejahtera, adil, maju, mandiri, dan beradab.
Adapun ilustrasi mengenai pentingnya penguatan
sistem inovasi dalam pembangunan dapat dilihat
dalam Gambar 2.3 berikut ini.
Dalam
Gambar
2.3
terlihat
bagaimana
kecenderungan dan tantangan universal seperti
globalisasi, kemajuan iptek dan inovasi, ekonomi
pengetahuan, ekonomi jaringan dan faktor-faktor
lokalitas membentuk isu-isu kontekstual yang perlu
mendapat respons yang tepat dari pemerintah.
Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri, karena
kita selalu dihadapkan pada dorongan perubahan.
Untuk itu, penguatan sistem inovasi menjadi hal
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Gambar 2.1 Menuju
Pembangunan Indonesia
Berbasis Pengetahuan 2025
Sumber: Taufik, 2013 : 59

yang tidak bisa ditawar lagi, sistem dan budaya
inovasi menjadi investasi yang perlu diciptakan
dan ditumbuhkan dalam menjawab tantangan
perubahan.
Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa)
merupakan salah satu strategi utama dalam sistem
inovasi nasional yang mewadahi proses integrasi
antara komponen penguatannya. SIDa pada
dasarnya juga mengakomodasi RPJMN 2010-2014
melalui pendekatan pembangunan berdimensi
kewilayahan untuk mengakomodasikan dinamika
dan kapasitas daerah dalam perencanaan
pembangunan nasional. Dalam penjabarannya,
implementasi SIDa menyangkut tiga tindakan
utama yaitu penataan pilar SIDa, pengembangan
fokus prioritas dan implementasi kerangka kerja
sistem inovasi. SIDa dapat dikembangkan dengan
pengembangan dan sinkronisasi instrumen
kebijakan yang berkaitan dengan SIDa secara
baik dan menyeluruh. Instrumen kebijakan
tersebut meliputi pemangku kepentingan, kondisi
infrastruktur, dan dukungan kebijakan.
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Untuk itu, dalam mendukung keberhasilan suatu
inovasi maka menurut laporan UNDESA adanya
faktor keharusan sektor publik untuk berinovasi
karena alasan-alasan berikut:

•

Demokratisasi
Fenomena demokratisasi telah menyebar
ke seluruh dunia, melewati batas-batas
kedaulatan, ideologi, dan politik bangsabangsa.

•

Perjanjian internasional
Perjanjian internasional sebagai bagian dari
konsekuensi globalisasi dan interaksi antar
bangsa dalam rangka kerjasama.

•

Brain Drain
Fenomena human capital flight yang terjadi dari
negara berkembang ke negara maju, sehingga
terjadi ketidakseimbangan persebaran sumber
daya manusia unggulan. Alhasil, kesenjangan
sosial-ekonomi-politik antara negara maju dan
negara berkembang semakin melebar.

•

Negara pasca konflik, demokrasi dan
ekonomi transisi
Beberapa Negara yang baru saja melewati
masa konflik dan instabilitas politik akbibat
perang atau friksi kepentingan politik dalam
negeri. Saat ini mulai mengadopsi sistem
demokrasi serta mengalami transisi.

•

Moral pegawai negeri
Moralitas menjadi salah satu integritas
pegawai dalam penataan birokrasi yang lebih
baik.
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•

Sumber baru persaingan: privatisasi dan
outsourcing
Privatisasi dan outsourcing adalah fenomena
yang telah merambah sektor publik sejak
lama. Hal ini berdampak pada perubahan
struktur, budaya kerja dan lingkungan dinamis
organisasi.

Dalam hal inovasi di sektor publik, pemerintah
mempunyai 3 (tiga) peranan dalam menginovasi
kebijakan:

•

Inovasi kebijakan: arah dan inisiatif baru
kebijakan (policy innovation: new policy
direction and initiatives)
Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah
adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini
dapat diartikan bahwa setiap kebijakan publik
yang dikeluarkan pada prinsipnya harus dapat
memuat sesuatu yang baru.

•

Inovasi dalam proses pembuatan kebijakan
(innovation in the policy making process)
Pada peranan ini, yang menjadi fokus adalah
inovasi yang dapat memengaruhi proses
pembuatan atau perumusan kebijakan.
Sebagai contoh adalah proses perumusan
kebijakan yang selama ini belum dapat
dikatakan telah memfasilitasi peran serta
warga masyarakat atau stakeholders terkait.

•

Kebijakan untuk mengembangkan inovasi
dan penyebarannya (policy to foster
innovation and its diffusion)
Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan
yang khusus diciptakan untuk mendorong,
mengembangkan, dan menyebarkan inovasi
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untuk berbagai sektor.
Sebagaimana sudah diketahui secara luas bahwa
sebuah inovasi itu dapat berada dalam range
dari yang paling kompleks dan inovasi yang
transformatif sampai pada yang hanya sekedar
adaptif dan hanya bersifat incremental saja.
Untuk itu, sektor publik harus dapat mengambil
kesempatan untuk dapat menjadi yang terdepan
dan baru kemudian secara terus menerus fokus
pada pencapaian.

Gambar 2.2 Kerangka Proses
Mengelola Inovasi
Sumber: Badan Diklat DIY,
2014: 24
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Dalam konteks ini ada 4 (empat) tahapan kunci
dalam proses inovasi sektor publik, yang mana
mungkin saja satu sama lainnya tumpang
tindih atau bersentuhan dan dalam durasi
yang bervariasi. Secara sederhana proses
atau tahapan tersebut dapat disebut sebagai
tahapan-tahapan mengembangkan (develop),
mengimplementasikan (implement), mengecek
(check), dan menyesuaikan (adjust).
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Melalui proses Inovasi tersebut, jelas dalam
pelaksanaan tidak dapat terhindari dari adanya
faktor-faktor hambatan yang dapat ditemui, antara
lain:

•

Pemimpin atau pihak-pihak yang menolak
menghentikan program atau membubarkan
organisasi yang dinilai telah gagal;

•

Sangat tergantung kepada high performers
bahkan top leader sebagai sumber inovasi;

•

Walaupun teknologi tersedia, tetapi struktur
organisasi dan budaya kerja, serta proses
birokrasi yang berbelit-belit menghambat
berkembangnya inovasi;

•

Tidak ada rewards atau insentif untuk
melakukan inovasi atau untuk mengadopsi
inovasi;

•

Lemah dalam kecakapan (skills) untuk
mengelola risiko atau mengelola perubahan;

•

Alokasi anggaran yang terbatas dalam sistem
perencanaan jangka pendek;

•

Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik
vs beban tugas administratif;

•

Budaya ‘cari aman’, status quo, dan takut
mengambil risiko dalam birokrasi masih terlalu
kuat.

Walaupun masih banyak lagi faktor-faktor
penghambat/penghalang
inovasi
lainnya,
namun paling tidak 8 (delapan) faktor yang
telah teridentifikasi seperti di atas menyebabkan
minimnya inovasi dalam sektor pemerintahan.
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Untuk itu, memang sektor publik kerap
dihadapkan pada tingginya kompetisi yang
sangat ketat telah mendorong sektor swasta
untuk mengembangkan dan memandang inovasi
sebagai alat untuk meningkatkan kualitas produk,
proses, dan pelayanan dan dengan demikian
mereka mendapatkan keuntungan kompetitif dan
meningkatkan keuntungan. Walaupun arahnya
akan sedikit berbeda, namun sektor publik
pun maju dalam proses inovasi (yang ditandai
dengan kesempatan dan risiko) dengan fokus
sebagai sebuah alat untuk meningkatkan kinerja
dan produktivitas telah berkembang dengan
cukup baik, bahkan mungkin lebih menantang
dibandingkan dengan apa yang terjadi di sektor
swasta.
Selain itu, walau sektor publik sering ketinggalan
dalam banyak hal dibandingkan sektor swasta,
tetapi tidak juga bisa dikatakan bahwa sektor
publik tidak bisa mengembangkan inovasi atau
hanya sebagai pengikut dari inovasi-inovasi yang
telah dikembangkan oleh sektor swasta. Inovasi
di sektor publik hanya akan berhasil apabila
masyarakat banyak memiliki kemampuan untuk
menjangkaunya. Inovasi menjadi tidak memiliki arti
apa-apa, dan tidak membuat perbedaan apabila
tidak dapat dimanfaatkan oleh publik secara luas.
Dengan demikian, jelas sudah selayaknya Inovasi
juga harus memperhatikan budaya dan identitas
lokal, sebagai bagian dari proses adaptasi inovasi
yang lebih baik. Selain itu, adanya pemanfaatan
identitas lokal, yang tidak hanya strategis dalam
mendekatkan inovasi kepada penggunanya,
tetapi juga bagian dari apresiasi terhadap existing
budaya yang ada.
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BAB

III
PENATAAN KOTA
KREATIF YANG
LAYAK HUNI
(Kota Bandung)
Septiana Dwiputrianti, S.E., M.Com.
(Hons.), Ph.D. & Bella Ayu Pertiwi, S.I.P.
Kota Bandung sebagai Paris van Java adalah
salah satu kota kreatif yang telah melahirkan
berbagai pemikiran inovatif. Melalui walikota
M Ridwan Kamil, berbagai permasalahan
bidang pariwisata, penduduk, dan infrastruktur
diatasi dengan cara mengubah mindset warga
melalui kebijakan kultur budaya dan keilmuan.
Networking, travelling, think globally act locally,
menjadi teladan sebelum memberi perintah,
dan happiness index menjadi lesson learned
yang dapat diambil dari inovasi yang telah telah
dilakukan.

K

ota Bandung adalah kota kebanggaan rakyat
Jawa Barat. Kota yang dikenal dengan Paris
van Java ini memiliki kekayaan alam yang indah.
Secara geografis Kota Bandung dikelilingi oleh
pegunungan dan dilewati dua sungai besar, yaitu
Sungai Citarum dan Sungai Cikapundung. Ibukota
Provinsi Jawa Barat ini pun memiliki kekayaan
kuliner yang khas, mulai dari batagor, cilok,
hingga makanan super pedas seperti seblak dan
keripik singkong pedas. Tak ayal kota ini menjadi
salah satu destinasi favorit turis lokal maupun
internasional.
Pada mulanya Kota Bandung adalah kota
pertanian. Namun, seiring dengan derasnya laju
urbanisasi dan modernisasi, lahan pertanian
Kota Bandung banyak yang berubah menjadi
kawasan perumahan atau kawasan industri dan
bisnis. Akibatnya, jumlah penduduk yang terus
meningkat ditambah derasnya arus industrialisasi
dan modernisasi Kota Bandung, berbagai
permasalahan publik mulai mencuat, seperti
kemacetan, ketidakteraturan tata ruang kota,
kriminalitas, hingga kerusakan infrastruktur akibat
kurangnya kepedulian masyarakat. Munculnya
berbagai permasalahan ini kemudian diantisipasi
oleh Walikota terpilih Kota Bandung untuk periode
2013-2018, M. Ridwan Kamil. Bersama dengan
jajarannya, ia berusaha untuk menuangkan ide-ide
kreatif dalam berbagai inovasi yang diaplikasikan
sebagai solusi permasalahan. Ridwan Kamil
berusaha untuk menciptakan berbagai inovasi
agar Bandung menjadi kota layak huni yang
nyaman bagi warganya maupun bagi pengunjung
yang datang.
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A.

Permasalahan

Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang,
Bandung menemui berbagai permasalahan.
Salah
satu
permasalahan
yang
timbul
akibat perkembangan Kota Bandung adalah
menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) di
sejumlah titik jalan. Hal ini kemudian berdampak
pada kemacetan. Baik pedagang maupun pembeli
banyak yang melanggar aturan dan susah untuk
ditertibkan.
Persoalan lainnya yang muncul adalah banyaknya
wisatawan dari luar Kota Bandung yang
menghabiskan akhir pekan di kota kembang ini
sehingga pada malam-malam di akhir pekan justru
warga Kota Bandung harus ‘mengalah’ kepada
pendatang untuk berbagi hiburan dan tempat
liburan di kota ini. Kota Bandung juga masih harus
terus berbenah berkaitan dengan destinasi wisata
yang disuguhkan.
Masalah lainnya adalah ketika arus globalisasi
semakin menguasai dan masuk lebih dalam
ke dalam kehidupan masyarakat, keberadaan
adat budaya setempat pun menjadi terancam.
Masyarakat sudah mulai terbiasa dengan
kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari luar negeri
mulai dari makanan, bahasa, penampilan, hingga
cara hidup sehari-hari. Punahnya budaya setempat
bisa jadi ancaman yang nyata. Padahal, budaya
merupakan jati diri sebuah bangsa yang harus
dipertahankan walaupun tidak dapat dinafikan juga
bahwa kemampuan dalam menghadapi persaingan
global juga sangat dibutuhkan. Semestinya warga
Bandung mampu menghidupi budayanya dengan
prinsip think globally act locally.
Dari sisi infrastruktur, Kota Bandung seolah belum
siap untuk mengakomodir kehadiran wisatawan.
Misalnya, setiap akhir pekan sudah merupakan
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hal yang wajar ketika jalan-jalan di Kota Bandung
macet karena dipadati oleh kendaraan-kendaraan
yang berasal dari luar daerah. Kondisi jalan
yang tidak terlalu lebar menjadi semakin sempit
dengan adanya parkir liar dan pedagang kaki
lima, ditambah lagi banyaknya jalan berlubang
yang sangat membahayakan, terlebih lagi ketika
hujan dan banjir. Ruang-ruang publik yang ada
pun belum cukup memadai. Masih banyak taman
kota yang tidak terurus dengan baik. Kesadaran
warga untuk turut menjaga fasilitas umum masih
dirasa sangat kurang.

B.

Potensi

01.

Bandung memiliki potensi dan kekuatan yang
menjadi modal untuk membenahi kota. Bagaimana
peran pemerintah dalam mengelola potensi untuk
menyelesaikan masalah perkotaan, menjadi titik
sentral pembangunan kota. Pemahaman yang
utuh atas berbagai potensi tersebut harus dikuasai
agar modalitas dari inovasi yang dilakukan dapat
berjalan dengan baik.

Potensi wisata kuliner dan belanja
Pariwisata merupakan salah satu potensi atau
modal yang cukup besar dan menarik dimiliki oleh
Kota Bandung. Sektor pariwisata bisa dikatakan
sebagai sektor yang berperan sebagai roda
perekonomian di kota kembang ini. Ada banyak
jenis pariwisata yang ditawarkan oleh Kota
Bandung, mulai dari pariwisata berbentuk barang
yang menawarkan aneka jajanan dan makanan
khas hingga jasa.
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Gambar 3.1 Aneka Jajanan
Sumber: www.seratour.info

Wisata mode merupakan salah satu daya Tarik
Kota Bandung. Turis dari negara tetangga seperti
Malaysia seringkali datang jauh-jauh ke Bandung
hanya untuk berbelanja mode. Hasil produksi
mode, misalnya yang berupa sepatu ataupun
baju telah banyak yang diekspor ke luar kota
bahkan ke luar negeri. Fakta ini mengukuhkan
Bandung sebagai salah satu pusat industri
kreatif termaju di Indonesia. Hal ini didukung oleh
terbukanya bandara internasional yang ada di
Bandung sehingga turis mancanegara khususnya
yang berasal dari Malaysia dan Singapura bisa
langsung datang ke Bandung tanpa harus ke
Jakarta terlebih dahulu.

Gambar 3.2 Tempat Berbelanja
Sumber:
www.liburanbandung.web.id
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Ada pun pariwisata jasa di Bandung berupa tawaran
wisata alam. Kesejukan Kota Bandung menjadi
modal yang tentunya sangat menguntungkan,
terutama pada jasa-jasa penginapan. Berdasarkan
data yang diperoleh dari RPJMD Kota Bandung
tahun 2013, Kota Bandung memiliki 472 restoran,
14 bar, 89 hotel berbintang, dan 190 hotel melati.
Bandung merupakan pilihan obyek wisata bagi
warga Jakarta dan sekitarnya dalam mengisi
waktu libur akhir pekan. Tawaran obyek wisata
jasa berupa gedung-gedung bersejarah juga
menjadi destinasi menarik untuk dikunjungi
Gambar 3.3
Gedung Sate dan Taman Gajah

Sumber:
www.megatransindonesia.com

02.

Penduduk
Dengan luas 167,67 km2, Kota Bandung memiliki
sekitar 2,3 juta jiwa penduduk (bandung.go.id).
Bandung kini semakin sesak bukan hanya oleh
penduduk asli tetapi juga oleh pendatang. Di
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sisi lain, sebagai kota yang memiliki perguruan
tinggi terbanyak di Indonesia, Bandung memiliki
universitas-universitas
terbaik
se-Indonesia
seperti ITB, UNPAD, UPI, UNPAR, dan universitas
lainnya.
Berdasarkan grafik komposisi penduduk yang
dijabarkan dalam profil kesehatan Kota Bandung,
grafik berbentuk limas (expansive) atau disebut
piramida penduduk muda di mana penduduk usia
muda lebih banyak ketimbang usia dewasa dan
tua (dinkes.bandung.go.id). Penduduk usia muda
berada pada kisaran 20-29 tahun. Sehingga selain
menjadi potensi peningkatan jumlah penduduk,
kondisi ini bisa dikatakan juga sebagai bonus
demografi untuk kota Bandung.

03.

Sesuai dengan karakter dan sifat alamiahnya,
penduduk yang didominasi usia muda menjadikan
Bandung sebagai kota yang melahirkan karyakarya kreatif dan inovatif. Di samping itu, Bandung
juga dikenal sebagai kota yang memiliki banyak
komunitas. Warga Bandung senang menciptakan
komunitas berdasarkan hobi atau kesukaan.
Komunitas-komunitas ini ternyata tidak hanya
dimiliki oleh kalangan muda tetapi juga dimiliki
oleh kalangan tua. Hal ini menunjukkan bahwa
warga Bandung memiliki modal sosial yang cukup
baik. Interaksi antar warga mudah terjalin dengan
adanya komunitas ini.

Infrastruktur
Di kota ini, masih banyak ditemukan bangunanbangunan peninggalan Belanda. Keindahan
bangunan berasitektur kolonial itulah yang salah
satunya menyebabkan Bandung disebut sebagai
Paris van Java. Keindahan Bandung membuat
kota ini sering kali dikunjungi sebagai destinasi
wisata oleh wisatawan dalam dan luar negeri.
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Bahkan konferensi tingkat dunia pernah digelar
di kota kembang ini, yakni Konferensi Asia-Afrika
pada tahun 1955. Pada sektor pendidikan, Kota
Bandung memiliki salah satu perguruan tinggi
terkemuka, yaitu Institut Teknologi Bandung yang
juga merupakan bangunan bersejarah. Kota
Bandung juga memiliki banyak tempat-tempat
belanja mulai dari factory outlet hingga mal-mal
besar. Infrastruktur berupa sarana prasarana
penunjang seperti kondisi jalan dan lahan parkir
juga sudah dimiliki Kota Bandung. Lahan-lahan
kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai taman
kota ataupun ruang publik lainnya.

C.

Inisiatif

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil telah
membuahkan berbagai ide unik dan inovasi
kreatif. Mengawali karir dengan menjadi arsitek,
dosen, sekaligus aktivis sosial. Lulusan Master of
Urban Design, University of California, Berkeley
ini pun mengaplikasikan ilmu dan pengalaman
semenjak kuliah dan bekerja di Amerika untuk
mengembalikan nama besar Kota Bandung
sebagai Kota Kembang kebanggaan Jawa
Barat sesuai dengan visi Kota Bandung, yakni “
Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman
dan Sejahtera”
Terobosan inovasi yang telah dilahirkan oleh
beliau dalam masa satu tahun (2013-2014)
kepemimpinannya bisa dikatakan sudah cukup
banyak dan unik. Inovasi-inovasi yang beliau
ciptakan hampir semuanya diterima dengan baik
oleh masyarakat Kota Bandung. Hal ini dikarenakan
dalam melakukan inovasinya Walikota Bandung
berorientasi pada manusia dengan kebijakan
perubahan kultur budaya ke arah yang lebih baik.
Konferensi Kota Layak Asia Timur tahun 2008
menyebutkan bahwa manusia adalah aset paling
potensial yang dimiliki oleh sebuah kota9. Dalam
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akun Twitter-nya, Ridwan Kamil menyampaikan
10 poin penting sebagai acuan baginya dalam
membangun peradaban Kota Bandung yang
sebelumnya
pernah
disampaikan
dalam
pertemuan walikota seluruh dunia di Singapura
pada awal tahun 2014 ini:

1. Kota harus berpusat pada kebahagiaan

manusianya. Kota stress melahirkan generasi
stress;

2. Kota harus merangkul teknologi. Teknologi

mengakselerasi perubahan dan memudahkan
interaksi;

3. Asas saling percaya (trust) yang tinggi antar
warga kota dan pemerintah menjadi fondasi
utama kemajuan kota;

9 Gwee, June. 2012, Case Studies
in Public Governance: Building
institutions in Singapore.

4. Tidak ada kota yang persis sama. Solusi
ekonomi kota harus berbasis lokalitas dan tidak
digeneralisasi;

5. Kesuksesan ekonomi kota berbanding lurus

dengan peningkatan kualitas lingkungan kota;
Livable Environment;

6. Transparansi dan open government harus jadi
agenda reformasi. Hal ini akan meningkatkan
partisipasi publik;

7. Kota harus punya jiwa dan wajah khas. Urgensi

penguatan karakter di tengah makin miripnya
kota di mana-mana;

8. Kebahagiaan atau happiness harus jadi ukuran
baru kemajuan sebuah bangsa/kota. Ruang
kota harus bikin kangen;

9. Kota harus inklusif. Ramah anak, wanita dan
kaum minoritas lainnya. Selama ini kota terlalu
male oriented;
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10.

Kota harus mau berkolaborasi sambil
berkompetisi. Networking is everything.

10 http://regional.kompas.com/
read/2014/06/02/1550141/10.
Poin.yang.Disampaikan.Ridwan.
Kamil.di.Depan.Wali.Kota.
Sedunia diakses pada tanggal 13
Juli 2014 Pukul 08.20 WIB

Kesepuluh poin penting di atas merupakan acuan
Walikota Bandung beserta jajarannya dalam
menjalankan roda pemerintahan daerah Kota
Bandung pada periode 2013-2018. Walikota
Bandung berkeyakinan bahwa perubahan dan
perbaikan kota sangat tergantung pada sikap
dari warga Kota Bandung secara keseluruhan.
Belajar dari pendekatan pembangunan kota kreatif
(Landry, 2000; Florida, 2002) dan transformasi
kota yang sukses seperti pendapat Bibao dan
Glasgow dapat diketahui bahwa banyak kota
yang telah memulai untuk meningkatkan ‘image’
budaya dan kehidupan mereka. Strategi kota-kota
tersebut termasuk pada perbaikan lingkungan kota
yang secara aktif membangun kegiatan maupun
aktivitas yang berfokus pada ketertarikan yang
signifikan yang dapat menarik pengunjung baik
turis maupun penduduk setempat10. Inovasi yang
coba dilakukan oleh Walikota Bandung dimulai
dengan menanamkan nilai-nilai positif pada warga
sehingga dapat membentuk masyarakat yang
berbudaya. Menurut Ridwan Kamil, berbagai
persoalan yang ada di Kota Bandung dapat
diselesaikan melalui dua cara yakni melalui ilmu
dan budaya. Atas dasar itulah, inovasi tata Kota
Bandung sangat dekat dengan;
(1) Pemanfaatan teknologi sebagai salah satu
cara menyelesaikan masalah melalui ilmu; dan
(2) Melalui budaya dengan menggandeng hampir
setiap elemen serta komunitas yang ada di
masyarakat Kota Bandung. Salah satunya dengan
menciptakan berbagai gerakan sosial, melibatkan
partisipasi masyarakat.
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Selama setahun terakhir, berbagai inovasi
yang didasari oleh roh kearifan lokal maupun
perkembangan keilmuan telah dicanangkan.
Meskipun masih berproses, inovasi-inovasi yang
memperoleh dukungan antusias dari para aparat
tersebut mulai menunjukkan hasil yang positif,
bahwa inovasi-inovasi tersebut berjalan dengan
baik dan bermanfaat secara nyata.

01.

Inovasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Setiap PNS di jajaran pemerintahan Kota Bandung
diwajibkan memiliki akun Twitter, baik atas nama
pribadi maupun atas nama instansi. Pemanfaatan
media sosial diharapkan dapat mempercepat
respons aparat dalam menangani keluhan warga.
Hal ini terbukti dengan banyaknya twit keluhan dari
warga yang masuk ke akun Twitter Ridwan Kamil
dan dinas-dinas terkait. Saat ini, tempat-tempat di
Kota Bandung seperti di tempat ibadah, Tamantaman kota telah dipasang wi-fi gratis untuk warga
sehingga warga bisa mengakses informasi melalui
internet di berbagai tempat umum secara gratis
dan mudah.

02.

Inovasi Sumber Daya Manusia (SDM)
Aparatur pemerintah Kota Bandung
Faktor utama sebuah perubahan sangat tergantung
pada bagaimana sumber daya manusianya
merespons. Tidak akan terjadi perubahan
manakala manusia di dalamnya resisten terhadap
perubahan. Terlebih lagi jika perubahan budaya
yang memerlukan kerja keras pembiasaanpembiasaan yang pada awalnya harus terus
diingatkan bahkan dipaksakan jika diperlukan.
Perbaikan dari sisi sumber daya manusia menjadi
fokus Walikota Bandung, khususnya sumber daya
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manusia di lingkungan pemerintah Kota Bandung.

•

Inovasi peningkatan kuantitas SDM
Secara kuantitas dalam menjalankan roda
pemerintahan, menurut Ridwan Kamil, Kota
Bandung masih kekurangan sekitar dua ribu
PNS. Walaupun Pemkot Bandung sudah
meminta tambahan PNS, namun belum ada
penambahan PNS hingga saat ini. Untuk
menyiasati kekurangan PNS, Ridwan Kamil
selaku Walikota Bandung membuat sebuah
program yakni ‘Bandung Memanggil’. Bandung
Memanggil merupakan sebuah program
magang di Pemkot Bandung yang diberikan
kepada mahasiswa untuk membantu dan
mengaplikasikan ilmunya secara langsung
dalam pembangunan Kota Bandung. Hal ini
tentunya sangat menguntungkan kedua belah
pihak: pemerintah mendapatkan tambahan
SDM yang dibutuhkan, dan mahasiswa
mendapatkan pengalaman kerja yang
berharga.

•

Inovasi peningkatan kualitas SDM
Untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur
Pemerintah Kota Bandung, Ridwan Kamil
telah menandatangani beberapa perjanjian
atau MoU dengan pihak luar, baik di dalam
negeri melalui universitas yang ada di sekitar
Bandung, maupun di luar negeri melalui
pemerintah negara asing. Jajaran aparat
Pemerintah Kota Bandung dilatih untuk
meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris
untuk kemudian menjadi bekal dalam menggali
ilmu pada pemerintah negara Singapura
melalui program magang yang merupakan
kerjasama Kota Bandung dan Singapura.
Selain itu, Walikota Bandung juga memberi
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kesempatan kepada jajaran Pemerintah Kota
Bandung untuk berjalan-jalan ke luar negeri
guna mendapat suplai ide-ide kreatif dalam
pembangunan kota. Ridwan Kamil percaya
bahwa travelling is everything. Banyak
inovasi di Bandung yang lahir sebagai adopsi
dari kreativitas yang ada di negara-negara
asing yang dikunjungi, seperti bus Bandros
(Bandung Tour on the Bus) yang merupakan
bus tingkat dengan desain klasik, bus sekolah
dengan gambar unik hewan-hewan langka,
dan menciptakan lapangan-lapangan sepak
bola untuk umum dengan kualitas rumput
yang baik seperti yang dimiliki oleh Brasil
yang telah sukses melahirkan pemain-pemain
bola profesional. Hal-hal seperti itu diperoleh
melalui hasil pengamatan setelah berjalanjalan ke luar negeri.

03.

Inovasi Pembiayaan Pelayanan Publik
Beberapa perubahan terutama yang terkait
pembangungan ataupun perbaikan infrastruktur
sudah pasti memerlukan anggaran dalam
pelaksanaannya. Sedangkan anggaran di instansi
pemerintahan yang berumber dari dana APBD
jumlahnya terbatas. Salah satu inovasi yang
dilakukan oleh Ridwan Kamil dalam pembangunan
Kota Bandung adalah dalam mengumpulkan dana
untuk biaya pembangunan di luar APBD. Ridwan
Kamil sadar betul bahwa dana APBD yang dimiliki
oleh Pemerintah Kota Bandung sangat minim
untuk mewujudkan semua visi misinya selama ia
menjabat. APBD Kota Bandung pada tahun 2014
sebesar 5,16 Triliun di mana 53% nya dialokasikan
untuk belanja tidak langsung, salah satunya
untuk belanja pegawai, sedangkan 47% untuk
belanja pembangunan. Padahal pembangunan
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infrastruktur dan pembenahan Kota Bandung tentu
saja memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh
karena itu, Ridwan Kamil berinisiatif untuk mencari
anggaran dari dana-dana CSR perusahaan
swasta maupun dana dari pemerintah asing. Pada
awal tahun 2014, Ridwan Kamil beserta beberapa
kepala dinas di Kota Bandung berkunjung ke
Eropa selama satu pekan guna mencari dana
CSR. Ridwan Kamil yakin bahwa ada banyak dana
baik dari pemerintah maupun pihak swasta di luar
negeri yang dapat ditarik. Hasilnya pun cukup
memuaskan. Ridwan Kamil berhasil mendapatkan
dana dan juga perjanjian kerja sama dengan tiga
negara di Eropa, yakni Belanda, Jerman, dan
Perancis, selain perjanjian kerja sama dengan
pemerintah negara Singapura dan Jepang.
a. Dari Belanda, Ridwan Kamil mendapatkan
dana hibah dari perusahaan Vitten Evides
yang merupakan perusahaan air Belanda.
Dana hibah yang didapat sebesar 5 hingga
10 juta euro. Dana tersebut akan dialokasikan
urusan air di Kota Bandung;
b. Dengan Perancis, Ridwan Kamil membuat
kerja sama sister city antara Bandung dan
Perancis. Ridwan Kamil juga berharap akan
pembangunan Bandung Skywalk dari hasil
kerja sama tersebut;
c. Dengan Jerman Ridwan kamil berkeinginan
untuk membangun monorel di Kota Bandung.
Inovasi anggaran yang dilakukan Ridwan Kamil
tersebut merupakan langkah nyata dari konsep
untuk menciptakan Entrepreneurship Government
di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dalam
konsep tersebut, pemerintah kota tidak lagi hanya
memanfaatkan resources dari dalam tetapi juga
bisa mencari pemasukan dari luar. Secara lebih
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rinci, beberapa terobosan Ridwan Kamil dalam
mengumpulkan dana pembangunan Kota Bandung
dari luar APBD yakni:
a. Proaktif mencari pemasukan di luar APBD
dengan mencari danmenawarkan permohonan
bantuan dari pihak luar;
b. Networking dan trust yang dimilikinya dari
pengalamannya selama 10 tahun sebagai
arsitek pada perusahaan konsultan miliknya
menjadi modal dalam ‘memasarkan’ Kota
Bandung;
c. Membentuk forum BUMN Peduli Bandung
Juara, yang merupakan perjanjian antara
Pemkot Bandung dengan BUMN khususnya
yang berkantor di Kota Bandung untuk turut
serta membantu;
d. Membuat Buku Inovatif CSR yang isinya
memuat menu yang bisa dipilih baik oleh
BUMN maupun pihak asing baik (swasta atau
pemerintah luar negeri) untuk memilih bantuan
seperti apa yang akan diberikan;
e. Menyewa perusahaan internasional dalam
rangka menjaring dana-dana CSR ada di
negara-negara maju.

04.

Inovasi Sosial Melibatkan Partisipasi
Masyarakat
Membangun jaringan merupakan mekanisme
baru dalam berhubungan dengan pihak lain
terutama pihak luar. Hal ini penting sebab melalui
pembangunan jaringan yang baik dan efektif, pihakPenataan Kota Kreatif yang Layak Huni (Kota Bandung)
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pihak yang berkepentingan dalam pembangunan
Kota Bandung dapat terakomodasi dalam pola
partisipasi yang disepakati bersama. Kultur
masyarakat Kota Bandung yang masih kental akan
kebersamaan dalam sebuah komunitas dipahami
dan dimanfaatkan betul oleh Walikota Bandung.
Ridwan Kamil berupaya menggerakkan warga
untuk mendukung program-program pemerintah
kota. Selain itu, Ridwan Kamil berusaha untuk
dapat memfasilitasi beberapa komunitas yang
ada di Bandung dalam berekspresi. Beberapa
terobosan Pemerintah Kota Bandung dalam
membangun jaringan bersama warga dalam
menjaga lingkungan sekitar serta mempertahankan
budaya Sunda di antaranya adalah:
a. Gerakan Pungut Sampah (GPS),
merupakan salah satu gerakan
cinta lingkungan yang melibatkan masyarakat,
pelajar dan pegawai swasta serta pegawai
pemerintah
untuk
memungut
sampah
selama 5 – 10 menit setiap harinya sebelum
memulai aktivitas pada hari Senin, Rabu, dan
Jumat. Dalam gerakan ini, Pemkot Bandung
melakukan fasilitasi dengan menyediakan
plastik untuk wadah sampah. Antusiasme
warga Bandung cukup besar, terlihat dari
banyaknya warga yang mengirim dan
melaporkan kegiatan GPS di lingkungannya
masing-masing ke Twitter Ridwan Kamil.
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Gambar 3.4
Twitpic RK GPS dan Poster GPS
Sumber:
https://twitter.com/ridwankamil

b. Gerakan Sejuta Biopori merupakan
sebuah gerakan yang dicanangkan oleh
Pemerintah Kota Bandung dengan harapan
dapat mengurangi dampak buruk yang
terjadi ketika musim penghujan serta sedikit
mengurangi jumlah sampah terutama sampah
organik sehingga sampah organik dapat
dimanfaatkan kembali sebagai pupuk alami
untuk tanaman. Pada pelaksanaannya di
lapangan, gerakan sejuta biopori dilakukan oleh
masyarakat secara bersama-sama oleh warga
Bandung, mulai dari pegawai pemerintah, TNI,
pelajar, dan warga. Pemerintah Kota Bandung
memfasilitasi gerakan ini dengan memberikan
seragam sekaligus nama bagi relawan
sejuta biopori yakni relawan lingkungan
(rompi hijau). Selain itu juga pemerintah
meminjamkan alat untuk mencangkul dan
melubangi tanah untuk lubang resapan biopori
bagi warga Bandung yang akan melakukan
gerakan sejuta biopori. Pemerintah Kota
Bandung juga mengadakan lomba-lomba
terkait gerakan sejuta biopori untuk menarik
masyarakat sekaligus menyosialisasikan
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kegiatan ini. Gerakan sejuta biopori ini secara
tidak langsung juga membentuk sebuah
komunitas positif yang diikuti oleh berbagai
kalangan masyarakat di kota bandung.
Himbauan dan ajakan kegiatan sejuta biopori
ini dapat dilihat langsung melalui video http://
www.youtube.com/watch?v=gDhwS8FiQE. Warga Bandung terutama pemuda dan
pemudinya turut bergerak untuk membuat
lubang resapan biopori ini. Pembuatan lubang
biopori ini berguna untuk mengurangi banjir
sebab lubang tersebut diisi dengan sampah
organik sehingga sedikit banyak membantu
mengurangi pembuangan sampah ke Tempat
Pembuangan Sampah (TPS). Sampah
organiknya pun dapat dijadikan pupuk organik
untuk menyuburkan tanah. Ketika musim
penghujan, lubang-lubang biopori ini berguna
untuk menampung air hujan.

Gambar 3.5
Gerakan Sejuta Biopori
Sumber:
https:/facebook.com/ridwankamil
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05.

Inovasi Pembangunan Taman-taman Tematik

Gambar 3.6
Taman Tematik (Taman Lansia,
Taman Musik,Taman Pustaka Bunga,
Taman Persib, Taman Jomblo, Taman
fotografi)

Kota Bandung memiliki tidak kurang dari 300
taman kota. Rencananya, setiap taman tersebut
akan dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga
mampu menjadi ruang publik yang memberikan
oase bagi warganya. Taman-taman tersebut
akan dibuat dengan tema khusus dan dibingkai
oleh tujuan tertentu. Beberapa taman yang telah
dikembangkan dan direvitalisasi misalnya taman
lansia, taman persib, taman musik, taman bunga,
taman jomblo, taman fotografi, taman fitness dan
taman film yang semuanya dapat diakses secara
gratis oleh warga.

Gambar 3.7
Taman Fitness dan Taman Film

Sumber:
https:/facebook.com/ridwankamil
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06.

Inovasi Perubahan Mindset dan Budaya
Salah satu kendala dalam implementasi sebuah
inovasi adalah penolakan stakeholders. Mereka
yang resisten terhadap inovasi karena hal itu akan
memaksa mereka mengubah hal-hal yang selama
ini telah menjadi kebiasaan. Ridwan Kamil selaku
walikota telah membuat sebuah gebrakan baru
melalui inovasi pembangunan kultur. Sasaran dari
inovasi ini adalah sumber daya manusia, baik itu
aparatur pemerintah maupun warga Kota Bandung
secara umum.
Dalam setiap orasinya, seringkali Ridwan Kamil
menyatakan bahwa perlu ada perubahan budaya
pada warga Bandung khususnya aparatur
pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan
Bandung. Menurutnya, persoalan Bandung
sebaiknya diselesaikan dengan ilmu dan budaya.
Berkaitan dengan budaya, diakuinya bahwa
beberapa persoalan justru lebih membutuhkan
solusi atau pendekatan budaya ketimbang ilmu.
Budaya ini berkaitan dengan sikap dan kebiasaan.
Kebiasaan aparat pemerintah yang lambat dalam
merespons persoalan publik diubah oleh Ridwan
Kamil dengan menerapkan kebijakan bahwa
setiap aparat pemerintah wajib memiliki akun
Twitter. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat
dapat melaporkan masalah yang dihadapinya
secara langsung dan aparat bisa meresponsnya
dengan cepat dan tanggap.
Perubahan budaya juga dilakukan untuk warga
Bandung pada umumnya. Misalnya saja keluhan
yang sering kali muncul adalah sekalipun
tempat sampah telah disediakan dengan cukup
oleh Pemerintah Kota Bandung di jalan-jalan,
nyatanya masih banyak warga yang membuang
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sampah tidak pada tempatnya. Hal lain yang
juga mengganggu adalah masalah pengemis dan
anak jalanan. Meskipun razia dan anak jalanan
telah sering dilakukan, tetapi masih ada saja
yang berkeliaran. Padahal kepada pengemis,
pemerintah telah menawarkan mereka pekerjaan
yang lebih layak sebagai pembersih jalanan,
namun mereka justru menolaknya dengan alasan
penghasilan sebagai pengemis lebih besar
ketimbang gaji yang ditawarkan oleh Pemerintah
Kota Bandung sebagai pembersih jalanan. Sikap
mental semacam ini merupakan cerminan dari
masalah budaya yang akut. Harus diakui bahwa
untuk mengubahnya tentu dibutuhkan waktu yang
tidak singkat.
Di Bandung banyak
hal berbasis
komunitas, perubahan
di Kota Bandung
juga akan berbasis
komunitas sebab
orang-orang Bandung
senang bergerak
bersama (Ridwan
Kamil)

Pada hari-hari tertentu, Pemerintah Kota Bandung
mengusung tema yang berbeda, di antaranya:

1. Senin Gratis Naik DAMRI bagi pelajar yang
berseragam, bertujuan untuk membiasakan
pelajar di Kota Bandung memilih kendaraan
umum dari pada kendaraan pribadi;

2. Selasa “No smoking day”;
3. Rebo Nyunda, pelajar dan pegawai negeri sipil
di Kota Bandung diharuskan menggunakan
pakaian daerah sekaligus berbahasa Sunda;

4. Kamis Inggris, hari di mana pegawai dianjurkan
bahkan diharuskan untuk menggunakan
bahasa Inggris dalam berkomunikasi;

5. Jumat bersepeda, pegawai negeri sipil

khususnya dan masyarakat Bandung pada
umumnya dihimbau untuk menggunakan
sepeda menuju kantor maupun sekolah pada
hari jumat. Harapannya kegiatan ini dapat
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mengurangi polusi dan kemacetan di Kota
Bandung;

6. Sabtu Hari cinta produk Lokal, di mana setiap

sabtu malam Pemerintah kota Bandung
mengadakan Bandung Culinary Night yang
kegiatannya diselenggarakan berpindahpindah tempat;

7. Minggu car free day.

Sumber:
https://twitter.com/ridwankamil
Gambar 3.8
Agenda Mingguan Kota Bandung
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Masing-masing
hari
bertema
tersebut
sesungguhnya memiliki misi khusus tertentu,
misalnya, dengan mencanangkan sehari tanpa
merokok, sehari bersepeda, dan sehari bebas
kendaraan mobil, pemerintah ingin menjadikan
warganya lebih sehat sekaligus lebih mencintai
lingkungan. Dengan membuat hari Rebo Nyunda,
pemerintah berkeinginan agar budaya lokal tetap
terjaga. Dengan mencanangkan hari Sabtu cinta
produk lokal, pemerintah ingin memberdayakan
ekonomi lokalnya terutama dalam bidang
makanan.
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D.

Manfaat

Inovasi-inovasi yang diciptakan Pemkot Bandung
tidak ada nilainya jika tidak bermanfaat dan tidak
dapat dinikmati oleh warga Bandung dan wisatawan
yang berkunjung ke kota tersebut. Sesuai dengan
visi Kota Bandung, yakni “Terwujudnya Kota
Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”,
warga Bandung kini sudah dapat merasakan
langsung manfaat atas inovasi-inovasi yang sudah
berjalan. Beberapa manfaat tersebut di antaranya
adalah:

1. Tujuan destinasi rekreasi warga Kota Bandung

kini tidak hanya melulu pergi ke mal-mal, tetapi
bisa pergi ke Taman-taman kota bersama
dengan keluarga;

2. Bandung kini memiliki bus Bandros, bus
pariwisata dengan atap terbuka sebagai
transportasi publik untuk berwisata keliling
Kota Bandung;

3. UMKM khususnya yang bergerak dibidang

makanan memiliki tempat menarik dalam
menjajakan dagangannya yakni dengan
adanya event mingguan ‘Bandung Culinary
Night’ sekaligus menjadi obyek wisata kuliner;

4. Beberapa komunitas telah terakomodir dengan

disediakannya tempat berekspresi seperti
taman persib bagi kumpulan pencinta olah
raga sepak bola, taman film untuk menonton
film secara gratis bagi penggemar film, taman
musik, taman jomblo, taman fotografi, dan
masih banyak lagi taman lainnya;

5. Kesadaran akan kebersihan sudah mulai
ditanamkan pada pola pikir masyarakat.
Setiap tiga hari dalam sepekan, masyarakat
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Indonesia itu
memiliki kekuatan
sosiologis dan gotong
royong yang kalau
dipanen dalam
hal pembangunan
hasilnya bisa luar
biasa. Kuncinya ada
pada pemimpinnnya
yang mau memotivasi
(Ridwan Kamil)

secara bergotong-royong memungut sampah
yang ada di sekitarnya.

6. Keluhan warga cepat mendapat respons dari

jajaran aparat pemerintah dengan adanya
kepemilikan akun media sosial dari setiap
dinas serta aparat pemerintah;

7. Kontribusi dari berbagai perguruan tinggi yang

ada di Bandung dapat lebih terlihat dengan
adanya program magang di lingkungan
Pemkot Bandung serta dengan adanya inisiatif
Pemkot Bandung untuk menggandeng ITB
dan beberapa perguruan tinggi lainnya;

8. Penggunaan bahasa Sunda dan pakaian adat

Sunda kembali membumi di Kota Bandung.
Tercipta sebuah rasa bangga akan budaya
Sunda;

9. Pembiayaan pelayanan publik tidak lagi
bergantung
sepenuhnya
sepenuhnya.

E.

Kendala
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pada

APBD

Inovasi yang dilakukan oleh Ridwan Kamil
diterima oleh sebagian besar kalangan warga
di Kota Bandung, terutama kalangan muda. Hal
ini dikarenakan inovasi yang diterapkan sangat
erat kaitannya dengan pengembangan dan
pelestarian budaya, fasilitasi interaksi antar warga,
serta gerakan-gerakan sosial dalam menjaga
kelestarian lingkungan. Namun demikian, inovasi
tersebut bukan berarti tidak menemui banyak
kendala di lapangan. Walaupun tujuan dari inovasi
hampir seluruhnya bersifat positif namun pada
pelaksanaannya inovasi yang telah dihasilkan
tidak mudah sampai kepada stakeholders karena
adanya kendala internal dan eksternal. Kendala
internal berkaitan dengan substansi promosi yang
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belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan
baik. Kendala eksternal berkaitan dengan belum
optimalnya alur informasi di antara aktor yang
terlibat. Beberapa kendala yang dihadapi oleh
Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan
inovasi dalam kurun waktu kurang dari satu tahun
belakangan ini di antaranya adalah:

1. Pembangunan serta perbaikan infrastruktur
yang ada di Kota Bandung memerlukan dana
yang cukup besar, namun anggaran yang
dimiliki pemerintah sangat terbatas;

2. Pemerintah Kota Bandung membutuhkan
aparatur pemerintah yang berkompeten
dengan skill bahasa Inggris serta wawasan
tata pemerintahan yang baik;

3. Belum semua warga Bandung mau diajak

untuk mengubah kebiasaan buruk yang dapat
merusak lingkungan. Gerakan-gerakan sosial
dalam menjaga lingkungan dan fasilitas umum
masih terus membutuhkan pendampingan
dari pemerintah;

4. Masih ditemui penolakan-penolakan yang

berasal dari warga sehingga membutuhkan
sosialisasi yang masif agar warga sepenuhnya
dapat mendukung setiap program pemerintah.

Berbagai kendala di atas mengakibatkan terjadinya
sumbatan (bottleneck) dalam proses jejaring
inovasi di bidang administrasi negara. Untuk
mengatasinya, pemerintah perlu memperhatikan
bagaimana besaran dukungan yang tepat terhadap
program yang akan diimplementasikan. Terdapat
tiga macam dukungan yang mesti diperhatikan
optimalisasinya oleh pemerintah, di antaranya
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dukungan yuridis, dukungan politik, dan dukungan
keterlibatan masyarakat.
Gambar 3.9
Dukungan yang Dibutuhkan
dalam Implementasi Program
Inovasi

1. Dukungan Yuridis
Sebuah program inovasi akan lebih kuat
dalam pelaksanaan jika ada dasar hukum
yang jelas seperti surat keputusan, peraturan
daerah, peraturan pemerintah ataupun
undang-undang. Terobosan inovasi yang ada
di Kota Bandung dalam kurun waktu satu
tahun pertama Walikota Bandung Ridwan
Kamil lebih banyak baru sebatas ajakan atau
himbauan, belum pada tahap pembuatan
peraturan daerah. Hendaknya berbagai inovasi
tersebut dilandaskan pada aturan tertentu
agar keberlanjutannya dapat dipastikan.

2. Dukungan Politik
Dukungan politik sangat berpengaruh terhadap
dukungan anggaran yang akan dialokasikan
terkait program inovasi. Dukungan politis dan
komitmen eksekutif maupun legislatif (kepala
daerah dan DPRD) dalam mewujudkan inovasi
sangatlah penting karena dalam implementasi
dan replikasi inovasi dibutuhkan anggaran
yang memadai. Penetapan anggaran ini
memerlukan dukungan dari DPRD. Komitmen
tersebut terwujud dengan adanya anggaran
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yang memadai melalui pengalokasian dana
APBD. Dalam waktu dekat ini salah satu
bentuk dukungan DPRD Kota Bandung
terhadap salah satu Inovasi di Kota Bandung
misalnya dengan mengalokasikan sekitar 600
miliar untuk kebutuhan infrastruktur di Kota
Bandung pada tahun 2014.

3. Dukungan Masyarakat
Dukungan masyarakat selaku penerima
manfaat program inovasi menjadi sangat
berarti sebagai pendorong untuk terus
melanjutkan program inovasi yang telah
dilakukan. Respons positif dan antusiasme
masyarakat terhadap gerakan-gerakan yang
diciptakan oleh Ridwan Kamil menjadi salah
satu bentuk dukungan masyarakat. Misalnya
di setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat
banyak sekali kiriman foto GPS (Gerakan
Pungut Sampah) dari warga ke alamat Twitter
Ridwan Kamil.

F.

Lesson Learned

Terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil
dari inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah
Kota Bandung. Pelajaran tersebut dapat dipetik
dan ditiru oleh kota-kota lain di Indonesia yang
ingin menata kotanya dengan berbasis pada
kearifan lokal yang sengaja dikondisikan oleh
Pemerintah Kota Bandung. Beberapa pelajaran
tersebut di antaranya adalah:

1. Networking is everyting. Networking menjadi
kunci utama Pemerintah Kota Bandung dalam
menggalang massa serta dana;

2. Travelling is investing. Travelling sebagai

salah satu cara Pemerintah Kota Bandung
dalam berinovasi. Dengan mengamati dan
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memodifikasi ulang inovasi yang telah ada di
luar negeri, Kota Bandung menjadi kota yang
kreatif;

3. Think Globally Act Locally. Berpikir jauh
ke depan, global, dan masif namun tetap
berpegang pada nilai-nilai lokal. Jangan
sampai budaya setempat hilang seiring
dengan pertumbuhan kota;

4. Menjadi teladan sebelum memberi perintah.

Walikota beserta jajarannya terlebih dahulu
memberikan
contoh.
Misalnya,
untuk
menggiatkan gerakan bersepeda demi
mengurangi kemacetan Kota Bandung,
walikota seringkali menggunakan sepeda
ketika berangkat ke kantornya;

5. Happiness index menjadi acuan dalam

keberhasilan setiap program yang ditelurkan.
Dengan menjadikan indeks kebahagiaan
sebagai ukuran, Kota Bandung membuktikan
bahwa kualitas dan kesejahteraan hidup warga
yang substantif dapat dicapai tidak melulu
dengan indikator ekonomi. Kebahagiaan
lebih penting dari segalanya karena dengan
berbahagia, warga merasa penuh dan
nyaman.
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BAB

IV

BANK SAMPAH
DI KOTA MALANG
Septiana Dwiputrianti, S.E., M.Com. (Hons.),
Ph.D. & Maria Dika Puspita Sari, S.I.A.
Jumlah timbunan sampah yang terus meningkat
menjadi salah satu perhatian dalam permasalahan
lingkungan di seluruh dunia. Inisiatif yang
dicetuskan oleh Pemerintah Kota Malang melalui
program Bank Sampah Malang (BSM) dalam
bentuk kelembagaan koperasi, telah memberikan
inspirasi untuk melakukan perubahan (inovasi)
dengan manfaat yang dapat dirasakan langsung
oleh masyarakat. Lesson learned dari inovasi
ini dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan
sampah.

A.

Pendahuluan

Salah satu permasalahan lingkungan yang menjadi
perhatian di seluruh dunia adalah pengelolaan
sampah. Jumlah timbunan sampah terus
meningkat seiring dengan meningkatnya populasi
manusia. Laporan yang diterbitkan oleh Bank
Dunia pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa
jumlah sampah padat yang ditimbulkan oleh kotakota di dunia akan terus naik sebesar 70% mulai
tahun 2012 hingga tahun 2025; dari 1,3 miliar
ton per tahun menjadi 2,2 miliar ton per tahun.
Mayoritas kenaikan timbunan sampah tersebut
terjadi pada kota-kota di negara berkembang
(Hoornewg dan Tata, 2012: vii).
Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat
menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan
dan lingkungan. Timbunan sampah yang tidak
langsung diolah dapat menjadi sumber pencemaran
udara, air, tanah, hingga menyebabkan penyakit
dan kematian hewan, tumbuhan, bahkan manusia.
Pentingnya pengelolaan sampah ini tidak serta
merta disertai dengan besarnya kesadaran
bersama untuk menerapkan pengelolaan sampah
yang baik. Bagi beberapa orang, sampah masih
dianggap sebagai hal yang harus dihindari,
harus dibuang sejauh mungkin dari sekitar kita
tanpa mempedulikan dampak selanjutnya (not in
my back yard syndrome). Bersentuhan dengan
sampah lekat dengan istilah negatif, seperti
kotor, memalukan, dan pada beberapa budaya
spiritual dianggap sumber pencemaran (‘najis’).
Pandangan tersebut tidak sepenuhnya salah.
Namun demikian, diperlukan perubahan mindset
dalam masyarakat untuk menuju lingkungan yang
sehat, dari yang menghindari sampah menjadi
mau terlibat dalam mengolah sampah, dari yang
melihat sampah sebagai sumber masalah menjadi
sumber berkah. Gerakan pengelolaan sampah
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merupakan kerja kolektif dari seluruh stakeholders,
baik dari pemerintah, masyarakat, sektor privat,
LSM, dan sebagainya.
Pengelolaan sampah, selain melibatkan berbagai
pihak, juga terdiri dari berbagai instrumen lain,
seperti cara pengelolaan yang dipilih, aspek
pembiayaan, sosial, kebijakan, dan sebagainya.
Hal inilah yang seringkali memunculkan pandangan
awal bahwa pengelolaan sampah merupakan
masalah yang kompleks sehingga menurunkan
semangat untuk melakukan gerakan perubahan
karena terbatasnya sumberdaya yang dimiliki
suatu wilayah. Padahal, pengelolaan sampah
dapat dimulai dari lingkup paling kecil dengan
praktek sederhana, misalnya dengan melakukan
composting di tingkat rumah tangga. Untuk lingkup
yang lebih luas, diperlukan strategi atau sistem
pengelolaan sampah terpadu dengan melibatkan
berbagai stakeholders dari tingkat rumah tangga
hingga kota/kabupaten/provinsi.
Penyusunan sistem pengelolaan sampah terpadu
dapat dilakukan dengan benchmarking atau belajar
dari sistem yang telah dijalankan di tempat lain.
Sebuah organisasi non-pemerintah di Belanda,
WASTE, telah mengembangkan Integrated
Sustainable Waste Management (ISWM) pada
pertengahan tahun 1980-an (Scheinberg, 2010:7172). ISWM merupakan pendekatan sistem untuk
memahami siapa, apa, mengapa, dan bagaimana
pengelolaan sampah dan melakukan perubahan
dengannya. Berikut ini merupakan gambar
kerangka ISWM.
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Sumber:
Scheinberg, 2010:72
Gambar 4.1
Kerangka Integrated Sustainable
Waste Management (ISWM)

Kerangka ISWM di atas menunjukkan bahwa
sistem pengelolaan sampah semestinya terpadu
dan berkelanjutan. Sistem terpadu merefleksikan
bahwa pengelolaan sampah terdiri atas berbagai
kegiatan, termasuk pencegahan, daur ulang dan
composting, yang dilakukan oleh berbagai aktor
pada skala yang bervariasi. Terpadu juga merujuk
pada keterkaitan berbagai elemen, termasuk
aspek teknis, hukum, kelembagaan, dan ekonomi.
Sedangkan sistem yang berkelanjutan dalam
ISWM mengkondisikan agar sistem yang dibangun
memiliki fondasi kuat dan dapat terus berlanjut.
Sistem berkelanjutan ini mencakup aspek
operasional, keuangan, sosial, kelembagaan,
politik, hukum, dan lingkungan.
Pengelolaan sampah melibatkan berbagai pihak.
Di Indonesia, penanganan sampah merupakan
salah satu tanggung jawab pemerintah dalam
bentuk pelayanan publik. Menurut Pasal 1 ayat
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang
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dimaksud dengan pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/
atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan
undang-undang tersebut, penanganan sampah
termasuk dalam pemenuhan kebutuhan penduduk
atas jasa kebersihan. Pelayanan sampah yang
disediakan pemerintah biasanya mencakup
pengumpulan dan pengangkutan sampah. Untuk
melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah
menyediakan alat transportasi pengangkutan,
unit kerja pelaksana, dan anggaran tertentu.
Sedangkan kegiatan pengolahan maupun
pemanfaatan sampah bisa dilakukan melalui kerja
sama dengan pihak swasta.
Secara khusus, pengelolaan sampah telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah. Dalam undangundang tersebut, pengelolaan sampah dimaknai
sebagai kegiatan sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan
dan penanganan sampah. Pengurangan sampah
meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan
kembali, dan pendauran ulang sampah, sedangkan
kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah. Undang-undang
ini mengubah pendekatan dalam pengelolaan
sampah, dari pendekatan kumpul-angkut-buang
dengan mengandalkan keberadaan TPA diubah
menjadi pendekatan reduce at source dan Resource
recycle melalui penerapan 3R (reduce, reuse,
recycle). Undang-undang tersebut selanjutnya
menjadi dasar penetapan Peraturan Pemerintah
Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
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Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Sampah. Kedua peraturan
tersebut mengatur lebih rinci kegiatan pengelolaan
sampah yang harus dijalankan oleh pemerintah
(pusat dan daerah), masyarakat, dan pelaku
usaha. Berbagai kebijakan yang dituangkan dalam
aturan-aturan tersebut menjadi landasan wajib
bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan
pengelolaan sampah. Adanya peraturan tidak
berarti telah menyelesaikan masalah pengelolaan
sampah. Namun demikian, hal ini telah mendorong
pemerintah daerah untuk memberi perhatian lebih
pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah
sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.
Kegiatan pengelolaan sampah merupakan
proses yang berorientasi jangka panjang. Proses
perubahan mindset para stakeholders hingga
pembentukan budaya peduli terhadap sampah di
masyarakat tidak dapat terjadi secara instan dan
harus dilakukan secara terus menerus. Belanda
memerlukan waktu sekitar 20 tahun untuk
mengembangkan sistem pengelolaan sampahnya
(Scheinberg, 2010: 76). Inisiasi pengembangan
sistem pengelolaan sampah di Belanda dimulai
sekitar tahun 1980-an. Pengembangan sistem
tersebut diprakarsai oleh pemerintah dan
berlangsung secara bertahap. Pemerintah
membentuk dewan khusus untuk membahas
ide, masalah, pengalaman, dan kebijakan
nasional untuk menangani sampah. Tim tersebut
beroperasi sejak 1986-2004, waktu yang tidak
singkat. Pengalaman di Jepang juga menunjukkan
pola yang sama. Pemerintah Kota Kamikatsu
di Provinsi Tokushima bersama masyarakat
mendeklarasikan komitmen mereka untuk menjaga
keseimbangan lingkungan melalui pengelolaan
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sampah dengan prinsip zero waste (Zero Waste
Academy Japan, 2014). Untuk mewujudkan hal
tersebut, sosialisasi pemilahan sampah dilakukan
secara bertahap selama tahun 1991-2007. Hingga
saat ini masyarakat di Kota Kamikatsu diwajibkan
mengumpulkan sampah yang telah dipilah
menjadi 34 kategori dan memiliki pusat kerajinan
tangan yang disebut kurukuru. Pengalaman
Jepang tersebut menunjukkan pentingnya political
will, edukasi terhadap masyarakat, sikap disiplin,
dan kreativitas dalam pembangunan sistem
pengelolaan sampah.
Di Indonesia sendiri, beberapa daerah telah
melaksanakan inovasi pengelolaan sampah.
Kota Probolinggo mengolah sampah melalui
pembuatan kompos, gas metan, bahan bakar
plastik, bank sampah, dan taman wisata studi
lingkungan (website Pemerintah Kota Probolinggo,
2012). Berbeda dengan inovasi yang dilakukan di
Kota Probolinggo, di Kota Sukabumi pemerintah
bersama kelompok tani dan peternak bekerja sama
melakukan inovasi dengan mengintegrasikan
pengelolaan sampah dengan agribisnis sapi dan
padi organik (Sukandar, 2010). Hasil composting
sampah organik dimanfaatkan sebagai pupuk
untuk padi organik dan rumput gajah. Rumput
gajah dan limbah pertanian berupa jerami tersebut
kemudian dimanfaatkan sebagai pakan ternak.
Inovasi pengelolaan sampah juga dilakukan
oleh Pemerintah Kota Depok. Melalui Sistem
Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT),
pengelolaan sampah di Kota Depok dilakukan
dengan membangun 3 skala sistem, yaitu skala
rumah tangga, skala kawasan, dan skala TPA
(Tempat Pemrosesan Akhir). Pada skala rumah
tangga, pemerintah bersama kelompok peduli
lingkungan yang sudah lebih dulu berkembang
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bekerja sama melaksanakan sosialisasi, pelatihan,
dan pendampingan bagi masyarakat dan sekolah.
Sasaran yang dituju pada skala rumah tangga ini
adalah terbentuknya bank sampah. Pengelolaan
sampah skala kawasan dilaksanakan oleh Unit
Pengolahan Sampah (UPS) yang dibangun di
tingkat kelurahan. UPS melakukan kegiatan
composting dari sampah-sampah yang tidak
dapat diolah oleh rumah tangga. Pengolahan
sampah di kedua skala tersebut pada akhirnya
bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang
dibuang langsung ke TPA. Sayangnya, sistem
yang dibangun Kota Depok tersebut belum dapat
berjalan maksimal. Beberapa hambatannya
antara lain belum adanya sinergi baik di internal
pemerintah daerah, maupun antara pemerintah
dengan masyarakat, masih adanya penolakan
warga di beberapa tempat pembangunan
UPS, serta belum adanya keberlanjutan sistem
pemanfaatan hasil pengolahan sampah (kompos,
kerajinan daur ulang) yang telah dilakukan
pemerintah dan masyarakat tersebut (Sari, 2013).
Salah satu kota yang memiliki inovasi dalam
kegiatan pengolahan sampah adalah Kota Malang.
Kota ini berhasil menggerakkan masyarakatnya
untuk terlibat dalam kegiatan pengolahan sampah
dalam kurun waktu yang relatif singkat. Kota ini
mampu membentuk Bank Sampah Malang (BSM)
yang anggotanya adalah lingkup masyarakat seKota Malang dalam jangka waktu sekitar 1 tahun.
BSM ini memiliki peran strategis dalam kegiatan
pengurangan dan penanganan sampah di Kota
Malang.
Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di
Jawa Timur setelah Surabaya menghadapi
pula permasalahan sampah. Dengan jumlah
penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk
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2010 sebanyak 820.243 orang (BPS Kota
Malang, 2014), estimasi potensi timbunan sampah
di kota ini cukup banyak, yaitu sekitar ± 600 ton/
hari. Jumlah penduduk tersebut memiliki potensi
untuk terus meningkat mengingat di kota ini
juga terdapat pendatang dari berbagai daerah.
Berdasarkan data BPS (2014), laju pertumbuhan
penduduk di Kota Malang adalah 0,86% penduduk
per tahun. Semakin banyak jumlah penduduk
tentu akan berpengaruh pada meningkatnya
aktivitas masyarakat dan potensi timbunan
sampah. Volume sampah dari tahun 2010 hingga
2012 meningkat sebesar 1,3 % dari 841.110, 89
m3 menjadi 852.207,51 m3. Dari jumlah tersebut,
sekitar 69% berasal dari sampah domestik, yaitu
dari perumahan atau rumah tangga sedangkan
sisanya 31% berasal dari sampah non-domestik,
yaitu dari sampah pasar, fasilitas pertokoan, fasilitas
industri, sampah jalan, sampah pertamanan, dan
sampah dari fasilitas kesehatan.
Salah satu permasalahan utama yang dihadapi
dalam teknis operasional pengelolaan sampah di
Kota Malang adalah terbatasnya kapasitas fasilitas
pengelolaan sampah yang dimiliki Pemerintah
Kota Malang (Purnama, 2011). Berdasarkan data
Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota
Malang Tahun 2010 dan paparan Adipura dari
Kepala DKP Tahun 2011 yang dikutip Purnama
(2011) diketahui bahwa proses composting yang
dilakukan DKP Kota Malang hanya mampu
memproses 3,2% dari total timbunan sampah di
seluruh tempat penampungan sementara (TPS).
Sementara itu, pengurangan volume sampah oleh
aktivitas pemulung dan pengepul diperkirakan
hanya sebesar 3,99% di tingkat kelurahan, 3,8%
di TPS, dan sekitar 3,08% dari total sampah yang
masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Total
kapasitas angkut truk sampah hanya sekitar 65%Bank Sampah di Kota Malang
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70% per hari dari total rata-rata sampah yang
masuk ke TPS. Artinya, masih banyak sampah
yang menumpuk di sejumlah tempat karena tidak
terangkut dan tidak terolah. Proses pengelolaan
sampah di Kota Malang masih mengandalkan
sistem open dumping di TPA Supit Urang. Namun
area lahan penimbunan akhir yang tersedia juga
semakin terbatas, dari 15,2 Ha area TPA hanya
tersisa sekitar 3,6 Ha.
Sebelum tahun 2011, Kota Malang belum
menerapkan pengelolaan sampah dengan
metode 3R (reduce, reuse, and recycle) mulai dari
sumbernya (APEKSI, 2013:97). Untuk sampah
rumah tangga, umumnya masyarakat langsung
membuang sampah ke tempat-tempat sampah
untuk diambil oleh petugas gerobak, baik yang
dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan
(DKP) maupun yang merupakan partisipasi
masyarakat/RW, bahkan ada juga yang membuang
sampah ke sungai atau hanya ditumpuk di pinggir
jalan. Selanjutnya, petugas DKP akan mengangkut
sampah tersebut ke TPA Supiturang. Jumlah
sampah yang diangkut ke TPA Supiturang setiap
harinya mencapai kurang lebih 400 ton. Akibatnya
banyak terlihat tumpukan sampah di lingkungan
masyarakat dan TPS. Kondisi tersebut tentu dapat
mencemari lingkungan dan kesehatan masyarakat
di sekitarnya.
Pada tahun 2011, DKP Kota Malang sebagai
organisator pemerintah Kota Malang dalam hal
pengelolaan sampah, bersama Kader Lingkungan
dan Tim Penggerak PKK Kota Malang berinsiatif
untuk mulai melakukan perubahan kondisi
tersebut dengan terjun ke masyarakat, mengajak
dan menumbuhkembangkan kepedulian sosial
untuk lingkungan (APEKSI, 2013: 97). Tim ini
menggerakkan masyarakat melalui sosialisasi
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dan pelatihan pengelolaan sampah. Inisiatif
dari tim inilah permulaan munculnya inovasi
dalam pengelolaan sampah di Kota Malang. Hal
ini merujuk pada pendapat Ancok (2012) yang
mengatakan bahwa inovasi merupakan suatu
proses memikirkan dan mengimplementasikan
pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal
baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara
baru, kebijakan, dan lain sebagainya. Dalam hal
ini, ide untuk membangun Kota Malang yang
bersih dan sehat telah dapat diwujudkan melalui
pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan.
Sosialisasi dan pelatihan mencakup cara mengelola
sampah mulai dari hulu, yaitu pemilahan sampah
organik dan anorganik di tingkat rumah tangga.
Selain itu juga cara memanfaatkan sampah, yaitu
metode sederhana pengolahan sampah organik
menjadi kompos dan biogas, serta keterampilan
membuat kerajinan daur ulang dari sampah
anorganik, selain yang tidak dapat diolah dan
akhirnya dijual ke pengepul.
Persoalan selanjutnya yang muncul setelah proses
sosialisasi dan pelatihan tersebut adalah tidak ada
keberlanjutan sistem yang mampu menyalurkan
hasil daur ulang sampah menjadi kerajinan tangan
(APEKSI, 2013: 97). Masalah serupa juga terjadi
di Kota Depok misalnya. Masyarakat, khususnya
para ibu rumah tangga telah bersemangat
mengumpulkan dan mengolah sampah menjadi
komoditi lain yang dapat dimanfaatkan kembali,
namun mereka tidak memiliki sistem pemasaran
yang mendukung (Sari, 2013). Akibatnya, hasil
kerajinan tersebut hanya menumpuk dan semangat
ibu-ibu menurun. Pada tahap awal ini diperlukan
kebijakan dari pemerintah untuk membangun
sistem penyaluran produk-produk yang dihasilkan
masyarakat tersebut.
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B.

Inisiatif

Sosialisasi pengolahan sampah yang disambut baik
oleh masyarakat terus dikembangkan oleh para
penggerak lingkungan (inisiator program). Salah
satunya melalui pembelajaran dari pengalaman di
daerah-daerah lain dan dari para pemulung yang
memang kesehariannya bersentuhan dengan
pemanfaatan sampah (APEKSI, 2013:98). Dari
hasil pembelajaran tersebut, para kader lingkungan
ini berinisiatif untuk mendirikan Bank Sampah
Malang (BSM) sebagai wadah pembinaan dan
pengelolaan sampah. BSM didirikan pada tanggal
26 Juli 2011 dengan bentuk kelembagaan koperasi.
Untuk menguatkan kelembagaan, BSM kemudian
diaktekan ke Notaris pada tanggal 12 Agustus 2011
dan mendapat pengesahan dari Walikota Malang
pada tanggal 16 Agustus 2011. Yang menarik dari
pendirian BSM ini adalah besarnya antusiasme
masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Dalam waktu
1 bulan pembentukannya, anggota BSM sudah
mencapai 1.500 orang (Website Pemerintah Kota
Malang, 2011). Tentu saja hal ini tidak lepas dari
masifnya pelaksanaan program sosialisasi yang
telah dilakukan sebelumnya. Untuk mengetahui
sejauh mana manfaat dan keuntungan sampah
dengan adanya BSM, DKP membentuk tim untuk
melakukan need assessment ke masyarakat pada
bulan April 2011 (sebelum BSM resmi didirikan).
Dengan demikian, pembentukan BSM memang
didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
Munculnya inovasi pengelolaan sampah melalui
pembentukan BSM yang mampu mengubah kesan
negatif terhadap sampah, dari sesuatu yang tidak
memiliki nilai menjadi sesuatu yang memiliki nilai
tambah ekonomi, BSM pun mendapat perhatian
dari pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup
memberikan apresiasi kepada BSM dengan
menjadikan BSM sebagai percontohan nasional.
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BSM dinilai sebagai bentuk pengembangan
ekonomi kerakyatan yang nyata. Menteri
Lingkungan Hidup sendiri hadir untuk meresmikan
BSM pada tanggal 15 November 2011 dalam
kegiatan.
Terdapat 5 aspek tujuan dibentuknya BSM
(APEKSI, 2013:98), yaitu:

•

Aspek
lingkungan,
yaitu
membantu
pemerintah kota dalam mengurangi volume
sampah dan mengubah cara pandang serta
perilaku masyarakat terhadap sampah,
minimal masyarakat tidak membuang sampah
di sembarang tempat sehingga mewujudkan
lingkungan yang bersih dan sehat;

•

Aspek sosial, yaitu memunculkan rasa
kepedulian dan kegotongroyongan masyarakat
dalam pengelolaan sampah rumah tangga;

•

Aspek
pendidikan,
yaitu
pendidikan
lingkungan terutama pada pengelolaan
sampah oleh masyarakat dan siswa-siswa
sekolah. Pendidikan atau sosialisasi ini
lebih ditekankan pada bahaya dari sampah
yang tidak terolah dan manfaat sampah dari
pengelolaan sampah rumah tangga;

•

Aspek pemberdayaan, yaitu pemberdayaan di
semua unsur di tingkat keluarga (bapak/ibu,
anak-anak) sampai di tingkat lingkungan rt/rw
dalam pengelolaan sampah rumah tangga;

•

Aspek
ekonomi
kerakyatan,
yaitu
pemberdayaan pada sistem menabung
sampah
dan menambah lapangan kerja
baru dan pendapatan akibat dari pengelolaan
sampah rumah tangga dan terdapat kemitraan
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mesin pencacah plastik.
Jumlah personel BSM ada 21 orang, yang terdiri
dari 5 orang dari DKP dan 16 orang dari masyarakat
dengan periodisasi kepengurusan selama 3 tahun.
Berikut ini adalah bagan struktur organisasi BSM.
Kegiatan BSM dijalankan oleh pengurus yang
berasal dari masyarakat. Pemerintah berperan
sebagai pembina.
Sumber:
Scheinberg, 2010:72
Gambar 4.2
Struktur Organisasi
BSM

11 Disarikan dari:
http://www.youtube.com/
watch?v=G4iWy-ROQXQ (akses
18 Agustus 2014)

Visi yang dibawa BSM adalah menuju Kota Malang
yang ber-BSM, yaitu Bersih dari sampah, Sejuk
dari pepohonan, dan Manfaat dari pengelolaan
sampah. BSM memiliki motto: Pinjam uang, nyicil
sampah; Beli sembako, bayar sampah; Bayar
listrik, dengan sampah.
Nasabah BSM terdiri dari 2 tipe, yaitu individu dan
kelompok 11.

1. Secara individu/perorangan, semua warga

Malang dapat langsung ke Kantor BSM dengan
membawa KTP (untuk mendaftar pertama kali)
dan sampah yang akan ditabung. Sampah
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ditimbang dan dicatat, dinilai harganya
berdasarkan jenis sampah yang ditetapkan
BSM. Ada 70 item jenis sampah (kertas, botol,
plastik, logam, aluminium, dsb).

2. Secara Kelompok, yaitu dengan menjadi
Kelompok Binaan
Ketentuannya:

BSM

(Unit

BSM).

a. Membentuk pengurus kelompok binaan
yang terdiri dari Ketua,
Sekretaris, dan Bendahara;
b. Mencari anggota kelompok binaan
minimal 20 orang untuk
kelompok rumah tangga/KK dan 40 siswa
untuk kelompok sekolah.
Sumber:
http://banksampah.org/home.
php?page=profil/pengurus_
nasabah (akses 22 Agustus 2014)
Gambar 4.3
Mekanisme Nasabah BSM

Jenis tabungan di BSM terus berkembang
mengikuti kebutuhan nasabah. Hingga saat ini ada
6 jenis tabungan yang disediakan, yaitu:

1. Tabungan Reguler. Tabungan ini dapat diambil
sewaktu-waktu;
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2. Tabungan Pendidikan. Tabungan diambil pada
saat tahun ajaran baru atau bila ada kebutuhan
pada pembiayaan sekolah anak;

3. Tabungan Lebaran. Tabungan diambil pada
saat menjelang lebaran atau digunakan untuk
kebutuhan lebaran.

4. Tabungan Sembako. Tabungan ini diambil

bukan berupa uang, tetapi dalam bentuk
sembako sesuai permintaan nasabah pada
waktu tertentu sesuai kesepakatan dan nilai
tabungan;

5. Tabungan Kepedulian Sosial. Tabungan

ini ditujukan untuk memberikan bantuan
beasiswa, yatim piatu, pembangunan masjid,
dll. Tabungan ini tidak dapat diambil oleh
nasabah, tetapi nasabah mendapat laporan
pertanggungjawaban;

6. Tabungan Lingkungan. Tabungan ini ditujukan

untuk pembiayaan pengelolaan lingkungan
kelompok binaan, seperti pembelian tanaman,
pengadaan tong sampah, gerobak, komposter
mesin daur ulang, dan lain-lain sesuai dengan
permintaan nasabah dan nilai tabungan.

BSM merupakan skema pengelolaan sampah yang
inovatif di Kota Malang. Inovasi ini tidak terbentuk
begitu saja, melainkan dibangun dari berbagai
dimensi inovasi dalam keseluruhan prosesnya.
Dari pembelajaran pengelolaan sampah melalui
BSM ini terdapat beberapa dimensi inovasi, antara
lain:
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01.

Kebijakan
Pemerintah Kota Malang telah menetapkan
Peraturan Daerah No.10 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan
Sampah.
Dalam
Peraturan
Daerah tersebut diatur mengenai tugas
pemerintah, misalnya memfasilitasi sarana
dan prasarana kegiatan pengelolaan sampah,
menentukan
kawasan
percontohan,
dan
membentuk kader sebagai pelopor langsung
yang terjun di masyarakat. Perda tersebut
juga mengatur kewajiban masyarakat untuk
melakukan pengelolaan sampah rumah tangga
dan menangani sampah dengan cara yang
berwawasan lingkungan. Kebijakan Pemerintah
Kota Malang melalui Perda ini menunjukkan
adanya inovasi dalam hal kebijakan. Pemerintah
berinisiatif untuk menetapkan peraturan yang
menunjukkan lokalitasnya, padahal bila merujuk
pada hierarki peraturan, munculnya Perda
umumnya didasarkan pada amanat Peraturan
Pemerintah. Sedangkan Peraturan Pemerintah
yang mengatur pengelolaan sampah sendiri baru
diterbitkan pada tahun 2012. Di sini tampak bahwa
Pemerintah Kota Malang menyadari pentingnya
regulasi sebagai working rules yang mengikat
seluruh stakeholders sehingga dapat menunjang
kelancaran kegiatan pengelolaan sampah.
Pemerintah Kota Malang melalui DKP terus
mendukung BSM, antara lain dengan memberikan
dukungan dana awal pembentukan BSM dan
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan
masyarakat untuk peduli lingkungan, seperti:

•

Lomba lingkungan bersih antar RW. Adanya
BSM di tiap RW menjadi salah satu indikator
penilaian. Lomba ini tentu membangun
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kesadaran warga terhadap pentingnya
kebersihan dan mengelola sampahnya;

•

Mencari peluang CSR untuk membantu bank
sampah. Karena anggaran yang terbatas,
Pemerintah Kota Malang aktif mencari sumber
dana lain, yaitu melalui CSR perusahaanperusahaan yang ada di sekitar Kota Malang.
Usaha tersebut membuahkan hasil yang
signifikan. PLN merespons ajakan kerja
sama dari Pemerintah Kota Malang untuk
membantu BSM maupun unit BSM dengan
memberikan bantuan dana dan kerja sama
bayar listrik dengan sampah. Ini tentu saja
semakin menarik minat masyarakat untuk
terlibat menjadi anggota BSM;

•

Gerakan Nasional Indonesia Bersih. Dalam
proses membangun partisipasi dari seluruh
masyarakat, ide untuk membuat acara yang
berskala kota sangat menarik. Pemerintah
Kota Malang bekerja sama dengan TNI,
Polri, pelajar, Pramuka, dan masyarakat
umum melaksanakan kegiatan kerja bakti
massal. Kegiatan ini tentu dapat membangun
optimisme bersama dalam menciptakan
lingkungan yang bersih dan sehat.

Pemerintah kota berkomitmen menjadikan Kota
Malang yang clean and green dalam penanganan
masalah sampah yang menyeluruh dari hulu hingga
hilir. Pemerintah Kota mengklasifikasikannya
sebagai berikut (APEKSI, 2013:105):
a. Di tingkat hulu, Pemerintah Kota
mendirikan BSM. Kompos yang
dibuat oleh masyarakat akan dibeli
oleh DKP. Kompos-kompos ini nantinya
digabungkan dengan kompos yang
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dihasilkan dari kegiatan composting yang
dilakukan di TPS dan dapat digunakan
untuk membangun Taman-taman kota
atau jika berkualitas tinggi dapat dijual ke
usaha-usaha pertanian. Saat ini sedang
dikembangkan budidaya cacing dan
diadakan berbagai lomba kebersihan.
Sampah organik digunakan sebagai
pakan cacing, selain dijadikan kompos.
Cacing ini nantinya dijual ke perusahaan
kosmetik di Jawa Timur sebagai bahan
pelembab kulit dan lipstik yang sampai
sekarang permintaannya belum dapat
dicukupi. Dengan harga cacing menjadi Rp
30.000/kg, pemerintah giat menggalakkan
budidaya cacing ke masyarakat dengan
pelatihan-pelatihan dan pemberian modal
bibit cacing;
b. Di tingkat antara/TPS, dari 73 TPS yang
ada, pemerintah kota
mendampingi 12 TPS, rumah-rumah
kompos, dan mengadakan pembinaan
bagi para pemulung;
c.

Di tingkat hilir, mulai tahun 2012
pemerintah kota secara
swakelola
telah
memanfaatkan
penangkapan
gas
metan
yang
dihasilkan oleh timbunan sampah di
TPA Siputurang. Hingga Maret 2014,
terdapat 408 KK di sekitar TPA Supit
Urang yang memanfaatkan gas metan
sebagai alternatif pengganti gas elpiji
yang harganya terus meningkat (Website
DKP Kota Malang, 2014). DKP sedang
melakukan uji coba memasukkan gas
metan ke tabung gas dan sebagai sumber
bahan bakar motor. Untuk pengembangan
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pemanfaatan gas metan ini, DKP
mendapat bantuan dari Kementerian
Pekerjaan Umum.

02.

Kelembagaan
Awalnya pemerintah kota sudah mempunyai
Paguyuban Kader Lingkungan yang dibentuk oleh
DKP pada bulan Desember tahun 2010 (APEKSI,
2013:99). Paguyuban ini telah ikut membantu
melakukan sosialisasi tentang lingkungan kepada
masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan
sampah, meski baru sebatas himbauan serta
penyadaran dan belum sampai tahap implementasi
secara menyeluruh. Para kader lingkungan telah
memperkenalkan metode 3R dalam pemilahan
sampah kepada masyarakat. Setelah muncul
inovasi pengelolaan sampah melalui BSM, kaderkader lingkungan inilah yang aktif menjalankan
operasional BSM. Dalam satu tahun pertama
telah terhimpun 16.000 kader. Setiap tahun selalu
diselenggarakan peringatan ulang tahun DKP,
Kader Lingkungan, BSM, masyarakat pengguna
Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), dan
masyarakat pengguna gas metan dalam kegiatan
gathering. Kegiatan tersebut menjadi forum
komunikasi dan silaturahmi para penggerak
masyarakat.

03.

Anggaran
Pengembangan BSM tidak lagi mengandalkan
bantuan dari pemerintah. BSM hanya sekali
mendapatkan dukungan dana hibah dari
pemerintah kota sebesar Rp 250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah). Terbatasnya
anggaran pemerintah memunculkan ide inovasi
sumber pendanaan dari pihak di luar pemerintah
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kota. Dengan bantuan promosi dan lobi DKP
Kota Malang, BSM memperoleh dana-dana
CSR, seperti dari PLN. Selain memberikan
dukungan program bayar listrik dengan sampah,
PT. PLN Distribusi Jawa Timur juga memberikan
dukungan dana CSR selama 3 tahun berturutturut, yaitu sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh
juta rupiah) pada tahun 2011, Rp 93.000.000,00
(sembilan puluh tiga juta rupiah) pada tahun
2012, dan Rp 150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) pada tahun 2013 (APEKSI,
2013:104). Dana tersebut digunakan BSM untuk
mendukung operasional BSM, seperti membeli
mobil pickup untuk memudahkan pelayanan
pengambilan sampah yang terkumpul di unit-unit
BSM dan juga membeli mesin pencacah plastik
yang berguna untuk proses penggilingan botolbotol plastik menjadi bijih plastik yang bernilai jual
tinggi. Secara aset, BSM saat ini telah memiliki 4
mobil pickup, 3 mesin pencacah plastik, dan Rp
230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)
dana nasabah. Salah satu faktor yang menjadi
daya tarik bagi para pemberi bantuan adalah
sistem manajemen BSM yang tertib dan mampu
menunjukkan keberlangsungan program secara
nyata.
Kegiatan pengolahan sampah untuk skala Kota
memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit
karena kegiatan ini menggunakan teknologiteknologi penunjang. Oleh karena itu, pemerintah
daerah yang ingin melaksanakan kegiatan
pengolahan sampah ini dapat melakukan
terobosan dengan mengajak sektor swasta
(misalnya) untuk bekerja sama.
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04.

Jaringan
BSM menjalin hubungan kemitraan, bukan
persaingan, dengan lapak-lapak pemulung yang
ada di Kota Malang dan sekitarnya (APEKSI,
2013:101). Umumnya lapak-lapak berfungsi
mengumpulkan barang bekas dengan jenis yang
terbatas dan bertransaksi jual-putus. Sementara
itu, BSM menerima semua jenis sampah, kecuali
styrofoam, dan juga dapat menghasilkan produk
olahan sampah yang memiliki nilai tambah.
Oleh karena itu, lapak-lapak tersebut seringkali
menawarkan barang kumpulannya kepada BSM.
Kegiatan BSM tidak hanya melayani pengumpulan
sampah, melainkan juga terlibat dalam kegiatankegiatan pemeliharaan lingkungan lainnya. Salah
satunya adalah jalinan kerja sama BSM dengan
PT Jasa Tirta yang menangani sungai agar DAS
Brantas bersih dari sampah (APEKSI, 2013:100).
Bentuk kegiatannya berupa bergotong-royong
membersihkan lingkungan dengan masyarakat di
bantaran sungai Brantas.

05.

Partisipasi Masyarakat
Nasabah BSM terdiri dari kelompok binaan,
individu, sekolah, dan instansi (APEKSI, 2013:100).
Sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan
sampah dilakukan secara masif kepada seluruh
elemen masyarakat. Bekerja sama dengan Tim
PKK, kegiatan pengelolaan sampah menjadi
gerakan bersama di kalangan ibu rumah tangga.
Ibu sebagai pihak yang paling banyak mengelola
aktivitas di rumah dianggap memiliki peran besar
dalam keberhasilan pengelolaan sampah tingkat
rumah tangga. Sosialisasi di tingkat rumah tangga
ini penting, mengingat jumlah sampah di Kota
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Sumber:
http://banksampah.org/home.
php?page=profil/gerakan (akses
22 Agustus 2014)
Gambar 4.4
Alur Sosialisasi BSM

06.

Malang sebagian besar berasal dari sampah
domestik. Selain itu, BSM juga bekerja sama
dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan
pendidikan sejak dini kepada anak-anak sekolah.
Sosialisasi terus dilakukan dengan menggandeng
Bagian Hukum Pemerintah Kota Malang dan media
cetak maupun elektronik lokal. BSM dan DKP
mensosialisasikan perda tentang pengelolaan
sampah dan gerakan menabung dengan sampah,
bayar listrik dengan sampah, rekreasi sekolah
dengan sampah, beli pulsa dengan sampah, dan
sebagainya. Gerakan ini kemudian menjadi motto
BSM.

Kultur
Salah satu kunci utama keberhasilan kegiatan
pengelolaan sampah adalah terjadinya perubahan
paradigma masyarakat dalam pengelolaan sampah
dari kumpul-angkut-buang menjadi kumpul-olahmanfaat. Pada dasarnya, yang menjadi fokus
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dari gerakan pengelolaan sampah besar-besaran
ini adalah berubahnya mindset dan cultureset
masyarakat mengenai sampah. Masyarakat
memegang peranan besar dalam kegiatan BSM.
Melalui sosialisasi dan pelatihan, masyarakat
diajak untuk melihat sampah menjadi barang
yang memiliki nilai tambah dan menguntungkan.
Perubahan cara pandang ini sebaiknya tidak
sebatas pada kepedulian dan kemauan untuk
mengolah sampah-sampah yang telah dihasilkan.
Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana
meminimalkan produksi sampah. Adanya Bank
Sampah bukan dimaksudkan untuk mendorong
sifat
konsumerisme
sehingga
masyarakat
berlomba-lomba menghasilkan sampah karena
keuntungan yang dijanjikan, melainkan harus
diarahkan pada reduksi sampah (prinsip zero
waste), yaitu gerakan untuk tidak menghasilkan
sampah baru (optimalkan penggunaan barang
yang berpotensi menghasilkan sampah dengan
reuse dan recycle).

07.

Teknologi
Saat ini BSM telah memiliki Sistem Informasi
Manajemen (SIM) yang berisikan aplikasi input
pembelian dan output penjualan sampah yang
terekam dalam komputer, baik secara berat
maupun secara rupiah, baik harian, mingguan,
maupun bulanan, serta transaksi-transaksi
nasabah, baik pengambilan, peminzaman, dan
lain-lain (APEKSI, 2013:104). SIM juga dapat
digunakan untuk analisis keuangan dan evaluasi
untung-rugi sekaligus dapat juga dibuat menjadi
SIM keuangan yang terintegrasi dengan SIM bank
sampah. Seluruh informasi tersebut dapat diakses
oleh pegawai BSM sesuai kewenangannya dan
nasabah untuk transaksi tabungannya.
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BSM telah memanfaatkan media sosial Facebook
untuk
menyebarluaskan
informasi
terkait
aktivitasnya. Melalui media sosial ini dapat menjadi
jembatan berkomunikasi dalam lingkup lebih luas
lagi (tidak hanya Kota Malang). Media sosial juga
dapat menjadi sarana promosi sehingga lebih
menarik bagi masyarakat yang belum bergabung
atau bagi para calon pemberi bantuan.

08.

Bisnis Proses/Metode
Secara bisnis proses/metode, pengelolaan sampah
di Kota Malang telah mengalami inovasi. Sampah
organik dan anorganik yang semula langsung
dibuang, kini telah diolah untuk dapat dimanfaatkan
kembali. Sampah organik dimanfaatkan sebagai
kompos, pakan budidaya cacing, dan pemanfaatan
gas metan. Sedangkan sampah anorganik diolah
menjadi produk daur ulang ataupun dicacah untuk
dijual kembali dengan nilai jual yang lebih mahal.

C.

Manfaat

Upaya serius Pemerintah dan Tim Penggerak PKK
beserta kader-kader lingkungan di Kota Malang
dalam pengelolaan sampah telah mampu sedikit
demi sedikit mengubah cara pandang dan perilaku
masyarakat Kota Malang dalam mengelola
sampah (APEKSI, 2013: 103). Sampai bulan
April 2013, sudah ada 282 unit BSM masyarakat,
169 unit BSM sekolah, 23 BSM instansi baik
pemerintah maupun swasta, 420 BSM individu,
dan nasabahnya mencapai 21.000. Selain itu,
jumlah sampah di Kota Malang yang terambil per
hari mencapai 2,5 ton dari nasabah BSM, dari
lapak 0,5 ton, dan transaksi per hari di BSM ini
sebesar 3-4 juta rupiah. Dalam konteks ini BSM
telah menjadi percontohan nasional.
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Sumber:
http://banksampah.org/home.
php?page=profil/gerakan (akses
22 Agustus 2014)

	
  

Gambar 4.5
Pemberitaan Tentang BSM

	
  

BSM terus berkembang menjadi lembaga
profesional dan menjadi percontohan bagi daerah
lain. BSM telah mampu menyelenggarakan
pelatihan manajemen pengelolaan sampah
beserta
software
database-nya
seharga
Rp 10.000.000,00 (di luar akomodasi dan
transportasi), selain telah berhasil memproduksi
mesin pencacah plasik dengan kapasitas 1-1,5
ton seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima
juta rupiah) (APEKSI, 2013:105). Hal ini tentu saja
menjadi faktor pendorong kemandirian masyarakat
dalam pengelolaan sampah, mengingat anggaran
pemerintah
sangat
terbatas
dibandingkan
dengan biaya pengelolaan sampah yang tentu
membutuhkan alokasi biaya yang cukup besar.
Sejak keberadaan BSM, jumlah pembuangan
sampah di Kota Malang mengalami penurunan
yang cukup signifikan (APEKSI, 2013:103-104).
Kapasitas pembuangan/pengangkutan sampah
melalui gerobak sampah menurun hingga kurang
lebih 50% dari total harian. Berdasarkan data
BPS (2014), jumlah sampah yang dapat diolah
sejak tahun 2010-2012 terus meningkat. Dari
237.445,60 m3 meningkat menjadi 241.142,78
m3. Diharapkan program pengelolaan sampah
terpadu yang telah dijalankan di Kota Malang
dapat terus mengurangi jumlah timbunan sampah
yang langsung dibuang di TPA.
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Program ini telah berhasil mengantarkan Kota
Malang meraih piala Adipura Kencana pada tahun
2013 (SK Menteri Lingkungan Hidup No. 192 Tahun
2013 tentang Penghargaan Adipura 2013), setelah
terakhir kali meraihnya pada tahun 1993 (APEKSI,
2013:104). Pada tahun 2014, Kota Malang kembali
meraih Penghargaan Adipura Kencana. Selain itu,
Kota Malang juga mendapatkan penghargaan
dari Kelompok kerja Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (AMPL) 2013 bidang terobosan
manajemen pada Konferensi Sanitasi dan Air
Minum Nasional (KSAN) 2013.
Keberlanjutan
BSM telah memiliki dasar hukum yang kuat
dengan adanya akte, SIUP, TDP, HO dan ijin
usaha industri (IUI) (APEKSI, 2013:105). BSM pun
sedang merintis pembentukan paguyuban lapaklapak dengan harapan agar terbentuk etika dalam
usaha. BSM terus melakukan pengembangan
sistem. Saat ini, BSM tengah bekerjasama dengan
Sekolah Politeknik Malang untuk membuat sistem
informasi online dan dengan Universitas Machung
Malang untuk teknologi SMS Gateway.
Menjaga agar semangat masyarakat tetap stabil

D.

Kendala

untuk menjalankan program pengolahan sampah
ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah
Kota Malang dan tim penggeraknya. Penilaian
terhadap sampah sendiri bersifat sangat subyektif.
Pandangan orang yang satu dan yang lain bisa
saja berbeda. Belum lagi, nilai jual sampah dalam
jumlah kecil hasilnya tidak seberapa dan fluktuatif
mengikuti kurs rupiah. Di sinilah pentingnya
peran pemerintah dan kader lingkungan untuk
dapat terus memberikan pendampingan kepada
masyarakat. Selain itu, terdapat tantangan dalam
hal pendanaan. BSM hanya sekali mendapatkan
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dukungan dana hibah dari Pemerintah Kota
sebesar Rp 250.000.000,00 (APEKSI, 2013:105).
Selain itu, sumber pendanaan mengandalkan
bantuan dari CSR. BSM mengharapkan tetap
ada alokasi anggaran rutin oleh pemerintah kota
mengingat biaya operasional BSM per bulan
sebesar Rp 16-20 juta.

E.

Lessons
Learned

Pertumbuhan penduduk di suatu daerah akan
memberikan dampak terhadap meningkatnya
jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Oleh
karena itu, perlu dibangun sistem pengelolaan
sampah terpadu dan berkelanjutan (Integrated
Sustainable Waste Management). Sistem ini
perlu mengidentifikasi stakeholders yang terkait,
elemen-elemen yang dipilih untuk melaksanakan
kegiatan pengelolaan sampah, dan pertimbangan
aspek-aspek penting yang memengaruhi di
dalamnya. Pengalaman Kota Malang menunjukkan
bahwa dukungan pemerintah dan strategi yang
jelas sangat menentukan jalannya sistem yang
dibangun. Inisiatif dapat muncul dari siapa saja
(pemerintah ataupun di luar pemerintah), namun
adanya perhatian pemerintah ternyata dapat
menjadi katalis inovasi, memberikan semangat
positif dalam proses realisasi inisiatif tersebut.
Pemerintah harus menyadari besarnya pengaruh
yang dimilikinya tersebut dan sebisa mungkin
dapat proaktif berkomunikasi dengan masyarakat
untuk menggali ide-ide inovatif yang mampu
menjawab kebutuhan masyarakat.
Bagi pemerintah daerah lain yang akan membentuk
sistem pengelolaan sampah , maka kondisi yang
perlu menjadi perhatian adalah:
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1. Komitmen

yang kuat dari pemerintah
untuk mengatasi permasalahan sampah
di daerahnya. Pemerintah perlu memiliki
pengetahuan
yang
jelas
mengenai
karakteristik sampah di daerahnya sehingga
dapat menyusun perencaan yang sesuai,
menetapkan target, dan sistem apa saja yang
perlu dibangun. Misalnya, jika jumlah timbunan
sampah organik lebih banyak daripada
sampah anorganik, tentu program pengelolaan
sampah perlu gencar dalam membangun
sistem composting. Pengelolaan sampah
memerlukan perencanaan sistem yang
terpadu, tidak hanya parsial pada cakupan
tertentu saja (skala rumah tangga saja atau
TPA saja) atau dengan metode tertentu saja.
Selain mendorong masyarakat untuk terlibat,
harus direncanakan pula pengolahan sampah
menggunakan mesin-mesin penunjang agar
nantinya tidak ada lagi pengolahan sampah
dengan cara ditimbun (open dumping) di TPA.
Sistem harus saling terkoneksi dan simultan,
pelaksanaannya sesuai prioritas dan kondisi
daerah.

2. Proses

edukasi yang terus menerus.
Pembentukan pemahaman dan kebiasaan
masyarakat memerlukan sosialisasi yang
terus menerus. Selain itu, penting juga untuk
menyediakan fasilitas yang menunjang
pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah
(misalnya menyediakan tempat sampah
sesuai kategori sampah, alat-alat composting)
dan melakukan pendampingan selama proses
kegiatan pengelolaan sampah. Pemerintah
dapat bekerja sama dengan PKK membentuk
kader lingkungan yang memberi perhatian
khusus dalam hal ini.
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3. Pembentukan Bank Sampah perlu diperhatikan

keberlanjutan dan keterkaitannya dengan
sistem pengelolaan sampah lainnya. Bank
Sampah sendiri memiliki potensi besar dalam
aspek ekonomi. Bisa dipertimbangkan BSM
dibentuk berbadan hukum seperti koperasi
atau jika memungkinkan bisa dibentuk
menjadi BUMD, sehingga akuntabilitasnya
dan keberlanjutannya jelas.

4. Membentuk sistem pengelolaan sampah

terpadu dan berkelanjutan membutuhkan
biaya yang tidak sedikit untuk penyediaan
fasilitas. Untuk membentuk BSM, selain
pengetahuan manajemen dan pemasarannya
perlu juga dipersiapkan tempat, kendaraan
angkut, alat timbang, petugas pelaksana.
Untuk mengolah sampah dalam skala besar
diperlukan alat-alat berat, seperti pencacah,
incenerator. Oleh karena itu, pemerintah perlu
membuka peluang kerja sama dengan daerah
lain, maupun sektor swasta.

5. Secara bertahap, sistem pengelolaan sampah

harus mengarah pada prinsip zero waste, tidak
hanya mengolah sampah, melainkan juga
membangun paradigma mengurangi sampah
dari sumbernya, misalnya dengan membuat,
melaksanakan, dan mengawasi perjanjian
dengan para produsen manufaktur untuk
menghasilkan produk-produk yang dapat
didaur ulang atau menarik kembali kemasan
yang tidak dapat didaur ulang.

134 |

Bank Sampah di Kota Malang

Daftar Pustaka

Buku:
Ancok, Djamaludin. (2012). Psikologi Kepemimpinan &
Inovasi. Jakarta: Erlangga.
APEKSI. (2013). Dokumentasi Best Practices Kota-Kota Jilid
9. Jakarta: APEKSI.
Scheinberg, Anne. (2010). “Integrated Sustainable Waste
Management”. Dalam Giok Ling Ooi dan Belinda Yuen (editor)
World Cities: Achieving LiveAbility and Vibrancy. Singapore:
World Scientific Publishing CO. Pte. Ltd.
Zero Waste Academy Japan. (2014). Zero Waste in
Kamikatsu, Tokushima.
Website:
Available at http://www.apeksi.or.id/index.php/home/jilid/
best-practice/jditems/view/pengelolaan-sampah-kota-malangmelalui-bank-sampah (akses 17 Juli 2014).
BPS Kota Malang. (2014). Kota Malang Dalam Angka. http://
malangkota.bps.go.id/?hal=publikasi_detil&id=22 (akses 15
Agustus 2014).
BSM – Bank Sampah Malang: http://www.youtube.com/
watch?v=G4iWy-ROQXQ, (akses 18 Agustus 2014).
Facebook BSM. https://www.facebook.com/pages/BANKSAMPAH-MALANG/555392991167114?sk=timeline (akses 6
Oktober 2014).
Hoornewg, Daniel dan Perinaz Bhada-Tata. “What a Waste: A
Global Review of Solid Waste Management” yang diterbitkan
oleh Bank Dunia. (Maret, 2012). Urban Development Series
Knowledge Papers no.15.. https://www.google.com/url?sa=t&r
ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=ht
tps%3A%2F%2Fopenknowledge.worldbank.org%2Fbitstream
%2Fhandle%2F10986%2F17388%2F681350WP0REVIS0at0
a0Waste20120Final.pdf%3Fsequence%3D1&ei=WdE0VPfCL
IHhuQTQ6YKICQ&usg=AFQjCNHYhccLinZ25ef3ann1HdW2x
TnEzw&sig2=b-UtK-vot9AC9pCPvVlhQg&bvm=bv.76943099
,d.c2E&cad=rjaf (akses 29 Juni 2012).
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Sampah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Sampah
Proses Menabung pada Bank Sampah Malang: http://www.
Bank Sampah di Kota Malang

| 135

youtube.com/watch?v=sUGhXLVI01Q (akses 18 Agustus
2014).
Purnama, Agus Rachmad. (2011). Model Optimasi Alokasi
Pengelolaan Sampah dengan Pendekatan Inexact Fuzzy
Linear Programming (Studi Kasus: Pengelolaan Sampah di
Kota Malang). Tesis. Program Studi Magister Manajemen
Teknologi Bidang Keahlian Manajemen Industri. Program
Pascasarjana. Institut Teknologi Sepuluh November. http://
digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-17043-Chapter1-219615.pdf
(akses 22 Agustus 2014).
Sari, Maria Dika Puspita. (2013). Desain Perubahan Kebijakan
Pengelolaan Sampah Kota Depok. Skripsi. Program Studi
Ilmu Administrasi Negara. Universitas Indonesia. http://www.
google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&
cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Flib.
ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20345944-S47482-mari
a%2520dika%2520puspita%2520sari.pdf&ei=gwo1VMSVJ42
MuATl6oGQDA&usg=AFQjCNEsw3Ypvj8CTTrDZYgnnvahJB7
06A&sig2=zclUGyF1Z1k9g1yAss_1QA&bvm=bv.76943099,d.
c2E (akses 7 Oktober 2014).
Sukandar, Rahmat. 2010. Inovasi Kota Sukabumi dalam
Mengintegrasikan Pengelolaan Persampahan dan Agribisnis.
http://www.sukabumikota.go.id/artikel/INOVASI_KOTA_
SUKABUMI.pdf (akses 20 Desember 2012).
Website BSM.(2014). http://banksampah.org/index.php (akses
22 Agustus 2014).
___________.(2014). http://banksampah.org/home.
php?page=struktur_BSM/struktur_bsm (akses 22 Agustus
2014).
___________.(2014). http://banksampah.org/home.
php?page=profil/pengurus_nasabah (akses 22 Agustus 2014).
___________.(2014.http://banksampah.org/home.
php?page=profil/gerakan (akses 22 Agustus 2014).
Website Pemerintah Kota Probolinggo. (7 September 2012).
Probolinggo Masuk 3 Besar Inovasi Management Perkotaan
(IMP) Award 2012. http://probolinggokota.go.id/index.
php?option=com_content&task=view&id=765&Itemid=158
(akses 20 Desember 2012).
Website Pemerintah Kota Malang. (28 Oktober 2011). Menteri
Lingkungan Hidup Tertarik Bank Sampah Malang (BSM)
Kota Malang. http://www.malangkota.go.id/baca/berita/
detail/281020112397 (akses 13 Oktober 2014).
Website DKP Kota Malang. (25 Maret 2014). Kembangkan
136 |

Bank Sampah di Kota Malang

Gas Metan, DKP akan Dibantu Kementerian PU. http://dkp.
malangkota.go.id/2014/03/kembangkan-gas-metan-dkp-akandibantu-kementerian-pu/(akses 13 Oktober 2014).
____________________. (9 Juni 2014). Kota Malang Kembali
Meraih Penghargaan Adipura Kencana 2014. http://dkp.
malangkota.go.id/2014/06/kota-malang-kembali-meraihpenghargaan-adipura-kencana-2014-sumber-httpmediacentermalangkota-go-id201406kota-malang-kembali-meraihpenghargaan-adipura-kencana-2014ixzz384avortz/(akses 13
Oktober 2014).

Bank Sampah di Kota Malang

| 137

BAB

V
PENGELOLAAN
SDM (SELEKSI
TERBUKA LURAH
DAN CAMAT)
PEMERINTAH PROVINSI DKI
JAKARTA

Septiana Dwiputrianti, S.E., M.Com.
(Hons.), Ph.D. & Mifta Tri Hidayah, S.I.P.&
Muhammad Syafiq, S.I.P.
Seleksi terbuka jabatan camat dan lurah
merupakan salah satu bentuk upaya yang
telah dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI
jakarta dalam meningkatkan pelayanan publik di
masyarakat. Sebagai street level bureaucracy,
jabatan camat dan lurah merupakan jabatan
yang langsung bersentuhan langsung dengan
masayarakat, sehingga dibutuhkan landasan yang
kuat guna memberikan pelayanan publik yang
lebih baik.

S

eleksi terbuka untuk pejabat struktural
sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia.
Beberapa Kementerian dan Lembaga Pemerintah
Non-Struktural seperti Kementerian PAN dan
RB serta Lembaga Administrasi Negara (LAN)
sudah menerapkan sistem seleksi terbuka
tersebut untuk mendapatkan pejabat struktural
yang berkualitas. Terlebih lagi dengan adanya
UU Aparatur Sipil Negara (ASN) No. 15 Tahun
2014 yang mengedepankan prinsip merit system,
seleksi terbuka menjadi sebuah keharusan.
Bahkan jabatan struktural dalam UU ASN bisa diisi
oleh kalangan profesional non-PNS atau disebut
sebagai Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja
(PPPK).
Namun demikian, gebrakan yang dilakukan oleh
Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (akrab
disapa Jokowi dan Ahok) sebagai pasangan kepala
daerah Provinsi DKI Jakarta dalam seleksi terbuka
lurah dan camat bisa dijadikan sebagai inspirasi
khususnya bagi daerah lainnya. Pasalnya, belum
banyak kepala daerah
yang melaksanakan
seleksi terbuka tersebut. Selain untuk menjaring
calon lurah atau camat yang berkualitas, konsep
seleksi terbuka yang oleh Jokowi-Ahok dikenalkan
dengan nama “seleksi terbuka” juga merupakan
cara untuk meminimalisir politisasi birokrasi yang
sering kali terjadi. Selama ini, banyak putra terbaik
bangsa tidak bisa menduduki jabatan tertentu
karena keterbatasan akses terhadap kekuasaan.

A.

Permasalahan
Pengelolaan
SDM Aparatur Di
Indonesia
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Berdasarkan data BKN, jumlah PNS per Desember
2012 adalah sekitar 4.467.942 orang12 . Dari
jumlah tersebut, terdiri dari kelompok jabatan
tertentu yaitu fungsional umum (±1.749.085),
fungsional tertentu (±2.335.975), eselon I (±662),
eselon II (±13.194), eselon III (±61.810), eselon IV
(±194.782) (www.bkn.go.id). Ironisnya, dari sekian
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besarnya jumlah PNS tersebut 95% dari 4,7 juta
PNS tidak berkompeten di bidangnya. Hal tersebut
diungkapkan oleh Azwar Abubakar selaku Menteri
Kemenpan RB (tempo.com, 29 Februari 2012).
Sumber:
Pusat Kajian Kinerja
Kelembagaan LAN RI, 2013

5,34% Jabatan Struktural

Gambar 5.1
Sebaran Persentase PNS
berdasarkan Jabatan

50,41%

Jabatan Fungsional Tertentu

44,25%

Jabatan Fungsional Umum

Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul
adalah apa yang terjadi dengan pengelolaan
SDM aparatur di Indonesia. Persoalan tata kelola
pemerintahan di Indonesia merupakan sebuah
hal yang kompleks. Banyak permasalahan yang
ada di dalamnya yang harus diselesaikan satu
per satu. Salah satu permasalahannya terkait
dengan manajemen SDM aparatur atau yang
lebih dikenal dengan pegawai negeri sipil (PNS)
yang belum berjalan optimal. PNS sebagai salah
satu pilar dalam pemerintahan belum dapat
berfungsi optimal dalam menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik.

12 BKN, 2013, disampaikan
pada FGD “Identifikasi
Jabatan Fungsional Tertentu di
Organisasi Pemerintah”, 3 Mei
2013.

Selama ini manajemen ASN tidak dilakukan
dari hulu ke hilir, perbaikan yang dilakukan
cenderung tambal sulam pada satu tahap saja.
Pada prinsipnya pengembangan manajemen
sumber daya manusia dibedakan menjadi
perencanaan (HR planning) yang meliputi tahap
analisis beban kerja dan evaluasi jabatan, serta
t
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rekrutmen dan seleksi. Pengembangan (HR
developing) yang dilakukan meliputi: pelatihan dan
pengembangan, manajemen kinerja dan promosimutasi-rotasi. Sedangkan pemeliharaan (HR
maintaining) meliputi: kompensasi dan hubungan
ketenagakerjaan dan dukungan terhadap strategi
organisasi13.
Tahap HR Developing memang kerap diabaikan,
sehingga proses rekrutmen yang sudah dilakukan
sedemikian bagusnya tidak mampu bersaing,
karena secara umum pola karir PNS yang selama
ini dijalankan dapat dikatakan masih belum terlalu
jelas. Untuk itu, Pemerintah di tahun 2013 telah
melakukan perbaikan besar-besaran pada sistem
rekrutmen, di mana standar kriteria pendaftaran
sebagai CPNS mulai ditinggikan. Pada beberapa
K/L/D telah mensyaratkan tinggi, misalnya IPK di
atas 3,51, TOEFL diatas 500, akreditasi universitas
hanya A dan B. Selain itu, rekrutmen di tahun
2013 sudah menggunakan sistem CAT (Computer
Assisted Test) dengan harapan melalui prinsip
transparansi akan didapatkan CPNS yang memiliki
kompetensi tinggi. Langkah ini mendapatkan
apreasiasi terhadap apa yang sudah dilakukan
pemerintah yaitu Kementerian PAN & RB dan
BKN.

13 FGD Tahap II Kajian
Pemantapan Manajemen ASN
Direktorat Aparatur Negara
Bappenas.
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Setelah didapatkan input PNS yang baik, pada
bagian pengembangan juga menjadi perhatian.
Karena apabila terjadi persoalan ketika input
yang sudah baik tidak diimbangi dengan sistem
pengembangan PNS yang baik juga, maka
mereka yang masuk kategori bibit unggul jika
tidak dikembangkan dalam sebuah sistem yang
mendorong untuk dapat berkembang dengan
baik hanya akan mengalami stag atau bahkan
penurunan kinerja. Persoalan ini sebenarnya telah
banyak terjadi, di mana pada awal-awal sebagai
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CPNS biasanya masih memiliki idealisme yang
tinggi tetapi sistem yang berjalan tidak mampu
menampung idealisme tersebut, akibatnya akan
frustrasi dan ikut arus yang sudah terbentuk.
Kondisi yang demikian menjadi sebuah ironi di
tengah semakin besarnya tuntutan dan tantangan
strategis baik internal maupun eksternal. Oleh
karena itu, dibutuhkan komitmen serius dari
pemerintah untuk menciptakan sebuah perubahan.
Terkungkungnya pengelolaan SDM aparatur dalam
budaya lama yang penuh dengan permasalahan
harus segera mendapatkan solusi nyata. Pasalnya,
kualitas SDM aparatur menduduki posisi penting
dalam menopang jalannya birokrasi agar mampu
menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.
Terlebih lagi setelah World Bank memprediksi
Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru
ekonomi dunia bersama Jepang, Korea Selatan,
Cina, India, Thailand serta Malaysia. Kondisi
tersebut menurut World Bank akan terwujud
pada abad 21 yang kemudian disebut sebagai
Abad Asia. Sebagaimana perkiraan ADB yang
dikutip Effendi, kekuatan ekonomi dunia tidak lagi
terletak di Eropa atau Amerika namun Asia yang
diperkirakan akan menghasilkan 53% dari GDB
dunia14.
Semangat Undang-undang Aparatur
Negara, Merombak Budaya Lama

14 Sofian Effendi, 2014, “UU No.
5/2014: P3K Untuk Transformasi
Fungsi Pelayanan Publik
Pemerintahan”, disampaikan
pada FGD 16 Maret 2014
15 Ibid

Sipil

Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)
dibentuk untuk meningkatkan independensi dan
netralitas, kompetensi, kinerja/produktivitas kerja,
integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik,
pengawasan dan akuntabilitas15 . Undang-undang
yang disahkan menjelang akhir kepemimpinan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut
berusaha membangun sistem merit dalam
pengelolaan kepegawaian di Indonesia. Sistem
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merit tersebut didefinisikan dalam UU ASN sebagai
kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara
adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal
usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur,
ataupun kondisi kecacatan (Pasal 1, UU ASN).
Sedangkan menurut Sri Hadiati (Deputi Bidang
Kajian Kebijakan, LAN RI) ciri-ciri dari sistem merit
adalah sebagai berikut16 :

16 http://www.slideshare.net/
IceuAdinata/sosialisasi-uuasn-8-jan-2014 (diakses tgl 14
Oktober 2014)
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•

Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif;

•

Menerapkan prinsip fairness;

•

Penggajian, reward and punishment berbasis
kinerja;

•

Standar integritas
kepentingan publik;

•

Manajemen SDM secara efektif dan efisien;

•

Melindungi pegawai dari intervensi politik dan
tindakan semena-mena.

dan

perilaku

untuk

Hadirnya UU ASN membawa harapan untuk
menjadi panacea segala permasalahan dalam
pengelolaan SDM aparatur di Indonesia. Salah
satu hal baru yang dimunculkan dalam UU ASN
adalah adanya dua status kepegawaian yaitu
PNS (pegawai tetap) Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja/PPPK (tidak tetap). Bahkan pada
tahun 2014 ini Kementerian PAN & RB sudah
akan merekrut pegawai dengan komposisi 40%
PPPK dan 60% PNS (Biro Hukum, Komunikasi
dan Informasi Publik Kementerian PAN dan RB,
2014). Dengan perbedaan antara pegawai PNS
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No	
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  diangkat	
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  pejabat	
  yang	
  
	
  
berwenang	
  

untuk	
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dan PPPK adalah sebagai berikut:
Sumber:
Effendi, 2014
Tabel 5.1
Perbedaan PNS Dan PPPK

17 Pernyataan Sri Hadiati
(Deputi Bidang Kajian
Kebijakan,LAN RI) pada FGD
Isu Strategis LAN RI tanggal 16
Maret 2014.

Konsep PPPK yang pada intinya adalah merekrut
pegawai dengan status tidak tetap melalui
perjanjian kerja diharapkan akan membawa
pegawai pemerintah dari zona nyaman menuju
arena kompetisi positif yang dapat mendorong
perbaikan kinerja. Harapan dari adanya PPPK
dalam UU ASN yang secara konseptual
mengadopsi manajemen sektor privat agar bisa
memberikan wajah baru birokrasi di Indonesia.
Reputasi “malas” yang selama ini disematkan
kepada pegawai sektor publik (Wilson, 1989 dalam
Delfgaauw dan Dur, 2008) secara bertahap bisa
dihapuskan dengan pembuktian kinerja yang baik
sebagai akibat dari adanya budaya kompetisi. Hal
tersebut telah dilakukan oleh negara Hong Kong
dan Jerman jauh sebelum Indonesia. Bahkan
persentase pegawai tidak tetap di negara tersebut
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lebih besar dari PNS17.
The Right Man on the Right Position, Sudahkah?
Beberapa permasalahan yang muncul dalam
tahap pengembangan (Promosi-Mutasi-Rotasi)
antara lain Pengangkatan pejabat dipengaruhi
oleh faktor politis, bukan berdasarkan merit system
(kinerja dan kompetensi). Baperjakat sering tidak
obyektif dalam membuat keputusan penempatan
pegawai, Ketiadaan HRIS/Sistem Informasi
Pegawai yang memuat kompetensi (Skills,
Pengetahuan, Attitude) PNS menjadikan kepala
daerah mengutamakan faktor “kedekatan” untuk
melakukan promosi jabatan18, karena seringkali
pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu tidak
berdasarkan kompetensi yang sudah dimilikinya.
Hasil penelitian Thoha (2005) telah mengungkapkan
di antaranya19:
a. Ada faktor politis yang memengaruhi
promosi sehingga terjadi
jabatan yang tidak sesuai dengan
kompetensi;

18 Kajian Pemantapan
Manajemen ASN Direktorat
Aparatur Negara Bappenas.
19 Miftah Thoha,
2005, Manajemen Kepegawaian
Sipil di Indonesia, Jakarta:
Kencana.
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b. Kriteria profesionalisme, kompetensi dan
prestasi kerja dalam
Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian tidak
mempunyai indikator maupun skor yang
bisa dipakai sebagai alat ukur. Akibatnya
pernah terjadi kenaikan promosi jabatan
“naga bonar” (satu tahun bisa naik dua
kali), hal ini dimungkinkan karena PNS
yang bersangkutan mempunyai hubungan
dekat dengan kepala daerah;
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c.

Masih kuatnya pertimbangan senioritas
(golongan dan pangkat)
dalam promosi ketimbang kompetensi
dan prestasi;

d. Dalam kaitan dengan promosi pegawai,
posisi seseorang dalam
suatu jabatan terkadang terlalu pendek,
sehingga kurang dapat memberikan
konstribusi yang optimal bagi instansinya.
Untuk itu dipandang perlu adanya aturan
tentang batas waktu minimum dan
maksimum dalam suatu jabatan;
e. Belum ada standar penilaian kinerja
pegawai yang dapat
digunakan sebagai basis untuk melakukan
promosi;
f.

Promosi banyak ditandai oleh praktek
koneksi dan perkoncoan;

g. Perencanaan diklat dan promosi yang
tidak sejalan, banyak
yang sudah mengikuti diklat tetapi
terlambat mengikuti promosi;
h. Pengangkatan pejabat eselon tidak selalu
didasarkan pada
kompetensi melainkan faktor di luar
ketentuan yang ada.
Uraian di atas menjelaskan bahwa aspek politis
masih menjadi salah satu permasalahan yang
sering muncul dalam pengelolaan SDM aparatur
di Indonesia. Kekuasaan masih memiliki pengaruh
yang sangat besar dalam pengambilan kebijakan
kepegawaian. Akhirnya, mimpi besar untuk
menciptakan “the right man on the right position”
Pengelolaan SDM (Seleksi Terbuka Lurah dan Camat) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
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kurang bisa tercapai. Orang yang memiliki akses
terhadap kekuasaanlah yang akan menduduki
jabatan tertentu. Kondisi tersebut sudah menjadi
rahasia umum yang terjadi baik di level pusat
maupun daerah. Terlebih lagi di era otonomi
daerah seperti saat ini, potensi munculnya local
bossism sebagai pemegang kekuasaan di daerah
akan lebih besar. Local bossism di daerah yang
tidak terkontrol nantinya akan berpotensi pada
penyalahgunaan wewenang termasuk dalam
hal kepegawaian. Kondisi demikian terjadi pada
fenomena “dinasti politik Ratu Atut” di Provinsi
Banten.
Kondisi yang demikian sebenarnya juga menjadi
salah satu semangat perumusan dari UU ASN
untuk menjaga netralitas dan meminimalisir
aspek politik dalam pengelolaan kepegawaian
di Indonesia. Terobosan yang dilakukan adalah
dengan pembentukan Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN). Dalam UU ASN Pasal 27, KASN
sebagai lembaga non-struktural yang mandiri dan
bebas dari intervensi politik memiliki wewenang
untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional
dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil
dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu
bangsa.
Tujuan dibentuknya KASN adalah sebagai berikut
(UU ASN, Pasal 28) ;
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•

Menjamin terwujudnya sistem merit dalam
kebijakan dan Manajemen ASN;

•

Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja
tinggi, sejahtera,
dan berfungsi sebagai
perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

•

Mendukung penyelenggaraan pemerintahan
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negara yang efektif, efisien dan terbuka,
serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme;

•

Mewujudkan pegawai ASN yang netral dan
tidak membedakan masyarakat yang dilayani
berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan;

•

Menjamin terbentuknya profesi ASN yang
dihormati pegawainya dan masyarakat; dan

•

Mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya
pencapaian kinerja.

UU ASN juga membagi 2 (dua) pengelola
kepegawaian yaitu pejabat berwenang dan
pejabat pembina kepegawaian. Pejabat yang
berwenang diartikan sebagai pejabat yang
mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan
perUndang-undangan. Yang dimaksud pejabat
berwenang adalah sekretaris jenderal/sekretariat
lembaga negara, sekretariat LNS, sekretaris
daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan
pejabat pembina kepegawaian yaitu pejabat
yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN
di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud
dengan Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu
menteri di kementerian, pimpinan lembaga di
LPNK, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga
negara dan LNS, gubernur di provinsi, dan bupati/
walikota di kabupaten/kota.
Adanya KASN serta pembagian dua pejabat
pengelola ASN sebenarnya untuk mengurangi
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intervensi pejabat politik dalam pengambilan
kebijakan dalam kepegawaian, sehingga semangat
dari sistem merit yang coba dikembangkan akan
berjalan dengan maksimal. Operasionalisasi dari
hal tersebut bisa diilustrasikan dari proses seleksi
pejabat di daerah. Pejabat yang berwenang
(sekretaris daerah) akan melaksanakan proses
seleksi berdasarkan indikator kompetensi yang
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasil
dari proses seleksi tersebut, kemudian akan
ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian
dalam konteks di daerah bisa gubernur, bupati
atau walikota, sehingga bisa dilihat bahwa peran
pejabat politik dalam proses seleksi tersebut
semakin dipersempit dan tidak bisa seenaknya
mengangkat pejabat tanpa indikator yang jelas.
Peran kasn dalam proses seleksi tersebut
kemudian adalah memastikan agar tetap berjalan
pada koridor yang benar serta menindak apabila
ditemukan penyelewengan.

B.

Seleksi Terbuka
Upaya Mencari
Pejabat Berbasis
Merit

Salah satu terobosan yang dilakukan adalah
dengan mengadakan seleksi terbuka atau promosi
terbuka untuk mengisi jabatan tertentu baik di
tingkat kementerian/lembaga ataupun di tingkat
daerah. Seleksi terbuka merupakan pendekatan
di dunia swasta, yang coba diterapkan di
pemerintahan. Seleksi terbuka dilakukan untuk
mengurangi budaya patronase dan meningkatkan
kinerja.
Adanya seleksi terbuka merupakan bentuk
ketidakpuasan terhadap seleksi tertutup yang
seringkali bias terhadap kepentingan tertentu.
Selain itu seringkali tidak memiliki kompetensi
sesuai jabatan yang diinginkan. Meskipun seleksi
terbuka juga tidak menjamin obyektivitas dari
panitia seleksi namun prinsip transparansi dan
akuntabilitas menjadi dasar dalam sistem seleksi
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ini. Seleksi terbuka merupakan sebuah cara
baru untuk mendapatkan pejabat yang lebih
berkompeten. Munculnya alternatif tersebut akibat
dari ketidakpuasan sistem seleksi tertutup yang
selama ini masih banyak dijalankan.
Seleksi terbuka dalam konteks UU ASN sangat
relevan untuk dilakukan. Hal tersebut bisa
menjadi salah satu instrumen dalam pelaksanaan
asas keterbukaan dan profesionalitas yang
terdapat dalam penyelenggaraan kebijakan
dan manajemen ASN. Harapannya, jabatanjabatan dalam birokrasi kita ke depannya diisi
hanya oleh putra-putri terbaik bangsa dengan
kompetensi yang mumpuni. Hal tersebut juga
akan mengurangi sistem kolegial yang selama ini
menjadi virus birokrasi di indonesia khususnya
masalah kepegawaian.
Apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI
jakarta?
Jokowi-ahok sebagai pasangan gubernur dan wakil
gubernur jakarta yang cukup fenomenal, beberapa
waktu terakhir ini di awal kepemimpinannya
pernah melakukan seleksi terbuka untuk posisi
camat dan lurah di dki jakarta. Wacana itu sempat
menimbulkan pro kontra di publik, ada yang
mendukung, namun tak sedikit yang tak yakin
dengan hasilnya. Namun akhirnya dilakukan juga
proses seleksi terbuka pada jabatan camat dan
lurah yang baru pertama kali ada di indonesia.
Seleksi terbuka terhadap jabatan camat dan
lurah merupakan sesuatu yang baru karena
selama ini seleksi terbuka baru dilakukan pada
jabatan-jabatan setingkat eselon I ataupun II.
Sedangkan Pemprov DKI mau bersusah payah
melakukan seleksi terbuka untuk pejabat yang
‘hanya’ setingkat camat dan lurah. Namun yang
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perlu digarisbawahi adalah camat dan lurah
merupakan perpanjangan tangan gubernur yang
bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Mereka adalah street-level bureaucrat yang melalui
pelayanannya, misalnya dalam pengurusan KTP
atau surat-surat administratif lainnya diharapkan
dapat memberikan apa yang menajdi kebutuhan
masyarakat.
Menurut Pasal 225 ayat 1 UU 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, camat memiliki
tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
mengoordinasikan
upaya
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;
mengoordinasikan
penerapan
dan
penegakan Perda dan Perkada; mengoordinasikan
pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;
mengoordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
perangkat daerah di kecamatan; membina dan
mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa
dan/atau kelurahan; melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang
ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan lurah, menurut Pasal 229
ayat 4 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan
kegiatan pemerintahan kelurahan; melakukan
pemberdayaan
masyarakat;
melaksanakan
pelayanan masyarakat; memelihara ketenteraman
dan ketertiban umum; memelihara prasarana dan
fasilitas pelayanan umum; melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh camat; melaksanakan
tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Camat
dan
lurah
merupakan jabatan publik yang tugas-tugasnya
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memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selama ini jabatan tersebut diisi melalui
pengangkatan tidak melalui seleksi terbuka seperti
yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Seleksi terbuka dilakukan untuk mendapatkan
camat dan lurah yang memiliki kompetensi
sehingga dapat memberikan kinerja terbaik demi
kepentingan masyarakat. Sistem pengangkatan
terhadap camat dan lurah cenderung tertutup
dan kurang memperhatikan kompetensi yang
bersangkutan. Akibatnya pelayanan publik yang
diberikan kepada masyarakat tidak maksimal
karena pejabat yang bersangkutan kurang
berkompeten.
Jokowi
mengatakan
bahwa
beberapa kali ia mendapatkan keluhan dari
masyarakat terkait dengan hal tersebut. Seperti
yang tercantum dalam kutipan berita berikut ini20 :
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan
akan ‘melelang’ jabatan lurah dan camat
di Ibu Kota karena laporan masyarakat
yang
mengeluhkan
ketidakberesan
kinerja pemerintah di level kelurahan dan
kecamatan.”Ya ini kan suara masyarakat,
karena mereka merasa kurang terlayani
dengan baik. Ya kan kemudian masih ada di
tingkat pelayanan yang di bawah, masyarakat
merasa terhambat, berbelit-belit,” jelas
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)
di Balaikota Jakarta.”
20 http://microsite.metrotvnews.
com/indonesiamemilih/
read/2013/02/04/946/128457/
Jokowi-Wacana-Lelang-JabatanCamat-Lurah-karena-LaporanMasyarakat

Masyarakat merasa camat dan lurah yang ada
kurang mampu memberikan pelayanan yang
maksimal. Bisa jadi masalah ini muncul karena
yang menduduki camat dan lurah tidak memiliki
kompetensi yang cukup. Sistem seleksi terbuka
ini yang kemudian diyakini oleh Jokowi mampu
menghasilkan camat dan lurah yang berkompeten
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karena dilakukan berbasis merit.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta No. 19 Tahun 2013 tentang Seleksi
Terbuka Camat dan Lurah, seleksi terbuka adalah
proses pemilihan yang diumumkan secara luas
melalui media bagi PNS yang memenuhi syarat
untuk diangkat dalam Jabatan camat atau lurah.
Seleksi terbuka camat dan lurah bertujuan untuk
membangun kepemimpinan camat dan lurah
yang mumpuni dan dilakukan dengan prinsip
obyektif, transparan, dan akuntabel. Dengan
indikator jabatan camat dan lurah dilelang, yaitu
Pertama, masa pensiun camat dan lurah. Lurah
dan camat yang sudah masuk masa pensiun akan
mendapatkan giliran untuk diseleksi terbuka.
Kedua, camat dan lurah yang tidak mampu
ketahanan fisiknya dan sering merasa sakit
juga akan dilelang jabatannya. Ketiga, camat
dan lurah yang akan dilelang adalah camat dan
lurah yang tidak mampu membangun wilayahnya.
Mereka tidak memiliki program yang jelas untuk
memberdayakan masyarakatnya untuk
bisa
berkembang.
Kriteria yang diperlukan untuk bisa mengikuti seleksi
terbuka tersebut adalah mereka yang memiliki nilai
penunjang akademik, memiliki mental kepribadian
yang baik, dan sehat jasmaninya. Selain itu, bagi
pegawai yang ingin mengikuti seleksi terbuka
camat dan lurah juga harus memiliki
performa
komunikasi yang baik sehingga dia mampu
menyampaikan programnya kepada masyarakat.
Untuk itu, tujuan diadakannya seleksi camat dan
lurah secara terbuka ini sebagai langkah strategis
untuk menghasilkan birokrasi yang kompetitif dan
berdaya saing. Lelang terbuka juga diharapkan
dapat meningkatkan citra dan standar pelayanan
Jakarta sebagai ibukota dan kota internasional.
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Menghasilkan camat dan lurah yang mumpuni
sesuai tipologi atau karakteristik kecamatan
dan kelurahan, serta menumbuhkembangkan
semangat berkompetisi sehat antar kecamatan
dan kelurahan. Berorientasi melayani dan
bukan dilayani dalam arti siap turun ke lapangan
(blusukan) tanpa terkendala ruang, waktu dan
situasi. Memiliki inovasi, kreativitas, berpikir
strategis, dan peka terhadap permasalahan yang
ada di wilayah dan kebutuhan masyarakat21.
Usulan mengenai seleksi terbuka tersebut,
kemudian ditindaklanjuti serius oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta pada bulan April 2013. Pihak
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan
adanya seleksi terbuka terhadap 44 jabatan camat
dan 267 lurah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
melegalkan seleksi terbuka dengan mengeluarkan
Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2013 tentang
Seleksi Terbuka Camat dan Lurah. Sedangkan
kebijakan-kebijakan lain yang melatarbelakangi
adanya seleksi terbuka di Jakarta adalah PP No.
100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam
Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah
dengan PP No. 13 Tahun 2002, Perpres No. 81
tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 – 2025, Pergub No. 185 tahun
2009 tentang Baperjakat, dan SE Menpan dan RB
No. 16 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian
Jabatan Struktural yang Lowong secara Terbuka.

21 I Made Karmayoga, 2013,
Bahan paparan pada Seminar
“Plus Minus Lelang Jabatan”,
Hotel Sari Pan Pacific, 11
September 2013.
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Bagan 5.1
Alur Proses Seleksi Terbuka Camat dan
Lurah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Adapun proses alur seleksi dapat dilihat dari
gambar berikut ini:
Calon peserta yang ingin mendaftar secara
online dengan men-dowload serta meng-upload
sejumlah berkas yang dipersyaratkan. Pendaftaran
dilakukan secara online sehingga lebih efisien
waktu, tenaga, dan biaya. Proses seleksi online
tersebut dilakukan untuk menjaga transparansi
sehingga dapat meminimalisir kecurangankecurangan yang seringkali muncul. Rekapitulasi

Tabel 5.2
Rekapitulasi Jumlah Pendaftar Seleksi
Terbuka Camat dan Lurah Pemprov
DKI Jakarta
Sumber:
Data yang disampaikan oleh BKD
Pemerintah Provinsi DKI pada tanggal
22 April 2013, pukul 17.00)22

Jenis	
  
No	
  

n	
  
1	
   Camat	
  
2	
   Lurah	
  
Jumlah	
  

	
  

April	
  2013	
  

Jabata
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08	
  

09	
  

10	
  

11	
  

128	
   192	
   220	
   237	
  
306	
   466	
   555	
   606	
  

12	
  

13	
  

14	
  

15	
  

252	
   254	
   259	
   277	
  
641	
   647	
   654	
   689	
  

16	
  

17	
  

18	
  

19	
  

20	
  

21	
  

22	
  

288	
  

300	
  

311	
  

328	
  

330	
  

331	
  

346	
  

716	
  

736	
  

434	
   658	
   775	
   843	
   893	
   901	
   913	
   966	
   1004	
   1036	
  

748	
  

773	
  

1059	
   1101	
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775	
  

781	
  

810	
  

1105	
   1112	
   1156	
  

yang mendaftar pada seleksi terbuka camat dan
lurah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:
Total pendaftar yang masuk sampai tanggal 22
April sebanyak 1156 pendaftar. Dari total pendaftar
tersebut, kemudian dilakukan pemanggilan untuk
kompetensi bidang pada tanggal 27 dan 28 April
2013. Lalu pada tanggal 7 Mei sampai 11 Juni
dilakukan uji kompetensi manajerial yang meliputi
Computer Assisted Test (CAT), Focus Group
Discussion (FGD), dan Paparan serta Wawancara.
Pada pelaksanaan uji kompetensi manajerial
melibatkan Bagian Penilaian Kompetensi Biro
Pembinaan Karier SDM Polri yang bekerja sama
dengan Unit Pengelola Teknis Pusat Penilaian
Kompetensi Pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta.
Kerjasama yang melibatkan pihak ketiga tersebut
dilakukan untuk obyektivitas dan transparansi
Tabel 5.3
Hasil Assesment Center Seleksi Terbuka
Camat (2013)
Sumber:
Diolah dari hasil seleksi dari BKD
Pemprov DKI Jakarta

No	
  

Kategori	
  

1	
  

SMS	
  

3	
  

CMS	
  

4	
  

2	
  
3	
  
4	
  

	
  

Tabel 5.4
Hasil Assesment Center Seleksi Terbuka
Lurah (2013)
Sumber:
Diolah dari hasil seleksi dari BKD
Pemprov DKI Jakarta

5	
  

MMS	
  

No	
  

Kategori	
  

2	
  
3	
  
4	
  
5	
  

22 http://bkddki.jakarta.go.id/
23 I Made Karmayoga, op.cit.

BMS	
  

Pendaftar	
  Non	
  Camat	
  
5	
  

5	
  

20	
  
8	
  

15	
  

52	
  

13	
  

Pendaftar	
  Lurah	
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Pendaftar	
  

Non	
  

Lurah	
  
1	
  

	
  

MS	
  

Pendaftar	
  Camat	
  

SMS	
  

63	
  

28	
  

CMS	
  

41	
  

81	
  

MS	
  

MMS	
  
BMS	
  

49	
  
12	
  
-‐	
  

55	
  
26	
  

161	
  

dalam dalam pelaksanaan seleksi. Dari proses
yang dilakukan tersebut didapatkan hasil sebagai
berikut23:
Dari hasil yang sudah dikeluarkan oleh BKD
Pemprov DKI dapat dilihat bahwa ternyata dari
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camat yang sudah ada beberapa belum memenuhi
standar kompetensi yang ditetapkan. Sedangkan
dari pendaftar non-camat atau lurah beberapa
orang memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan
tersebut. Inilah kelebihan dari seleksi terbuka
karena memungkinkan orang-orang di luar sistem
namun berpotensi untuk menduduki jabatan
tertentu termasuk camat dan lurah. Karena belum
tentu orang yang sudah menduduki jabatan tertentu
tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

Tabel 5.5
Timeline Proses Seleksi Terbuka Camat
Dan Lurah Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta

NO	
  

1	
  
2	
  
3	
  
4	
  
5	
  
5	
  

	
  

WAKTU	
  
15	
  Oktober	
  2012	
  

Januari	
  -‐	
  Februari	
  2013	
  
7	
  April	
  2014	
  

KEGIATAN	
  
Pelantikan	
  Jokowi-‐Ahok	
  sebagai	
  Gubernur	
  dan	
  Wakil	
  Gubernur	
  DKI	
  Jakarta	
  

Mulai	
  muncul	
  wacana	
  untuk	
  melakukan	
   seleksi	
  terbuka	
  untuk	
  camat	
  dan	
  lurah	
  karena	
  
adanya	
  	
  laporan	
  masyarakat	
  yang	
  mengeluhkan	
  ketidakberesan	
  kinerja	
  pemerintah	
  di	
  
level	
  kelurahan	
  dan	
  kecamatan.	
  

Pengumuman	
  adanya	
  seleksi	
  terbuka	
  pada	
  44	
  jabatan	
  camat	
  dan	
  267	
  lurah	
  

8	
   April	
   2013	
   sampai	
   22	
   Pendaftaran	
   secara	
   online	
   di	
   	
  www.jakarta.go.id.	
   Total	
   pendaftar	
   mencapai	
   1.156	
  
April	
  2013	
  

peserta	
  

6	
  Mei-‐10	
  Juni	
  2013	
  

Uji	
  Kompetensi	
  manajerial	
  yang	
  meliputi	
  CAT,	
  FGD,	
  presentasi	
  dan	
  wawancara.	
  Proses	
  

27	
  –	
  28	
  April	
  2014	
  

6	
  

11	
  Juni	
  2013	
  

8	
  

Juli-‐Desember	
  2013	
  

7	
  

Dari hasil yang sudah didapatkan tersebut,
kemudian dilakukan pelantikan pada tanggal
27 Juni 2013. Prosesnya tidak berhenti di situ
karena camat dan lurah yang telah terpilih
masih harus mendalami uji publik untuk melihat
bagaimana kinerjanya. Jika memenuhi standar
akan dilanjutkan, tetapi jika tidak akan dilakukan

27	
  Juni	
  2013	
  

Uji	
  kompetensi	
  bidang	
  	
  

seleksi	
   ini	
   bekerja	
   	
   sama	
   dengan	
   Bagian	
   Penilaian	
   Kompetensi	
   Biro	
   Pembinaan	
   Karier	
  
SDM	
  POLRI.	
  	
  

Pengumuman	
  seleksi	
  yang	
  lolos	
  tahap	
  uji	
  publik	
  

Pelantikan	
  terhadap	
  Camat	
  dan	
  Lurah	
  yang	
  terpilih	
  
Uji	
  publik	
  terhadap	
  kinerja	
  Camat	
  dan	
  Lurah.	
  

evaluasi apakah tetap menjabat sebagai camat
atau lurah. Adapun proses seleksi terbuka camat
dan lurah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat
dilihat pada Tabel 5.5 berikut ini:
Setelah 6 bulan menjabat, dilakukan survei
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kepuasan masyarakat atau IKM yang mengukur
sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap
kinerja camat dan lurah hasil seleksi terbuka.
Hasilnya, dari 44 camat, diketahui 3 orang mendapat
predikat sangat baik. Sedangkan kategori baik 38

	
  	
  	
  

	
  

orang, dan hanya 3 camat dengan kategori kurang
baik. Sedangkan untuk jabatan lurah berdasarkan
IKM, yang mendapatkan kategori sangat baik
sebanyak 32 orang, kategori baik 231 orang, dan
hanya 3 orang dengan kategori kurang baik.
Penilaian IKM tersebut dilakukan dengan dua
cara yakni pertama, wawancara langsung di mana
dilakukan oleh petugas untuk mewawancarai
warga yang baru saja memperoleh pelayanan
di kantor kelurahan dan kecamatan. Kedua
menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada
orangtua murid di sekolah. Camat dan lurah yang
memperoleh IKM sangat memuaskan dan sangat
kompeten bisa dipertahankan atau di promosikan
ke jabatan yang lebih tinggi, sedangkan yang
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memperoleh penilaian kurang baik dalam IKM serta
hanya mendapatkan kategori cukup kompeten
dari penilaian kerja pimpinan, akan dilakukan
pembinaan untuk perbaikan ataupun dicarikan
posisi lain yang lebih sesuai dengan kompetensi
yang dimiliki.
Pro Kontra Seleksi terbuka24
Sistem seleksi terbuka yang dicanangkan Jokowi
tersebut bukan tanpa cela. Ada pro dan kontra
yang muncul dalam proses pelaksanaannya. Lurah
Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,
Mulyadi semula menentang kebijakan tersebut.
Menurut Mulyadi, kebijakan pelaksanaan seleksi
terbuka itu dilandasi dengan Peraturan Gubernur
(Pergub) Provinsi DKI Jakarta No. 19 Tahun 2013
tentang Seleksi Terbuka Camat dan Lurah dengan
mengharuskan diikuti oleh seluruh camat dan lurah
yang sedang menjabat saat ini. Bagi yang tidak
mendaftar dianggap mengundurkan diri. Kebijakan
tersebut dianggapnya sangat berbenturan dengan
sistem pengangkatan jabatan yang berlangsung
selama ini. Tidak semua PNS bisa menjabat
sebuah tugas struktural jika belum mengikuti
persyaratan tertentu seperti Diklat Kepemimpinan
IV atau III. Di sisi lain di dalam Pergub itu pada
Pasal 8 dinyatakan bahwa PNS yang menduduki
jabatan camat dan lurah dari hasil seleksi terbuka
itu untuk camat dan lurah yang kosong.

24 http://berkas.dpr.go.id/
pengkajian/files/info_singkat/
Info%20Singkat-V-9-I-P3DIMei-2013-38.pdf (diakses tanggal
14 Oktober 2014).
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Mulyadi melihat seleksi jabatan ini menyebabkan
regenerasi di lingkungan PNS tidak berjalan dengan
baik. Sebab, tidak ada lagi keteraturan bagi PNS
yang mengantri untuk mendapatkan kesempatan
jabatan eselon III dan IV. Ada sebagian PNS
yang sudah merintis jabatannya sejak awal dan
menunggu kesempatan untuk menjabat sebagai
camat dan lurah terpaksa harus bersaing dengan
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PNS yang masih staf. Lain dari itu, jabatan camat
dan lurah merupakan jabatan setingkat eselon IV
dan III. Sementara untuk jabatan eselon III dan IV
tidak hanya untuk camat dan lurah saja.
Dia melanjutkan, sejatinya pimpinan daerah
sebelum melakukan seleksi terbuka dengan
mekanisme beragam tes itu harus menonaktifkan
jabatan lurah saat ini atau mengosongkannya.
Kemudian dilanjutkan dengan seleksi. Sementara
saat ini camat dan lurah yang sedang menjabat
diharuskan
mendaftar. Hal itu sangat tidak
relevan. Apalagi jika dilihat dari SE Menpan-RB
No. 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian
Jabatan Struktural yang Lowong secara Terbuka di
Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam aturan itu
sudah ditegaskan, jabatan seleksi ini hanya untuk
jabatan lowong. Maka harus ada pengosongan
jabatan lurah di Jakarta dulu sehingga bisa lowong.
Sementara anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta,
Achmad Husin Alaydrus mengatakan proses
pelaksanaan seleksi terbuka jabatan camat dan
lurah sudah lari dari koridor aturan yang telah
ada. Menurutnya, pelaksanaan proses lelang
telah melanggar Pasal 21 dalam UU No. 29 Tahun
2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pasal 21 ayat (3) UU tersebut
berbunyi camat dan wakil camat diangkat dan
diberhentikan oleh gubernur atas usul walikota
atau bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Begitu juga di Pasal 22
ayat (3), diatur lurah dan wakil lurah diangkat
dan diberhentikan oleh walikota atau bupati
berdasarkan pendelegasian wewenang Gubernur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
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Namun demikian, Jokowi mengaku persoalan
itu lebih tepat ditanggapi Menpan-RB Jokowi
berkeyakinan kebijakan itu telah sesuai dengan
regulasi yang ada. Beberapa regulasi yang dirujuk
atas Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 19 Tahun
2013 itu antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No.
44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga PP No.
32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS serta
PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
PNS dalam Jabatan Struktural.
Mengenai adanya tuntutan para lurah yang
sedang menjabat menolak diseleksi karena harus
menjalani banyak mekanisme untuk mengemban
amanah lurah atau camat itu, Jokowi menganggap
hal itu bisa disiasati. Di antaranya mengubah
aturan tersebut atau meminta perubahan aturan
sembari proses berjalan. Menurut Jokowi, hal itu
merupakan perkara-perkara kecil yang artinya
biasa dalam sebuah perubahan atau perombakan
besar.
Sedangkan menurut pengamat hukum tata negara
Universitas Khairun Ternate Margarito Kamis,
kebijakan seleksi jabatan secara terbuka yang
dilakukan Pemprov DKI Jakarta ini memang belum
dijabarkan secara terperinci dalam peraturan dan
perundang-undangan yang ada. Hal itu membuat
kalangan tertentu yang melihat mekanisme ini
secara hukum tentu sangat bertabrakan. Akan
tetapi seleksi jabatan camat dan lurah ini memiliki
sebuah substansi besar perihal transparansi dalam
sebuah pemerintahan daerah atau birokrasi.
Menurutnya, Jokowi tidak terlalu terganggu atas
adanya gugatan ini. Kebijakannya itu sangat
bagus dalam sebuah reformasi birokrasi.
Hal serupa juga dikemukakan pengamat kebijakan
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publik Universitas Indonesia (UI) Andrinof A.
Chaniago. Menurutnya, tuntutan atau gugatan

C.

Lesson Learned
dari Seleksi
Terbuka Camat/
Lurah Jakarta

itu hanyalah pandangan salah satu pihak melihat
terobosan untuk perbaikan pemerintahan dari
kacamata hukum atau pengacara. Padahal
banyak pihak mengeluhkan kondisi birokrasi saat
ini. Keluhan atas buruknya kondisi birokrasi harus
segera ditindaklanjuti dengan sebuah reformasi
dan terobosan, dan ini adalah terobosan positif.
Kementerian PAN–RB telah memberi apresiasi
kepada langkah yang sedang dilakukan oleh
Pemprov DKI melalui kebijakan seleksi terbuka
lurah dan camat. Kebijakan tersebut dapat dilihat
sebagai realisasi dari Surat Edaran MenPANRB No. 12 tahun 2012 tentang Pengisian
Jabatan Struktural yang Lowong secara Terbuka
di Lingkungan Instansi Pemerintah. Menurut
Menpan, seleksi terbuka itu sejalan dengan
kebijakan percepatan reformasi birokrasi dan
open promotion (promosi terbuka) yang selama ini
coba didorong. Pengisian pejabat publik dengan
berbasis merit seperti ini juga semangat dengan
UU No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian
yang tidak lagi mempertimbangkan daftar urut
kepangkatan sebagai indikator tunggal untuk
melakukan promosi pegawai (lihat Pasal 20).
Ini merupakan hal yang positif karena sistem
“urut kacang” terlalu naif dalam menyamakan
senioritas sebagai kapabilitas. Dalam kebijakan
ini, prosesnya pun terbilang cepat karena dari
tahap awal sampai akhir hanya memakan waktu
sekitar 6 bulan.
Ada beberapa hal yang bisa diambil
pelajaran dari keberanian Pemerintah
DKI melakukan seleksi terbuka pada
camat atau lurah tersebut. Pelajaran

sebagai
Provinsi
jabatan
pertama
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adalah pentingnya peran pemimpin yang
berani dan cepat dalam mengambil keputusan.
Kebijakan seleksi terbuka merupakan respons dari
ketidakpuasan publik terhadap pelayanan publik
yang dilakukan oleh camat dan lurah. Ditengarai
bahwa ketidakpuasan tersebut muncul salah
satunya karena camat dan lurah yang menduduki
jabatannya kurang kompeten dan kurang
menghayati jiwa pelayanan. Untuk itulah maka
kemudian kebijakan seleksi terbuka digulirkan,
dengan harapan akan didapatkan camat dan lurah
yang jauh lebih kompeten.

25 John M. Werner dan Randy
L. DeSimone, 2012, Human
Resource Development (6th Ed.),
Mason, OH: Cengage Learning,
hal. 401.
26 Ibid., hal. 400.
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Memang, apabila dilihat secara kritis, kebijakan
seleksi
terbuka
bukanlah
sesuatu
yang
sepenuhnya ideal karena tidak selaras dengan
filosofi manajemen karier. Idealnya, makna
“terbuka” dalam kebijakan seleksi terbuka
ditujukan pada keseluruhan proses manajemen
karier, karena promosi termasuk pada kegiatan
career management25, sehingga dalam hal ini
yang seharusnya lebih berperan adalah institusi
dibandingkan dengan individu itu sendiri. Werner
dan deSimone menyatakan bahwa “..career
management is largely an activity carried out by the
organization..”26. Atas dasar ini maka ketika posisiposisi jabatan struktural itu ditawarkan kepada
siapa pun yang berminat, maka dapat dikatakan
bahwa institusi tidak mempunyai blueprint career
management yang baik. Prinsip keterbukaan
bukan dimaksudkan bahwa penempatan jabatan
harus menggunakan sistem lelang atau job tender,
tetapi lebih pada keterbukaan atau kejelasan
informasi tentang knowing what, knowing why,
knowing where, knowing whom, knowing when,
and knowing how. Dengan demikian semua
pegawai dapat menyusun career planning-nya
sendiri, di mana setiap pegawai mengetahui posisi
apa yang dapat diraihnya, bagaimana meraihnya,
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hal apa saja yang harus ia siapkan, dan apa
konsekuensinya untuk memenuhi job requirement
tersebut.
Namun, membenahi manajemen karier secara
efektif sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang ideal
tentu membutuhkan waktu. Padahal perbaikan
pelayanan publik tidak dapat menenggang waktu
terlalu lama. Maka, pemerintah pun harus membuat
solusi yang dirasa lebih cepat, yang dilakukan
melalui kebijakan seleksi terbuka. Dengan
demikian, kepuasan publik dalam menerima
pelayanan dari pemerintah dapat terjadi tak terlalu
lama setelah camat dan lurah hasil seleksi terbuka
mulai bekerja, tidak perlu menunggu dibenahinya
manajemen karier secara menyeluruh. Tentu, ini
bukan berarti bahwa pembenahan manajemen
karier merupakan hal yang dapat ditunda-tunda.
Pelajaran kedua yang dapat dipetik dari kebijakan
seleksi terbuka adalah pentingnya pemerintah
menerapkan
prinsip
transparansi
dalam
keseluruhan proses kebijakan. Hampir semua
tahapan proses, mulai dari pendaftaran sampai
pengumuman hasil, dilakukan melalui website
sehingga dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat. Untuk proses seleksi pun melibatkan
assessment center dari pihak lain sehingga hasilnya
diharapkan akan lebih obyektif. Transparansi ini
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VI
COMMUNITY
DEVELOPMENT
SOLUSI KEMISKINAN
KABUPATEN BANTUL
Abdul Muis, S.Sos., M.M.
Banyaknya pihak-pihak yang secara langsung dan
top-down mengentaskan kemiskinan, menjadikan
kegiatan mengentaskan kemiskinan di Kabupaten
Bantul berjalan tidak sinergis, dan kerap kali
tidak sesuai dengan kebutuhan penduduk
miskin. Bantuan tersebut berjalan sendiri-sendiri
sehingga tidak efektif mengentaskan kemiskinan.
Bagaimana mensinergikan pihak-pihak yang
mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan
masyarakat miskin itu sendiri melalui bottomup, ini esensi inovasi yang dilakukan H. Idham
Samawi, selaku Kepala Daerah Kab. Bantul.
Melalui komunitas perdukuhan, masyarakat
miskin menentukan sendiri program-program
yang dibutuhkan untuk memutuskan mata rantai
kemiskinannya.

A.

Latar Belakang
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Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks
dan sangat berhubungan dengan masalah sosial
dan kesejahteraan masyarakat. Dimensi-dimensi
sosial seperti orang miskin, rumah tidak layak huni,
pengangguran, dan kriminalitas berhubungan
dengan kemiskinan. Banyak strategi yang dapat
dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan,
salah satu konsep program yang dapat dilakukan
adalah dengan konsep “Community Development”.
Konsep
tersebut
dilaksanakan
dengan
memberdayakan masyarakat melalui pendekatan
bottom up. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
pada tahun 2006 masuk dalam kategori “daerah
miskin” dengan 81.398 keluarga miskin (Grafik
1). H. Idham Samawi yang pada saat itu adalah
kepala daerah menggagas program Community
Development dalam mengentaskan kemiskinan
(COMDEV-MK) di Kabupaten Bantul. Program
COMDEV-MK juga dipengaruhi dampak gempa
bumi di Kabupaten Bantul pada tahun 2006 yang
meningkatkan angka kemiskinan di Kabupaten
Bantul, yang disebabkan kerusakan ratusan
ribu bangunan rumah dan fasilitas umum serta
pengungsian korban gempa sebanyak 779.287
orang.
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Grafik 6.1 : Jumlah Keluarga Miskin Berdasarkan Kecamatan

Selain itu, bantuan dana dari LSM ataupun dunia
usaha belum terpola secara jelas sehingga perlu
pembenahan secara komprehensif. Program
COMDEV - MK melibatkan berbagai pihak
antara lain pemerintah, dunia usaha, lembaga
kemasyarakatan dan perguruan tinggi serta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dengan
melihat
beberapa
permasalahan
di atas, H. Idham Samawi mengeluarkan
program COMDEV-MK sebagai upaya untuk
meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan
masyarakat di Kabupaten Bantul. Program
tersebut disahkan dengan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 20 B Tahun 2006 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Program Community Development
Mengentaskan Kemiskinan (CD-MK) Kabupaten
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Grafik 6.1 : Kerangka Comdev-MK Mengentaskan Kemiskinan

Bantul. Selanjutnya, dalam perkembangannya
Model COMDEV-MK sering dijadikan model oleh
pemerintah daerah lain di Indonesia. COMDEVMK menjadi rujukan tentunya tidak terlepas dari
keberhasilan pelaksanaan program COMDEVMK, di mana Program tersebut dilandasi pada
prinsip
pengentasan
kemiskinan
berbasis
”pedukuhan” dengan saling ”Asah, Asih, Asuh”
dalam rangka melindungi, melayani, memperkuat
dan meningkatkan fasilitas sumber daya manusia
melalui berbagai langkah untuk meningkatkan
pengetahuan, sikap mental dan ketrampilan,
mengurangi faktor keterbatasan (limitation),
efisiensi dan kontrol.

B.

Inisiasi
Pengembangan
Comdev-MK
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Dari hasil wawancara dengan Idham, COMDEVMK di Kabupaten Bantul dimulai sejak tahun 2003
dengan mengembangkan hubungan komunikasi
dengan berbagai pihak yang telah melakukan
kegiatan Community Development.
Langkah
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pengembangan COMDEV-MK yang dilakukan
adalah:

•

Secara internal, Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantul mendata ulang kegiatan pengentasan
kemiskinan yang dilakukan oleh masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Setelah data-data terkait dengan kegiatan
pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh
masing-masing SKPD didata dengan lengkap,
maka dilakukan pendekatan kepada masingmasing SKPD untuk mencoba disusun pola
yang terintegrasi, yang dikoordinir oleh Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kabupaten
Bantul;

•

Bersamaan dengan penataan kegiatan
pengentasan kemiskinan yang dilakukan
oleh masing-masing SKPD sebagaimana
diutarakan
di
atas,
juga
dilakukan
pengembangan hubungan dengan pihak
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Bantul, membangun hubungan
dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tersebut dianggap penting, karena
menyangkut “dukungan politik”, karena
program pengentasan kemiskinan juga
terkait dengan keuangan daerah, yang perlu
mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah; meskipun pada tahun 2003
tersebut Idham Samawi dicalonkan oleh Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
yang memiliki suara mayoritas di DPRD,
tetapi membangun hubungan yang harmonis
dengan semua Fraksi di DPRD Kabupaten
Bantul merupakan suatu langkah strategis;

•

Membangun
hubungan
dengan
para
pengusaha
yang
melakukan
kegiatan
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pengentasan kemiskinan di lingkungan
Kabupaten Bantul, hal ini dilakukan dengan
maksud menyamakan persepsi dan pola
kegiatan pengentasan kemiskinan yang
dilakukan oleh pihak dunia usaha. Kegiatan
ini juga dianggap penting, mengingat
selama ini banyak terjadi duplikasi kegiatan
yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam
pengentasan kemiskinan;

•

Selain membangun hubungan dengan pihak
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dunia
usaha, pihak pemerintah kabupaten Bantul
juga membangun hubungan dengan berbagai
lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang
juga telah melakukan kegiatan pengentasan
kemiskinan;

•

Pihak pemerintah Kabupaten Bantul juga
melakukan hubungan kerja dengan Perguruan
Tinggi, khususnya Lembaga Pengembangan
Masyarakat Universitas Gadjah Mada dalam
rangka
mengembangan
konsep-konsep
Community
Development
yang
cocok
diterapkan di Kabupaten Bantul.

Di sini terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul
berusaha untuk memecah potensi hambatan
institusional yang apabila tidak diantisipasi akan
cenderung menciptakan iklim yang kurang kondusif
bagi terciptanya partisipasi, apalagi selama ini isu
seperti kemiskinan lebih sering didekati dari aspek
yang parsial seolah berwajah tunggal dan sektoral
(setidaknya menurut kacamata masing-masing
agen). Tata kelola yang terfragmentasi tentunya
tidak akan menguntungkan, apalagi secara
psikologis hal tersebut akan menjadi disinsentif
kaum miskin untuk berpartisipasi, karena
mempersepsikan dan memposisikan dirinya lebih
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sebagai obyek pasif yang diperebutkan melalui
berbagai aksi yang cenderung bersifat karitatif dan
berorientasi keluaran semata.

C.

Mekanisme
dan Tahapan
COMDEV-MK.

Sebagai program berbasis pedukuhan, sasaran
program ditujukan pada warga miskin yang
tinggal di pedukuhan. Oleh karenanya Kelompok
Pedukuhan di sini identik pula dengan Kelompok
COMDEV-MK. Kelompok Pedukuhan (KP) adalah
kelompok yang dibentuk untuk keperluan program
dan merupakan representasi keluarga miskin
di pedukuhan tersebut, yang keanggotaannya
ditentukan dan disepakati oleh pertemuan forum
pedukuhan (rembug pedukuhan). Kelompok
pedukuhan inilah yang diharapkan akan menerima
manfaat program.
Pada periode awal sasaran program COMDEVMK dijalankan di 40 (empat puluh) pedukuhan,
yang tersebar di 75 (tujuh puluh lima) desa dan
17 (tujuh belas) kecamatan. Dilaksanakan pada
tahun 2006 dan merupakan periode perintisan dan
percontohan (pioneer program). Adapun bidangbidang kegiatan yang akan dikembangkan oleh
kelompok di masing-masing pedukuhan harus
benar-benar mencerminkan kemampuan, potensi
dan mempunyai prospek untuk dikembangkan di
pedukuhan. Bidang-bidang kegiatan terbuka luas
dari kegiatan di bidang pertanian, peternakan,
perikanan, kerajinan dan aneka kegiatan rumah
tangga yang disesuaikan dengan kebutuhan,
potensi dan kemampuan setempat. Dalam
penentuan bidang-bidang kegiatan, fasilitator,
terutama fasilitator kabupaten dan kecamatan
serta desa memiliki peran besar, terutama dalam
memberikan informasi dan mendampingi dalam
proses penentuan, yaitu memberikan semangat
dan membantu kelompok dalam memahami
potensi yang ada. Dalam program percontohan
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fasilitasi langsung dilaksanakan oleh pemerintah
daerah, kecamatan dan desa.
Dari sisi pendanaan, anggaran program COMDEVMK bersumber dari APBD Kabupaten Bantul yang
pengelolaannya disepakati berdasarkan prinsip
profesionalisme,
transparansi,
akuntabilitas,
efisiensi, dan efektifitas dalam rangka penguatan
kelompok COMDEV-MK. Prinsip-prinsip ini
juga diberlakukan dalam mengelola sarana dan
prasarana pendukung lainnya. Pada tahun 2006,
pemerintah daerah menyediakan sejumlah dana
untuk masing-masing Kelompok Pedukuhan
diberikan sejumlah Rp. 10.000.000 sebagai
modal awal realisasi program. Dikatakan sebagai
modal awal karena ternyata dalam prakteknya,
diperlukan dana tambahan, atau dukungan sarana
dan prasarana sekalipun tidak dalam bentuk
uang demi menjamin tersealisasinya dengan
baik program yang sudah ditetapkan. Sekalipun
demikian itu dapat dimaklumi oleh masyarakat,
karena pada dasarnya program tersebut untuk
kepentingan masyarakat atau anggota pedukuhan
itu sendiri.
Bagaimana dengan pengelolaan hasil usaha
kelompok? Pengertian hasil usaha dalam konteks
COMDEV-MK ini adalah keuntungan yang
diperoleh oleh kelompok selama periode usaha.
Keuntungan dimaksudkan sebagai selisih antara
modal kerja dengan hasil penjualan produk. Hasil
bersih dibagikan kepada pengelola program dan
anggota kelompok. Adapun besaran persentase,
ditentukan melalui musyawarah kelompok.
Pembagian ini penting dijelaskan sejak awal,
agar dapat menjadi motivasi pengelola program.
Adapun modal usaha, tidak dikembalikan
kepada program, melainkan akan dikembalikan
pada kelompok, menjadi modal penguatan atau
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sebagai tambahan modal untuk usaha pada tahun
berikutnya. Dengan demikian, diharapkan bahwa
program COMDEV-MK ini akan berkelanjutan,
bahkan boleh jadi stimulan bagi pengembangan
program-program pemberdayaan lainnya.

01.

Mekanisme Program
Untuk menggerakkan program COMDEV-MK
ini, ditempuh mekanisme perpaduan dua arah
antara yang bersifat top-down dan bottom-up.
Dalam konteks top-down, Pemerintah Daerah
bertindak sebagai inisiator sekaligus fasilitator.
Sebagai inisiator dan fasilitator pemerintah daerah
melalui bupati membentuk Tim Fasilitator yang
berkewajiban memberikan pedoman, bimbingan
pelatihan, arahan dan supervisi. Tim Fasilitator
akan tersusun dalam Tim Fasilitator Kabupaten,
Tim Fasilitator Kecamatan dan Tim Fasilitator
Desa. Adapun lurah mempunyai tugas dan
tanggung jawab atas pelaksanaan program
COMDEV-MK di Desa masing-masing, sementara
Kepala Dukuh mempunyai tugas membantu
lurah atas pelaksanaan program COMDEV-MK.
Dari sisi penentuan jenis program, mekanisme
yang ditempuh adalah menganut prinsip bottomup, yakni dari bawah (warga pedukuhan). Dalam
pengertian bahwa warga masyarakat memiliki
ruang (keleluasaan) untuk mengusulkan atau
memilih jenis program yang hendak dilaksanakan.
Namun demikian usulan atau pilihan tentu harus
sesuai potensi yang memungkinkan untuk dikelola
dan dikembangkan. Jenis usulan kegiatan itulah
yang dirembugkan sampai dengan menghasilkan
proposal program, dan itu dilakukan oleh
kelompok COMDEV-MK di tingkat pedukuhan
melalui rembug pedukuhan. Selanjutnya proposal
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dari kelompok COMDEV-MK diproses dari
tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat
kabupaten untuk mendapatkan persetujuan untuk
dilaksanakan/dijalankan. Setelah mendapatkan
persetujuan untuk dilaksanakan diikuti proses
pencairan dana yang disalurkan kepada kelompok
COMDEV-MK.

02.

Tahapan Kegiatan
Adapun gambaran lebih rinci terkait tahapantahapan kegiatan operasionalisasi COMDEV-MK
adalah sebagai berikut:
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•

Tahap Sosialisasi;
Sosialisasi
dimulai
setelah
persiapan
administrasi dan kelembagaan di tingkat
Tim Fasilitator kabupaten selesai, dengan
melibatkan elemen pemerintah (kecamatan,
desa dan pedukuhan). Sosialisasi adalah
media untuk membangkitkan semangat kerja
berbasis prakarsa dengan saling pengertian,
serta menjaring berbagai masukan (kritik
dan saran) dari masyarakat, untuk dapat
menyempurnakan mekanisme program.

•

Tahap Persiapan;
Persiapan adalah penyiapan masyarakat,
melalui
penguatan
kelembagaan
dan
perencanaan yang dilakukan dengan rapat
koordinasi, konferensi kerja kecamatan.
Proses ini merupakan tindak lanjut dari
sosialisasi yang telah dilakukan sebelum
membentuk kelompok COMDEV-MK.

•

Tahap Pembentukan Kelompok COMDEVMK;
Pembentukan kelompok melalui forum
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Pedukuhan atau rembug pedukuhan, yang
diarahkan dapat membentuk kelompok secara
demokratis, mufakat dan dapat diterima oleh
seluruh elemen masyarakat. Organisasi
kelompok disusun dengan prinsip sederhana
dan
operasional
mengikuti
kebutuhan
setempat. Namun demikian, setidak-tidaknya
memuat sistem-unsur berikut: (i) ketua; (ii)
sekretaris; (iii) bendahara dan; (iv) seksiseksi. Adapun seksi-seksi jumlah dan jenis
akan ditentukan berdasarkan persoalan yang
ada dan jenis usaha yang dijalankan. Sedang
yang menjadi anggota kelompok adalah
warga miskin di pedukuhan yang disepakati
dalam pertemuan rembug pedukuhan.
Setiap kelompok didukung oleh pendamping
lapangan tingkat pedukuhan, yang dapat diisi
oleh kepala dukuh atau pemuka masyarakat
yang disepakati bersama.

•

Tahap Pembekalan dan Pelatihan Kelompok
COMDEV-MK;
Pembekalan dan pelatihan dimaksudkan untuk
memberikan kesiapan kepada kelompok.
COMDEV-MK meliputi :

•

pemahaman yang menyeluruh mengenai
COMDEV-MK;

•

substansi dan teknis;

•

kemampuan
untuk
mengorganisir
program, terutama untuk menemukan
akar permasalahan, pemecahan masalah
dan rencana aksi di tingkat pedukuhan;

•

teknik penyusunan
partisipatif.

proposal

secara
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•

Tahap Penyusunan Program Kelompok
COMDEV-MK.
Kelompok COMDEV-MK membuat rancangan
program, berdasarkan kebutuhan dan
kemampuan. Selanjutnya rancangan yang
telah disusun oleh kelompok COMDEV-MK
dibawa ke dalam rembug pedukuhan. Output
dari proses penyusunan program adalah
program yang akan diajukan kepada pengelola
program.

•

Tahap Penilaian Proposal;
Proposal yang dihasilkan dalam rembug
pedukuhan
diberi pengesahan oleh
pemerintah desa dan kecamatan. Tim
Fasilitator menyeleksi, memberikan penilaian
terhadap proposal yang masuk melalui
proses dan mekanisme yang telah ditentukan.
Penilaian dimaksudkan sebagai bagian dari
proses pembelajaran.

•

Tahap Penyerahan Dana Program;
Dana program diserahkan kepada Pemerintah
Desa selanjutnya akan dicairkan kelompok
melalui mekanisme keuangan desa. Untuk
tahun Anggaran 2006 tiap kelompok
mendapatkan dana sebesar Rp. 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)

•

Tahap Pelaksanaan Kegiatan;
• Pelaksanaan kegiatan meliputi: (a)
penetapan pelaksana dan lokasi program;
(b) penetapan skenario usaha

•
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Jenis usaha dan bentuk pengelolaan
sepenuhnya diserahkan kepada kelompok
pedukuhan yang diputuskan melalui
rembug pedukuhan. Secara umum, dana
program dibagi dalam tiga komponen
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utama yakni :

•

keperluan sarana modal tetap 40%

•

keperluan modal kerja (modal tetap
20%

•

keperluan tenaga kerja(upah tenaga
kerja 20%

•

toleransi sebesar 10%

•

kas desa sebesar 10%

Adapun persentase (pembagian) alokasi
dana untuk masing-masing komponen
akan ditentukan lebih lanjut dalam rembug
pedukuhan dan rembug anggota profesi.

•

Tahap Monitoring dan Evaluasi.
Kegiatan monitoring berupa pendampingan
selama proses pelaksanaan program.
Gagasan pendampingan di sini adalah untuk
memastikan program berjalan, dan di sisi lain
mampu menggalang sumber daya pendukung
lain yang akan meningkatkan kualitas
program. Monitoring dan evaluasi dilakukan
untuk melihat kualitas program, hambatan
dan persoalan-persoalan yang berkembang.
Feedback dari kegiatan ke depan kerangka
berkelanjutan. Monitoring dan
evaluasi
dibedakan dalam tiga tahap, yakni :

•

Monitoring dan evaluasi sebelum proses
dilaksanakan untuk menjaring masukan,
input, kritik, dan sarana yang dapat
memperbaiki rencana operasional;

•

Monitoring dan evaluasi dalam proses
dilaksanakan untuk menjaring masukan,
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input dan saran yang dapat memperbaiki
proses pelaksanaan;

•

Monitoring dan evaluasi setelah proses
dilakukan untuk memberikan evaluasi
lengkap menyeluruh mengenai program
sebagai masukan untuk memperbaiki
program lanjutan.

Evaluasi
program
dilakukan
pada
akhir
pelaksanaan dengan metode partisipatif. Metode
partisipatif dimaksudkan untuk menjadikan evaluasi
sebagai proses belajar kelompok. Evaluasi bukan
merupakan suatu penilaian kaku, melainkan proses
di mana kelompok dapat memberikan penilaian
terhadap apa yang dilakukan, dapat menemukan
segi-segi negatif yang harus ditinggalkan, dan
segi-segi positif yang harus dipertahankan. Dalam
perkembangan terbaru kajian evaluasi kebijakan,
pendekatan evaluasi seperti ini disebut evaluasi
bottom-up atau dalam literatur lain disebut
sebagai personalizing evaluation, di mana fokus
dan perspektif kegiatan evaluasi yang digunakan
adalah dari perspektif pemanfaat (beneficiaries)
program itu sendiri, bukan lagi dari pelaksana
program. Penggunaan pendekatan partisipatoris
seperti ini dirasa lebih sesuai dengan karakter
program pemberdayaan, yang memfungsikan
beneficiaries bukan lagi sebagai obyek tetapi juga
sebagai subyek.
Kasus di Bantul ini merupakan ekspresi dari
semangat governance yang baik, di mana terdapat
pertemuan antara warga yang sadar dan mampu
bertanggungjawab untuk mengelola masalahmasalah di sekitarnya, dengan pemerintah yang
bersikap terbuka dan inklusif. Secara umum kasus
ini juga menggarisbawahi pentingnya menggeser
orientasi pembangunan dari semula berkonsep
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state-building yang sarwa negara, menjadi stateformation yang berbasis perubahan hubungan
antar pemangku kepentingan sebagai respons
dari perubahan kapasitas masing-masing aktor.
State formation tentunya mengandaikan adanya
partisipasi dari yang optimal dari setiap pemangku
kepentingan.
Namun memang selama ini pendekatan
partisipatoris sering dihindari karena memakan
waktu yang relatif lebih banyak dan kurang dapat
diprediksi hasilnya. Akhirnya kegiatan partisipasi
lebih sering dikelola dengan menggunakan
logika proyek yang ukuran kinerjanya cenderung
dilakukan dengan melihat output-nya (sejauh mana
kegiatan telah dilakukan dan seberapa optimal
anggaran yang terserap untuk penyelenggaraan
kegiatan tersebut) (Sumarto, 2004). Kalau
aktivitas partisipasi dikelola seperti logika proyek,
maka tingkat keberlanjutan program akan menjadi
minim dan pada akhirnya isu strategis seperti
memutus kemiskinan tidak akan pernah efektif.
Orang miskin sudah semestinya tidak menjadi
obyek pasif atau sekedar menjadi beneficiaries,
tetapi juga harus menjadi subyek atau pelaku aktif.
Dalam kasus di Bantul, partisipasi di sini cenderung
dimaknai bukan lagi berorientasi proses, tapi
lebih ke isi. Pemerintah lebih diposisikan
sebagai katalisator perubahan, dengan harapan
bahwa setiap keputusan besar terkait sebuah
komunitas haruslah berada di tangan komunitas
itu sendiri, agent of change harusnya muncul
di antara anggota komunitas itu sendiri. Fungsi
pendampingan karenanya sangat dibutuhkan,
sebagai pendekatan untuk membantu masyarakat
membangun social capital berupa trust di antara
mereka, karena pada dasarnya keterlibatan
penuh dari masyarakat (civic engagement)
hanyalah dapat terjadi bila berbasis trust. Posisi
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pemerintah yang (diharapkan) netral akan sangat
membantu upaya untuk memoderasi kepentingan
yang berbeda-beda di antara aktor yang ada di
dalam masyarakat sehingga kemudian tercipta
modal sosial yang kuat sebagaimana disebutkan
sebelumnya.

D.

Pendampingan

Salah satu faktor penentu keberhasilan program
Community
Development
Mengentaskan
Kemiskinan
(COMDEV-MK)
di
Kabupaten
Bantul yang juga merupakan salah satu bentuk
inovasi adalah dibentuknya Tim Pendampingan,
dengan
menempatkan
unsur
pemerintah
kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah
desa sebagai fasilitator, komunikator, mediator
dan dinamisator. Adapun tujuan pendampingan
adalah: pertama, meningkatkan keberdayaan
masyarakat
dalam
mengatasi
persoalanpersoalan yang dihadapi dengan memperkuat
kelembagaan kelompok untuk menggerakkan
program-porgram pengentasan kemiskinan dan
peningkatan pendapatan masyarakat. Kedua,
menumbuhkan dan meningkatkan usaha produksi
sesuai dengan potensi dan kemampuan setempat,
sebagai salah satu sumber pendapatan yang
berkelanjutan. Ketiga, membangun hubungan
sosial yang demokratis dan modal sosial melalui
proses pengambilan keputusan partisipatif dalam
pengelolaan sumber daya lokal atau kelompok
dan menumbuhkan semangat gotong royong pada
setiap kelompok masyarakat.
Sementara sasaran pendampingan adalah:
pertama,
tumbuhnya
kelompok-kelompok
di pedukuhan yang memiliki kesadaran dan
kemampuan
dalam
mengatasi
persoalanpersoalan di masyarakat dan menjadi wadah
partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Kedua, tumbuh dan berkembangnya wirausaha di
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tingkat pedukuhan yang mengembangkan usaha
produktif sesuai dengan potensi dan kemampuan
yang ada. Ketiga, munculnya jenis-jenis usaha baru
di masyarakat, sehingga mampu menggerakkan
ekonomi rakyat, menambah pendapatan dan
meningkatkan daya beli masyarakat. Keempat,
terwujudnya pemberdayaan masyarakat dengan
kesesuaian antara program dengan kebutuhan
masyarakat. Kelima, terciptanya kewirausahaan
antar kelompok masyarakat.
Sedangkan tugas pendampingan meliputi:
pertama, memberikan motivasi kepada kelompok
masyarakat untuk secara sukarela terlibat
secara aktif dalam program dan bertanggung
jawab terhadap keberhasilan program; kedua,
meningkatkan kemampuan kelompok dalam
mengelola manajemen organisasi. Ketiga,
meningkatkan kemampuan kelompok dalam
pengembangan usaha ekonomi produktif melalui
program pelatihan dan pertemuan-pertemuan.
Keempat, meningkatkan kemampuan kelompok
untuk memanfaatkan stimulan program sebagai
modal pengembangan sumber daya masyarakat.
Kelima, meningkatkan kemampuan kelompok
untuk mengembangkan jaringan komunitas
sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.
Pada intinya, proses pendampingan merupakan
sebuah ikhtiar untuk mengantisipasi dan
mengeliminasi hambatan internal masyarakat,
seperti kurangnya inisiatif, tidak terorganisir, dan
tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat
secara produktif dalam proses pengambilan
keputusan (Sumarto, 2014).
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E.

Outcome
COMDEV-MK.

Sementara itu, dampak yang dihasilkan dari
Program COMDEV-MK cukup memberikan hasil
berarti dalam meningkatkan tarah hidup atau
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.
Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kemiskinan
yang terus berkurang dari tahun 2006-2011,
sebagaimana Tabel 6.1.
Berdasarkan data di bawah ini dapat dilihat bahwa
dari tahun 2006-2011 jumlah kepala keluarga
miskin selalu mengalami penurunan. Penurunan
jumlah kepala keluarga miskin yang paling
drastis terjadi di tahun 2006-2007 yang mana
terjadi pengurangan dari 81.398 menjadi 67.589
kepala keluarga miskin. Seperti diketahui bahwa
program COMDEV-MK sendiri dicanangkan
pada tahun 2006, hal ini menandakan bahwa
program COMDEV-MK langsung memberikan
dampak yang cukup signifikan bagi pengentasan
kemiskinan di Kabupaten Bantul. Jumlah kepala
keluarga miskin yang terus-menerus menurun dari
tahun 2006-2011 menunjukkan bahwa program
COMDEV-MK sangat efektif dalam meningkatkan
taraf hidup ataupun kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Bantul.
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Tabel 6.1
Jumlah Penduduk Miskin Tahun
2006-2011

Walaupun argumentasi bahwa program ini adalah
variabel yang berpengaruh secara langsung
dengan penurunan angka kemiskinan di Bantul
sifatnya masih bisa diperdebatkan, tapi lessonlearned yang mengemuka adalah penting untuk
memastikan terbentuknya masyarakat yang
mau terlibat penuh dalam proses pembangunan.
Ini hanya dapat dilakukan bila terdapat modal
sosial yang kuat, yang dibentuk oleh proses yang
benar-benar mengadopsi prinsip partisipasi yang
berorientasi isi. Proses yang partisipatif inilah yang
kemudian akan menjamin proses, keluaran dan
dampak pembangunan akan lebih berkelanjutan.
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F.

Lesson Learned
Comdev-MK.
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Dikaitkan dengan kebijakan COMDEV-MK
terdapat beberapa manfaat, yang dapat diambil,
antara lain :

•

Hubungan
dengan
pihak
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna
memperoleh dukungan politis, sangat penting
dikembangkan;

•

Manfaat
lain
yang
diperoleh
dari
pengembangan hubungan dengan berbagai
pihak yang terkait, dunia usaha, lembaga
swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi
adalah terciptanya “pola” yang disepakati
oleh para stakeholders dalam pelaksanaan
kegiatan pengentasan kemiskinan;

•

Kebijakan COMDEV-MK menjadi acuan dari
berbagai pemerintah daerah di Indonesia
dalam rangka mengentaskan kemiskinan;

•

Secara nasional, kebijakan COMDEV-MK di
Kabupaten Bantul ini juga menjadi inspirasi
dari program nasional PNPM Mandiri yang
dimulai pada tahun 2008, dan terakhir pada
tahun 2014 ditetapkannya Undang-undang
tentang Desa, juga diilhami oleh kebijakan
COMDEV-MK khususnya yang terkait dengan
Pendampingan.
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VII

Inovasi
Penyederhanaan
Proses Perizinan
Badan Pelayanan
Perizinan
Terpadu (BP2T)
Kota Pontianak
Rustan Amirullah & Selfy Andreany,
S.A.B., M.A.B.
Mahalnya biaya perizinan serta lamanya proses
perizinan investasi merupakan masalah yang
banyak ditemui di daerah. Bahkan di sejumlah
daerah bisa memakan waktu enam bulan hingga
dua tahun hanya untuk pengurusan izin, menjadi
faktor penghambat percepatan laju perekonomian.
Inovasi pemangkasan proses perizinan menjadi
lebih sederhana yang dilakukan BP2T Pemerintah
Kota Pontianak menjadi langkah tepat percepatan
investasi dan perbaikan iklim investasi di
Indonesia

A.

Latar Belakang

Penciptaan investasi langsung menjadi tantangan
tersendiri bagi Kota Pontianak dalam rangka untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah
satu strategi suatu daerah untuk menciptakan/
mengembangkan iklim yang kondusif bagi dunia
usaha, dan
bagaimana daerah menciptakan
daya tarik terhadap para investor, serta potensi
berkinerja unggul yang berkelanjutan, salah
satunya adalah dengan pemberian kemudahan
dalam pelayanan perizinan.
Tingkat kemudahan berusaha
pada suatu
daerah seringkali menjadi ukuran utama bagi
investor, namun banyak permasalahan dalam
pelaksanaannya, seperti: berbagai persyaratan
yang cukup berbelit-belit serta lamanya waktu
untuk mengurus suatu perizinan, penguasaan
substansi perizinan yang hanya dikuasai oleh
segelintir orang sehingga menciptakan kondisi
percaloan pelayanan perizinan menjadi faktor
utama penghambat ketertarikan penanam modal
untuk menanamkan investasinya pada daerah
tersebut, terlebih jika daerah tersebut hanya
mengandalkan pemasukan daerahnya dari
sektor-sektor jasa usaha dan perdagangan yang
membutuhkan banyak investor.
Kondisi ini dialami oleh Kota Pontianak sebagai
ibukota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak
melayani segala keperluan jasa yang dibutuhkan
Kabupaten lainnya di Kalimantan Barat baik untuk
pendistribusian barang dan jasa maupun untuk
keperluan lainnya, guna memberikan kemudahan
bagi dunia usaha di Kota Pontianak pemerintah
daerah telah membentuk Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BP2T).
Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan
2011 BP2T Kota Pontianak banyak menghadapi
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permasalahan dalam hal pemberian pelayanan
perizinan, antara lain adanya perusahaan yang
tidak mau memperpanjang izin usaha, sehingga
Dispenda yang memiliki peran sebagai penagih
pajak tidak dapat melakukan penagihan pajak dari
usaha-usaha yang ada jika BP2T tidak melakukan
perpanjangan izin-izin usaha tersebut (Pontianak
Post, 5 Februari 2011), serta maraknya usaha
penangkaran burung walet yang ternyata usaha
ini banyak yang belum memiliki izin sehingga
belum bisa ditarik retribusi pajaknya. Berdasarkan
informasi Sekretaris BP2T Kota Pontianak Yeknti
Sukmawati Hingga tahun 2011 baru tercatat sekitar
111 penangkaran burung walet yang memiliki izin
gangguan, IMB dan sertifikat tanah. Untuk izin
penangkaran burung walet paling tidak harus
memiliki IMB, izin gangguan dan IMB. Sementara
itu berdasarkan data BP2T Kota Pontianak tercatat
ada sekitar 1.180 unit penangkaran burung
walet, yakni sekitar 680 dari Asosiasi Pengusaha
Walet (Asperwa) dan 500 unit terdaftar di BP2T
(KALIMANTAN-News.com, 5 April 2011).
Permasalahan tersebut di atas menuntut BP2T
untuk dapat bergerak cepat dan mencari cara
baru guna peningkatan pendapatan daerah dari
sektor-sektor usaha yang memiliki potensi besar.
Peran BP2T sangat penting dalam peningkatan
pendapatan daerah mengingat tugasnya sebagai
penentu izin dari usaha-usaha yang dinaungi oleh
Dispenda Kota Pontianak, Dispenda tidak akan
bisa menagih pajak dari usaha-usaha yang ada,
jika BP2T tidak memperpanjang izin-izin usaha
tersebut.
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan
proses yang sangat strategis karena di dalamnya
berlangsung interaksi yang cukup intensif antara
warga dengan pemerintah, kualitas produk dan
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proses penyelenggaraan pelayanan publik dapat
diamati, dirasakan dan dinilai secara langsung
oleh masyarakat. Karena pelayanan publik
merupakan tanggung jawab pemerintah maka
kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan
oleh pemerintah ini menjadi salah satu indikator
dari kualitas pemerintahan (Dwiyanto, 2006: 143).
Dalam praktiknya pelayanan publik seringkali
terhambat yang disebabkan tidak adanya standar
pelayanan, baik standar prosedur, waktu maupun
biaya, yang dapat menjadi penyebab manculnya
praktik KKN dalam penyelenggaraan pelayanan
publik (Kurniawan dan Puspitosari, 2007: 17).
Berdasarkan survei Integritas Sektor Publik di
Indonesia (acch.kpk.go.id) yang dilakukan oleh
KPK pada bulan Juni – September 2008 terhadap
105 unit layanan yang berada di 40 depertemen
tingkat pusat dan 52 kabupaten/kota yang tersebar
di 20 provinsi dengan melibatkan sebanyak
11.268 responden pengguna ataupun pengurus
layanan publik langsung yang terdiri dari 4.800
responden tingkat pusat dan 6.468 responden di
kabupaten atau kota, Kota Pontianak termasuk
dalam daftar 15 kabupaten/kota yang memiliki
integritas terendah, serta termasuk dalam daftar
12 pemerintah kabupaten/kota yang unit layanan
sampelnya berada di bawah nilai rata-rata.
Dari hasil survei tersebut terungkap bahwa petugas
pelayanan publik masih berperilaku koruptif.
Hal ini dapat dilihat dari 36% responden yang
merasa terjadinya perbedaan perlakuan petugas
dalam memberi layanan. Bahkan 31% responden
menyatakan bahwa pengguna layanan akan
dipersulit apabila tidak memberikan imbalan atau
biaya tambahan kepada petugas, yang berakibat
masyarakat sebagai pengguna
jasa harus
membayar biaya yang mahal (high cost economy)
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untuk pelayanan publik. Sementara peranan
pelayan publik terutama di bidang perizinan
sangat penting untuk membawa perubahan dan
pertumbuhan ekonomi kota yang fundamental,
di mana sektor perizinan menjadi salah satu
syarat penentu dalam mencapai keberhasilan
pembangunan ekonomi kota disamping faktorfaktor lainnya seperti iklim usaha yang kondusif,
kepastian hukum, rencana pembangunan yang
jelas, dan faktor lainnya yang akan menarik bagi
dunia usaha untuk mengembangkan usahanya di
Kota Pontianak.
Berangkat dari permasalahan di atas, pemerintah
Kota
Pontianak
melakukan
pembenahan
pelayanan publik sesuai dengan visi yang
diemban Kota Pontianak yaitu “Terdepan dalam
Pelayanan Publik”, serta melakukan pembenahan
pada sektor-sektor strategis yang memiliki peran
penting terhadap peningkatan pendapatan daerah,
termasuk pada Pembenahan instansi terkait yaitu
pembenahan pada BP2T Kota Pontianak yang
dianggap sebagai gerbang penerima para investor
untuk datang dan menanamkan investasinya di
Kota Pontianak. Sesuai Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Pontianak dan Peraturan
Walikota Pontianak Nomor 51 Tahun 2008,
KP2T & PMD, BP2T memiliki visi “Terwujudnya
Pelayanan Perizinan Terpadu yang Prima dan
Iklim Investasi yang Kondusif”. Penetapan visi misi
yang dilakukan berdasarkan pada keinginan untuk
memberikan kemudahan berinvestasi bagi dunia
usaha yang dapat menghasilkan nilai tambah
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
sehingga menuju kemakmuran Kota Pontianak,
dengan mengemban beberapa misi:
1. Menyelenggarakan

pelayanan

perizinan
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terpadu dengan menerapkan unsur pelayanan
prima yang didukung oleh sarana dan
prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya
aparatur dalam memberikan pelayanan
perizinan;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pelayanan perizinan melalui sistem informasi
manajemen pelayanan perizinan terpadu;
4. Mewujudkan pelayanan investasi yang
berorientasi pada peningkatan pendapan dan
kepuasan investor.
Dengan penetapan visi misi di atas, maka salah
satu langkah strategis yang dilakukan oleh BP2T
Kota Pontianak adalah dengan melakukan inovasi
penyederhanaan proses perizinan.

B.

Kelembagaan
Badan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
(BP2T)
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Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota
Pontianak disusun berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak dan
Peraturan Walikota Pontianak Nomor 51 Tahun
2008, KP2T & PMD yang memiliki tugas:
•

Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
kepada masyarakat.

•

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
dalam proses pelayanan perizinan.

•

Debirokratisasi dan deregulasi perizinan.

•

Meminimalkan tingkat keluhan masyarakat
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terhadap pelayanan perizinan baik yang
menyangkut prosedur dan tata cara pelayanan,
persyaratan administrasi, waktu pelayanan
dan biaya pelayanan dan lain-lain.
•

Memudahkan monitoring dan evaluasi

•

Memudahkan investor untuk berinvestasi di
Kota Pontianak

Struktur organisasi BP2T27 Kota Pontianak ,
dipimpin oleh seorang Kepala, yang dibantu
dengan:
1. Satu Sekretaris dengan tiga kasubbag berada
di bawahnya, yaitu Kasubbag. Perencanaan,
Kasubbag. Keuangan, Kasubbag. Umum;
2. Tiga Kepala Bidang:
27 www.bp2t_pontianak.com/
organisasi

a) Kabid. Pendataan dan Penetapan, dengan
dua kasubid dibawahnya yaitu Kasubid.
Penetapan dan Kasubid. Pendataan;
b) Kabid. Pelayanan Perizinan, dengan dua
kasubid di bawahnyayaitu: Kasubid.
Pemrosesan dan Kasubid. Administrasi
Program;
c) Kabid. Pengendalian dan PMD, dengan dua
kasubid di bawahnyayaitu: Kasubid
Evaluasi, Advokasi, Informasi dan
Pengaduan, dan Kasubid. Penanaman
Modal Daerah.
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C.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada
latar belakang di atas, gagasan pengembangan
inovasi proses perizinan di BP2T Kota Pontianak,
dicetuskan oleh Walikota Pontianak Periode 2008 –
2013 yaitu Bapak Sutarmidji. Tujuan dari dilakukan
inovasi proses perizinan di BP2T Kota Pontianak
adalah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah; melakukan perbaikan pelayanan
publik bidang layanan perizinan dengan mengambil
kebijakan mempermudah berbagai pelayanan
perizinan.

D.

Meskipun pertumbuhan ekonomi dalam kurun
waktu lima tahun terakhir 2008-2012 mengalami
pertumbuhan positif, namun karena kontribusinya
yang relatif kecil maka belum cukup mendorong
laju pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak,
melihat kondisi tersebut, Walikota Pontianak
merasa perlu untuk melakukan perabaikanperbaikan pelayanan publik guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan
daya saing daerah.

Inisiatif

Inovasi Proses
Pelayanan
Perizinan

Adapun
strategi
yang
dilakukan
dalam
pelaksanaan inovasi proses penyederhanaan
pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak telah
melakukan berbagai langkah strategis, yakni :
1. Mereformasi Regulasi Perizinan
Dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, BP2T Kota Pontianak telah
melakukan berbagai mekanisme/prosedur
kerja yang dituangkan dalam beberapa
regulasi. Untuk mekanisme pelayanannya
sendiri didasarkan pada Peraturan Walikota
Nomor 57 Tahun 2008 tentang Sistem
Penyelenggaraan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu Kota Pontianak dan Peraturan
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Walikota Nomor 55 Tahun 2011 tentang
Standar dan Prosedur Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Pontianak sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 46
Tahun 2012.
Dari mekanisme/prosedur dan standar
pelayanan yang ada dan sudah tertuang
dalam suatu regulasi, dapat diketahui bahwa
BP2T Kota Pontianak telah mempunyai
suatu prosedur tetap untuk mempertahankan
dan meningkatkan kualitas pelayanan demi
memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat. Bahkan untuk meningkatkan
kepercayaan
masyarakat,
BP2T
Kota
Pontianak telah melakukan transparansi biaya
dengan mencantumkan setiap nominal biaya
retribusi yang dibayarkan pada sudut kiri
bawah surat/sertifikat izinnya.
Kebijakan baru lainnya adalah dengan
dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Publik,
bahwa setiap keterlambatan waktu pelayanan
Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan,
Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan,
pengguna layanan berhak mendapatkan
discount/potongan harga sebesar 2% per
hari atau setinggi-tingginya 50% dari jumlah
tarif retribusi, dalam hal penyelenggara
tidak memberikan pelayanan sesuai dengan
batas waktu pelayanan. Jadi masing-masing
proses perizinan yang mempunyai prosedur
waktu pelayanannya, mengalami delay atau
keterlambatan dalam proses perizinannya,
maka biaya retribusinya mendapatkan
potongan harga sebesar 2% per hari, tetapi
tetap dibatasi sampai batas maksimal
potongan harga hingga 50% dari jumlah tarif
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retribusi yang telah ditetapkan.
Untuk mengurus perizinan, pemohon harus
terlebih dahulu mengambil nomor antrian
pada mesin elektronik, yang telah disesuaikan
dengan masing-masing jenis izin dan akan
dilayani pada loket yang telah disediakan.
Pada tahun 2014 terdapat 5 loket di BP2T
Kota Pontianak yang menangani jenis izin
yang berbeda yang telah dikelompokkan
dan
diklasifikasikan
sesuai
dengan
perumpunannya.
Kunci dari percepatan dalam pelayanan di
BP2T terdapat pada evaluasi SOP yang terus
menerus, untuk mengetahui seberapa cepat
petugas yang menangani, mulai dari berkas
masuk hingga penyerahan rekomendasi
sudah bisa dihitung menggunakan timer yang
tertera di sistem yang ada di BP2T . Sebagai
contoh pada pengajuan izin SIUP, pada saat
pemohon memasukkan berkas SIUP, maka
petugas penerima akan memeriksa dan
memasukkan kelengkapan berbagai syarat
SIUP ke sistem. Selanjutnya petugas akan
menekan “Next” dari aplikasi di dalam sistem
dan melanjutkan ke proses berikutnya, dan
secara otomatis timer mulai berjalan. Setelah
satu tahap selesai, maka timer akan berhenti
dan tercantum waktu penyelesaian pelayanan
pada tahap pertama. Tahap selanjutnya berkas
tersebut masuk ke petugas pengawasan
dan pengendalian (wasdal), dan timer mulai
berjalan kembali dan berhenti pada saat tahap
ini telah selesai. Timer akan terus mencatat
dan berhenti pada setiap tahapan dalam
pembuatan SIUP, sampai pada akhirnya SIUP
tersebut jadi dan diserahkan kepada pemohon.
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Petugas administrasi sistem aplikasi akan
melakukan analisis, untuk melihat seberapa
cepat rata-rata pelayanan yang diberikan
untuk setiap perizinan yang diberikan di BP2T.
Sehingga pada akhirnya akan dapat terlihat
efisiensi waktu yang kemudian dijadikan bahan
untuk melakukan evaluasi terhadap SOP yang
ada. Tidak mengherankan bila waktu perizinan
bisa dilakukan efisiensi dari waktu ke waktu,
salah satunya untuk memberikan pelayanan
perizinan yang cepat kepada masyarakat.
Peraturan Walikota No. 57 Tahun 2008
tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Pontianak;
2. Menyederhanakan Pelayanan Perizinan
a. Penyederhanaan Jenis Izin
Pada awalnya BP2T Kota Pontianak
menangani 99 jenis perizinan kemudian
dipangkas hingga menjadi 72 jenis
perizinan.
Kemudian
disederhanakan
lagi menjadi 29 jenis perizinan sampai
dikeluarkannya Peraturan Walikota No 55
Tahun 2013 tentang Standar dan Prosedur
Pelayanan Perizinan terpadu berjumlah 18
jenis izin. Ke depannya Walikota Pontianak
berencana untuk menyederhanakan lagi
jumlah izin tersebut.
b. Penyederhanaan Waktu
Dengan
diberlakukannya
Peraturan
Walikota No 55 Tahun 2013 mengenai
Standar dan Prosedur Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Pontianak, maka Pelayanan
Perizinan dalam hal waktu pengurusan
izin secara umum sudah lebih cepat dan
terukur.
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No
1

Jenis Izin
Izin

Bidang

Waktu

Penanaman

1 hari kerja

Modal
2

Keterangan
Berlaku selama perusahaan
menjalankan usaha

Izin Mendirikan Bangunan

14 hari kerja

(IMB)
3

Izin Gangguan/Hinder

12 hari kerja

Ordonantie (HO)

Masa berlaku 5 tahun, Tarif Izin
Baru : Luas x indeks lokasi x tarif
per m2. Tarif Izin Perpanjangan :
75% dari tarif yang ditetapkan

4

Surat

Izin

Usaha

1 hari kerja

Masa berlaku 5 tahun

Industri

4 hari kerja

Masa berlaku 3 tahun

4 hari kerja

Masa berlaku 3 tahun

Perdagangan (SIUP)
5

Izin

Usaha

(IUI)/Tanda Daftar Industri
(TDI)
6

Izin Usaha Jasa Konstruksi
(IUJK)

7

Izin Trayek

7 hari kerja

Masa berlaku 3 tahun

8

Surat Izin Usaha Angkutan

5 hari kerja

Masa berlaku 5 tahun dan

Umum (SIJAU)

diregistrasi setiap tahun

9

Izin Klinik

7 hari kerja

Masa berlaku 5 tahun

10

Izin Rumah Sakit

10 hari kerja

Masa berlaku Izin Mendirikan
Rumah Sakit 2 tahun dan dapat
diperpanjang 1 tahun

11

Izin Apotek

8 hari kerja

Sesuai masa berlaku uji
kompetensi apoteker pengelola
apotek

12

Izin

Penyelenggaraan

10 hari kerja

Optikal

Sesuai masa berlaku uji
kompetensi tenaga ahli optikal

13

Izin Pedagang Eceran Obat

7 hari kerja

Sesuai masa berlaku SIK

14

Izin Usaha Perikanan (IUP)

7 hari kerja

Masa berlaku 5 tahun

15

Rekomendasi Pendahuluan

13 hari kerja

16

Tanda Daftar Perusahaan

1 hari kerja

Masa berlaku 5 tahun

Gudang

7 hari kerja

Berlaku selama perusahaan

Usaha

7 hari kerja

(TDP)
17

Tanda

Daftar

(TDG)
18

Tanda

menjalankan usaha
Daftar

Masa berlaku 5 tahun

Pariwisata
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Tabel 7.1
Jenis Perizinan dan Waktu
Penyelesaian Pelayanan
Sumber: Profil BP2T Kota Pontianak, 2013

Dari waktu penyelesaian pelayanan yang
tertera pada masing-masing jenis izin
diatas, dapat kita lihat bahwa terdapat
3 (tiga) jenis izin yang target waktu
penyelesaiannya hanya 1 (satu) hari, yaitu
Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda
Daftar Perusahaan (TDP). Ini merupakan
suatu kebijakan baru yang dikeluarkan
oleh Kepala BP2T Kota Pontianak yang
didasarkan pada teknis pelaksanaannya
yang tidak melibatkan pihak lain (tim
teknis dari SKPD teknis terkait) dalam
prosesnya, sehingga memungkinkan untuk
menyelesaikan izin tersebut dalam waktu
satu hari. Sedangkan izin-izin lain yang
masih harus melibatkan SKPD teknis terkait
dalam proses pemberian izinnya masih
menggunakan target waktu penyelesaian
sesuai dengan yang telah ditentukan.
Selain
itu,
dengan
dikeluarkannya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010
Tentang Pelayanan Publik bahwa setiap
keterlambatan waktu pelayanan Izin,
pemohon berhak mendapatkan potongan
biaya sebesar 2% per hari atau setinggitingginya 50% dari jumlah tarif retribusi,
apabila penyelenggara tidak memberikan
pelayanan sesuai dengan batas waktu
pelayanan.
c. Penyederhanaan Persyaratan
Pemerintah
Kota
Pontianak
memberlakukan persyaratan perizinan
yang lebih sederhana. Dengan memangkas
kelengkapan persyaratan izin yang sama
maka diperoleh persyaratan yang tidak
ganda untuk setiap izin. Penyederhanaan
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persyaratan inilah yang juga menentukan
percepatan pelayanan perizinanan di Kota
Pontianak.
d. Penyederhanaan Biaya
Untuk
meningkatkan
kepercayaan
masyarakat
dalam
meningkatkan
transparansi biaya, BP2T Kota Pontianak
telah melakukan transparansi biaya
dengan mencantumkan setiap nominal
biaya retribusi yang dibayarkan pada sudut
kiri bawah surat/sertifikat izinnya atau
mencantumkan nilai Rp. 0 (nol rupiah)
bagi izin yang digratiskan. Selain itu
pelayanan perizinan sudah lebih murah dan
transparan. Untuk delapan belas jenis izin,
hanya empat jenis izin saja yang dipungut
biaya retribusinya, yaitu Izin Gangguan /
Hinder Ordonantie (HO), Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), Izin Usaha Perikanan
(IUP) dan Izin Trayek.
e. Membangun Kultur Pelayanan
Dalam rangka melaksanakan pelayanan
dengan ketepatan waktu pelayanan
melalui
petugas
pelayanan
yang
ramah, dan hasil pelayanan yang
dapat dipertanggungjawabkan melalui
transparansi biaya, maka BP2T memiliki
motto pelayanan CERIA (Cepat, Ramah,
Pasti dan Akuntabel), yang tercermin nilainilai tanggungjawab, motivasi, komitmen,
kerjasama, kebersamaan, profesional,
transparan dan pengabdian. Nilai-nilai
tersebut diwujudkan kembali melalui sebuah
Janji Pelayanan BP2T Kota Pontianak yang
ditujukan kepada masyarakat, yaitu :
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1. Melayani sesuai dengan standard dan
prosedur pelayanan perizinan;
2. Siap melayani dengan cepat, ramah,
pasti dan akuntabel;
3. Tidak menerima biaya retribusi selain
yang telah ditetapkan.
Selain itu, BP2T juga melakukan perubahan pola
pikir para pelayan publik dalam memberikan
kenyamanan dan kepuasan bagi para pelanggan.
Penataan kantor dan peningkatan kualitas SDM
BP2T merupakan unsur yang membutuhkan kunci
utama peningkatan kenyaman dan kepuasan
pelanggan. Penataan kantor dilakukan dengan
melengkapi sarana dan prasarana seperti mesin
nomor antrian, running text, televisi, ruang tunggu,
ruang server, sistem IT, kotak saran dan sarana
prasarana lainnya juga ikut menghiasi ruang
pelayanan. Enam buah loket pelayanan dengan
masing-masing jenis pelayanannya juga telah
disediakan.
Sedangkan peningkatan kualitas SDM dilakukan
dengan, penguatan pola sikap dan tindak para
aparatur dengan giat terus dilakukan dengan
diiringi penanaman pemahaman untuk terus
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
meningkatkan kepercayaan publik kepada
pemerintah, khususnya pada pegawai yang
ditugaskan pada front office (FO), yang melakukan
pelayanan langsung kepada masyarakat. BP2T
Kota Pontianak mempunyai standar pelayanan
khusus dalam melayani masyarakat. Ketika
pelanggan datang, petugas FO harus mengumbar
senyum,
mengucapkan
salam,
kemudian
menyapa dengan sapaan, menanyakan keperluan
si pelanggan (3S, Senyum, Sapa, Salam) dan
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langsung memeriksa kelengkapan berkas yang
dipersyaratkan dalam mengurus perizinan. Apabila
berkas tidak lengkap, maka petugas FO akan
langsung menginformasikan kepada si pelanggan
saat itu juga tanpa ditunda-tunda.
BP2T Kota Pontianak mengadakan pelatihan
dalam rangka meningkatkan pelayanan prima
para pegawai BP2T Kota Pontianak khususnya
Frontliner/Front Office. Pelatihan publik speaking
dengan tema Pengembangan Budaya Melayani
Beyond Customer Expectation ini adalah kerja
sama dengan Lembaga Duta Bangsa Jakarta
dengan narasumber langsung Presiden Direktur
Trans Event Denny Takarada. Pelatihan ini tidak
hanya diikuti oleh Frontliner/Front Office saja
namun seluruh pegawai BP2T baik pejabat
struktural maupun staf juga turut serta. di sini
mereka diajari cara bagaimana etika saat
melayani pemohon izin, etika saat menjawab
telepon dan etika saat menghadapi keluhan dari
pemohon. Pelatihan ini dilaksanakan pada hari
Sabtu agar tidak menggangu waktu layanan (www.
bp2tpontianak.com,2014).

E.

Manfaat
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Manfaat dari pelaksanaan inovasi pelayanan di
BP2T tergambar dari tingkat kepuasan masyarakat
dalam survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
terhadap layanan yang diberikan. Berdasarkan
survei tersebut sampai dengan bulan Juni 2013
jumlah data pengaduan yang diterima oleh Kepala
Bidang Pengendalian dan PMD berjumlah 13
pengaduan. Adapun data hasil Survei IKM dari
tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebagai
berikut:
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Tahun	
  

Nilai	
  

Kriteria	
  

2010	
  

75,14	
  

Baik	
  

2011	
  

72,14	
  

Baik	
  

2012	
  Semester	
  1	
  

72,74	
  

Baik	
  

2012	
  Semester	
  2	
  

73,25	
  

Baik	
  

2013	
  Semester	
  1	
  

74,01	
  

Baik	
  

2013	
  Semester	
  2	
  

74,21	
  

Baik	
  

	
  
Tabel 7.2
Survei IKM 2010 - 2013
Sumber: Profil BP2T Pemerintah
Kota Pontianak CERIA (Cepat
Ramah Pasti & Akuntabel), 2014

Rendahnya
tingkat
keluhan/pengaduan
masyarakat atas pelayanan perizinan di BP2T ini
mengindikasikan telah terciptanya kepercayaan
masyarakat terhadap Pemerintah Kota Pontianak
yang semakin meningkat. Secara umum telah
terjadi peningkatan kualitas pelayanan di BP2T
yaitu pelayanan perizinan yang sederhana, cepat,
efisien dan efektif sehingga mendorong iklim
investasi yang kondusif.
BP2T Kota Pontianak terus berusaha untuk
berbenah melakukan upaya perbaikan-perbaikan
untuk memberikan pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat. Walaupun saat ini tingkat
kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap
Pemerintah Kota Pontianak pada umumnya,
namun tidak menghentikan langkah untuk tetap
mengembangkan kreatifitas dan menciptakan
terobosan-terobosan yang inovatif. Adapun
manfaat yang telah mampu diwujudkan dengan
inovasi penyederhanaan pelayanan perizinan
di Kota Pontianak dapat diperoleh dapat dirinci
sebagai berikut:
1. Berkembangnya Perdagangan baik yang
berskala lokal, regional maupun internasional
baik dalam bentuk pasar, ruko, supermarket,
mall dan lain-lain;
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2. Berkembangnya sektor jasa baik berupa
jasa keuangan (perbankan), jasa konsultan
(pengacara, notaris, kontraktor), wisata dan
lainnya;
3. Pesatnya perkembangan hunian berbagai
rumah tinggal, ruko dan perumahan;
4. Berkembangnya aktivitas lainnya seperti
tempat hiburan, taman, hotel, rumah sakit dan
lain-lain.

Tabel 7.3
Perkembangan Realisasi
Pendapatan Asli Daerah Kota
Pontianak Tahun 2005–2013
Sumber : BPKAD Kota Pontianak

	
  

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan juga tercermin pada peningkatan
PAD Kota Pontianak cenderung semakin besar
setiap tahunnya. PAD Kota Pontianak memiliki
porsi sebesar 22,45% dari APBD Kota Pontianak,
jumlah ini masih diatas rata-rata PAD Pemerintah
Daerah se-Indonesia yang hanya sebesar 20,4%
(Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir
Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Walikota Pontianak
Tahun 2008-2013). Dilihat dari perkembangannya
selama kurun waktu 4 (empat) tahun 20092012 secara kumulatif terdapat peningkatan
yang cukup signifikan, terutama jika dianalisis

No	
  

Tahun	
  

1	
  

2005	
  

41,514,071,695.00	
  

2	
  

2006	
  

48,952,104,139.47	
  

3	
  

2007	
  

57,875,969,634.17	
  

4	
  

2008	
  

64,150,450,007.00	
  

5	
  

2009	
  

65,847,726,764.00	
  

6	
  

2010	
  

87,368,264,213.70	
  

7	
  

2011	
  

151,139,421,187.94	
  

8	
  

2012	
  

	
  	
  	
  	
  	
  208,628,660,840.82	
  	
  

9	
  

s/d	
  Maret	
  2013	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  48,214,221,342.65	
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Realisasi	
  (Rp)	
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semenjak kepemimpinan Sutarmidji. Dalam kurun
tiga tahun (2010-2012) PAD Kota Pontianak
meningkat tiga kali lipat dari sebelumnya di tahun
2009 (www.bpkad.kalbarprov.go.id). Kondisi ini
tentu menunjukkan keberhasilan pengelolaan
pembangunan daerah serta secara tidak langsung
menunjukkan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat karena ditopang oleh kinerja birokrasi
yang optimal melalui reformasi birokrasi yang
dilaksanakan.
Keberhasilan
berbagai
inovasi
pelayanan
publik yang ada di BP2T Kota Pontianak juga
telah mendapat pengakuan dari beberapa
pemberi penghargaan terkait pelayanan publik.
Penghargaan-penghargaan tersebut adalah :
1. Penghargaan
“INVESTMENT
AWARD”
sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PPTSP) pada tahun 2009 sebagai
PTSP Terbaik tingkat Provinsi Kalimantan
Barat dari Gubernur Provinsi Kalimantan
Barat.
2. Penghargaan
“INVESTMENT
AWARD”
sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PPTSP) pada tahun 2012 sebagai
PTSP Terbaik I Tingkat Provinsi Kalimantan
Barat dari Gubernur Provinsi Kalimantan
Barat.
3. Penghargaan
“INVESTMENT
AWARD”
sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PPTSP) pada Tahun 2012 sebagai
PTSP terbaik tingkat Nasional oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat.
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Sumber : BPKAD Kota Pontianak

F.

Kendala Saat
Melaksanakan
Inovasi

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh BP2T
Kota Pontianak saat pelaksanaan inovasi, terkait
pelayanan prima kepada masyarakat, adalah:
1. Kurangnya sumber daya manusia yang
menguasai atau memahami tugas dari
pelayanan perizinan, sehingga menjadikan
tugas ini hanya menjadi spesialisasi bagi
segelintir pegawai BP2T;
2. BP2T Kota Pontianak masih menghadapi
masalah yang umumnya dihadapi oleh seluruh
instansi pelayanan, yaitu masih adanya
praktek calo atau pihak ketiga. Walaupun
pihak BP2T Kota Pontianak telah memasang
spanduk besar dengan peringatan tanpa calo,
tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa praktek
calo masih kerapkali terjadi;
3. Sarana prasarana yang ada sebenarnya
sudah cukup memadai, namun belum ada
genset yang tersedia, sehingga apabila listrik
padam maka akan sangat mengganggu
seluruh proses pelayanan perizinan.
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G.

Lessons
Learned

Perbaikan pelayanan publik di Kota Pontianak
ditandai dengan pelayanan publik yang prima,
cepat, murah dan bahkan gratis, aman, mudah,
dan adil. Yang didukung petugas pelayanan
yang
ramah berdampak pada perubahan
perilaku masyarakat yang
merasa nyaman
ketika berurusan dengan pemerintah kotanya.
Perbaikan ini juga berdampak pada Keberhasilan
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan juga
tercermin pada peningkatan PAD Kota Pontianak
cenderung semakin besar setiap tahunnya. PAD
Kota Pontianak memiliki porsi sebesar 22,45%
dari APBD Kota Pontianak.
Perubahan pembaruan yang terjadi tidak terlepas
pula dari political will pimpinan tertinggi di Kota
Pontianak, dalam hal ini adalah walikota Pontianak,
yang menjadi faktor terbesar dan yang menjadi
pemicu keberhasilan pelayanan perizinan yang
ada. Seperti halnya pada pemangkasan jumlah
perizinan yang merupakan keinginan beliau untuk
terus berupaya dalam melakukan penyederhanaan
dalam birokrasi, agar masyarakat bisa merasakan
mudahnya dalam berurusan dengan pihak
pemerintah, dan menepis anggapan masyarakat
bahwa pemerintahan mempunyai birokrasi yang
rumit dan berbelit-belit.
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Rightsizing
ORGANISASI
LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA
Abdul Muis, S.Sos., M.M.& Antonius Galih
Prasetyo, S.I.P., M.A.
Lembaga Administrasi Negara melakukan
Rightsizing organisasi dengan downsizing
organisasi. Perampingan ini untuk lebih
menggesitkan kinerja organisasi serta upaya
mengikis penyakit parkinson. Selain itu Rightsizing
juga dengan memperkaya fungsi dan penazaman
organisasi. Bagaimana perjalanan Rightsizing
ini akan digambarkan dalam bab ini. Upaya
yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi
Negara saat ini telah menjadi trend-setter bagi
instansi pemerintah dalam melakukan penataan
organisasi.

Sebagai “model
atau trend-setter”
dalam penataan
kelembagaan, LAN
mengawali pada
tahun 2013 dengan
mengurangi struktur
eselon I (kedeputian)
dari lima menjadi tiga
kedeputian

28 Miftah Thoha, “Birokrasi
Presiden yang Tambun”, Kompas,
28 Januari 2010, hal. 7.

I

mage tentang birokrasi di Indonesia dengan
struktur organisasi yang sangat besar atau
“obesitas organisasi”, tidak efisien serta kompleks
sudah menjadi pengetahuan umum. Kondisi ini
dapat dilihat dari bebera gejala antara lain jumlah
pejabat struktural dan staf yang masif, posisi dan
tugas yang tumpah tindih, duplikasi jabatan, dan
chain of command yang tidak jelas, yang dapat
menyebabkan munculnya berbagai ekses dan
patologi birokrasi. Dengan struktur organisasi yang
demikian maka tujuan organisasi sulit tercapai.
Permasalahan ini pada dasarnya sudah diketahui
oleh para pimpinan birokrasi serta bagaimana
cara menyelesaikannya, namun dengan berbagai
alasan yang dikemukakan sering kali organisasi
pemerintah terus berkembang dan berkembang.
Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa organisasi
yang besar akan memiliki power yang besar,
atau terjangkit penyakit Parkinson, yaitu penyakit
birokrasi yang pemimpinnya merasa akan tambah
berwibawa dan berkuasa kalau punya jumlah staf
yang banyak tanpa alasan yang jelas28.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai
salah satu institusi dalam penataaan kelembagaan
pemerintahan penyelenggara negara memandang
perlu memberikan contoh melakukan Rightsizing
organisasi. Sebagai model atau trend-setter dalam
penataan kelembagaan, LAN mengawali pada
tahun 2013 dengan mengurangi struktur eselon
I (kedeputian) dari lima menjadi tiga kedeputian.
Rightsizing organisasi yang dilalukan LAN tentu
tidak hanya pengurangan struktur tetapi juga
melakukan revitalisasi serta penazaman tugas
dan fungsi LAN sesuai dengan perkembangan
lingkungan strategis. Selanjutnya perjalanan
Rightsizing organsiasi LAN dengan berbagai
dinamikanya akan dibahas lebih lanjut sebagai
pembelajaran untuk organisasi pemerintah
lainnnya.
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A.

Latar Belakang

LAN memiliki fungsi
yang sangat luas dan
strategis, terutama
dalam rangka
transformasi menuju
administrasi negara
modern (Dwiyanto,
2012: 1)

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dibentuk
pada tahun 1957 berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1957. Secara
resmi mulai operasional tepatnya pada tanggal
5 Mei tahun 1958 dengan dipimpin oleh Prof. Dr.
Prajudi Atmosudirjo, SH sebagai Direktur LAN.
Berdasarkan PP tersebut, LAN mempunyai tugas
untuk menyiapkan aparatur pemerintah yang
memiliki keterampilan dan kecakapan dalam bidang
organisasi dan manajemen. Selanjutnya dalam
perkembangnnya landasan hukum pembentukan
LAN berubah beberapa kali seperti PP No. 5
Tahun 1971, Keputusan Presiden (Keppres)
No. 20 Tahun 1989 Keppres No. 8 Tahun 1999
tentang Lembaga Administrasi Negara. Keppres
No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen
(LPND) yang telah diubah beberapa kali (terakhir
diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.
64 Tahun 2005), di mana Lembaga Administrasi
Negara mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Dan dalam perkembangannya dari
waktu ke waktu, LAN telah menjadi LPNK yang
memiliki fungsi yang sangat luas dan strategis,
terutama dalam rangka transformasi menuju
administrasi negara modern (Dwiyanto, 2012: 1).
Selanjutnya untuk operasionalisasi Keppres
dan PP tersebut, Kepala LAN mengeluarkan
Keputusan
Kepala
Lembaga
Administrasi
Negara tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Administrasi Negara. Keputusan
Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 1049A/
IX/6/4/2001 menyebutkan bahwa LAN mempunyai
tugas melaksanakan tugas pemerintahan di
Rightsizing Organisasi Lembaga Administrasi Negara
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bidang administrasi negara tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut LAN
menyelenggarakan fungsi:
•

Pengkajian dan
nasional tertentu
negara;

penyusunan kebijakan
di bidang administrasi

•

Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber
daya aparatur dalam rangka pembangunan
administrasi negara dan peningkatan kualitas
sumber daya aparatur;

•

Pengkajian dan pengembangan manajemen
kebijakan
dan
pelayanan
di
bidang
pembangunan administrasi negara;

•

Penelitian dan pengembangan administrasi
pembangunan dan otomatisasi administrasi
negara;

•

Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan aparatur negara;

•

Koordinasi
kegiatan
fungsional
pelaksanaan tugas LAN;

•

Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan
instansi pemerintah di bidang administrasi
negara;

•

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan
administrasi umum di bidang perencanaan
umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana,
kepegawaian,
keuangan,
kearsipan, persandian, perlengkapan, dan
rumah tangga.

dalam

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana
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tersebut di atas, LAN mempunyai kewenangan:
•

Penyusunan rencana nasional secara makro
di bidangnya;

•

Perumusan di bidangnya untuk mendukung
pembangunan secara makro;

•

Penetapan sistem informasi di bidangnya;

•

Kewenangan LAN yang melekat dan telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
yaitu :
•

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan
tertentu di bidang administrasi negara;

•

Penyusunan standar dan pedoman
penyelenggaraan
dan
pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan fungsional dan
penjenjangan tertentu serta pemberian
akreditasi dan sertifikasi di bidangnya.

Susunan organisasi LAN diatur dalam Keputusan
Kepala LAN No. 1049A/IX/6/4/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi
Negara yang telah diubah dengan Keputusan
Kepala LAN No. 171/IX/6/4/2001. LAN terdiri dari:
•

Kepala;

•

Sekretaris Utama;

•

Deputi Bidang Kinerja Kelembagaan dan
Sumber Daya Aparatur;

•

Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan
dan Pelayanan;
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Fungsi-fungsi LAN
menempatkan
sebagai sebagai
knowledge-based
institution, melalui
kajian yang
memproduksi
pengetahuan,
melakukan transfer
pengetahuan melalui
fungsi pendidikan
dan pelatihan, dan
melakukan advokasi
kebijakan.
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•

Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan
Administrasi Pembangunan dan Otomasi
Administrasi Negara;

•

Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur;

•

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional;

•

Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I, II, III dan IV;

•

Inspektorat;

•

STIA-LAN.

Ditinjau dari fungsi LAN terdapat 3 urusan
penting, yaitu (1) melakukan kajian dalam
bidang administrasi negara; (2) melaksanakan
pembinaan dan penyelenggaraan diklat; dan
(3) mengelola Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Negara. Ketiga fungsi tersebut menempatkan LAN
sebagai institusi yang berbasis pada pengetahuan
(knowledge-based institution). LAN melalui kajian
yang dilakukannya memproduksi pengetahuan,
melakukan transfer pengetahuan melalui fungsi
pendidikan dan pelatihan, dan melakukan advokasi
kebijakan. Untuk menjalankan ketiga fungsi
tersebut LAN dituntut memiliki struktur, budaya,
dan kapasitas sumber daya manusia yang cocok
dan relevan dengan karakteristiknya sebagai
institusi yang berbasis pengetahuan (Dwiyanto,
2012: 1).
Hal ini merupakan tantangan yang besar karena
selama ini, LAN mengidap berbagai permasalahan
dalam
lingkungan
internal
organisasinya.
Beberapa permasalahan tersebut antara lain: a)
struktur terfragmentasi, biro/pusat fokus pada
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urusan sendiri, silo mentality; b) kepemimpinan
lemah, tidak ada visi dan arahan yang jelas,
rutinitas sangat tinggi; c) meritokrasi dan mobilitas
pegawai yang rendah; d) inward looking, orientasi
pada stakeholders rendah, resisten terhadap
perubahan; dan e) sistem integritas tidak berjalan29
. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi LAN
secara optimal, maka LAN melakukan Rightsizing
Lembaga Administrasi Negara.

B.

Inisiasi Inovasi

29 Anwar Sanusi, 2014,
“Catatan Perjalanan Penataan
Kelembagaan LAN”, Presentasi
yang disampaikan dalam acara
FGD di LAN tanggal 18 September
2014, hal. 8.
30 Anwar Sanusi, 2014, hal. 12.

Inovasi-inovasi yang dikembangkan di LAN tidak
terlepas dari keinginan Kepala LAN Prof. Dr.
Agus Dwiyanto, yang menjadi Kepala LAN sejak
tahun 2012. Beliau menjadi Kepala LAN yang
dihasilkan dari proses seleksi terbuka. Pilihannya
untuk memimpin LAN dapat dikatakan merupakan
sebuah perubahan haluan, dari berkecimpung
di dunia akademik sebagai Guru Besar Ilmu
Administrasi Negara pada Universitas Gadjah
Mada (sejak 2003) kemudian memimpin dunia
birokrasi. Meskipun demikian, menjadi pimpinan
atau pejabat struktural pada sebuah organisasi
bukanlah hal baru baginya. Sebelumnya,
dia pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan
Administrasi Negara UGM, Direktur Pusat Studi
Kependudukan dan Kebijakan Publik, dan Wakil
Rektor UGM.
Lama bekerja sebagai akademisi pada universitas
terkemuka di negeri ini, gaya pemikiran dan
gaya bekerja pada posisi lamanya sedikit banyak
memengaruhi dan ikut memberi warna pada cara
dia memimpin LAN. LAN didorongnya menjadi
knowledge-based institution yang memiliki
karakteristik berbeda dengan kementerian dan
lembaga lain yang kulturnya birokratis30. Bagi
peraih gelar master dan doktor dari University of
Southern California ini, LAN juga harus berperan
besar dalam reformasi birokrasi, baik sebagai
Rightsizing Organisasi Lembaga Administrasi Negara
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31 Anwar Sanusi, 2014, hal. 7.
32 Anwar Sanusi, 2014, hal. 12.

model maupun think tank. Dia melihat bahwa
LAN telah mengalami “kemunduran” sehingga
harus
direvitalisasi31.
Untuk
mewujudkan
harapannya, maka Agus Dwiyanto memanfaatkan
dan mengimplementasikan wawasan dari ilmu
yang dikuasainya dan pengalaman yang telah
dijalaninya. Landasan Agus Dwiyanto dalam
melakukan perubahan-perubahan besar di LAN
sejak masa kepemimpinannya banyak ditopang
oleh wawasan teoretis. Prinsip good governance
yang menekankan mengenai perlunya organisasi
yang ramping, integral, dan terkonsolidasi
misalnya, memandunya untuk merombak struktur
LAN menjadi lebih ramping: dari 5 deputi menjadi
3 deputi, dari 122 pejabat eselon menjadi 117
pejabat eselon. Struktur LAN disesuaikan dengan
karakternya sebagai think tank dan didesain dalam
suatu model yang mampu mengkonsolidasikan
berbagai macam fungsi yang ada di LAN, di
mana fungsi tiap kedeputian diharapkan mampu
memperkuat kedeputian yang lain32.
Perubahan ini merupakan hal yang cukup radikal
dan merupakan salah satu yang pertama di negeri
ini. Selama ini kebiasaan birokrasi di Indonesia
jika melakukan perubahan struktur adalah dengan
menggemukkan posturnya, bukan merampingkan.
Namun, Agus Dwiyanto percaya diri untuk
melawan arus karena dia berpegang pada prinsip
yang selama ini diyakininya.

C.

Tuntutan
Perubahan
Rightsizing
Kelembagaan

Rightsizing organisasi Lembaga Administrasi
Negara merupakan kebutuhan mutlak sebagai
upaya
meningkatkan
kinerja
organisasi.
Setidaknya terdapat dua faktor pendorong dalam
Rightsizing organisasi yakni secara internal dan
eksternal.
Dorongan Rightsizing secara internal disebabkan
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oleh penyelenggaraan fungsi-fungsi LAN yang
belum optimal. Setidaknya ada empat hal
permasalahan internal menurut Agus Dwiyanto
(2012: 2). Pertama, fungsi kajian belum mampu
memberi dukungan informasi dan empiris
yang optimal pada pembuatan kebijakan
untuk mewujudkan administrasi publik yang
modern, sehingga kementerian/lembaga yang
menggunakan kajian LAN dapat merumuskan
kebijakan publik yang solid dan mampu memberi
arahan yang jelas kepada kementerian/lembaga
dan daerah. Kedua, peran LAN sebagai policy
think tank belum mampu diperankan dengan
baik. Hal ini dilihat dari rendahnya utilisasi
hasil kajian oleh Kementerian PAN dan RB dan
lembaga-lembaga lainnya dalam merumuskan
kebijakan publik terkait pembaharuan administrasi
publik. Ketiga, praktik governance dari lembaga
diklat dipandang buruk. Demikian juga dalam
pelaksanaan tugas pembinaan dan penjaminan
kualitas lembaga diklat di luar LAN. Padahal
tantangan yang dihadapi pimpinan aparatur sipil di
Indonesia sekarang ini sangat kompleks. Untuk itu,
para pimpinan birokrasi pemerintah di Indonesia
dituntut untuk mampu meningkatkan daya saing
pemerintah dan birokrasinya. Kempat, tantangan
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA)
dalam kondisinya yang sekarang cenderung
mengalami krisis identitas. STIA LAN harus
mampu memanfaatkan keunikannya yang tidak
dapat disaingi oleh perguruan tinggi lainnya. STIA
LAN seharusnya diarahkan pengembangannya
sebagai Civil Service Academy yang bukan hanya
menjadi ajang pengkaderan bagi aparatur sipil
negara tetapi juga mengembangkan program studi
yang dapat menjadi basis bagi pengembangan
profesi aparatur sipil.
Dorongan

lingkungan

eksternal

antara
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perkembangan demokratisasi dan desentralisasi
yang semakin meningkat selama lebih dari satu
dekade. Hal ini telah menempatkan aparatur
pemerintah dalam lingkungan yang amat berbeda.
Demokratisasi telah mengubah pola hubungan
antara aparatur dengan warganya. Warga yang
semula ditempatkan sebagai klien yang pasif
dan tidak berdaya sekarang menjadi warga yang
berdaulat dan memiliki hak-hak politik yang dapat
digunakan untuk memberi reward dan punishment
kepada pejabat politik di daerah. Situasi seperti
ini menuntut para pimpinan aparatur sipil memiliki
cara pandang yang berbeda dalam mengelola
birokrasi dan memperlakukan rakyat sebagai
warga negara (Dwiyanto, 2012).
Dalam pemerintahan yang semakin demokratis,
di mana kekuasaan politik ada di tangan para
pejabat politik yang dipilih rakyat, birokrasi harus
dapat menjalankan fungsi mediasi antara politisi
dari lembaga-lembaga politik dengan warga
sebagai pembayar pajak. Pimpinan aparatur sipil
harus dapat menjalankan fungsi sebagai jembatan
antara pembuat kebijakan (elit politik) dengan
sasaran dan tujuan kebijakan (warga negara).
Para pejabat birokrasi sekarang dituntut untuk
memiliki kemampuan yang berbeda dengan para
pendahulunya, ketika elit birokrasi mendominasi
proses kebijakan publik. Sekarang ini pimpinan
aparatur sipil dituntut untuk memiliki kemampuan
menerjemahkan kepentingan dan pilihan kebijakan
yang diambil oleh para politisi di lembaga-lembaga
perwakilan ke dalam program-program yang
mampu menjawab kebutuhan rakyat.
Pimpinan aparatur sipil dituntut untuk dapat
menghadapi tantangan yang muncul baik karena
dinamika lingkungan global maupun lingkungan
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politik domestik yang semakin kompleks. Cara
pandang yang cenderung inward looking yang
selama ini umum berlaku dalam lingkungan
birokrasi pemerintah tidak lagi dapat digunakan
untuk merespons dinamika lingkungan yang
semakin kompleks. Diklatpim sebagai instrumen
untuk menyiapkan calon pimpinan aparatur sipil
mestinya mampu mentransformasikan cara
pandang dari inward looking menjadi outward
looking. Namun dengan sistem Diklatpim yang
berlaku sekarang, amat sulit mengharapkan
Diklatpim benar-benar mampu menghasilkan
kualitas kepemimpinan yang siap menghadapi
tantangan lingkungan global dan domestik
(Dwiyanto, 2012: 4).

D.

Hasil Inovasi
Rightsizing

33 Anwar Sanusi, 2014, hal. 11.

Dari gambaran tersebut di atas, untuk
mengembangkan institusi LAN di masa depan
agar mampu merespons tantangan internal dan
eksternalnya, perlu dilakukan langkah-langkah
besar antara lain sebagaimana di bawah ini : 1)
penguatan institusi, yang mencakup konsolidasi
struktur dan fungsi, pelembagaan prinsip merit,
perubahan mindset, e-office, pelembagaan
visi dan nilai-nilai baru, rekonstruksi konsep
kekuasaan dan jabatan; 2) pembaharuan produk,
yang meliputi Diklatpim eksperiensial, solutif
dan inklusif, dan kajian strategis nasional; 3)
pengembangan sistem integritas, yang meliputi
pelembagaan good training center governance,
pengelolaan gratifikasi dan budaya anti korupsi;
4) pengembangan reinvention laboratory, yang
meliputi pengembangan tradisi inovasi internal
dan pengembangan laboratorium inovasi di
provinsi, kabupaten, dan kota33. Ada pun langkahlangkah strategic map Lembaga Administrasi
Negara seperti pada Gambar 8.1.
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•
Gambar 8.1
Strategic Map Lembaga
Administrasi Negara
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Restrukturisasi organisasi
Sebagai institusi berbasis pengetahuan,
maka struktur organisasi LAN harus
mencerminkan struktur yang sesuai dengan
tugas dan fungsi LAN, sehingga idealnya
mengikuti asas structure follows function.
Dalam strukturnya sebelum direstrukturisasi,
dengan mudah dapat dinilai bahwa struktur
LAN belum merefleksikan tugas, fungsi,
dan tantangan yang dihadapinya. Dalam
struktur organisasi yang ada terdapat 3
deputi yang melaksanakan tugas di bidang
kajian. Ketiga deputi tersebut membawahi
8 pusat kajian. Hal yang sama juga terlihat
dari deputi yang menyelenggarakan Diklat, di
mana terdapat 2 deputi dan 4 unit kerja level
eselon II. Struktur organisasi tersebut dinilai
semakin memperkuat fragmentasi dalam
struktur organisasi LAN. Akibatnya, koordinasi
kebijakan dan pelaksanaan tugas semakin
sulit dioptimalkan yang berujung pada
semakin lemahnya sinergi antar unit dalam
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pencapaian tujuan organisasi. Untuk itulah
diperlukan penataan struktur organisasi yang
terkonsolidasi.

34 Perla Legaspi, 2007,
“Restructuring the Bureaucracy:
Some Problems and Insights on
the Implementation Process”,
Paper yang dipresentasikan
dalam konferensi EUROPA, 18-22
November 2007, Teheran, http://
unpan1.un.org/intradoc/groups/
public/documents/EROPA/
UNPAN029262.pdf, hal. 4.

Restrukturisasi merupakan salah satu
dari strategi reformasi birokrasi yang
dapat dilakukan. Restrukturisasi biasanya
dilakukan dengan asumsi bahwa struktur
yang ada bersifat inefisien dan inefektif
karena ukurannya yang terlalu besar. Dengan
demikian, restrukturisasi dilakukan agar
struktur organisasi menjadi efisien dan efektif.
Struktur organisasi menjadi lebih efisien ketika
struktur organisasi mampu melaksanakan
fungsi dengan pengorbanan sumberdaya
yang sedikit. Penghematan sumberdaya
sebagai akibat restrukturisasi tersebut dapat
dipergunakan untuk memperbesar capaian
kinerja. Ada pun struktur organisasi menjadi
lebih efektif ketika struktur organisasi yang
dikembangkan mampu menjawab tantangan
yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi. Restrukturisasi dapat dilakukan
melalui berbagai upaya seperti menghapus
unit yang tidak relevan atau tidak fungsional
dari perspektif visi dan misi organisasi,
penggabungan unit untuk menghindari
duplikasi fungsi dan mengurangi biaya
operasi, atau penciptaan unit baru untuk
memenuhi kebutuhan yang berkembang atau
perluasan fungsi organisasi34. Dalam konteks
LAN, restrukturisasi yang telah dilakukannya
dikategorikan sebagai kombinasi dari berbagai
upaya restrukturisasi.
LAN melakukan restrukturisasi dengan cara
merampingkan (downsizing) strukturnya.
Perampingan struktur tersebut pada dasarnya
bersejalan dengan semangat UU Aparatur Sipil
Rightsizing Organisasi Lembaga Administrasi Negara
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Negara yang memberi ruang lebih luas pada
jabatan fungsional dan karenanya perampingan
jabatan struktural, khususnya eselon III dan IV,
perlu dilakukan35. Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah
Non-Departemen, struktur organisasi LAN
terdiri dari 5 Kedeputian. Struktur ini kemudian
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 57
Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi
Negara seperti pada Gambar 8.2. Saat ini
secara struktur Lembaga Administrasi Negara
memiliki 3 (tiga) deputi, yakni Deputi Kajian
Kebijakan, Deputi Pendidikan dan Pelatihan,
dan Deputi Inovasi Administrasi Negara.
Deputi Kajian Kebijakan melaksanakan fungsi
kajian, Deputi Pendidikan dan Pelatihan
melaksanakan fungsi pembinaan pendidikan
dan pelatihan, dan Deputi Inovasi Administrasi
Negara melaksanakan fungsi baru LAN di
bidang inovasi administrasi negara (Warta
LAN Edisi 34, April 2014).
•

Dalam struktur organisasi yang baru, peran
dan fungsi kajian yang dijalankan oleh LAN
semakin dipertajam pada kajian kebijakan. Hal
ini sangat beralasan mengingat LAN dilahirkan
sebagai lembaga pemikiran yang diharapkan
dapat
memberikan
masukan-masukan
terhadap kebijakan-kebijakan di bidang
administrasi publik, dan LAN diharapkan
akan proaktif memberikan pandanganpandangannya
kepada
Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB,
Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan
Perwakilan Rakyat (Warta LAN Edisi 34, April
2014).

35 Anwar Sanusi, 2014, hal. 7.
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•

Gambar 8.2
Struktur Organisasi Lembaga
Administrasi Negara

Dalam struktur LAN yang baru, fungsi kajian
dilaksanakan oleh 3 (tiga) pusat kajian yakni
: 1) Pusat Kajian Reformasi Administrasi; 2)
Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi
Negara; dan 3) Pusat Kajian Desentralisasi
dan Otonomi Daerah. Kajian kebijakan
difokuskan pada bidang-bidang yang dianggap
strategis dan relevan terhadap kebutuhan para
stakeholders. Dalam struktur baru Kedeputian
Kajian Kebijakan ditambahkan satu fungsi baru
LAN yaitu sebagai Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan, sesuai dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan RB Nomor 45 Tahun 2013
Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
dan Angka Kreditnya. Penambahan fungsi
baru ini sebenarnya tidak dengan membentuk
unit kerja baru. Hal yang dilakukan hanyalah
mengubah fungsi Pusat Kajian Manajemen
Kebijakan pada struktur yang lama menjadi
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan pada
struktur yang baru.
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Deputi Pendidikan dan Pelatihan dalam
struktur LAN yang baru adalah merupakan
penggabungan dari dua kedeputian yang
melaksanakan tugas dan fungsi kediklatan
pada struktur organisasi yang lama, yakni
Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur (Diklat Aparatur) dan
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional
(Diklat SPIMNAS). Deputi Bidang Pembinaan
Diklat
Aparatur
mengkoordinasikan
2
(dua) pusat, yaitu Pusat Pembinaan Diklat
Aparatur dan Pusat Pembinaan Widyaiswara,
sedangkan Deputi Bidang Diklat SPIMNAS
juga mengkoordinasikan 2 (dua) pusat yakni
Pusat Diklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan
serta Pusat Diklat SPIMNAS Bidang Teknik
Manajemen dan Kebijakan Pembangunan
(Warta LAN Edisi 34, April 2014).
Pada struktur baru LAN, Deputi Diklat
Aparatur langsung mengkoordinasikan 4
(empat) Pusat sebagaimana diutarakan di
atas. Hal ini dinilai akan lebih memperpendek
jalur koordinasi pembinaan diklat aparatur.
Demikian juga dilakukan penazaman tugas di
antara keempat Pusat tersebut, di mana kedua
pusat pembinaan yakni Pusat Pembinaan
Program Diklat dan Pusat Pembinaan
Widyaiswara akan melaksanakan fungsi
“regulasi” dalam pembinaan Diklat Aparatur,
sementara Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Aparatur Nasional (Pusdiklat
KAN) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Teknis dan Fungsional melaksanakan tugas
“implementasi/pelaksanaan Diklat”.
Pada struktur baru LAN dibentuk Deputi Inovasi
Administrasi Negara. Deputi ini dimaksudkan
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untuk mewadahi kebutuhan perubahan pada
praktek administrasi negara di Indonesia yang
terkadang memunculkan berbagai masalah
yang harus ditemukan jalan keluarnya yang
bersifat kontekstual. Kedeputian Inovasi ini
secara spesifik bertugas untuk mendorong
proses percepatan inovasi administrasi
negara di berbagai instansi pemerintah, baik
pusat maupun daerah. Proses percepatan
inovasi administrasi negara tersebut dilakukan
melalui dokumentasi, inventarisasi, uji coba,
studi banding, konsultasi, serta pendampingan
implementasi inovasi (Warta LAN Edisi 34,
April 2014).
Proses restrukturisasi kelembagaan LAN
bergulir semenjak akhir tahun 2012. Namun
perjalanannya tidak begitu mulus karena
proses restrukturisasi tersebut berada di luar
kendali LAN. Baru pada pertengahan tahun
2013, Presiden RI menyetujui struktur baru
LAN melalui Peraturan Presiden Nomor 57
Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi
Negara.
•

Seleksi terbuka pejabat eselon I dan II
Sebagai tindak lanjut dari restrukturisasi
organisasi yang telah dilakukan, untuk mengisi
jabatan yang sesuai dengan kompetensi
yang dibutuhkan telah dilakukan seleksi
terbuka bagi para calon pejabat Eselon I dan
Eselon II. Pengisian jabatan untuk eselon
I dilaksanakan melalui mekanisme open
recruitment nasional sedangkan untuk jabatan
eselon II melalui open recruitment instansi. Hal
tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri
Negara Pendayagunaan Apataur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2012
yang menghendaki diterapkannya seleksi
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terbuka bagi pimpinan setiap kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah yang proses
rekrutmennya dilaksanakan secara terbuka
dan transparan untuk menghasilkan pejabatpejabat struktural yang memiliki kompetensi.
Pada tahun 2013 LAN telah melaksanakan
pengisian jabatan struktural eselon I melalui
proses seleksi terbuka dengan mendasarkan
pada asas-asas merit system. Melalui
mekanisme ini diyakini prinsip profesionalisme,
keterbukaan, non-diskriminasi, kesetaraan
gender, dan kompetensi dapat terwujud.
Seleksi terbuka tersebut diikuti oleh 31 orang
peserta dari kementerian/lembaga, Mabes
TNI, pemerintah provinsi, kabupaten, kota,
serta dari unsur akademisi. Adapun tahapantahapan seleksi tersebut meliputi seleksi
administrasi, seleksi pembuatan makalah,
wawancara, dan tes penilaian individu (Warta
LAN Edisi 34, April 2014).
•

Pembaruan sistem diklat
Guna menjawab berbagai keluhan dari
berbagai pihak terkait kualitas produk
pendidikan dan pelatihan yang ditujukan
kepada LAN, langkah perubahan penting yang
telah dilakukan adalah mengembangkan Diklat
Kepemimpinan Pola Baru. Dalam diklat pola
baru tersebut, salah satu tugas yang dilakukan
oleh seluruh peserta Diklatpim adalah “proyek
perubahan”.
Pendidikan
dan
Pelatihan
Diklat
Kepemimpinan Pola Baru ini merupakan
perubahan secara radikal, karena Diklatpim
pola baru ini membalik metode pembelajaran
yang selama ini dilaksanakan secara klasikal
menjadi lebih banyak non-klasikal. Artinya,
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setiap peserta Diklat akan lebih banyak
menghabiskan waktunya di instansi masingmasing. Melalui proyek perubahan, peserta
Diklatpim didorong untuk merencanakan dan
mengelola perubahan di instansinya di bawah
bimbingan mentor yang juga merupakan
atasan atau pimpinannya. Proses mengelola
perubahan yang dijalankan juga melibatkan
kolega dan bawahannya, sehingga peserta
Diklat memahami betul setiap kendala,
tantangan, dan problematika yang dihadapi
dalam melakukan perubahan (Warta LAN
Edisi 34, April 2014).
Selain Diklat Kepemimpinan, pola baru
juga dilaksanakan untuk Diklat Prajabatan
untuk Calon Pegawai Negeri Sipil. Diklat
Prajabatan pola baru untuk angkatan pertama
dilaksanakan pada tahun 2014. Dalam pola
lama, Diklat Prajabatan hanya fokus pada
pembekalan pengetahuan saja, dan diakhiri
dengan ujian tes tertulis untuk menentukan
kelulusan peserta. Sementara dalam Diklat
Prajabatan pola baru, fokus pada pembentulan
nilai dasar yang dibutuhkan PNS untuk menjadi
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik,
dan perekat pemersatu bangsa, sebagaimana
tuntutan Undang-Undang Aparatur Sipil
Negara, sehingga peserta Diklat Prajabatan
diberi untuk mengaktualisasikan pengetahuan
yang telah diperoleh baik di tempat tugas
maupun di tempat magang. Hasil aktualisasi
ini menjadi basis dalam menentukan kelulusan
peserta. Tentu saja untuk membantu
peserta melaksanakan aktualisasi, metode
pembelajaran perlu dibenahi agar dapat
tercipta proses internalisasi yang dalam.
Peserta Diklat Prajabatan tidak cukup
diceramahi saja, melainkan mereka perlu
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berdiskusi, membahas kasus, menonton film
pendek yang mengandung pembelajaran
dengan efek drama yang tinggi, dan berbagai
kegiatan lainnya untuk mengoptimalkan
efek pembelajaran. Selain pembaharuan
Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan,
pembaharuan lain yang juga dilaksanakan
adalah pembaharuan sistem akreditasi. Dalam
sistem yang baru ini, LAN mendelegasikan
proses akreditasi kepada Instansi Pembina
Jabatan Fungsional untuk akreditasi Diklat
Fungsional, dan kepada kementerian/
lembaga untuk akreditasi Diklat Teknis.
Dengan pembaharuan-pembaharuan ini, LAN
bermaksud menyiapkan generasi baru PNS
yaitu PNS yang telah memiliki kompetensi
melalaui Diklat guna menjawab tantangan
perubahan lingkungan strategis yang kian hari
kian dinamis36.
•

36 Lebih jauh tentang diklat
prajabatn pola baru, lihat
Lembaga Administrasi Negara,
2014, Panduan: Modul
Penyelenggaraan Perdana
Pendidikan dan Pelatihan Calon
Pegawai Negeri Sipil Prajabatan
Golongan III.
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Perubahan budaya kerja
LAN
juga
telah
berusaha
untuk
mengembangkan budaya kerja yang baru
sejak dua tahun terakhir. Penciptaan budaya
kerja baru ini kompatibel dan selaras dengan
perubahan struktur dan kebijakan SDM yang
telah dilakukan. Dengan budaya kerja yang
baru, maka pimpinan dan staf diharapkan
dapat memiliki perilaku, kebiasaan, dan
bahkan karakter yang juga baru. Terkait
dengan perubahan budaya kerja, ada tiga
langkah penting yang dapat disebutkan.
Pertama, penemuan kembali (reinvention)
nilai-nilai organisasi. LAN telah merumuskan
ulang nilai-nilai organisasinya agar relevan
dengan visinya yang sejati dan tantangan yang
dihadapinya. Ada empat nilai organisasi hasil
perumusan ulang tersebut, yakni Integritas,
Profesional, Inovatif, dan Peduli.
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Kedua, mengganti panggilan jabatan menjadi
panggilan nama. Seorang yang menduduki
jabatan pimpinan tidak lagi dipanggil dengan
embel-embel nama jabatan. Agus Dwiyanto
selaku Kepala LAN misalnya, tidak boleh
lagi dipanggil dengan sebutan “Pak Kepala”,
melainkan cukup dengan “Pak Agus” atau
“Kepala LAN”. Selain untuk menghilangkan
unsur “feodalisme”, pendekatan ini juga
mampu
menciptakan
keakraban
dan
kehangatan di antara pimpinan dan staf.
Terkait erat dengan hal ini adalah tradisi
upacara dan keprotokoleran yang dibuat lebih
sederhana agar organisasi tidak terlihat terlalu
kaku, hierarkis, dan birokratis.
Ketiga, menumbuhkan budaya kompetisi.
Agar birokrasi semakin bergairah, dinamis,
dan
profesional,
maka
kompetisi
di
lingkungan internal harus ditumbuhkan.
Dengan demikian, birokrasi semakin mampu
untuk berkompetisi dengan swasta maupun
masyarakat sipil yang tidak jarang turut terlibat
dalam memberikan pelayanan publik. Tahun
ini misalnya, LAN melalui Pusat Promosi
Inovasi dan Pengembangan Kapasitas telah
menyelenggarakan lomba inovasi, di mana
setiap unit yang ada di LAN diajak untuk
merancang dan menjalankan inovasi dalam
lingkup unitnya.

E.

Manfaat Yang
Diperoleh

Inovasi kelembagaan LAN dan inovasi-inovasi
lain yang terkait dengannya baru dilakukan dalam
medio 2 tahun terakhir dan akan terus berlangsung.
Untuk dapat melihat dampak dan manfaatnya
secara obyektif, masih diperlukan waktu sampai
beberapa tahun ke depan. Meski demikian,
beberapa manfaat yang diperoleh akibat inovasi
yang dilakukan LAN telah dapat dilihat hasilnya.
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Manfaat-manfaat tersebut antara lain37:

37 Anwar Sanusi, 2014, hal.
25-26.
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1. Dibentuknya unit selevel Eselon I (Kedeputian)
yang secara fungsional mengembangankan
inovasi administrasi negara merupakan
sebuah inovasi yang cerdas. Untuk pertama
kalinya, ada deputi LPNK yang dibentuk
khusus untuk mengurusi inovasi. Selama ini,
organisasi birokrasi di Indonesia tidak ada
yang menggunakan nomenklatur inovasi
karena inovasi dipandang sebagai hal yang
tidak terlalu penting untuk sektor publik.
Perubahan mulai terjadi sejak beberapa tahun
terakhir ketika anugerah inovasi mulai banyak
diselenggarakan berbagai institusi seiring
dengan maraknya inovasi di berbagai daerah.
Pembentukan Deputi Inovasi merupakan
respons yang tepat sebagai hasil pengamatan
dan refleksi mengenai tren inovasi, di mana
inovasi dipercaya sebagai salah satu kunci
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untuk mengembangkan daerah. Untuk
itulah diperlukan suatu kedeputian khusus
untuk mengurusi inovasi agar inovasi dapat
dikembangkan, diadvokasi, dan dipromosikan
seluas-luasnya. Meskipun baru beroperasional
selama satu tahun, kedeputian ini telah
menghasilkan beberapa produk berkualitas
seperti Arsitektur Kabinet 2014-2019, Direktori
Inovasi Administrasi Negara, Portal Inovasi,
Panduan Inovasi Administrasi Negara, dan
Handbook Inovasi Administrasi Negara.
Sementara dalam kaitannya dengan program
reinvention laboratory, beberapa daerah
seperti Provinsi Kalimantan Utara, Kota
Bogor, Kota Makassar, dan Kota Pekalongan
telah berminat untuk menjadi laboratorium
inovasi. Fakta ini mencerminkan bahwa
Kedeputian Inovasi telah mampu membangun
jejaring strategis inovasi dalam waktu yang
singkat. Minat yang tinggi ini diharapkan
dapat mengakselerasi terbentuknya inovasi
administrasi negara yang semakin luas di
daerah.
2. Penataan
kelembagaan
LAN
yang
berorientasi pada consolidated structure dan
meninggalkan fragmented structure berefek
pada akuntabilitas yang semakin jelas dan
respons yang semakin cepat terhadap
dinamika eksternal. Ini karena setiap fungsi
yang diemban LAN kini dikelola oleh satu
deputi. Dengan menekankan bahwa tiap deputi
bersifat melengkapi terhadap deputi yang lain,
maka terjadi cross-fertilization antardeputi.
Tidak ada lagi ego sektoral dan silo mentality.
3. Penempatan pejabat Eselon I dan Eselon
II berdasarkan hasil seleksi terbuka telah
menghasilkan para pejabat struktural dengan
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kompetensi dan profesionalitas yang tidak
dapat diragukan. Mekanisme seleksi terbuka
meninggalkan mekanisme pola lama yang
tidak transparan dan penuh pertimbangan
subyektif. Dengan orang-orang terpilih
menduduki jabatan strategis, maka kinerja
organisasi diharapkan dapat meningkat dan
tujuan organisasi dapat tercapai.
4. Kepercayaan kepada kegiatan Diklat yang
diadakan LAN meningkat. Tahun ini saja, ada
600 peserta Diklatpim II yang tidak tertampung.
Sementara itu, jumlah pendaftar Diklatpim
I membludak sekitar 500. Ini berkaitan erat
dengan diluncurkannya Diklatpim pola baru,
yang banyak diapresiasi oleh para pimpinan
instansi selaku mentor peserta Diklatpim.
Dengan diklat pola baru, peserta diklat
mengalami perubahan mindset, sikap, dan
perilaku.
5. Proyek perubahan yang dilakukan oleh
peserta Diklatpim memiliki nilai manfaat
bagi instansi peserta Diklat. Dengan proyek
perubahan, setiap peserta Diklatpim “dipaksa”
untuk melakukan inovasi di instansinya
masin-masing. Banyak di antaranya yang
menghasilkan inovasi yang sangat berkualitas
sehingga patut untuk dicontoh dan direplikasi.
Sebagai hasilnya, kuantitas inovasi semakin
meningkat dan budaya inovasi semakin
berkembang secara nasional.
6. Inovasi
budaya
kerja
menciptakan
berkembangnya budaya yang lebih egaliter.
Tidak ada jarak antara pimpinan dan bawahan
sehingga kohesivitas dan kebersamaan
seluruh elemen organisasi semakin menguat.
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F.

Lessons
Learned

Dari uraian tentang inovasi kelembagaan dan
inovasi terkait lainnya yang dilakukan oleh LAN
selama dua tahun terakhir, ada beberapa hal yang
dapat dijadikan pelajaran sekaligus inspirasi bagi
organisasi sektor publik yang ingin meniru satu
atau beberapa dimensi perubahan yang telah
dilakukan LAN. Pelajaran-pelajaran tersebut di
antaranya:
1. Untuk meretas inovasi dalam birokrasi,
terkadang dibutuhkan pimpinan dengan latar
belakang dan pengalaman yang bukan dari
lingkungan birokrasi.
LAN mengalami perubahan besar sejak
dipimpin oleh kepala baru yang datang bukan
dari dunia birokrasi. Agus Dwiyanto datang
dari dunia akademik yang memiliki banyak
perbedaan dengan dunia birokrasi, meskipun
statusnya sama-sama sebagai PNS. Dengan
menempatkan pimpinan dengan latar belakang
perjalanan profesional yang berbeda, maka
organisasi sektor publik akan dipimpin dengan
cara pandang atau insight yang berbeda,
segar, dan unik. Dari situ, akan dapat muncul
ide-ide perubahan yang inovatif.
2. Perubahan harus dilandasi dengan latar
teoretis yang kuat dan observasi yang dalam
terhadap lingkungan strategis.
Setiap perubahan yang dilakukan LAN selalu
dilandasi oleh dua hal, yakni wawasan teoretis
dan observasi terhadap lingkungan strategis.
Sebagai seorang guru besar, Agus Dwiyanto
selalu menggunakan teori sebelum merancang
perubahan di organisasi yang dipimpinnya,
meskipun penggunaan teori tersebut tidak
harus dipaparkan secara eksplisit dalam
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rancangan perubahan. Dengan basis teoretis
yang kuat, maka perubahan selalu bersifat
ilmiah dan obyektif. Ini karena setiap teori
lahir sebagai abstraksi atas tindakan tepat
atau benar yang berulang. Dengan adanya
landasan teoretis ini, keputusan perubahan
tidak akan didasarkan pada percobaan
keberuntungan, keisengan avonturistik, atau
subyektivisme yang desisionistik.
Selain itu, setiap perubahan di LAN juga
didasarkan pada observasi yang cermat
atas lingkungan strategis. Dengan itu, akan
diperoleh pengetahuan mengenai tantangan
yang dihadapi oleh organisasi di masa
kontemporer. Identifikasi tantangan yang tepat
akan membantu organisasi untuk merumuskan
langkah-langkah yang harus dilakukan untuk
menjaga organisasinya tetap bertahan dan
tetap relevan. Inisiasi Diklatpim dan Diklat
Prajabatan pola baru misalnya, didasari
oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis
untuk profesi ASN akan semakin ketat di
masa depan seiring dengan diberlakukannya
Komunitas Ekonomi ASEAN. Oleh karenanya,
ASN tidak boleh kalah bersaing dengan
ASN negara lain dan juga harus melayani
publik yang semakin kritis dengan lebih
memuaskan. Diklat pola baru adalah jawaban
atas tantangan lingkungan strategis tersebut,
karena dengannya akan terbentuk ASN yang
lebih profesional dan kompetitif.
3. Tidak perlu takut untuk menjadi yang pertama.
Ketika memutuskan untuk merampingkan
strukturnya secara cukup drastis, LAN
adalah salah satu organisasi pertama yang
melakukan itu sepanjang sejarah organisasi
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sektor publik di negeri ini. Dengan menjadi
yang pertama, maka LAN menjadi pelopor
dan role model. Kekhawatiran yang mungkin
selama ini ada di benak mereka yang
terkena dampak perubahan merupakan
sesuatu yang berlebihan, karena nyatanya
dengan melakukan perampingan, LAN justru
menjadi lebih fleksibel, efektif, efisien, dan
terkonsolidasi. Hal ini membawa pesan yang
jelas, bahwa setiap organisasi yang ingin
melakukan perubahan tidak perlu takut untuk
memulainya, meskipun perubahan tersebut
mungkin belum pernah ada presedennya.
4. Birokrasi tidak harus selalu birokratis
Secara paradoksal, birokrasi ternyata tidak
mesti birokratis. Hal ini dibuktikan melalui
inovasi budaya kerja yang telah dirintis LAN.
Melalui penyederhanaan keprotokoleran dan
konvensi komunikasi yang lebih egaliter dan
informal, birokrasi kehilangan citranya sebagai
tempat yang kaku dan berjarak. Birokrasi yang
tidak birokratis justru akan menumbuhkan
kehangatan, keakraban, dan solidaritas di
antara seluruh elemen organisasi, mulai dari
tingkat paling atas sampai bawah. Semua ini
dapat dilakukan tanpa harus mengompromikan
profesionalisme, orientasi pada kinerja,
keseriusan dalam bekerja, dan penghormatan
selayaknya pada pimpinan.
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BAB

IX
“One Stop Service”
Penanggulangan
Kemiskinan di Kabupaten
Sragen
Dedi Cahyadi, S.E. & Ichwan Santosa,S.
Sos.
Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan
dan program pemerintah dan pemerintah daerah
yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan
bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat
untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam
rangka meningkatkan derajat kesejahteraan
rakyat. Salah satu pendekatan yang relatif baru
dan dianggap berhasil dalam upaya mengatasi
kemiskinan di level pemerintah daerah adalah
inovasi institusional/kelembagaan di Kabupaten
Sragen. Inovasi dilakukan dengan membentuk
Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan
Kemiskinan (UPTPKP)

A.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan
sosial yang klasik sepanjang sejarah Indonesia,
yang mendesak untuk ditangani dan menjadi
tantangan serius bagi pemerintah, baik di tingkat
pusat maupun daerah. Pasal 34 UUD 1945 yang
menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak
terlantar dipelihara oleh negara, menegaskan
tanggung jawab negara untuk mengembangkan
kebijakan di berbagai bidang serta meningkatkan
kualitas pelayanan umum (public services) yang
baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang
diperlukan oleh masyarakat miskin.
Menurut data sosial ekonomi Badan Pusat
Statistik (BPS)38, menyatakan bahwa jumlah
penduduk miskin di Indonesia pada September
2013 mencapai 28,55 juta orang (11,47 persen),
bertambah 0,48 juta orang dibandingkan dengan
penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebanyak
28,07 juta orang (11,37 persen). Lepas dari apapun
penyebabnya, kenaikan jumlah orang miskin
menunjukan bahwa program penanggulangan
yang selama ini telah dilaksanakan perlu
ditinjau kembali. Penanggulangan/pengentasan
kemiskinan
memerlukan
langkah-langkah
penanganan dan pendekatan secara sistemik,
terpadu
dan
menyeluruh
dalam
rangka
mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar
warga negara secara layak melalui pembangunan
inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk
mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

38 Badan Pusat Statistik,
Laporan Bulanan Data Sosial
Ekonomi, Edisi 45 Bulan Februari
2014;
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Pengentasan kemiskinan menjadi semakin
urgent mengingat keberadaanya sebagai visi
strategis yang diamanatkan dalam dua level
kebijakan, yaitu pertama, kebijakan nasional yang
mengikuti arah perencanaan jangka panjang
nasional (RPJPN 2005-2025) dalam konteks
pencapaian tujuan pembangunan ekonomi
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yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kedua,
kebijakan internasional terkait dengan Millenium
Development Goals (MDGs) yang salah satu
tujuannya adalah menanggulangi masalah
kemiskinan dan kelaparan (eradicate extreme
poverty and hunger), menargetkan penurunan
persentase kemiskinan pada angka kurang dari
7,55 persen di tahun 2015 (sindonews.com, 2013).
Salah satu misi pembangunan nasional dalam
RPJPN 2005-2025 yakni dalam hal mewujudkan
pemerataan pembangunan dan berkeadilan,
adalah meningkatkan pembangunan daerah,
mengurangi
kesenjangan
sosial
secara
menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat,
kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah;
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
secara drastis; menyediakan akses yang sama
bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan
sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta
menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek
termasuk jender.
Dalam hal meningkatkan pembangunan daerah,
di era otonomi daerah saat ini, pemerintah
daerah memegang peranan penting dalam upaya
pengentasan kemiskinan. Pergeseran pola
penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistis
menuju
pemerintahan
yang
desentralistis
menjadikan titik tumpu penanganan masalah
kemiskinan berada pada tingkat pemerintahan
yang paling dekat kepada masyarakat agar lebih
terfokus dan beragam sesuai dengan kondisi
problematik yang dihadapi masing-masing daerah.
Situasi ini memberi ruang yang sangat terbuka
bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam
melakukan
pengentasan kemiskinan melalui
berbagai pendekatan penyelesaian masalah.
“One Stop Service” Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen
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Salah satu pendekatan yang relatif baru dan
dianggap berhasil dalam upaya mengatasi
kemiskinan di level pemerintah daerah adalah
inovasi
pada
institusional/kelembagaan
melalui pembentukan Unit Pelayanan Terpadu
Penanggulangan
Kemiskinan
(UPTPK)
di
Kabupaten Sragen melalui Peraturan Bupati
Sragen No. 2 Tahun 2012. UPTPK Kabupaten
Sragen adalah unit pelayanan publik yang
berfungsi memberikan pelayanan dan penyaluran
bantuan bagi masyarakat miskin di Kabupaten
Sragen dengan mekanisme pelayanan terpadu
(one stop service). Penyelenggaraan UPTPK ini
merupakan inovasi terbaru pelayanan publik di
Kabupaten Sragen dan satu-satunya di Indonesia
(Kementerian PAN dan RB, 2014).

39 http://firmansyahsikumbang.
blogspot.com/2012/06/masalahdan-strategi-pengentasan.html
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Pendekatan integrasi kelembagaan berbentuk
UPTPK memiliki basis relevansi yang kuat
dengan persoalan kemiskinan. Sementara budaya
masyarakat Indonesia yang terkenal pekerja keras
telah lama dianut masyarakat Jawa khususnya
di Kabupaten Sragen, persoalan kemiskinan di
Indonesia lebih banyak disebabkan masalah
struktural berupa kebijakan yang kurang berpihak
pada masyarakat miskin dan kelembagaan akses
terhadap sumber-sumber daya ekonomi dan
legal-formal yang mendukung penyemaian iklim
bisnis yang kompetitif. Strategi yang ditempuh
oleh Kabupaten Sragen tersebut selaras dengan
analisis Firmansyah (2012)39, bahwa kerangka
kelembagaan untuk melakukan dan membuat
kebijakan publik yang lebih berpihak pada
masyarakat miskin merupakan salah satu upaya
mendesak untuk diwujudkan, di samping upayaupaya peningkatan kemampuan sumber daya
manusia, meningkatkan pendapatan masyarakat
selama pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan
tingkat kerentanan dan risiko rumah tangga miskin.
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Kabupaten Sragen dalam konteks kelembagaan
sebenarnya telah menjadi salah satu perintis
kemajuan integrasi pelayanan publik (one-stopservice) berupa Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) yang sejak awal
tahun 2000-an telah memulai debutnya sebagai
Unit Pelayanan Terpadu. Berbagai jenis perizinan
yang vital bagi peningkatan kemandirian ekonomi
dan kewiraswastaan masyarakat dalam berbisnis
diungkit melalui pelayanan terpadu satu pintu.
Namun, persoalan kemiskinan belum cukup
ditangani dengan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan penanaman modal secara terpadu
semacam BPTPM karena dimensi-dimensi dan
faktor penyebab kemiskinan jauh lebih kompleks
dibandingkan urusan yang diampu BPTPM
tersebut. Sebuah UPT yang menyinergikan upayaupaya penanganan faktor-faktor tersebut menjadi
kebutuhan dalam penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Sragen.
Deskripsi singkat ini akan menggambarkan upaya
Kabupaten Sragen mengembangkan UPTPK
antara lain meliputi kebijakan yang dikembangkan
dalam menangani kemiskinan, organisasi UPTPK,
inovasi yang dilakukan, dan pelajaran yang
dapat diambil (lessons learned) dari inovasi yang
dilakukan.
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B.

Strategi dalam
Menanggani
Masalah
Kemiskinan
Daerah

40 Hasil pendataan tahun 2009
yang digunakan untuk program
pemberian beras miskin (raskin)
dan program jaminan kesehatan
masyarakat (jamkesmas) tahun
2010.
41 http://kaka-ajh.blogspot.
com/2013/03/peningkatanekonomi-sragen.html, Upaya
Pemerintah Sragen Dalam
Peningkatan Perekonomian
Melalui Pelatihan Kerja Dan
Pengembangan Koperasi
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Data BPS Sragen, pada tahun 2010,jumlah
kepala keluarga (KK) yang masuk kategori miskin
64.678 KK (178.660 jiwa) atau 26, 15% dari total
247.230 KK40. Angka kemiskinan versi BPS ini
cenderung lebih tinggi dari data milik pemerintah
kabupaten setempat yang mengklaim terjadi
penurunan angka keluarga miskin dari 49.111
KK menjadi 34.491 KK pada tahun 2009. Dari
64.678 KK tersebut, 11.413 KK masuk kategori
sangat miskin, 26.523 KK miskin, dan 26.742 KK
hampir miskin. Tidak terintegrasinya satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) dan BPS menimbulkan
perbedaaan dan ketidaksinkronan dalam data
dan informasi kemiskinan sehingga program
penanganan kemiskinan tidak dapat berjalan
secara optimal41.
Masalah lain yang dihadapi dalam penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Sragen, dan mungkin
juga di daerah lain di Indonesia, adalah pendekatan
yang parsial/otonom di berbagai SKPD yang pada
implementasinya memperpanjang birokrasi dan
membutuhkan waktu, tenaga, biaya transportasi
yang lebih besar. Pada akhirnya, penanganan yang
fragmented tersebut menghasilkan penanganan
yang bukan hanya berpotensi tumpang tindih,
lebih dari itu terjadi duplikasi program, sehingga
ada satu segmen masyarakat miskin menikmati
dua atau tiga program dan sebaliknya ada
beberapa segmen yang tidak menikmati sama
sekali program-program yang dikembangkan oleh
tiap SKPD.
Selain itu, masalah juga terjadi pada sisi
masyarakat yakni terkait dengan keterbatasan
masyarakat miskin terhadap akses informasi yang
menyebar pada banyak SKPD. Masyarakat kurang
memiliki informasi terkait dengan tahapan-tahapan
dan prosedur masing-masing program pelayanan
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kemiskinan, sehingga menimbulkan kesulitan
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang
dibutuhkan.
Masalah-masalah kemiskinan di atas bersifat
multi-dimensi dan melampaui rentang-batas tugas
pokok dan fungsi masing-masing SKPD Kabupaten
Sragen. Menyikapi karakter permasalahan
tersebut, menggerakkan sumber-sumber daya
publik melalui koordinasi lintas-sektor menjadi
strategi utama penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Sragen. Tidak hanya dengan berbagai
SKPD, UPTPK juga berinteraksi dengan berbagai
BUMN, BUMD, dan pelaku swasta lain melalui
pengelolaan dana terhimpun dari tanggung jawab
sosial perusahaan (corporate social responsibility,
CSR) dalam memenuhi keperluan finansial
tanpa berpangku pada kapasitas pembiayaan
melalui APBD. Strategi kerjasama berbagai pihak
(multistakeholders partnership) ini tidak hanya
mengoptimalkan sumberdaya publik yang terbagibagi di berbagai pemangku kepentingan tetapi
juga mendistribusikan ulang keterlibatan mereka
dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Kebutuhan
untuk
mengelola
upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan secara taktis dan
cepat juga mesti dipenuhi tanpa terperangkap
tatanan kelembagaan yang rumit. Pada titik
inilah pembentukan sebuah unit pelaksana teknis
begitu diperlukan untuk menjalankan strategi
tersebut. Sebuah unit kerja taktis juga merupakan
eksperimentasi birokrasi yang diperlukan sebelum
peningkatan tahap pengembangan kelembagaan
berikutnya menjadi sebuah kantor atau badan.
Kedudukan UPTPK tidak sesederhana status yang
disandangnya “unit pelaksana teknis”. Keberadaan
UPTPK merupakan pengejawantahan langsung
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dari turunan visi 2011—2016 untuk mewujudkan
“Kabupaten Sragen yang sejahtera, adil dan
makmur yang berlandaskan semangat juang
yang tinggi dan kejujuran”. Semangat “Mbela
Wong Cilik (Berpihak pada Masyarakat Kecil)”
diperkenalkan Bupati dan Wakil Bupati Sragen
sebagai nilai publik yang menerjemahkan visi
kabupaten tersebut. Orientasinya kuat diarahkan
untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,
terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan,
serta sosial ekonomi. Atas dasar itulah UPTPK
mencanangkan visi “Menjadi Pelayan Masyarakat
Miskin Kabupaten Sragen yang Ramah, Prima dan
Prosedural” dan misi “Melayani Warga masyarakat
Miskin
Memenuhi
Kebutuhan
Kesehatan,
Pendidikan dan Sosial Ekonomi”.
Ketiga fokus yang disasar oleh UPTPK tentu
bukan tanpa alasan. Kesehatan, pendidikan, dan
kondisi sosial-ekonomi warga masyarakat daerah
merupakan faktor-faktor yang saling terkait dengan
masalah kemiskinan. Tanpa mengentaskan ketiga
area ini, persoalan kemiskinan akan tetap berjalan
tak terputus (vicious circle). Strategi kerjasama
lintas-sektoral yang menyasar pada penanganan
ketiga fokus kerja ini menjadikan UPTPK banyak
bersentuhan dengan tupoksi SKPD terkait, seperti
Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas
Kesejahteraan Sosial, Bagian Sumber Daya Alam,
serta Bappeda.
Sebagai unit kerja taktis, UPTPK memerlukan
struktur organisasi yang ramping dan terfokus pada
area kerja khusus agar strategi penanggulangan
kemiskinan dapat direalisasikan secara efektif
dan efisien. Kedudukannya yang langsung
berada di bawah bupati menjadikannya lebih
leluasa sekaligus memudahkan penyelarasan
pelaksanaan instruksi bupati dengan pencapaian
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informasi terhadap berbagai kegiatan UPT-PK

K EP A L A
SUB BAGIAN
TATA USAHA

Gambar 9.1
Susunan Organisasi UPTPK
Kabupaten Sragen
Sumber: uptpk.sragenkab.go.id

SEKSI
Penanggulanan
Kemiskinan
Berbasis
Pendidikan

SEKSI
Penanggulanan
Kemiskinan
Berbasis
Kesehatan

SEKSI
Penanggulanan
Kemiskinan
Berbasis Sosial
dan Ekonomi

SEKSI
Data Pelaporan
dan Pengaduan
Masyarakat

target kinerja penanggulangan kemiskinan.
Menerjemahkan
strategi
yang
dimilikinya,
setidaknya UPTPK menjalankan fungsi koordinasi,
perumusan kebijakan, dan pelayanan langsung.
Fungsi koordinasi merupakan pengejawantahan
mekanisme one-stop service yang dijalankan
UPTPK, diarahkan untuk mencapai keselarasan
strategi penanggulangan kemiskinan dengan
berbagai sumber daya publik yang selama ini terbagi
di berbagai SKPD dan BUMD. Fungsi perumusan
kebijakan menjadikan UPTPK sebagai unit kerja
yang secara terfokus merekomendasikan kebijakan
praktis kepada bupati yang diawali penghimpunan
basis data dan pengkajian sebelumnya. Fungsi
pelayanan langsung dilakukan UPTPK kepada
warga masyarakat pada ketiga area kerja bidang
pendidikan, kesehatan, serta sosial-ekonomi.
Untuk menunjang peningkatan kinerja, UPTPK
juga membuka saluran penyampaian pengaduan
agar umpan-balik dari masyarakat terhadap
sasaran
program-program
penanggulangan
kemiskinan dapat ditangani secara berkelanjutan.
Mekanisme Kerja UPTPK
Kinerja UPT-PK dimulai dengan membuka akses
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dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Sragen. Untuk itu, UPTPK dilengkapi
dengan Sistem Informasi Management (SIM)
UPTPK, aplikasi Kantaya, aplikasi Surya. Selain
itu UPTPK telah dilengkapi website dengan alamat
http://uptpk.sragenkab.go.id, melalui website ini
masyarakat bisa mendapatkan informasi jenisjenis pelayanan yang diselenggarakan oleh
UPTPK termasuk syarat dan prosedur, mendownload form persyaratan yang dibutuhkan untuk
mendapatkan pelayanan.

C.

Dimensi Inovasi
UPTPK

Sebagai kelembagaan teknis, UPTPK memiliki
core business berupa pelayanan sebagai aksi
kolektif untuk melayani masyarakat. Kemiskinan
termasuk ke dalam bidang yang menjadi area
pelayanan karena persoalan ini terentang jauh
melampaui kapasitas perseorangan, ditambah
dengan kenyataan bahwa kemiskinan merupakan
persoalan yang menyentuh aspek-aspek sosial
yang kompleks.
Inovasi
kelembagaan
UPTPK
dalam
penyelenggaraan pelayanan memiliki sejumlah
dimensi yang menunjukkan karakter kebaruan
(novelty). Sebagai suatu kebaruan, pelayananan
UPTPK berangkat dari gagasan visioner aktoraktor yang berkepentingan di dalamnya (dimensi
konsep), direalisasikan melalui mekanisme yang
berbeda dari sebelumnya (dimensi proses), hingga
kemudian menghasilkan produk yang lebih relevan
dengan konteks persoalan yang dihadapi (dimensi
produk). Di samping itu, suatu kebaruan disebut
sebagai inovatif kala sebuah dampak atau nilai
tambah dapat dihasilkan dari kebaruan gagasan,
kebaruan proses, dan kebaruan produk. dalam
konteks pelayanan publik yang diselenggarakan,
inovasi UPTPK juga berlangsung saat terjadi pola
hubungan yang baru antar berbagai aktor yang
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berkepentingan.
1. Inovasi Konsep
Pembentukan
UPTPK
merupakan
implementasi dari sebuah gagasan visioner
dari seorang pimpinan daerah untuk
menyederhanakan
pelayanan
terhadap
masyarakat miskin yang semula dilaksanakan
oleh beberapa SKPD kemudian disatukan
dalam suatu wadah yang representatif
dan profesional. Pembentukan UPTPK ini
pada dasarnya diilhami success story atas
penyelenggaraan
pelayanan
Perizinan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilaksanakan
pada Badan Perizinan dan Penanaman Modal
(BPPM) Kabupaten Sragen.
Gagasan di atas sebenarnya tidak benar-benar
baru karena keberhasilan praktik inovasi onestop-service melalui BPTPM menjadi dasar
gagasan untuk replikasi di Kabupaten Sragen
sendiri. Namun, inisiatif untuk mengupayakan
agar persoalan kemiskinan ditangani secara
terpadu dan profesional tanpa terpisah-pisah
sekat-sekat ego-sektoral antar-aktor dalam
tata kelola pemerintahan dan tidak lagi hanya
berbasis proyek merupakan benar-benar
gagasan visioner bagi inovasi konsep bagi
pelayanan ini.
2. Inovasi Metode/Prosedur
Inovasi kelembagaan UPTPK mengandung
inovasi metode/prosedur berupa pemangkasan
jalur birokrasi pelayanan bagi masyarakat
miskin untuk memenuhi kebutuhan dalam
rentang waktu tertentu. Inovasi metode/
prosedur memungkinkan UPTPK untuk
melaksanakan
strategi
penanggulangan
kemiskinan dengan cara-cara yang berbeda
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dibandingkan sebelumnya dalam
mencapai dampak yang lebih baik.

rangka

Masyarakat miskin yang hendak mendapatkan
pelayanan memang masih tetap memerlukan
berkas-berkas kelengkapan sebagaimana
prosedur umum, berupa surat keterangan
dari desa dan kecamatan. Namun, cara kerja
UPTPK menjadi inovatif karena mengandalkan
keakuratan, sinergi, serta pembaruan data
kependudukan masyarakat miskin.
Selama ini penanggulangan kemiskinan kerap
kali tidak tepat sasaran akibat keandalan
data yang dipertanyakan, Persoalan ini pada
gilirannya memunculkan celah prosedur bagi
mereka yang hendak melakukan pungutan liar
(korupsi) dan atau mengutamakan hubungan
kekerabatan/pertemanan (nepotisme) dengan
warga masyarakat yang seharusnya tidak
masuk dalam kategori miskin. Penyusunan
basis data yang akurat diselenggarakan
dengan verifikasi ulang dan peninjauan
lapangan
(survei)
langsung
terhadap
warga masyarakat yang bersangkutan oleh
UPTPK sehingga tidak lagi mengandalkan
ketersediaan data dari SKPD terkait. Proses
pemeriksaan data secara bersaling-silang
inilah yang memantapkan keakuratan data
lebih dapat diandalkan agar pelayanan dapat
lebih tepat sasaran dan berdampak positif
bagi masyarakat sasaran.
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Gambar 9.2
Pembuatan Database Induk
UPTPK

Inovasi prosedur lain yang diterapkan UPTPK
adalah keterbukaan sistem pelayanan
bagi masyarakat yang hendak mengakses
informasi yang diperlukan dalam rangka
memperoeh pelayanan. Aplikasi Kantor
Maya (Kantaya) dan Surat Maya (Surya)
yang telah dirintis Pemerintah Kabupaten
Sragen dalam mendukung penyelenggaraan
mekanisme kerja BPTPM diterapkan pula
untuk menjalankan mekanisme kerja UPTPK.
Masyarakat dapat memperoleh informasi,
penjelasan detail mengenai persyaratan dan
prosedur pelayanan, pengunduhan formulir
aplikasi permohonan, serta pendaftaran online
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melalui alamat situs http://uptpk.sragenkab.
go.id yang sudah terintegrasi dengan aplikasi
Kantaya Pemkab Sragen.

Gambar 9.3
Mekanisme Kerja UPTPK
Sumber: uptpk.sragenkab.go.id
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Inovasi
ketiga
dari
prosedur
yang
dikembangkan UPTPK adalah ketiadaan tatap
muka dalam pemberian dana bantuan kepada
masyarakat. SKPD terkait urusan/keperluan
yang diajukan warga masyarakat dilibatkan
dalam pemeriksaan/verifikasi data hasil
penelaahan berkas-berkas kelengkapan dan
survei. Namun, segera setelah konfirmasi dari
SKPD yang bersangkutan dalam bentuk Surat
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Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterima
UPTPK, dana bantuan bagi masyarakat dapat
dicairkan melalui bank.
Pemangkasan prosedur birokrasi
memunculkan
konsekuensi
logis
bagi
kelembagaan UPTPK yang berstruktur
organisasi ramping dengan pembagian
kerja yang langsung tertuju pada areaarea fokus penanggulangan kemiskinan
pendidikan, kesehatan, serta sosial-ekonomi.
Kompleksitas cakupan kerja penanggulangan
kemiskinan diurai lebih sederhana sekaligus
fleksibel melalui pembentukan gugus-gugus
tugas di dalam masing-masing unit kerja/seksi
UPTPK.
3. Inovasi Produk
Komprehensivitas adalah kata kunci bagi
inovasi produk UPTPK. Produk dalam konteks
ini menjadi luaran yang menggambarkan
cakupan kerja UPTPK yang menyeluruh
dalam penyelenggaraan penanggulangan
kemiskinan. Beranjak dari pemahaman bahwa
kemiskinan merupakan persoalan yang
kompleks, kelembagaan UPTPK disusun
sebagai organ teknis dengan struktur ramping
yang bersentuhan dengan aspek pendidikan,
kesehatan, serta sosial ekonomi. Produk yang
dihasilkan melalui desain kelembagaan dan
mekanisme kerja seperti ini pun dirancang
menyeluruh, melingkupi aspek-aspek yang
berada dalam pusaran masyarakat miskin
di area pendidikan, kesehatan, dan sosialekonomi.
Pada area pendidikan, UPTPK mengeluarkan
produk beasiswa untuk meningkatkan
kapasitas masyarakat dalam membiayai
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kebutuhan pendidikan sehingga akses
mereka ke fasilitas pendidikan lebih memadai.
Untuk membiayai keperluan pendidikan,
para siswa memperoleh beasiswa Sintawati
(Siswa Pintar Sukowati), sementara kalangan
mahasiswa miskin yang menjalani perkuliahan
di Pulau Jawa memperoleh beasiswa yang
mencakup biaya hidup Rp 300 ribu per bulan
dan Rp 2 juta per semester. Menyadari bahwa
akses ke pendidikan (putus sekolah) juga
terhalang kebutuhan anak untuk turut mencari
nafkah orang tua, potensi penghasilan
tersebut dikompensasikan melalui beasiswa
dan bantuan penanganannya agar dapat
melanjutkan sekolah. Biaya pendidikan
nonformal juga disediakan UPTPK agar
kompetensi teknis berupa keterampilan
kompetitif dapat dikuasai masyarakat Sragen
tanpa beban biaya berlebih. Produk ini
dijalankan dengan monitoring perkembangan
prestasi belajar dan perilaku baik si penerima
dana.
Kesehatan masyarakat dijamin melalui
pembiayaan terpadu, baik dari segi keperluan
yang dibiayai maupun pihak yang dilibatkan.
Keperluan yang difasilitas UPTPK adalah
perawatan kesehatan, pemberian bantuan
obat, serta alat kontraspesi. Berbagai unit
layanan kesehatan juga dilibatkan, tidak
hanya RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
beserta puskesmas-puskesmas, tetapi juga
hingga ke luar Kabupaten Sragen, seperti
RSUD Dr. Moewardi Surakarta, RSU Prof. Dr.
Soeharso Surakarta, RSJ Surakarta, RSUP
Dr. Kariadi Semarang, serta RSUP Dr. Sardjito
Yogyakarta.
Pembiayaan
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yang

difasilitasi

UPTPK menyasar pada masyarakat miskin,
hampir miskin, dan rentan miskin berbasis
kartu yang dinamakan “Saraswati”. Produk
ini inovatif karena merepresentasikan fungsi
identifikasi dan verifikasi masyarakat yang
memerlukan. Masyarakat miskin di Kabupaten
Sragen yang merupakan peserta Jamkesda
dan diperbarui status pendataannya oleh
TNP2K, BPS, Bappenas diberikan Kartu
Saraswati
Melati.
Masyarakat
peserta
Jamkesnas diberikan Kartu Saraswati Menur.
Masyarakat yang dikategorikan mampu juga
mendapatkan slot pembiayaan berbasis
pengajuan kebutuhan dan diberikan Kartu
Saraswati Kenanga. Produk ini kini dalam
proses integrasi sistem sesuai penerapan
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN)
setelah tahun 2014 yang dikelola BPJS.
Sifatnya yang menyeluruh juga menjadikan
UPTPK memfasilitas penanganan aspek
sosial-ekonomi yang dianggap berkontribusi
bagi penanggulangan kemiskinan, yakni
ketersediaan pangan pokok, perumahan,
serta dana santunan anggota keluarga yang
meninggal dunia. Penyediaan pangan pokok
diarahkan untuk memenuhi kebutuhan beras
bagi masyarakat miskin. Rumah-rumah tidak
layak huni dibiayai agar bisa setaraf dengan
rumah sederhana layak huni (Ruselawati).
Santunan uang duka diberikan sebesar Rp
500 ribu per anggota keluarga yang meninggal
dunia untuk diserahkan kepada ahli waris yang
bersangkutan.
Masalah budaya masyarakat juga menjadi
sasaran
fasilitas
UPTPK.
Penyuluhan
dilakukan untuk meningkatkan penarapan
pola hidup bersih dan antisipasi penyakit6.
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Monitoring prestasi belajar dilkaukan terhadap
penerima beasiswa untuk memastikan
ketepatgunaan dana yang diterima.
4. Inovasi Hubungan Kelembagaan dan
Kemasyarakatan
Kelembagaan
UPTPK
memunculkan
konsekuensi
logis
berupa
perubahan
hubungan kelembagaan dan hubungan
dengan masyarakat. Inovasi hubungan
dengan kedua pihak ini merupakan satu
kebaruan proses interaksi antarfaktor dalam
tata kelola pemerintahan yang keluar dari
pakem tradisi birokrasi lama. UPTPK yang
berstatus unit pelaksana teknis sejatinya
berada dalam nomenklatur kelembagaan
terendah dibandingkan badan dan dinas.
Namun, cakupan fasilitasi pelayanannya
yang luas menjadikan peran yang dijalankan
strategis terhadap SKPD lain.
Secara inovatif hubungan kelembagaan
yang berlangsung antara SKPD lain dan
UPTPK mereposisi kedudukannya dari yang
sebelumnya berpola pimpinan dan bawahan
principal-agent menjadi mitra kerja atau
kerjasama multipihak dalam garis hubungan
sejajar/horizontal. Ini memudahkan pola
koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan
bagi masyarakat miskin. Dalam ruang
lingkup inovasi hubungan ini, UPTPK secara
aktif mengkoordinasi survei lapangan dan
penyusunan basis data bersama SKPD
lain, memverifikasi dan monitoring keadaan
masyarakat bersama SKPD lain, serta
melakukan sosialisasi aktif dengan aparat
kecamatan dan desa/kelurahan.
Secara inovatif pula kelembagaan UPTPK
270 |

“One Stop Service” Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen

mengubah
pola
hubungan
dengan
masyarakat. Jamak terjadi sebelumnya
masyarakat penerima bantuan ditempatkan
pada posisi inferior, sementara pemda berada
pada posisi superior. Kelembagaan UPTPK
yang merupakan unit kerja terdepan yang
bersentuhan langsung dengan pemangku
kepentingan
(subsidiaritas)
menjadikan
kedudukan masyarakat mengalami reposisi
menjadi subyek yang secara langsung
dilayani yang kebutuhan mesti dipenuhi dan
komplainnya mesti ditindaklanjuti. Dalam
konteks ini, UPTPK melibatkan organisasiorganisasi masyarakat tidak hanya dalam
pendataan dan sosialisasi produk tetapi
juga
kampanye
perubahan
perilaku
masyarakat agar terhindar dari pola hidup
yang menjerumuskan ke dalam lingkaran
kemiskinan.
Komunikasi dilakukan UPTPK kepada pelaku
swasta agar corporate social responsibility
(CSR) berjalan. Hal ini selain memberikan
informasi kepada pihak luar juga bertujuan
agar pihak-pihak lainnya, masyarakat maupun
swasta mau berpartisipasi pada program CSR
UPTPK.
Pengkoordinasian pelayanan, penanganan
dan penanggulangan kemiskinan telah
berjalan cukup baik dan setiap penanganan
pelayanan
terkait
dengan
bantuan
kemiskinan senantiasa bekerjasama dengan
SKPD yang ada, seperti Dinas Kesehatan,
Dinas Pendidikan, Dinas Kesejahteraan
Sosial, Bappeda, Bagian Kesra, Bagian SDA
Setda Sragen, seluruh puskesmas, RSUD,
BKBPMD, BAZ, dari proses penganggaran
hingga pertanggungjawaban anggaran. Hal
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ini karena pada saat pembentukan UPTPK
telah dikomunikasikan terlebih dahulu kepada
seluruh SKPD di lingkungan pemerintahan
Kabupaten Sragen.

D.

Manfaat

Dengan kehadiran UPTPK dengan pola satu
pintu, Pemkab Sragen memiliki dua kelembagaan
terpadu dalam melayani masyarakat, yakni Badan
Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPTPM)
yang melayani kaum bermodal dan kantor UPTPK
yang melayani masyarakat miskin.
Dengan dilakukan pengintegrasian penanganan
kemiskinan pada satu organisasi atau one stop
service, yakni UPTPK maka masyarakat yang
ingin memperoleh pelayanan UPTPK tidak perlu
melewati proses birokrasi yang rumit dan panjang
sehingga waktu yang dibutuhkan tidak terlalu
lama dan biaya yang dikeluarkan tidak mahal
(ekonomis).
Di bawah ini gambaran umum, sebelum dan
setelah dibentuknya UPTPK terkait penanganan
masalah kemiskinan pada Kabupaten Sragen.

Sebelum dibentuknya UPTPK
¥

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Sragen dilaksanakan secara parsial /
otonom di berbagai SKPD;
Birokrasi yang panjang sehingga
membutuhkan waktu, tenaga dan biaya
yang lebih besar;
Penanganan kemiskinan yang fragmented
sehingga berpotensi tumpang tindih,
lebih dari itu terjadi duplikasi program;
Ketidakmerataan program yang
dikembangkan masing-masing SKPD
terhadap masyarakat
Keterbatasan informasi terkait tahapan
dan prosedur untuk mendapatkan
pelayanan;
Tidak terintegrasinya database terkait
data dan informasi kemiskinan;
Keterlibatan pihak lain di luar
pemerintah daerah tidak optimal

Setelah dibentuknya UPTPK
¥

Pe r a n a k t i f p e m e r i n t a h d a l a m
pemenuhan hak dasar masyarakat sesuai
amanah konstitusi.
¥
¥
One stop service dalam pelayanan
penanggulangan kemiskinan yang
berfungsi memberikan pelayanan dan
¥
penyaluran bantuan bagi masyarakat
miskin;
¥
Pelayanan birokrasi lebih fokus, tidak
¥
fragmented/ tumpang tindih/duplikasi
program, efisiensi dan efektif;
¥
Pr o g r a m t e p a t s a s a r a n , s e t i a p
¥
masyarakat Kabupaten Sragen
mendapatkan program pelayanan sesuai
dengan tingkatannya;
¥
¥
Informasi terkait tahapan dan prosedur
yang mudah didapat dan jelas;
¥
¥
Mengurangi inkoordinasi antar SKPD
tentang permasalahan penanganan
kemiskinan dan meminimalisir perbedaan
data kemiskinan karena data yang
digunakan UPTPK adalah data dari BPS
dan
TNP2K
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¥
mempercepat kerja Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah

¥

Keterlibatan pihak lain di luar ¥
pemerintah daerah tidak optimal

¥
¥
¥

Mengurangi inkoordinasi antar SKPD
tentang permasalahan penanganan
kemiskinan dan meminimalisir perbedaan
data kemiskinan karena data yang
digunakan UPTPK adalah data dari BPS
dan TNP2K
mempercepat kerja Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD);
Angka penduduk miskin diklaim
berkurang, dari 62.000 RTLH (2012) pada
tahun 2014 turun menjadi 55.000 RTLH8;
Peran serta aktif pihak-pihak lain seperti
BUMN, BUMD dan swasta lebih optimal
(khususnya pendanaan, CSR);

Tabel 9.1
Perbandingan Umum Sebelum dan setelah dibentuknya UPTPK
Sumber: uptpk.sragenkab.go.id

E.

•

Memulai dari yang sederhana adalah langkah penting berinovasi;
One stop service bukan merupakan pendekatan baru dalam pelayanan publik, namun ketika
model ini digunakan sebagai sebuah pendekatan penanganan kemiskinan, maka ia menjadi
hal yang baru di mana pelayanan publik dan
kebijakan publik dikombinasi sedemikian rupa
menjadi sebuah inovasi administrasi negara.
Artinya pendekatan lama dapat menjadi baru
atau mengalami penyegaran melalui kemauan
dan kemampuan untuk mengeksplorasi cara
pandang terhadap masalah publik dan pendekatan penyelesaiannya.

•

Komitmen dan political will pimpinan;
Gagasan atau program “Mbela Wong Cilik”
yang awal mulanya merupakan visi dan misi
serta janji politik dari calon kepala daerah, kemudian ketika terpilih maka janji tersebut diimplementasikan ke dalam program pemerintah
dengan membentuk UPTPK. Pembentukannya kemudian dikomunikasikan pimpinan kepada seluruh SKPD khususnya yang menangani
penanganan kemiskinan sehingga komitmen
untuk pencapaian program dan tujuan UPTPK
dalam penanganan masalah kemiskinan daerah mendapat dukungan penuh.

Lesson Learned
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Surabaya Menuju
Cyber City
Dewi Oktaviani, S.I.P. & Septiana
Dwiputrianti, S.E., M.Com. (Hons.), Ph.D .
Upaya mewujudkan Surabaya sebagai Cyber
City telah membawa kinerja Pemerintah Kota
Surabaya menjadi lebih baik. Melalui penerapan
sistem GRMS yang meliputi proses e-Budgeting,
e-Project Planning, e-Procurement, e-Delivery,
dan e-Performance semakin memberikan manfaat
pada peningkatan pendapatan daerah, perbaikan
transparansi, percepatan pelayanan publik,
peningkatan efisiensi, dan perbaikan tingkat
utilisasi sumber daya dapat dirasakan langsung
oleh masyarakat. Tidak hanya itu, Surabaya Cyber
City juga telah membawa masyarakat menjadi
melek teknologi dengan mengubah budaya dan
mindset masyarakatnya.

A.

Pendahuluan

42 http://birokrasi.kompasiana.
com/2014/08/08/belajarinovasi-pemerintahan-yang-baikdari-tri-risma-maharini-di-kotasurabaya-678905.html diunduh
pada tanggal 10 Oktober 2014.
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Surabaya sebagai ibukota dari Provinsi Jawa
Timur merupakan kota terbesar kedua di Indonesia
(setelah Jakarta). Kota ini merupakan pusat bisnis,
perdagangan, kegiatan industri, dan pendidikan
(terutama) bagi Indonesia bagian timur. Surabaya
merupakan kota yang maju dengan peranan jasa
dan perdagangan yang tinggi dalam menopang
pertumbuhan ekonominya. Hal ini terlihat dari
banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang
melakukan investasi di kota ini. Pada tahun 2012,
penduduk Kota Surabaya sebesar 3.110.187
jiwa. Kota ini terdiri dari 31 kecamatan dan 163
kelurahan. Dengan pesatnya perkembangan kota,
permasalahan yang muncul semakin kompleks,
terutama tuntutan masyarakat terhadap pelayanan
publik yang lebih baik, akuntabel, dan transparan.
Pemerintah Kota Surabaya cukup terkenal dengan
berbagai inovasi yang dibuat dalam penyediaan
layanan publik. Saat ini, Surabaya dipimpin oleh
Tri Rismaharini, yang biasa dipanggil Ibu Risma.
Beliau diakui sebagai pemimpin yang sangat
inovatif dan visioner. Salah satu inovasi yang dapat
dirasakan warga saat ini adalah Kota Surabaya
menjadi lebih asri dibandingkan sebelumnya, lebih
hijau dan lebih segar. Sederet taman kota dibangun
dan dipugar kembali. Misalnya adalah pemugaran
Taman Bungkul di Jalan Raya Darmo dengan
konsep all-in-one entertainment park, taman di
Bundaran Dolog, Taman Undaan, serta taman di
Bawean dan di beberapa tempat lainnya. Selain
itu Ibu Risma juga membangun pedestrian bagi
pejalan kaki dengan konsep modern di sepanjang
Jalan Basuki Rahmat yang kemudian dilanjutkan
hingga Jalan Tunjungan, Blauran, dan Panglima
Sudirman42. Ibu Risma juga menyadari bahwa
peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam
menghadapi kompleksitas permasalahan kota
memerlukan terobosan inovatif. Salah satu inovasi

yang dikembangkannya adalah penyelenggaraan
e-government dalam pelayanan publik.
Penggunaan e-government pertama kali di Kota
Surabaya dilakukan pada tahun 2003 dengan
memfasilitasi proses pelelangan serentak yang
meliputi proses prakualifikasi secara elektronik
(e-procurement). Proses registrasi perusahaan
yang mengikuti pelelangan dan evaluasi kualifikasi
perusahaan dilakukan melalui internet. Proses ini
memperoleh tanggapan dan antusiasme yang baik
dari dunia usaha. Pada waktu itu, sekitar 3000
badan usaha melakukan registrasi ke situs www.
lelangserentak.com dan ikut serta dalam proses
pelelangan di unit kerja di lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya. Ini merupakan aplikasi elektronik
dalam relasi antara pemerintah dan dunia usaha
yang mendahului mekanisme Layanan Pengadaan
secara Elektronik (LPSE) yang dikembangkan
oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LKPP). Setiap tahun, aplikasi
ini selalu mengalami penyempurnaan terhadap
menu dan tampilan untuk menyesuaikan dengan
regulasi yang berlaku dan memudahkan user
dalam menggunakan aplikasi ini. 43Aplikasi
e-procurement inilah yang menjadi cikal bakal
lahirnya Government Resources Management
System (GRMS).

43 Jasin, Mochammad. Dkk.
2007. Mencegah Korupsi melalui
e-Procurement. Meninjau
Keberhasilan e-Procurement
di Pemerintah Kota Surabaya.
Jakarta : Komisi Pemberantasan
Korupsi. Diunduh dari
: http://acch.kpk.go.id/
documents/10157/27925/
Keberhasilan+Pelaksanaan+EProc+Kota+Surabaya.pdf

Selain mengembangkan aplikasi e-government
untuk internal proses pemerintahan, pemerintah
kota juga berupaya mengembangkan aplikasi
untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat.
Aplikasi ini dikenal dengan nama e-sapawarga.
Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan
pembangunan Taman-taman kota yang dilengkapi
wi-fi, sebuah sistem sambungan internet nirkabel.
Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga
telah melaksanakan pelatihan internet bagi
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para pegawainya, serta melaksanakan program
Surabaya Broadband Citizen, yaitu pemasangan
titik-titik hotspot pada beberapa lokasi tertentu.
Dengan menerapkan berbagai aplikasi IT tersebut,
pemerintah kota berupa untuk mengubah Surabaya
menjadi Cyber City atau kota yang berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Gagasan Cyber City yang sedang dikembangkan
sejalan dengan pesatnya pertumbuhan pengguna
internet, terutama di kota-kota besar seperti
Surabaya. Menurut survei yang dilakukan oleh
Marketeers bersama lembaga riset MarkPlus
Insight (2013) ditemukan bahwa jumlah pengguna
internet tumbuh signifikan hingga 22% dari 62 juta
di tahun 2012 menjadi 74,57 juta di tahun 2013.
Temuan lain dari survei ini adalah internet saat ini
sudah mulai masuk ke segala lapisan masyarakat
di Indonesia. Tren “Internet untuk Semua” ini
semakin terasa saat ini. Dalam survei ini diketahui
bahwa internet di Indonesia sudah mulai dinikmati
oleh kalangan tua dan muda, memiliki uang, dan
berkecukupan. Hampir separuh dari pengguna
internet di Indonesia merupakan pengguna internet
muda berusia di bawah 30 tahun, sedangkan 16%
adalah para pengguna internet berusia di atas 45
tahun44.

44 -----.2013. MarkPlus Insight:
Pengguna Internet Indonesia 74
Juta di Tahun 2013. Diunduh
dari: http://www.the-marketeers.
com/archives/Indonesia%20
Internet%20Users.html#.
U4QPTlJ--_I. Pada tanggal 27
Mei 2014.
45 Kompas, “E-Government,
Pemerintah Kota Surabaya jadi
contoh”, Sabtu 12 April 2014
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Walikota Surabaya memberikan dukungan bahwa
program pemerintah yang berbasis elektronik
menjadi suatu keharusan. “Jika kegiatan dilakukan
tanpa menggunakan metode elektronik, sebagian
besar waktu kita akan dihabiskan untuk menangani
masalah administrasi. Itu berarti tidak akan ada
waktu yang tersisa untuk memberikan layanan
langsung kepada masyarakat, “kata Risma45.
Selain itu, penggunaan GMRS berhasil menghemat
anggaran sebesar 6,6 triliun. Anggaran tersebut
digunakan untuk membiayai pelayanan lain, seperti

pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial46.
Berikut ini adalah penjelasan tentang dimensidimensi inovasi, manfaat berupa keberhasilan,
kendala dalam pelaksanaannya, serta pelajaran
yang dapat diambil bagi replikasi berikutnya.

B.

Strategi
Meningkatkan
Kinerja Pemda

Ibu Risma juga konsisten dalam melakukan
reformasi untuk meningkatkan pelayanan bagi
masyarakat Surabaya. Kompleksitas masalah
perkotaan yang meningkat dianggap tidak bisa
dihadapi dengan penyelenggaraan pemerintahan
secara business as usual. Mesti ada terobosan
inovatif agar reformasi bisa berkelanjutan.
Peningkatan kinerja pemda dianggap mutlak
dilakukan melalui penyediaan pengungkit.
Mengikuti perkembangan berbagai kota besar di
negara-negara tetangga, Surabaya menumpukan
daya ungkit peningkatan kinerja pemda melalui
penerapan teknologi informasi dan komunikasi
atau yang dikenal sebagai e-government47.
Sejak 2003 penerapan e-government dianggap
strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja
pemda dalam melayani warga masyarakat. Hal
ini mempertimbangkan keunggulan daerah dan
kekuatan internal pemda, ketersediaan peluang,
tantangan eksternal yang dihadapi, serta
kelemahan internal pemda itu sendiri.

46 http://www.the-marketeers.
com/archives/egovernmentsurabaya-untuk-semakinmemanusiawikan-warganya.
html#.VBplqVe_-M8
47 Interview dengan Kepala
Bagian Organisasi Setda Kota
Surabaya.

Sebagai salah satu kota besar, Surabaya
dianggap memiliki keunggulan sosial-ekonomi
pembangunan daerahnya. Sumber daya manusia
Surabaya juga kompetitif dibandingkan kota-kota
besar lain di Indonesia, tak terkecuali aparat pemda
yang memiliki keunggulan jenjang pendidikan
tinggi dan penguasaan keterampilan teknis dalam
menyelenggarakan administrasi sebuah kota
besar di Jawa Timur.
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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
dianggap peluang besar untuk melakukan
transformasi organisasi berbasis pengetahuan.
Surabaya juga merupakan kawasan dengan
peluang investasi di Jawa Timur yang begitu
menjanjikan bagi investor. Pengetahuan dan
investasi merupakan modal sosial-ekonomi yang
menjadikan Surabaya begitu kompetitif setidaknya
secara nasional. Ini merupakan kesempatan
yang akan tersia-siakan jika tidak dikelola dengan
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan
efisien.
Tantangan besar untuk melakukan terobosan
tentu saja datang dari masyarakat yang belum
akrab dengan perkembangan teknologi. Di
samping itu, terdapat tantangan lain yang berada
di luar jangkauan ruang lingkup kewenangan
pemda, yakni kerangka regulasi yang masih dalam
proses penyempurnaan sejak reformasi 1998 dan
kebijakan otonomi daerah yang baru diberlakukan
sejak 2001.
Permasalahan terbesarnya tentu saja merupakan
kelemahan dalam ruang lingkup pemda sendiri,
mulai dari prosedur yang masih berbelit dan
bertumpang tindih, para pegawai yang belum
terlatih secara teknis dalam aplikasi-aplikasi
baru dalam prosedur pelayanan, serta proses
pengelolaan anggaran yang belum dapat
dikontrol secara baik dalam hubungannya
dengan tingkat kinerja organisasi. Berbagai
permasalahan tersebut menjadikan peningkatan
produktivitas berjalan lambat, tidak sesuai dengan
perkembangan masyarakat daerahnya sendiri.
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C.

Dimensi Inovasi

1. Inovasi Konsep
Penerapan e-government dianggap sebagai
solusi lintas-sektor sehingga strategi untuk
meningkatkan kinerja pemda dalam melayani
warga masyarakat bertumpu pada penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK). TIK
menjadikan cara kerja pegawai terotomasi
dengan efisien agar beroleh hasil kerja yang
mengena pada sasaran (cost-effectiveness).
Penguasaan keterampilan administratif dan
jenjang pendidikan pegawai yang tinggi dapat
mengakomodasi peningkatan kinerja dengan
baik melalui aplikasi TIK. Di sinilah gagasan
awal yang mendasari penerapan e-government
pada 2003, paralel dengan inisiatif pemerintah
pusat untuk membangun rancang bangun dan
peta jalan pengembangan e-government.
Melalui www.pengadaanserentak.com,
Pemerintah Kota Surabaya sejak 2003
menyelenggarakan pengadaan barang dan
jasa secara elektronik. Aspek ini memang
dianggap “lahan basah” yang kerap kali
mengalami inefisiensi akibat pengelolaan
pengadaan yang tidak bersih dan profesional—
untuk tidak mengatakannya sebagai area
korupsi paling besar dalam administrasi
secara umum. Pengadaan secara manual
memiliki sejumlah permasalahan mendasar,
seperti:
a. Pengadaan barang dan jasa secara
manual kurang efisien dan efektif, harga
kontrak relatif sama atau bahkan lebih
mahal dibanding harga toko/pasar, jadwal
penyelesaian proyek sering tidak akurat;
b. Praktek pengadaan barang dan
jasa secara manual memudahkan dan
memungkinkan terjadinya KKN antara
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c.

rekanan dengan pejabat pemerintah,
sehingga kualitas barang dan jasa yang
diperoleh tidak sepadan dengan biaya
yang telah dikeluarkan48.
Belum terakomodirnya tuntutan
masyarakat terhadap akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan pembangunan
di Kota Surabaya49.

Ibu Risma saat memegang tampuk
sebagai walikota meneruskan gagasan
penerapan
e-government
ini
dengan
mengkonsolidasikannya
ke
dalam
bentuk pengelolaan sumber daya publik
secara profesional dengan penerapan
teknologi informasi dan komunikasi secara
komprehensif. Bagi Ibu Risma, e-government
tidak sesederhana penerapan teknologi, juga
tidak berdampak menyeluruh bagi pemda
dan masyarakat/dunia usaha jika hanya
diselenggarakan pada aspek pengadaan
barang dan jasa.

48 Kumorotomo, Wahyudi.
2012. Kendala Pengembangan
Sistem Informasi pemerintah
daerah. Diunduh dari: http://
www.kumoro.staff.ugm.ac.id/
file_artikel/Kendala%20
Pengembangan%20Sistem%20
Informasi%20Pemda.pdf. Pada
tanggal 14 Mei 2014.
49 Jasin, Mochammad. Dkk.
2007. Mencegah Korupsi
melalui e-Procurement.
Meninjau Keberhasilan
e-Procurement di Pemerintah
Kota Surabaya. Jakarta : Komisi
Pemberantasan Korupsi.
Diunduh dari: http://acch.kpk.
go.id/documents/10157/27925/
Keberhasilan+Pelaksanaan+EProc+Kota+Surabaya.pdf.

286 |

Surabaya Menuju Cyber City

Konsep Cyber City yang digagas menekankan
aktivitas pemda sebagai upaya mengelola
sumber daya publik dan hubungannya dengan
masyarakat. Di sinilah letak kebaruan konsep
yang dianut pemda dewasa ini, mengikuti
perkembangan e-government dunia yang
memperhitungkan faktor sosial-politik dan
ekonomi dalam penerapan teknologi di
lingkungan pemerintahan. Pemerintah Kota
Surabaya kemudian menyebut penerapan
e-government di lingkungannya sebagai
Government Resource Management System
(GRMS).
Pengembangan
konsep
e-government
sampai kepada perwujudan atau realisasinya

bukanlah pekerjaan kepala daerah seorang
melainkan
melibatkan
pegawai-pegawai
kunci di masing-masing SKPD. Walikota
Surabaya melakukan sosialisasi kepada
pegawai sekaligus memobilisasi pegawaipegawai yang dianggap potensial, yaitu
dengan membentuk sebuah tim yang bertugas
untuk mengidentifikasi ide-ide yang inspiratif
dan merealisasikannya. Program GRMS
dirancang oleh tim dari pegawai pemerintah
Kota Surabaya sendiri. Ini berbeda dengan
realisasi gagasan di daerah lain yang umum
terjadi dengan membayar konsultan untuk
merancang program. Dengan inisiatif yang
dikembangkannya sendiri, program ini dibuat
lebih sesuai dengan kebutuhan Pemerintah
Kota Surabaya. Selain itu, pengembangan
GRMS dilakukan dengan melaksanakan
sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan
intensif kepada SKPD. Misalnya untuk
mensosialisasikan e-payment, Bagian Bina
Program tidak kenal lelah untuk memberikan
pemahaman pada setiap bendahara di masingmasing SKPD50. Sosialisasi dan pelatihan
penting untuk menyiapkan kompetensi SDM
pegawai yang menjalankan e-government.

50 http://www.surabayapagi.
com/index.php?read=BinaProgram-Kota-Surabaya-Gagase-Payment-Terintegrasi-DalamGRMS-;3b1ca0a43b79bdfd9f9305
b8129829625f2887f056cb26357b
6c50189120f2e7

2. Inovasi Metode/Proses
Tidak sedikit praktik penyelenggaraan
e-government dilakukan dengan caracara yang tidak sesuai karakter prinsipil
e-government itu sendiri. Pemda seringkali
merasa cukup dengan penggunaan komputer
dan memiliki website. Sebuah paradoks terjadi
justru saat penerapan e-government terjadi
melalui prosedur-prosedur birokrasi yang
kaku, berbelit, dan manual sehingga justru
menjadi sumber pemborosan (cost center)
tanpa imbal hasil kemanfaatan jangka panjang
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yang efisien dan produktif. Surabaya di bawah
kepemimpinan Ibu Risma tampak berupaya
keluar dari pakem yang keliru tersebut.
Gagasan yang inovatif direalisasikan dengan
metode atau proses kerja yang juga inovatif.
GRMS
sebagai
bentuk
e-government
merupakan sebuah sistem pengelolaan
sumber daya pemerintahan yang terintegrasi
dari hulu sampai dengan hilir (dalam konteks
belanja) yang telah dikembangkan untuk
menunjang pengelolaan keuangan daerah.
Di sinilah nilai komprehensivitas sebuah
agenda besar inovasi penyelenggaraan
pemerintahan, bahwa proses yang dilakukan
mesti menyentuh banyak aspek dalam
pemerintahan, dan terentang dari proses hulu
ke hilir.
Program
GRMS
merupakan
proses
perencanaan, penganggaran, pengadaan
barang jasa, pengawasan, dan penilaian
kinerja yang terintegrasi dan menggunakan
teknologi
informasi.
Program
GRMS
mengadopsi software Enterprise Resource
Planning (ERP). Software ini bertujuan
untuk mengintegrasikan semua fungsi dan
departemen di perusahaan ke dalam satu
sistem komputer. Namun, software ini dapat
menyediakan kebutuhan data dan informasi
secara terpisah sesuai dengan kebutuhan
unit/departemen51.
51 Sonhaji, Agus Imam.
2009. Kebijakan Pemerintah
Kota Surabaya mewujudkan
Good Governance dengan
implementasi e-Procurement dan
Pengembangannya. Diunduh dari
: www.perbanas.ac.id/news/.../
kebijakan-pemerintah-kotasurabaya.pdf . pada tanggal 10
Oktober 2014.
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3. Inovasi Produk
Mengandalkan aplikasi teknologi informasi dan
komunikasi saja tidak cukup. Mungkin suatu
aplikasi komputer bisa dibuat dalam kurun
waktu kurang dari setengah tahun anggaran.
Namun, e-government
yang diterapkan

Pemerintah Kota Surabaya lebih dari sekadar
menambah imbuhan “e-“ pada setiap produk
inovasinya.
Produk-produk yang diluncurkan Pemerintah
Kota Surabaya di bawah ini tergolong inovatif
dengan
memperhatikan
sejumlah
hal.
Pertama, produk-produk ini merupakan hasil
konkretisasi gagasan yang memicu perubahan
secara komprehensif bagi cara kerja dan
pencapaian target kinerja pemkot. Kedua,
produk-produk ini menjawab kebutuhan
esensial yang menjadi tujuan awal peluncuran
produk-produk tersebut kepada publik. Ketiga,
produk-produk ini secara mendasar tapi
perlahan mengubah tradisi birokrasi lama
yang terkesan kaku, lambat, dan koruptif.
Dalam proses perencanaan, digunakan
website
http://musrenbang.surabaya.go.id/
untuk mengumpulkan usulan kegiatan dari
setiap kelurahan dan kecamatan. Website
tersebut juga menyajikan data usulan yang
diterima dan ditolak dengan alasannya.
Setelah program dan kegiatan setiap SKPD
disetujui, website e-budgeting membantu
untuk menyusun anggaran pendapatan dan
belanja untuk membiayai kegiatan tersebut.
Dengan menggunakan e-budgeting maka
proses penyusunan anggaran menjadi lebih
cepat, konsolidasi data lebih mudah, dan yang
terpenting adalah biaya dalam pelaksanaan
kegiatan terstandar. Standardisasi ini dapat
meningkatkan efisiensi anggaran di lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya.
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Gambar 10.1
Alur Proses Penggunaan
e-budgeting
Sumber: https://budgeting.
surabaya.go.id/budget2014sf/
index.php/login/AlurBudgeting.
html (diakses tanggal 7 Oktober
2014, Pukul 14.59 WIB)

Website e-project planning membantu SKPD
untuk merencanakan paket-paket pekerjaan
dan
mengadministrasikan
realisasinya.
Website ini berisikan rencana pelaksanaan
kegiatan, rencana penyerapan kegiatan, dan
rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
Dengan melihat website ini, pimpinan dapat
mengetahui detail kegiatan yang dilakukan
oleh SKPD.
Kegiatan
yang
berhubungan
dengan
pengadaan barang dan jasa menggunakan
e-procurement, e-delivery, dan e-payment
untuk memudahkan proses, menjamin
efisiensi, keadilan, dan keterbukaannya.
E-delivery merupakan program komputer
berbasis web untuk memfasilitasi kebutuhan
pembuatan kontrak pengadaan barang/
jasa dan penyediaan dokumen-dokumen
kelengkapan.
Dengan
menggunakan
e-delivery, bentuk kontrak/SPK dan/atau KPBJ
di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
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terstandar dan dibuat dalam hitungan
menit setelah penentuan pemenang lelang/
pengadaan. Web e-delivery ini memungkinkan
akurasi pembuatan kontrak, memotong mata
rantai birokrasi, dan pembaharuan data setiap
saat berdasarkan aktivitas lelang. Website
e-payment yang digunakan dalam proses
pengadaan barang dan jasa juga sudah
memungkinkan adanya transaksi antara
pemerintah dengan perusahaan pemenang
tender.
Seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama
tahun anggaran tersebut dapat diawasi
melalui website e-controlling sehingga dapat
terlihat sejauh mana perkembangan kinerja
setiap SKPD. Dengan menggunakan website
e-controlling, pimpinan dapat mengetahui
aktivitas
pelaksanaan
kegiatan
dan
penyerapan anggaran serta berbagai masalah
yang terjadi dalam proses administrasi, fisik
pekerjaan, dan realisasi keuangan melalui
internet. Dan kinerja individual birokrat dinilai
menggunakan web e-performance.
Website ini terintegrasi dengan website
lainnya sehingga ketika diperoleh pengukuran
kinerja pelaksanaan kegiatan dan penyerapan
anggaran SKPD/unit maka secara otomatis
akan didapatkan informasi kinerja personil
dalam pelaksanaan tugas.
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Gambar 10.2
Alur Proses Sistem Informasi
Manajemen Sumber Daya
Pemerintahan (GRMS)
Sumber: Anwaruddin, 2013
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Program e-sapawarga merupakan aplikasi
yang
dikembangkan
Pemerintah
Kota
Surabaya untuk berinteraksi dengan warga.
Program ini terdiri dari Facebook fan page
“sapawarga”; akun Twitter @sapawargasby;
portal http:/www.surabaya.go.id, dan email
mediacenter@surabaya.go.id. Program ini
dirancang untuk memudahkan interaksi dua
arah antara warga dengan pemerintah kota.
Pemerintah kota mengisi media ini dengan
berbagai informasi yang diperlukan oleh warga,
misalnya informasi penerimaan CPNS Kota
Surabaya; pelelangan aset, kegiatan pemkot,
bahkan sampai kata motivasi. Informasi
tersebut selalu diperbaharui. Warga juga
dapat menyampaikan tanggapan, masukan,
pertanyaan, atau keluhan di media tersebut.
Selain menggunakan media sosial, website

resmi pemerintah kota, www.surabaya.go.id
juga menyediakan berbagai informasi seperti
kegiatan pemerintah, pelayanan publik, dan
informasi wisata dan niaga. Informasi website
ini selalu diperbaharui rutin. Website ini
terhubung dengan GMRS. Untuk mendukung
e-sapawarga, Pemkot Surabaya memberikan
fasilitas internet gratis ke seluruh RT-RW
sehingga seluruh program bisa diakses
masyarakat. Perizinan untuk SIUP dan IUJK
diberikan secara gratis. Penduduk Surabaya
cukup
mengentri
datanya,
kemudian
diverifikasi, apakah dia benar warga Surabaya
atau bukan. Melalui jaringan internet yang
dapat diakses seluruh masyarakat Surabaya,
setiap awal tahun masyarakat dapat
mengajukan usulan proyek.

52 http://www.surabaya.go.id/
dinamis/?id=5442

Untuk mendukung keberhasilan program
e-sapawarga, Pemerintah Kota Surabaya
menggagas program Broadband Learning
Centre (BLC). Program ini dilaksanakan
dengan dua cara. Cara pertama adalah
dengan menyediakan internet yang dapat
terhubung di semua taman dan tempat-tempat
umum di Kota Surabaya, salah satunya adalah
di Taman Prestasi. Cara kedua adalah dengan
menyediakan pelatihan penggunaan komputer
dan internet bagi masyarakat. Pelatihan
ini diselenggarakan terjadwal dan terbuka
bagi seluruh anggota masyarakat yang ingin
memahami cara menggunakan teknologi
informasi dan pelatihan ini tidak dipungut biaya.
Pelatihan ini dipusatkan di beberapa taman
dan rumah susun kota seperti Taman Flora,
Taman Prestasi, Rusun Penjaringan Sari, dan
Rusun Urip Sumoharjo.52Dikembangkannya
program BLC ini mempunyai 3 (tiga) sasaran
yang berkaitan dengan pencapaian realisasi
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Surabaya sebagai Cyber City: (1) Pemerintah
Broadband
Surabaya
dan
Pendidikan
(B-GovEd), yaitu penciptaan fasilitas pelatihan
untuk teknologi informasi dan komunikasi
pembelajaran bagi siswa SD, SMP, SMA,
dan usaha skala kecil dan menengah; (2)
Surabaya Broadband Citizen, yang mencakup
penyediaan layanan hot spot gratis dan
informasi di daerah tertentu yang ditunjuk
(Apartemen Sari Penjaringan, Apartemen
Tanah Merah, Apartemen Urip Sumoharjo,
Kebun/Taman Prestasi, Taman/Kebun Bunga,
dan Kelurahan); (3) Masyarakat merupakan
Pemerintah Surabaya, adalah informasi dan
fasilitas pusat telematika di daerah hot spot
belajar.
4. Inovasi Hubungan Tata Kelola Pemerintahan
Inovasi yang diselenggarakan Pemerintah
Kota Surabaya melalui GRMS tidak hanya
menghasilkan dampak positif menuju cyber
city tetapi mengubah pola hubungan dan tata
kelola pemerintahan. Ini merupakan terobosan
yang merombak tradisi birokrasi lama bahwa
di dalam birokrasi terjadi kecenderungan
ego sektoral, sementara hubungan dengan
masyarakat berlaku secara vertikal.
Penyelenggaraan GRMS diarahkan untuk
meningkatkan pola hubungan tata kelola
pemerintahan, yakni hubungan kerja antarSKPD
(Government-to-Government),
hubungan antara pimpinan daerah dan
aparatur pemda (Government-to-Employee),
hubungan dengan masyarakat secara umum
(Government-to-Citizen),
dan
hubungan
dengan dunia usaha/bisnis (Governmentto-Business). Secara umum penerapan
GRMS memang masih didominasi aplikasi
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untuk lingkungan internal pemda, seperti
e-budgeting;
e-project
planning
dan
e-performance, e-controlling. Namun, menuju
Cyber City, pemda juga mulai mengembangkan
e-sapawaraga, e-delivery, e-procurement,
e-payment, dan Surabaya Single Window.
Jika selama ini pengikisan ego sektoral,
koordinasi, dan integrasi pelayanan masih
jauh dari pelaksanaan riil, GRMS secara
inovatif mendekatkan semangat ini ke
dalam bentuk konkret. Semua aplikasi
berbasis teknologi informasi dan komunikasi
dirancang untuk tidak hanya dikelola oleh
dan berdampak terhadap satu SKPD tetapi
menuntut keterlibatan berbagai SKPD dalam
satu aksi pekerjaan pemda. GRMS tidak hanya
diarahkan untuk memenuhi kepentingan
pemda tetapi memunculkan konsekuensi
berupa reposisi masyarakat menjadi lebih
setara dalam hubungannya dengan pemda.
Aplikasi e-sapawarga memungkinkan reposisi
ini terjadi dan keterlibatan masyarakat lebih
dari mengonsumsi informasi tetapi aktif
terlibat dalam pengajuan ide-ide kebijakan,
pemantauan
perkembangannya,
hingga
pengaduan. Sebuah aplikasi yang bahkan
kental dengan aktivitas back office pemda,
yakni e-planning, tidak hanya menjadi media
aktivitas SKPD tetapi ditujukan sebagai
mekanisme musrenbangda secara lebih
terbuka dan aspiratif sehingga akses bagi
keterlibatan warga masyarakat menjadi lebih
terbuka lebar.

D.

Manfaat

Upaya dalam mewujudkan Kota Surabaya
sebagai Cyber City telah memperbaiki citra buruk
di mata publik, terutama terhadap sistem kerja
dan kinerja birokrasi yang kini menjadi lebih baik.
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Dalam proses pelaksanaan GRMS, beberapa
perubahan positif dalam pengelolaan keuangan
dapat terlihat secara langsung. Penerapan GRMS
mampu mengurangi KKN dan meningkatkan
transparansi publik. Penyimpangan yang rawan
terjadi pada pengadaan barang/jasa diminimalisir
dengan menggunakan teknologi informasi. Hal
ini meningkatkan penghargaan dan kepercayaan
publik kepada Pemerintah Kota Surabaya.
Penerapan sistem GRMS atau Sistem Informasi
Manajemen Sumber Daya Pemerintahan dalam
hal pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih
baik karena telah dibuat menjadi satu paket
yang terintegrasi dari aktivitas birokrasi dari hulu
hingga hilir (dalam konteks belanja), yang meliputi
proses penyusunan anggaran (e-budgeting),
perencanaan pekerjaan (e-project planning),
pelelangan secara elektronik (e-procurement),
administrasi kontrak dan pencairan pekerjaan
(e-delivery), monitoring pelaksanaan kegiatan
(e-controlling) dan pengukuran kinerja PNS
(e-performance).
Selain itu, melalui penerapan Surabaya sebagai
Cyber City, perubahan yang terjadi tidak hanya
pada dunia birokrasi melainkan juga pada tingkat
masyarakat. Dengan program BLC, pemerintah
telah mampu untuk memberantas “gaptek” atau
gagap teknologi karena kini sebagian besar warga
Surabaya telah dapat mengoperasikan perangkat
teknologi informasi dengan menggunakan akses
internet. Penyediaan layanan hot spot gratis
dan informasi di daerah tertentu yang ditunjuk
(Apartemen Sari Penjaringan, Apartemen Tanah
Merah, Apartemen Urip Sumoharjo, Kebun/Taman
Prestasi, Taman/Kebun Bunga, dan Kelurahan)
memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam
pengembangan masyarakat Surabaya. Wiwien
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misalnya, warga dari Oro-Oro, Kelurahan Pacar
Keling, Kecamatan Tambaksari ini, mengaku
senang dengan keberadaan BLC di Taman
Prestasi karena dia dapat belajar internet dari
tutor yang membantu di sana. “Mulanya saya tidak
pernah mengakses internet. Sekarang saya tahu
bagaimana cara mengakses internet setelah diajari
oleh BLC. Setelah ini saya akan mempromosikan
usaha saya melalui internet,” ujarnya.53

E.

Kendala dan
Tantangan

53 The Jakarta Post, “Toward
Surabaya Cyber City, Wifi
is everywhere”, http://
www.thejakartapost.com/
news/2012/06/12/towardsurabaya-cyber-city-wifieverywhere.html (diakses 25
November 2014).

Menciptakan Surabaya sebagai Cyber City
tidaklah mudah, di mana dalam pelaksanaannya
Pemerintah Kota Surabaya banyak menemui
kendala, terutama dari sudut pelaksana program.
Selama fase implementasi yang pada saat itu
mengalami keterbatasan pada infrastruktur dan
sumber daya manusia. Kekurangan sumber daya
keuangan relatif lebih mudah diatasi, yaitu dengan
mengalokasikan dana tambahan untuk program
tersebut. Namun, tidak pada keterbatasan sumber
daya manusia. Keterbatasan sumber daya
manusia jauh lebih sulit, karena banyak yang
harus dilakukan yaitu dengan mengubah pola pikir
(mindset) dan budaya, terutama dalam merespons
perkembangan dan mengoperasikan teknologi.
Di samping itu, dari sudut penerima program,
sebagian besar masyarakat memiliki keterbatasan
dalam penggunaan teknologi yang ada saat ini
sehingga program yang ada tidak dapat dinikmati
oleh seluruh lapisan masyarakat, hanya terbatas
pada kalangan tertentu saja.
Untuk
mengatasi
permasalahan
tersebut,
Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkahlangkah dalam menciptakan sumber daya yang
diperlukan yaitu dengan meningkatkan kapasitas
dan pengetahuan tentang teknologi, terutama
teknologi yang dibutuhkan dalam menjaga
keamanan dan kenyamanan bagi pengguna
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di tempat-tempat umum. Melalui hal tersebut,
memang Pemerintah Kota Surabaya telah mampu
mengatasi kekurangan tersebut, dengan melalui
kontrak dengan teknologi informasi dan komunikasi
terhadap lulusan serta para relawan dari informasi
dan komunikasi masyarakat. Mengenai komunitas
teknologi informasi dan komunikasi, dapat terdiri
dari lulusan sekolah-sekolah dan masyarakat
yang memiliki minat serta praktisi di industri kreatif.
Sumber daya manusia yang diperoleh melalui
proses menjabat sebagai penyedia bimbingan
teknis dan pendidik masyarakat tentang cara-cara
dan teknik-teknik penggunaan internet.
Kerangka hukum menjadi sangat penting sebelum
menerapkan kebijakan apapun. Kebijakan
penerapan sistem GRMS ditetapkan ke dalam
Peraturan Walikota Surabaya No. 73 Tahun 2012
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran
Belanja Langsung dan Pengadaan Barang dan Jasa
yang telah diubah tiga kali berdasarkan Peraturan
Walikota Surabaya No. 75 Tahun 2013, Peraturan
Walikota Surabaya No. 83 Tahun 2012 tentang
Pedoman Teknis Tentang Pemberian Remunerasi
Kinerja Untuk Belanja Langsung sebagaimana
telah diubah dua kali berdasarkan Peraturan
Walikota Surabaya No. 60 Tahun 2013 untuk
dilaksanakan bagi semua dinas/kantor Pemerintah
Kota Surabaya. Sistem GRMS ini mudah diakses
dari mana saja dan kapan saja melalui internet.
Sistem ini dikembangkan dan diadopsi pada tahun
2004, dan penerapannya berlanjut hingga saat
ini. Sistem ini selalu melakukan perbaikan dan
penyempurnaan dengan tujuan untuk memberikan
kepastian sesuai dengan peraturan yang berlaku
dalam rangka mempromosikan integritas dan
transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
Pelaksanaan
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GRMS

sempat

mengalami

resistensi dari birokrasi dan masyarakat. Pejabat
pemerintah yang awalnya menolak rencana untuk
melaksanakan program dengan alasan, yaitu:
(a) sumber daya manusia di pemerintah kota
tidak terampil untuk menggunakan teknologi;
(b) beberapa orang bisnis khawatir untuk
menggunakan teknologi, sementara yang lain
menganggap teknologi sebagai sebuah ancaman
bagi bisnis mereka yang terbiasa menikmati praktik
kolusi dengan birokrat; namun kondisi ini kini
menjadi terbalik dan mendukung sistem ini. Oleh
karena itu, political environment merupakan salah
satu faktor yang paling krusial dalam pelaksanaan
program inovatif ini.
Upaya untuk mewujudkan Surabaya Cyber City
dirasakan kurang optimal jika banyak warga
kota sampai pada tingkat RT/RW masih “gaptek”
alias gagap teknologi (belum bisa menggunakan
perangkat TI maupun mengakses internet).
Walaupun sebenarnya untuk mewujudkan gerakan
memberantas “gaptek” tersebut bagi warga kota
di tingkat RT/RW ini, dapat dikatakan tidaklah
terlalu sulit, namun dalam mengajak warga kota
untuk “peduli” terhadap sesuatu tersebutlah
yang dirasakan sulit. Sangat diharapkan agar
program-program berbasis teknologi informasi dan
komunikasi secara perlahan membentuk internet
minded di kalangan warga masyarakat.

F.

Lesson Learned

Dalam upaya untuk mewujudkan Kota
Surabaya sebagai cyber city, perlu didukung
beberapa aspek, antara lain:
•

Komitmen pimpinan merupakan unsur
kunci dalam perubahan inovatif, terutama
bagi program berskala besar dan
berpotensi mengubah tradisi birokrasi
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secara fundamental meski diberlakukan
perlahan. Pun demikian, keterlibatan
berbagai
pemangku
kepentingan,
baik di lingkungan internal birokrasi
maupun lingkungan eksternal kalangan
masyarakat merupakan faktor krusial.
Elaborasi para pemangku kepentingan
ini tidak hanya penting dalam perumusan
konkretisasi gagasan yang lebih tepat
dengan kebutuhan tetapi juga cenderung
menjamin keberlangsungan pelaksanaan
program inovasi.
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•

Penerapan
e-government
tidaklah
sesederhana
proyek
pemrograman,
penggunaan komputer dan website
secara masif, ataupun penyematan
imbuhan “e-“ pada produk-produk inovasi.
Surabaya menunjukkan proses pemda
yang berubah melalui terobosan inovatif
yang tidak hanya menyentuh aspek paling
esensial yang menjadi tujuan awal suatu
produk diluncurkan tetapi juga memastikan
bahwa inovasi tersebut berdampak positif
bagi masyarakat luas, dunia usaha secara
khusus, dan juga pemda sendiri.

•

Dukungan infrastruktur dan suprastruktur
mutlak diperlukan dalam pembangunan
program e-government. Infrastruktur yang
memadai, yang dalam hal ini Pemerintah
Kota Surabaya juga bekerjasama dengan
pihak swasta sebagai pembangun
dan pengelola jaringan (infrastruktur

utama) dan pelengkap jejaring lainnya
(infrastruktur pendukung). Dukungan
suprastruktur yaitu sumber daya manusia
yang bertugas untuk merawat dan
mengelola sistem teknologi informasi
yang dibangun. Dalam hal ini, walikota
Surabaya sebagai pimpinan yang paling
bertanggung jawab, memulai proses
pengelolaan dengan menyusun rencana
dan strategi pemberdayaan sistem
teknologi yang dimiliki sebelum akhirnya
menelurkan ke berbagai kebijakan
dan lingkungan sekitarnya, sehingga
pembangunan tersebut
akan sesuai
dengan visi dan misi. Selain itu, sumber
daya manusia yang dapat mengelola
teknologi yang dimiliki baik secara
manajerial, administratif maupun dari
segi teknis operasionalnya.
•

Perlu adanya pengembangan komunitas
pengguna yang tidak hanya kalangan
birokrat, tetapi juga masyarakat dan
swasta. Hal ini sejalan dengan semangat
penerapan
e-government
untuk
mereposisi hubungan antarpihak agar
berjalan sinergis dan terkonsolidasi.
Perkembangan
aplikasi
teknologi
informasi dan komunikasi secara masif
di kalangan masyarakat merupakan
momentum krusial dalam menciptakan
daya dukung eksternal bagi keberlanjutan
program inovasi berbasis teknologi ini.
Surabaya Menuju Cyber City

| 301

Daftar
Pustaka

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan
Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
Pramusinto, Agus dan Erwan Agus Purwanto. “Toward
Surabaya Cyber City: From GRMS to E-Sapawarga (20042014).”
Presentasi Kepala Komunikasi dan Infromasi Urusan
Lembaga dan Kota Sekretaris Asisten Urusan Ekonomi dan
Pembangunan, 5 Juni 2014
Kompas “E-Government, Pemerintah Kota Surabaya Jadi
Contoh”, Sabtu 12 April 2014
http://tugupahlawan.com/2171/menuju-surabaya-cyber-city/
http://mansurudin007susilo.wordpress.com/2009/05/30/
surabaya-cyber-city-scc/(diunduh tanggal 15 September 2014,
Pukul 15.15 WIB)
http://www.surabaya.go.id/berita/detail.
php?id=1656128/01/2013
http://hanibal73.wordpress.com/2009/02/24/menuju-surabayacyber-city/
http://ekoprasojo.com/2012/07/05/surabaya-akan-jadi-modele-goverment-nasional/(diunduh tanggal 7 Oktober 2014, Pukul
15.00 WIB)
http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/12/towardsurabaya-cyber-city-wifi-everywhere.html (diakses 25
November 2014).

302 |

Surabaya Menuju Cyber City

BAB

XI

Sistem Informasi
Pengelolaan Logistik
Bencana Alam
Kementerian Sosial Republik
Indonesia
Witra Apdhi Yohanitas, S.Kom. & Suripto,
S.Sos.MAB
Logistik bantuan korban bencana alam pada
pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten
dan kota) yang selama ini dikelola secara
manual dan tidak terintegrasi dengan
sistem nasional mengakibatkan manajemen
logistik bantuan korban bencana alam tidak
tertata dengan baik. Jika terjadi bencana
alam sewaktu-waktu , tidak ada kepastian
bahwa logistik bencana alam dalam kondisi
siap. Menata manajemen logistik bantuan
korban bencana alam, inilah esensi inovasi
Margowiyono selaku Direktur Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam pada 2014
di Kementerian Sosial. Ia membuat
Sistem Informasi Pengolahan Logistik
Penanggulangan Bencana (Simlog-PB) yang
terhubung secara online ke seluruh Dinas
Sosial Provinsi yang telah ada. Dengan
sistem ini, maka secara nasional, dapat
dideteksi tingkat kesiapan bantuan logistik
di tiap daerah. Tingkat kesiapan logistik
ini sangat penting agar penyaluran logistik
ketika terjadi bencana dapat lebih tepat
waktu, tepat sasaran, dan tepat kebutuhan.

Teknologi informasi
dapat membantu
menciptakan
pelayanan publik yang
lebih baik dengan
meningkatkan efisiensi
dan transparansi,
dan meningkatkan
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan

I

ndonesia memiliki letak yang sangat strategis
karena di daerah khatulistiwa antara dua benua
dan dua samudra. Namun di sisi lain, Indonesia
juga memiliki kerawanan bencana alam yang
relatif banyak, di mana sekitar perairan Indonesia
di antaranya adalah lempeng Eurasia, Australia
dan lempeng dasar Samudera Pasifik. Pergerakan
lempeng-lempeng tektonik tersebut menyebabkan
terbentuknya jalur gempa bumi, rangkaian gunung
api aktif serta patahan-patahan geologi yang
merupakan zona rawan bencana gempa bumi
dan tanah longsor. Kondisi tersebut memberikan
potensi bencana alam antara lain gempa bumi,
gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain-lain.
Negara melalui pemerintah memberikan mandat
untuk melindungi seluruh masyarakat termasuk
dalam bencana alam. Perlindungan sosial korban
bencana alam menjadi salah satu program sebagai
upaya mencegah dan melindungi seseorang
keluarga kelompok dan atau masyarakat dari
risiko, guncangan dan kerentanan sosial agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai
dengan kebutuhan dasar minimal.
Pelayanan dalam perlindungan korban bencana
alam yang terpenting dan utama antara lain
dalam memberikan bantuan logistik secara
cepat dan tepat. Menurut Cordella dan Iannacci
(2010), teknologi informasi dapat membantu
menciptakan pelayanan publik yang lebih baik
dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi,
dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan. Kementerian Sosial selaku leading
sector dalam menyalurkan bantuan bencana alam
dituntut melaksanakan secara tetap, cepat dan
dapat dipertanggung jawabkan secara transparan
serta sinkron dari setiap institusi dengan sumber
logistik.kemsos.go.id.
Akuntabilitas
tersebut
mulai dari pengadaan, penyediaaan, pengiriman,
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penyaluran sampai kepada penerima manfaat
serta pelaporannya. Penyaluran bantuan menjadi
hal sangat penting sebagai bagian dari pelayanan
dan perlindungan sosial bagi korban bencana
alam.
Sistem informasi ini memiliki peran yang sangat
penting dalam mengkoordinasikan
aktivitas
tanggap darurat dan penanggulang bencana dapat
dilakukan dengan secepat dan setepat mungkin,
sehingga perlu dirancang sebuah sistem informasi
manajemen logistik untuk penanggulangan
bencana (SIMLOG – PB). Menurut Oktarina
(2009) pengelolaan sistem logistik dalam
penanggulangan bencana merupakan suatu
pendekatan terpadu dalam mengelola barang
bantuan penanggulangan bencana. Pengelolaan
logistik tersebut dimulai dengan pemilihan
komoditas, pendekatan ini antara lain mencakup
pencarian sumber, pengadaan, jaminan kualitas,
pengemasan,
pengiriman,
pengangkutan,
penyimpanan di gudang, pengelolaan inventori,
dan asuransi. Aktivitas ini melibatkan banyak
pelaku yang berbeda tetapi semua kegiatan yang
dilakukan oleh setiap pelaku harus terkoordinasi,
sehingga harus ditetapkan pengelolaan dan
praktek-praktek pemantauan yang tepat untuk
memastikan bahwa semua komoditas dijaga
hingga komoditas tersebut dibagikan kepada
penerima di tingkat rumah tangga. Oleh karena
itu penggunaan teknologi informasi dapat
menciptakan aliran informasi yang lebih cepat dan
dengan prosedur pelaksanaan pekerjaan yang
baku.
SIMLOG online masih memiliki keterbatasan,
karena hanya terintegrasi di pemerintah provinsi
dan belum sampai tingkat kabupaten/kota.
Pengembangan SIMLOG di kabupaten/kota
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sangat penting sebagai lokus dari penerima logistik
bantuan bencana alam secara cepat dan tepat.
Sedangkan, pada tingkat kabupaten/kota saat ini
belum memiliki SIMLOG sehingga bantuan logistik
bencana alam menjadi kurang tepat sasaran,
kurang tepat waktu dan kurang tepat kebutuhan.
Hal tersebut berdampak pada akurasi dan validasi
laporan pertanggungjawaban. Terlebih lagi laporan
pertanggungjawaban dibuat manual, yang akan
sangat rentan serta rawan terhadap kemungkinan
hilang atau tercecer.
Selain permasalahan tersebut di atas, salah satu
hal penting yang mendorong perlu diadakannya
SIMLOG ini adalah adanya opini WDP dari Badan
Pemeriksaan Keuangan sampai dengan sampai
dengan tahun 2012, hal-hal yang menjadi dasar
penilaian WDP tersebut antara lain permasalahan
yang diidentifikasi pada pemerintahan provinsi
mencakup: 1) Opname fisik atas barang
persediaan belum sepenuhnya dilaksanakan,
angka persediaan yang tersaji pada laporan baik
triwulan maupun semesteran merupakan angka
estimasi dari BSAT; 2) Provinsi belum seluruhnya
membuat kartu barang, buku persediaan
dan buku pembantu, sehingga mempersulit
dalam mengontrol kondisi dan mutasi barang
persediaan; 3) Pengiriman barang ke Dinas
Sosial kabupaten/kota tidak dicantumkan harga/
nilai barang; 4) Penyaluran barang ke masyarakat
belum seluruhnya didukung BAST. Begitu juga
pada pemerintahan kabupaten diidentifikasi
beberapa hal kelemahan penatausahaan barang
persediaan, antara lain: 1) Penunjukan pengelola
barang belum seluruhnya didukung dengan surat
tugas dari kepala dinas kabupaten/kota; 2) Kartu
barang, buku persediaan dan buku pembantu
belum dibuat sesuai dengan ketentuan, bahkan
terdapat kabupaten/kota yang tidak melakukan
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Pembangunan
SIMLOG dilakukan
untuk menciptakan
sistem penyaluran
secara cepat,
tepat dan akurat
guna menghindari
penyimpangan.

A.

Inisiatif

pencatatan atas barang persediaan; 3) Tidak
ada pemisahan pengadministrasian antara asset
tetap, persediaan korban Bencana Alam dan
APBD; 4) Opname fisik atas persediaan tidak
dilakukan secara berkala; 5) Pengeluaran barang
ke masyarakat belum seluruhnya dengan BAST;
6) Dinas Sosial kabupaten/kota tidak membuat
laporan atas mutasi barang dan hasil opname
fisik kepada Dinas Sosial provinsi; 7) Terdapat
penyaluran barang bukan kepada korban bencana,
tetapi kepada fakir miskin, anak putus sekolah dan
lanjut usia.
Setelah diterapkannya SIMLOG ini, berdasarkan
hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada
tahun 2013, opininya meningkat menjadi wajar
tanpa pengecualian (WTP).
Pada Tahun 2013 Direktorat Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam - Kementerian Sosial
RI membangun SIMLOG berbasis IT secara
online. Pembangunan sistem dilakukan untuk
menciptakan sistem penyaluran secara cepat,
tepat dan akurat guna menghindari penyimpangan.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen
Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
yang mengisyaratkan agar pengelolaan logistik
dan peralatan dapat dilaksanakan dengan cepat,
tepat, terpadu dan akuntabel. Proses manajemen
logistik dan peralatan dalam penanggulangan
bencana ini meliputi delapan tahapan yaitu:
1) perencanaan/inventarisasi kebutuhan; 2)
pengadaan dan/atau penerimaan; 3) pergudangan
dan/atau penyimpanan; 4) pendistribusian;
5) pengangkutan; 6) penerimaan di tujuan; 7)
penghapusan; 8) pertanggungjawaban.
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Pada kenyataannya proses sinkronisasi data
penyaluran bantuan sering terdapat perbedaan
data antara data di kementerian dan pemerintah
daerah yang ditemukan oleh Inspektorat Jenderal
dan Badan Pemeriksa Keuangan. Oleh karena
itu SIMLOG-PB dibangun untuk mengelola
sistem logistik merupakan suatu pendekatan
terpadu dalam mengelola barang bantuan
penanggulangan bencana. Dimulai dengan
pemilihan komoditas, pendekatan ini antara lain
mencakup pencarian sumber, pengadaan, jaminan
kualitas, pengemasan, pengiriman, pengangkutan,
penyimpanan di gudang, pengelolaan inventori,
dan asuransi. Aktivitas ini melibatkan banyak
pelaku yang berbeda tetapi semua kegiatan yang
dilakukan oleh setiap pelaku harus terkoordinasi.
Sehingga harus ditetapkan pengelolaan dan
praktek-praktek pemantauan yang tepat untuk
memastikan bahwa semua komoditas dijaga
hingga komoditas tersebut dibagikan kepada
penerima di tingkat rumah tangga.
SIMLOG-PB pada awalnya dirancang untuk
menyalurkan bantuan logistik dari Kementerian
Sosial ke gudang Dinas Sosial provinsi. Dengan
melihat keterbatasan tersebut, Margowiyono,
Direktur
Perlindungan
Sosial
Korban
Bencana Alam pada tahun 2014 menginisiasi
pengembangan SIMLOG sampai pada tingkat
pemerintah
kabupaten/kota. Pengembangan
SIMLOG dibutuhkan untuk :
1. Meningkatkan kemampuan perencanaan
logistik penanggulangan bencana bagi semua
mekanisme penanggulangan bencana, baik
pada tingkat pusat maupun daerah pada
semua tahapan penanggulangan bencana;
2. Mendukung pelaksanaan distibusi barang
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bantuan penanggulangan bencana;
3. Mendukung proses pelaporan aktivitas
distibusi barang bantuan penanggulangan
bencana;
4. Memberikan informasi secara lengkap dan
aktual kepada semua pihak yang terkait
dengan unsur-unsur logistik penanggulangan
bencana baik di Indonesia maupun negara
asing melalui fasilitas jaringan global.
Selain
pengembangan
sistem
SIMLOG
penanggulangan bencana, perlu juga untuk
menyusun dan penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dalam pemanfaatannya. Untuk itu
Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam
Kementerian Sosial membentuk tim
khusus untuk menyusun SOP pemanfaatan dan
pengembangan SIMLOG lebih lanjut.

B.

Tahap
Pengembangan

Pengembangan SIMLOG tidak secara langsung
pada sistem aplikasinya, tetapi difokuskan
pada efektifitas pemanfaatan SIMLOG dengan
penyusunan SOP administrasi pemerintahnya.
Beberapa tahapan dalam pengembangan SOP
pemanfaatan SIMLOG sebagai berikut :
1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP)
Standar
Operasional
Prosedur
(SOP)
merupakan salah satu komponen yang
dibutuhkan untuk optimalisasi penyaluran
bantuan logistik. Implementasi SOP SIMLOG
untuk memperlancar proses penyaluran
logistik tersebut. SOP SIMLOG kabupaten/kota
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyaluran bantuan logistik kedaruratan.
Apalagi sejak SIMLOG mulai digunakan
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dan diimplementasikan secara meluas.
Sebelumnya SOP itu harus disesuaikan
dengan proses penggunaan sistem yang
ada sebelum masuk ke proses uji coba SOP.
Perubahan metode menuntut perubahan
dari SOP penyelenggaraan bantuan logistik
bencana alam. SOP yang tidak sesuai
mengakibatkan penyaluran bantuan menjadi
kurang tepat sasaran, kurang tepat waktu dan
kurang tepat kebutuhan. Jika itu terjadi maka
akan berdampak pada akurasi dan validasi
laporan pertanggungjawaban. Terlebih lagi
laporan pertanggungjawaban dibuat manual,
yang akan sangat rentan serta rawan terhadap
kemungkinan hilang atau tercecer.
Organisasi harus mampu menyesuaikan diri
dengan lingkungan eksternal dalam rangka
untuk bertahan hidup dan mengembangkan
potensi. Dengan demikian seluruh komponen
organisasi bertanggungjawab atas apa yang
sedang dan akan terjadi dalam mencapai
tujuan organisasi. Dalam penyelenggaraan
e-government bisa dikatakan suksesnya
penyelenggaraan
aplikasi
SIMLOG
sangat
bergantung
kepada
seluruh
komponen organisasi dalam menjalankan
tanggungjawabnya.
Oleh
karena
itu,
organisasi perlu mengatur pembagian tugas
yang dituangkan dalam sebuah prosedur
standar yang dalam hal ini adalah standar
operasional prosedur (SOP).
Instansi pemerintah yang bertanggung jawab
dalam hal penanggulangan bencana adalah
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan
Bencana dan Penanganan Pengungsi yang
disingkat BAKORNASPBP yang merupakan
wadah yang bersifat non-struktural bagi
312 |

Sistem Informasi Pengelolaan Logistik Bencana Alam Kementerian Sosial Republik Indonesia

penanggulangan bencana yang berada di
bawah Presiden dan bertanggungjawab
langsung
kepada
Presiden.
Untuk
melaksanakan tugasnya, Bakornas PBP
dibantu oleh Satkorlak PB dan Satlak PB.
•

Satkorlak PBP (Satuan Koordinasi
Pelaksana Penanggulangan Bencana
dan Penanganan Pengungsi) adalah
wadah organisasi non-struktural yang
mengkoordinasikan dan mengendalikan
pelaksanaan penanggulangan bencana
yang terjadi di daerah/provinsi.

•

Satlak PBP bertugas melaksanakan
kegiatan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi di wilayahnya
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Bakornas PBP dan/atau Satkorlak
PBP yang meliputi tahap-tahap sebelum,
pada saat dan sesudah terjadi bencana
serta mencakup kegiatan pencegahan,
penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi
dan rekonstruksi.

Prosedur pembagian kerja yang diterapkan
harus disesuaikan dengan mekanisme kerja
tim secara manual dan selanjutnya baru
dilakukan penyesuaian kembali dengan sedikit
melakukan modifikasi yang dikarenakan
masuknya usur teknologi di dalamnya.
Mekanisme kerja yang dilakukan penyesuaian
oleh Kementerian Sosial untuk menangani
bencana dapat dilihat pada Gambar 11.1.
Selain mekanisme kerja dapat menjadi
panduan penyesuaian SOP maupun sistem
aplikasi SIMLOG-nya sendiri, alur data
juga perlu diperhatikan. Alur data ini sangat
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Gambar 11.1
Mekanisme Hubungan kerja Tim
Pengelolaan Logistik
Sumber: Presentasi
Margowiyono pada FGD HIAN
Tgl 27 Agustus 2014
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memperhatikan alur penatausahaan barang
logistik yang selama ini dilakukan oleh instansi
terkait. Pada Gambar 11.2 alur data yang
dapat dilihat dari mekanisme penyaluran
bantuan bencana.
2. Perancangan dan Uji Coba Sistem Informasi
Pengelolaan Bantuan Logistik (SIMLOG)
SIMLOG digunakan untuk mendata barang
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bantuan logistik yang terdiri dari barang
persediaan/habis pakai dan aset/barang
milik negara dapat tercatat dengan baik agar
tepat dan cepat secara online antara pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan sistem
ini diharapkan pendataan barang bantuan
logistik menjadi lebih cepat sehingga bisa
dikirim lebih tepat sasaran dan menumpuk di
satu tempat saja.
Dalam
perancangan
sistem
informasi
manajemen
logistik
penanggulangan
bencana harus dilakukan pengelolaan secara
profesional. Persyaratan perangkat keras
dan perangkat lunak pendukung SIMLOG
penanggulangan bencana alam yang efektif
dengan biaya tidak terlalu besar harus
dlakukan. Hal ini didasari oleh alasan bahwa:
•

Pengumpulan data menghabiskan biaya
yang sangat besar;

•

Berbagai
perencanaan/manajemen
logistik dalam penanggulangan bencana
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Gambar 11.2
Alur Data Mekanisme
Penyaluran Bantuan Bencana
Sumber: Presentasi
Margowiyono pada FGD HIAN
Tgl 27 Agustus 2014

menuntut tersedianya data dan informasi
secara cepat, akurat, dan terintegrasi;
•

Basis data digital memiliki kelebihan dalam
hal penyimpanan, pemprosesan, analisis,
dan pemutakhiran.

Uji coba dibutuhkan untuk menjamin
kelancaran sistem tersebut di lapangan. Untuk
itulah, sebagai pilot project, dipilihlah wilayah
Jawa Barat. Uji coba dilakukan meliputi
instalasi sistem yang mencakup pemasangan
dan pengujian sistem, baik secara terpisah
maupun terhubung dengan jaringan internet.
Hal ini dilakukan untuk menguji kelayakan
dari fitur-fitur yang telah dimasukkan ke dalam
SIMLOG Penanggulangan bencana. Fiturfitur yang ada pada sistem aplikasi SIMLOG
harus dapat digunakan dan dipahami dengan
cepat oleh petugas pengelola logistik dan
aplikator kabupaten/kota serta petugas pusat
dan provinsi. Sehingga jika nanti terjadi
permasalahan dapat segera dicarikan solusi.
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Dengan demikian nantinya setiap perubahan
dalam proses uji coba diharapkan dapat
menjadi lebih responsif dan akuntabel
terhadap penyaluran bantuan, monitoring
dan pelaporan yang tepat sasaran dan waktu
yang dapat menjangkau bukan hanya wilayah
Provinsi tetapi sampai ke kabupaten/kota.
Pada akhirnya pengembangan SIMLOG
tersebut juga terintegrasi dengan bantuan
logistik untuk korban bencana sosial sehingga
peningkatan
pelaksanaan
penyaluran
bantuan sosial bagi korban bencana dengan
menyalurkan bantuan khususnya pada saat
tanggap darurat akan semakin cepat dan tepat
3. Pengembangan
Sistem
Disesuaikan
dengan Kebutuhan Terkini
Sistem ini pada awalnya dirancang untuk
menyalurkan
bantuan
logistik
dengan
model penyaluran bantuan logistik melalui
permohonan dan melampirkan posisi buffer
stock provinsi dengan data dari sistem
informasi hanya untuk kesiapsiagaan sebagai
barang persediaan (buffer stock) biasanya
dilakukan pada kondisi normal. Namun pada
akhirnya sistem ini dapat digunakan untuk
penyaluran bantuan logistik pada saat tanggap
darurat. Ketentuannya adalah penyaluran
dilakukan langsung dari Kementerian Sosial
ke kabupaten/kota sesuai dengan lokasi
di mana bencana alam terjadi atau secara
langsung ke korban yang mengalami bencana
alam sebagai sasaran penerima manfaat
bantuan yang didukung dengan pernyataan
kedaruratan dari pemerintah daerah setempat
serta
mempertimbangkan
akselerasi
percepatan bantuan.
Untuk penyesuaian sistem tersebut maka
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dibentuklah tim konsultan IT. Tim ini
mempunyai tugas menciptakan fitur-fitur
tambahan yang dapat diaplikasikan kedalam
SIMLOG dan dapat dipahami dengan cepat
oleh petugas pengelola logistik dan aplikator
kabupaten/kota serta petugas pusat dan
provinsi. Tim ini memiliki mekanisme kerja di
mana harus memantau setiap perkembangan
permasalahan yang berkembang, apabila
terjadi permasalahan harus dapat segera
mencari solusi. Aplikasi SIMLOG juga
mampu menyajikan laporan data yang telah
dimasukkan oleh petugas sistem seperti data
rekapitulasi kejadian bencana alam, data
rekapitulasi instrumen SIMLOG berdasarkan
daerah dan petugasnya. Data yang disajikan
ini sewaktu waktu dapat digunakan oleh pihak
yang berkepentingan untuk menilai kinerja
ataupun aktivitas lainnya. Berikut ini adalah
contoh dari data yang dapat disajikan oleh
aplikasi SIMLOG.
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Tabel 11.1
Contoh Data
Rekapitulasi
Kejadian
Bencana Alam
Sumber:
Presentasi
Margowiyono
pada FGD
HIAN Tgl 27
Agustus 2014
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Tabel 11.2 Contoh Data
Rekapitulasi Instrument SIMLOG
Sumber: Presentasi
Margowiyono pada FGD HIAN
Tgl 27 Agustus 2014
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4. Sosialisasi dan Penerapan Sistem Aplikasi
SIMLOG
Penerapan SIMLOG juga tidak terlepas
dari tujuan pengembangan e-government.
Oleh karena itu sosialisasi aplikasi SIMLOG
ini sangat perlu dilakukan. Apalagi target
implementasi
penggunaan
sistem
ini
diharapkan sampai pada tingkat kabupaten/
kota se-Indonesia.
Penerapan sistem aplikasi SIMLOG bisa
dikatakan sebagai salah satu bentuk
pengembangan
e-government
dapat
meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan
efisiensi pada semua tingkatan pemerintahan.
Secara lebih detail, Electronic Government
for Developing Contries Report (2008)
mengemukakan bahwa tujuan pengembangan
e-govenment di antaranya adalah:
• Mengumpulkan data secara online;
sehingga
dapat
mengurangi
biaya
pengumpulan data dan mengotomatiskan
pemeriksaan kesalahan (error);
• Mengurangi biaya komunikasi dengan
masyarakat;
• Memudahkan pertukaran data di semua
tingkat pemerintahan, termasuk dengan sektor
swasta ataupun dengan lembaga swadaya
masyarakat;
• Memudahkan penggunaan data untuk
berbagai kepentingan;
• Mengurangi biaya publikasi dan distribusi
melalui publikasi online.
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Penerapan SIMLOG jaga tidak terlepas
dari tujuan pengembangan e-government.
Oleh karena itu sosialisasi aplikasi SIMLOG
ini sangat perlu dilakukan. Apalagi target
implementasi
penggunaan
sistem
ini
diharapkan sampai pada tingkat kabupaten/
kota se-Indonesia.
5. Perencanaan Anggaran Pengembangan
Sistem Aplikasi SIMLOG
Pengembangan teknologi tidak bisa lepas dari
anggaran pengadaan alat yang diinginkan.
Apalagi untuk sebuah sistem yang akan berjalan
dengan menggunakan teknologi sebagai
medianya, maka harus mempertimbangkan
aspek biaya/anggaran. Anggaran yang
direncanakan untuk mengembangkan sebuah
sistem meliputi perencanaan pengembangan,
pemilihan perangkat keras yang akan
menopang sistem, pengembangan sistem dan
juga tim pengembang dan pengelolanya.
Perlu diketahui SIMLOG penanggulangan
bencana merupakan alat bantu yang
digunakan untuk mendukung pelaksanaan
distibusi barang bantuan penanggulangan
bencana. Barang bantuan logistik ini sendiri
didanai dari dana APBN dan harus disalurkan
serta
dipertanggungjawabkan
kepada
sasaran penerima manfaat (dalam hal ini
korban bencana alam atau PMKS) dengan
bukti dokumen penerimaan atau berita acara
serah terima barang. Selain itu, dalam kondisi
tertentu barang bantuan logistik dapat didanai
melalui dana hibah Usaha Kesejahteraan
Sosial (UKS). Setiap barang bantuan logistik
baik barang persediaan/habis pakai dan
asset/barang milik negara diharapkan dapat
tercatat dengan baik dalam sistem informasi
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pengelolaan logistik yang tepat dan cepat
yang bersifat online antara pusat dan
provinsi. Mengingat pentingnya SIMLOG ini
maka perencanaan dan pengembangannya
dikerjakan secara serius dengan perencanaan
matang dan penganggaran yang sesuai.

C.

•

Manfaat

•
•
•
•
•

•

D.

Kendala

Sebuah sistem informasi dibangun tentunya
harus memberikan manfaat bagi pengguna.
Begitu juga pembangunan SIMLOG Penanggulangan Bencana ini. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial RI membangun SIMLOG ini untuk
memberikan kemudahan bagi penggunanya
dalam mendapatkan informasi yang tepat dan
akurat. Manfaat yang didapat dalam pemanfaatan SIMLOG penanggulangan bencana
adalah sebagai berikut:
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan logistik kedaruratan ke kabupaten/kota dan hingga ke kelompok sasaran;
Menghindari penyimpangan penggunaan
logistik;
Berkurangnya duplikasi data manajemen
logistik penanggulangan bencana;
Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap
barang logistik;
Tersedianya informasi secara lengkap dan
aktual kepada semua pihak yang terkait
dengan unsur-unsur logistik penanggulangan
bencana;
Terintegrasikannya semua pekerjaan yang
berkaitan dengan manajemen logistik penanggulangan bencana.

Pemanfaatan SIMLOG penanggulangan bencana
tentu tidak luput dari kendala. Kendala yang
dihadapi dalam pemanfaatan sistem ini bisa
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berasal dari sistem itu sendiri, perangkat lunak,
perangkat jaringan, manajemen pengelolaan
saat implementasi dan juga petugas yang
mengoperasikan sistem itu sendiri. Kendala
yang dihadapi saat pemanfaatan SIMLOG
penanggulangan bencana ini dilakukan adalah
sebagai berikut:
• Belum disusunnya standar operasional
prosedur (SOP) pemanfaatan SIMLOG
penanggulangan bencana. Akibatnya adalah
penyaluran bantuan menjadi kurang tepat
sasaran, kurang tepat waktu dan kurang tepat
kebutuhan;
• Laporan pertanggungjawaban dibuat manual,
yang akan sangat rentan serta rawan
terhadap kemungkinan hilang atau tercecer;
• Pemanfaatan SIMLOG penanggulangan
bencana masih belum bisa secara nasional
dan masih belum mengakomodir kebutuhan
untuk bencana mendadak diluar perhitungan;
• Sosialisasi penggunaan SIMLOG
penanggulangan bencana masih belum
menyeluruh karena masih seputar daerah
yang dijadikan pilot project saja yaitu dinas/
instansi sosial dari 27 (dua puluh tujuh)
kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat.

E.

Lesson Learned
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Pelajaran yang dapat diambil dari inovasi yang
telah dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial RI
adalah sebagai berikut:
• Inisiasi yang dikeluarkan harus diiringi dengan
komitmen yang kuat dari pihak pemerintah,
lembaga bantuan sosial swasta dan juga
masyarakat sebagai satu kesatuan;
• Perlunya pemilihan yang tepat terhadap sistem yang akan digunakan, temasuk fiturnya,
penggunaan perangkat keras yang mendukung sistem dan perangkat jaringan yang
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•
•

•

diperlukan;
Tersedianya anggaran untuk pengadaan sistem termasuk perangkat keras dan jaringannya dan juga pelatihan penggunaan sistem;
Perlu menyusun SOP penyesuaian ketika
mengalihkan manajemen pengelolaan yang
bersifat konvensional menjadi manajemen
pengelolaan berbasis teknologi;
Mempersiapkan SDM pengelola sistem dalam
bentuk pelatihan penggunaan sistem dan
SOP pelaksanaannya.
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XII

Inovasi Larasita

Kabupaten Karanganyar
Harditya Bayu Kusuma, S.Sos.,M.Si. & Abdul
Muis S.Sos., M.M.
Konsep pelayanan publik kepada masyarakat yang
hanya dari balik meja kantor dan terkesan kaku
harus berubah sesuai perkembangan kebutuhan
masyarakat dengan pelayanan publik yang proaktif
atau “jemput bola” dengan mendatangi langsung
masyarakat

A.

Latar Belakang

Konsep pelayanan
publik kepada
masyarakat yang
hanya dari balik
meja kantor
dan terkesan
kaku harus
berubah sesuai
perkembangan
kebutuhan
masyarakat
dengan pelayanan
publik yang proaktif
atau “jemput
bola” dengan
mendatangi
langsung
masyarakat

Pelayanan pemerintah dalam pelayanan publik
masih belum sesuai dengan konsep ideal dan
harapan masyarakat. Fakta ini dapat dilihat dari
berbagai pelayanan pemerintah daerah yang
masih terkesan lambat, berbelit-belit, memakan
waktu yang lama, cenderung statis dan kaku, serta
mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu,
pelayanan yang diberikan juga dilakukan dengan
“penjaga gawang” yang menunggu masyarakat
datang untuk meminta pelayanan. Kondisi tersebut,
berbanding terbalik dengan sifat masyarakat yang
cenderung dinamis dan bergerak maju. Sehingga
untuk efektifitas dan efisiensi layanan, pemerintah
dituntut untuk menyesuaikan diri dan tidak hanya
berdiam diri menunggu kedatangan masyarakat
di kantor pemerintah. Praktik pelayanan yang
meminta dilayani semacam ini bertentangan
secara mendasar dengan prinsip dasar dan tujuan
awal pelayanan itu dilakukan.
Konsep pelayanan publik seperti di atas perlu
diperbaiki melalui suatu inovasi untuk mendekatkan
pelayanan itu sendiri kepada masyarakat. Konsep
pelayanan publik kepada masyarakat yang
hanya dari balik meja kantor dan terkesan kaku
harus berubah sesuai perkembangan kebutuhan
masyarakat dengan pelayanan publik yang proaktif
atau “jemput bola” dengan mendatangi langsung
masyarakat. Dengan perubahan konsep tersebut,
maka pelayanan publik kepada masyarakat akan
lebih mudah dan lebih murah serta lebih cepat.
Pemikiran seperti di atas juga menjadi awal
perubahan pelayanan pertanahan (sertifikat
tanah) di Kabupaten Karanganyar. Persoalan
dalam pelayanan urusan pertanahan tidaklah
eksklusif menjadi milik Kabupaten Karanganyar
saja. Kementerian PAN dan RB (2013) mencatat
sejumlah persoalan pertanahan yang kerap
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…LARASITA
(Layanan
Rakyat Untuk
Sertifikasi Tanah)
menggunakan
konsep petugas
mendatangi
semua desa
secara berkala
(masyarakat)
untuk memberikan
pelayanan
pertanahan …….
pelayanan menjadi
mudah dijangkau,
murah, efektif dan
efisien

dikeluhkan masyarakat umum, yakni 1) kesulitan
masyarakat dalam mengakses pelayanan di
bidang pertanahan; 2) Biaya transportasi yang
dikeluarkan masyarakat sangat tinggi karena
harus datang berulangkali ke kantor BPN/
kantor pertanahan setempat; 3) Masyarakat
membutuhkan waktu pelayanan yang lama dalam
mengurus sertifikat tanah; 4) Jumlah tanah yang
bersertifikat kurang dari 100 bidang tanah; 5)
aksi percaloan yang marak di Kantor Pertanahan
setempat; dan 6) ketiadaan kerjasama antara
BPN/kantor pertanahan setempat dan pemda
dalam melayani masyarakat.
Menghadapi realita kondisi pelayanan yang
sedemikian buruk maka dikembangkan suatu
program yang bisa memperbaiki semua hal
tersebut. Program pelayanan tersebut dinamakan
LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi
Tanah), di mana konsepnya secara umum
adalah petugas akan mendatangi semua desa
(masyarakat) secara berkala untuk memberikan
pelayanan pertanahan. Masyarakat tidak perlu
datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten
Karanganyar tetapi hanya menunggu di desa
masing-masing sehingga pelayanan menjadi
mudah dijangkau, murah, efektif dan efisien.
Program LARASITA merupakan solusi inovatif
atas buruknya pelayanan bidang pertanahan yang
selama ini terjadi di Kabupaten Karanganyar.
Keterbukaan akses merupakan kata kunci dalam
inovasi ini, menekankan inisiatif mendatangi warga
masyarakat secara proaktif, melampaui batasanbatasan geografis di seluruh wilayah kabupaten.
Konsep pelayanan pertanahan yang mobile ini
cocok juga diimplementasikan di Kabupaten
Karanganyar yang memiliki kondisi geografis
yang terpisah satu sama lain, sulit dijangkau dan
Inovasi Larasita Kabupaten Karanganyar
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jalannya yang berliku-liku. Dengan demikian,
tujuan pemda agar pelayanan pertanahan secara
praktis, murah, dan mudah, serta bebas konflik
kepentingan horizontal antar warga masyarakat
dapat lebih diwujudkan bagi masyarakat.

B.

Strategi

Secara prinsip masyarakat memerlukan dokumen
pertanahan, berupa berbagai jenis akta atau
sertifikat tanah bagi keabsahan penggunaan dan
kepemilikannya. Kebutuhan ini seharusnya sejalan
dengan kepemilikan sertifikat/akta pertanahan
yang sesuai dengan jumlah petak tanah yang
digunakan dan dimiliki warga masyarakat.
Kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan
tingkat kepemilikan sertifikat/akta pertanahan
beranjak dari permasalahan internal birokrasi
yang menjadi disinsentif terhadap kemauan dan
kemampuan masyarakat mengurus dokumen
pertanahannya. Percaloan merupakan masalah
lain yang mengambil keuntungan dari kondisi
tersebut.
Permasalahan dan tantangan di atas sebenarnya
bertemu dengan peluang berupa perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dewasa
ini yang memungkinkan segala proses administrasi
dilakukan cepat dan efisien. Peluang lain tentu saja
potensi penghimpunan pajak bumi dan bangunan
(PBB) yang bisa berjumlah besar jika administrasi
pertanahan dilakukan dengan rapi, terlepas dari
domain kewenangan penghimpunan pajak berada
di tingkat pemerintah atau pemerintahan daerah.
Permasalahan dan peluang ini menemukan jalan
tengah solutif berupa terobosan program untuk
mendatangi warga masyarakat secara langsung.
Keterhambatan
geografis
dan
prosedural
diharapkan terpecahkan dengan mekanisme
pelayanan yang “menjemput bola” dengan
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daya dukung TIK yang memproses aplikasi
permohonan masyarakat secara cepat, real time,
dan efisien. LARASATI diwujudkan tidak hanya
sebagai program inovasi tetapi juga strategi
untuk mengatasi persoalan klasik dalam dunia
pertanahan, terutama di era otonomi daerah.

C.

Dimensi-dimensi
Inovasi

1. Inovasi Konsep
Gagasan yang mendasari inovasi pelayanan
pertanahan “jemput bola” pada LARASITA
diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Karanganyar, H. M. Rukyat dan
Bupati Karanganyar Hj. Rina Iriani pada
2006. Muatan inti gagasan ini sederhana:
jika masyarakat tidak mendatangi kantor
pertanahan/BPN untuk mengurus tanah,
petugaslah yang mendatanginya. Gagasan
inilah yang memunculkan konsep mobilitas
pelayanan, terjun langsung ke tengah-tengah
warga masyarakat.
Konsep di atas merupakan sebuah terobosan
inovatif
dengan
mempertimbangkan
setidaknya tiga hal. Pertama, konsep mobilitas
ini merombak tradisi kekakuan birokrasi
yang mengedepankan posisinya sebagai
penguasa (ambtenaar) daripada pelayan
masyarakat; masyarakat mendatangi birokrasi
merupakan fenomena umum hampir seluruh
sektor pelayanan di negara berkembang.
Kedua, konsep ini benar-benar menghadirkan
kebaruan dalam pengertian sebenarnya,
bahwa hingga buku ini ditulis praktik mobilitas
pelayanan masih langka ditemukan, baik
di lingkungan pemerintah maupun sektor
swasta. Ketiga, konsep ini menghadirkan jalan
tengah paling mumpuni dan kompromistis
antara keterhambatan geografis, keterbatasan
masyarakat dalam mengakses teknologi
Inovasi Larasita Kabupaten Karanganyar
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informasi dan komunikasi (TIK), serta prosedur
baku birokrasi. Daripada menghadirkan
sebuah portal yang mesti diakses warga
dengan bermodalkan akses dalam jaringan
(online), pemda memenuhi kebutuhan
warga dengan mendatanginya dengan tanpa
mengabaikan daya dukung TIK.
Esensi LARASITA sebenarnya lebih dari
sekadar pelayanan administrasi pertanahan.
Program inovasi ini mengandung konsep yang
strategis bagi keberlangsungan perubahan tata
kelola pemerintahan dalam konteks daerah
bercorak agraris. LARASITA merupakan
upaya menyiapkan masyarakat dalam
pelaksanaan reformasi agraria, mendampingi
dan memberdayakan masyarakat dalam
bidang pertanahan, melakukan pendeteksian
awal atas tanah-tanah yang terlantar dan
terindikasi bermasalah, fasilitasi penyelesaian
tanah bermasalah yang dapat diselesaikan
di lapangan, menyambungkan program
BPN RI dengan aspirasi yang berkembang
di masyarakat dan mempercepat proses
legalisasi aset tanah masyarakat.
Konkretisasi konsep inovatif dilakukan melalui
kebijakan dan regulasi, yakni SK Bupati
No. 590/554 Tahun 2006, pedoman BPN
Kabupaten Karanganyar tentang layanan
LARASITA, kebijakan DPRD Kabupaten
Karanganyar terkait penetapan alokasi
anggaran dalam APBD untuk mendukung
LARASITA.
2. Inovasi Metode/Proses
Kebaruan metode/proses penyelenggaraan
pelayanan
pertanahan
di
Kabupaten
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Karanganyar dilakukan melalui prosedur
operasi standar yang lebih sederhana dan
menekankan respons cepat di lapangan.
Hal ini merupakan konsekuensi logis dari
mobilitas pelayanan untuk mendatangi warga
masyarakat secara langsung di lingkungan
tempat tinggal mereka.
Berubah dari pelayanan di kantor yang
statis, LARASITA mengandalkan pola
pelayanan bergerak (mobile) sehingga dapat
dikatakan juga sebagai kantor pertanahan
yang berjalan. Hal ini dimungkinkan karena
LARASITA menggunakan sebuah mobil yang
dilengkapi dengan fasilitas sistem teknologi
informasi dan komunikasi yang terhubung
secara on-line untuk melayani masyarakat
dalam bidang pertanahan. LARASITA yang
dilengkapi jaringan internet dan sebagai
penunjang operasional lapangan bertujuan
untuk membantu masyarakat yang berdomisili
jauh dari kantor pertanahan (BPN) agar lebih
mudah mengurus dokumen kepemilikan
tanah.
Jika
memperbandingkan kedua prosedur
operasi standar (SOP) antara yang diterapkan
LARASITA dan BPN/kantor pertanahan secara
umum, prosedur LARASITA menyederhanakan
proses di empat loket kantor pertanahan
menjadi satu loket saja untuk kemudian
ditindaklanjuti di kantor pertanahan (back
office). Kedua gambar berikut menunjukkan
perbedaan signifikan antara kedua prosedur
operasi standar yang dimaksud.
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Gambar 12.1 Alur proses dalam LARASITA

Gambar 12.2 Alur proses di
Kantor Pertanahan

336 |

Inovasi Larasita Kabupaten Karanganyar

Sumber: Perka. BPN No. 18
Tahun 2009

Perubahan SOP menjadikan masyarakat
hanya memerlukan paling banyak dua kali
berinteraksi dengan kantor pertanahan
melalui tim operasional LARASITA, yakni
saat mengajukan aplikasi dan peninjauan
lapangan (Baktiar, 2009). Dalam proses ini
masyarakat tidak perlu mendatangi kantor
pertanahan karena justru didatangi langsung
oleh LARASITA, termasuk penyerahan
sertifikat atau dokumen pertanahan lainnya.
Prosedur di kantor pertanahan selain yang
diproses melalui LARASITA bisa menjadikan
masyarakat menempuh tiga hingga lima
kali kedatangan ke kantor pertanahan untuk
keseluruhan proses pengurusan tanah.
Perubahan SOP menjadikan administrasi
pertanahan LARASITA hanya memerlukan
sedikit sumber daya pegawai, yakni seorang
manajer operasional yang mengelola dan
mengawasi seluruh kegiatan di lapangan,
seorang operator pemberkasan dan data
entry, seorang bendahara, ditambah seorang
pengemudi mobil.
3. Inovasi Produk
Sebagai
pelayanan
berjalan
(mobile),
LARASITA dioperasikan dengan mobil
yang dilengkapi sistem aplikasi pelayanan
LOC (Land Office Computerization) yang
memanfaatkan
teknologi
nirkabel/WiFi (online) yang berfungsi sebagai loket
pelayanan (front office) di kantor pertanahan.
LOC (Land Office Computerization) dilengkapi
dengan peralatan:
a. Central node (kantor pertanahan), terdiri
atas: tower setinggi 60 m, wireless Radio
Inovasi Larasita Kabupaten Karanganyar
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Antenna Omni2,4 Ghz dan Amplifier
outdoor.
b. Client node (unit mobil LARASITA),
terdiri atas: laptop mobile, printer,
Antenna Grid 2,4 Ghz, Wireless Radio,
Optional Outo Motor Antenna, Swit hub,
Amplifier 1000mW outdoor dan peralatan
pendukung lainya.
(Sumber: Kantor Pertanahan
Karanganyar, 2009)

Gambar 12.3 Alur Komunikasi
Data LARASITA
Sumber: www.bpn.go.id diakses
11 September 2014
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Dengan penggunaan fasilitas internet, apa
yang terjadi dan diproses dalam LARASITA
akan terekam langsung ke kantor. Seluruh
tahapan mulai pendaftaran, data entry dan
pemrosesan langsung terekam di kantor
pertanahan. Data dan berkas yang terjadi
dalam proses layanan dari mobil langsung
terdata di kantor pertanahan setempat.
Keamanan lalu intas datapun lebih terjamin
dengan dipergunakannya Virtual Private
Network (VPN) (www.bpn.go.id).

Inovasi Larasita Kabupaten Karanganyar

Tidak hanya one-day service, LARASITA
menyediakan pelayanan malam hari. Serupa
dengan program reguler pada jam kerja siang
hari, LARASITA malam merupakan layanan
yang dilakukan pada malam hari seiring
dengan lahirnya program Layanan Terpadu
Malam Hari Pemerintah Daerah.
4. Inovasi Hubungan
Kolaborasi menjadi salah satu simpul kunci
pengembangan
pelaksanaan
program
inovasi LARASITA. Kantor pertanahan/BPN
Kabupaten Karanganyar sebagai instansi
vertikal tidak terjebak pada kecenderungan
ego sektoral sehingga melibatkan pemda
dalam hal ini merupakan kebutuhan krusial.
Selain saling mendukung dalam penerbitan
regulasi, kedua belah pihak juga bersepakat
untuk berbagi beban pembiayaan melalui pos
anggaran yang dimilikinya. Kantor pertanahan/
BPN Kabupaten Karanganyar menanggung
pembiayaan
dalam
biaya
operasional
dan pelatihan LOC bagi tim LARASITA,
sementara pemda menanggung beban
anggaran penyediaan sarana dan prasarana.
Inovasi hubungan ini menjadikan pola kerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah di
Kabupaten Karanganyar berlangsung dinamis
dan produktif, tidak terhambat sekat-sekat
kewenangan dan prosedur birokrasi lainnya.
Selain memperkenalkan kebaruan dalam
hubungan
antar
organ
administrasi
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah,
program LARASITA juga mengedepankan
inovasi hubungan dengan masyarakat. Karena
kebutuhannya untuk menjawab kebutuhan
interaksi dengan masyarakat melalui suatu
Inovasi Larasita Kabupaten Karanganyar
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interface, aplikasi teknologi informasi dan
komunikasi dibuat dalam pola interaksi dua
arah antara unit operator LARASITA dan
masyarakat. Selain itu, karena menggunakan
teknologi
informasi
dan
komunikasi,
interoperabilitas
dimungkinkan
sehingga
proses administratif berjalan real time dengan
kantor pertanahan/BPN Karanganyar dan
Badan Pertanahan Nasional (pusat). Pada
gilirannya pelayanan dilakukan secara lebih
cepat, one-day service. Kebaruan pola ini
menempatkan masyarakat sebagai pemangku
kepentingan yang diakui keberadaannya
dibandingkan diposisikan sebagai kalangan
pemohon. Dengan menjemput kebutuhan
masyarakat, masyarakat dianggap sebagai
subyek yang dilayani oleh birokrasi, bukan
yang melayani birokrasi.

D.

Manfaat
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Berbagai hal positif telah dicapai dengan
penerapan inovasi pengurusan sertifikat tanah
di Kabupaten Karanganyar melalui LARASITA.
Indikator yang paling menonjol tentu saja
adalah peningakatan jumlah tanah bersertifikat
di Kabupaten Karanganyar. Zulfianti (2010)
mencatat lonjakan jumlah masyarakat yang
mendaftarkan sertifikat melalui LARASITA
yang mencapai 8.000 pemohon hingga
setahun setelah penerapannya pada 2006,
jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang
hanya 2.000 pemohon. LARASITA juga
memutus mata rantai percaloan pertanahan
yang biasanya berkolusi dengan aparat
pemerintah. LARASITA juga menjadi bentuk
kolaborasi yang menguntungkan kedua
belah pihak antara pemerintah melalui kantor
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pertanahan dan pemda setempat. Tidak
hanya koordinasi yang semakin baik dalam
penyelenggaraan pelayanan tetapi juga
sharing dalam pembiayaan kegiatan.

E.

Lesson Learned

Dari keberhasilan inovasi LARASITA yang
telah dijelaskan di atas, ada beberapa hal
yang dapat dijadikan pembelajaran dalam
melakukan terobosan/inovasi bagi upaya
keberlanjutannya dan replikasi inovasi di
daerah lain.
Pertama,
komitmen
pimpinan
tetap
merupakan prakondisi bagi pelaksanaan
dan keberlanjutan inovasi sektor publik.
LARASITA berjalan sukses dengan diawali
komitmen konkret kepala kantor pertanahan/
BPN dan bupati Karanganyar. Tidak hanya
itu, komitmen Kepala BPN (Pusat) diwujudkan
dengan menjadikan LARASITA Kabupaten
Karanganyar sebagai model bagi replikasi di
daerah lain di Indonesia dengan penambahan
akses 1.832 unit pelayanan pertanahan.
Namun, komitmen ini pun tidak mesti
diterjemahkan sebagai pengarusutamaan
satu sektor atas sektor lainnya. Kolaborasi
gagasan memerlukan kesediaan para
pimpinan untuk bisa berbagi beban kegiatan
dan pembiayaan agar daya dukung yang
menguntungkan kedua belah pihak dapat
terwujud.
Kedua, secara prinsip mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat mesti dilaksanakan
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dalam bentuk yang sebenarnya, yakni
secara proaktif mendatangi masyarakat dan
mengartikulasi aspirasi yang dimilikinya. Pada
dasarnya masyarakat merupakan pemangku
kepentingan yang menjadi mitra kerja
potensial pemerintah, terutama di tingkat lokal.
Dengan penyederhanaan prosedur birokrasi
dan menyesuaikan prosedur operasi standar
(SOP) sesuai konteks keadaan masyarakat
setempat, target kinerja pembangunan dapat
lebih tercapai.
Ketiga, inovasi sebenarnya tidak memerlukan
bentuk kelembagaan yang rumit, biaya
melampaui kapasitas anggaran, serta sarana
dan prasarana yang paling mutakhir. Inovasi
bisa dimulai dari gagasan ringan dan cara-cara
merealisasikan yang sederhana. Kemauan
mengembangkan diri dan belajar cepat sesuai
tuntutan masyarakat merupakan prasyarat
agar inovasi berkembang dan berkelanjutan.
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BAB

XIII

Epilog: Inovasi Itu
Sederhana
Suripto, S.Sos., M.A.B., & Antonius Galih
Prasetyo, S.I.P., M.A.
Inovasi adalah sederhana. Setiap orang,
kelompok dan organisasi memiliki kesempatan
yang sama untuk melakukan inovasi. Setiap
sesuatu hal dilakukan dengan memiliki nilai
tambah dapat dikatakan telah melakukan inovasi.
Inovasi itu dapat hanya menggunakan sumber
daya yang ada. Tiga tips langkah “mudah”
inovasi yakni berhenti berencana dan lakukan,
internalisasi dan sosialisasi, berani menanggung
risiko.

I

novasi menjadi “mantra” paling ampuh untuk
penyelesaian berbagai permasalahan, baik
pada level individu, organisasi, maupun negara,
sehingga inovasi menjadi hal yang diimpikan
banyak orang dan organisasi untuk menyelesaikan
masalah yang dihadapinya dengan cara
baru yang lebih efektif. Namun, harapan dan
realitasnya berbeda karena masih banyak dari
kita yang mengalami kesulitan untuk memulai,
melaksanakan, dan memelihara inovasi. Salah
satu penyebabnya karena sering kali sebagian
dari kita masih beranggapan bahwa inovasi adalah
sesuatu yang luar biasa, membutuhkan teknologi
tinggi, rumit dan lain sebagainya. Persepsi
tersebut sering kali menjadi “jebakan” dalam
tembok labirin yang mengakibatkan kebingungan
untuk bertindak bahkan menghentikan seseorang
untuk berinovasi. Pada bagian akhir dari buku ini,
pembaca akan diajak untuk melihat bahwa inovasi
itu sederhana dan mudah dilakukan sehingga
setiap orang dapat melakukannya.

A.

Inovasi Itu
Sederhana
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Scott D. Anthony seorang pakar inovasi
memperkenalkan pengertian inovasi sebagai
sesuatu yang berbeda dan berdampak. “Sesuatu
yang berbeda” dapat juga diartikan sebagai
“alternatif solusi”. Dengan demikian, inovasi juga
dapat dikatakan sebagai alternatif solusi atau
tindakan dalam menyelesaikan permasalahan.
Dengan pemahaman ini inovasi dapat dikatakan
berada di setiap tempat, setiap waktu, setiap urusan,
dan setiap orang/organisasi. Setiap tempat artinya
tidak hanya terbatas pada perkotaan, organisasi
modern, organisasi swasta/pemerintah, melainkan
dapat pula dilakukan di semua tempat termasuk
pedesaan/kampung yang sangat terpencil. Setiap
waktu artinya inovasi dapat dilakukan setiap saat
dan tidak terpaku pada waktu, hari, minggu, bulan,

Inovasi dapat
dikatakan berada di
setiap tempat, setiap
waktu dan setiap
urusan dan setiap
orang/organisasi

atau tahun tertentu. Setiap urusan berarti inovasi
ini tidak hanya untuk bidang atau urusan tertentu,
tetapi setiap urusan atau bidang dapat menciptakan
inovasi, misalnya pertanian, pertambangan,
pendidikan, manajemen, perencanaan, evaluasi,
dan lain sebagainya.
Beberapa contoh inovasi yang juga sebagai
alternatif solusi antara lain Kantor BPN dan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar memberikan
alternatif solusi pelayanan dalam membuat
sertifikat tanah dengan proaktif “jemput bola”
dengan pelayanan Larasita, di mana sebelumnya
pelayanan pembuatan sertifikat harus mendatangi
Kantor BPN Karanganyar. Alternatif solusi
pelayanan Larasita memberikan pelayanan yang
lebih mudah dan lebih murah serta lebih cepat.
Contoh lainnya, inisiatif Heri Puji Utami dan Kepala
DKP Kota Malang Wasto dalam membangun Bank
Sampah Malang yang menciptakan solusi aternatif
dalam manajemen sampah, dan lain-lain.
Siapa pun dapat melakukan inovasi, karena
inovasi bukan hanya milik orang-orang jenius,
perusahaan besar, pimpinan atau bos, organisasi
pemerintah, businessman dan lain sebagainya.
Setiap orang, kelompok, dan organisasi memiliki
kesempatan yang sama untuk melakukan inovasi
di bidang masing-masing. Bahkan organisasi
pemerintah yang memiiki aturan yang sangat detail
dan rumit masih memiliki ruang untuk melakukan
inovasi. Beberapa aturan yang secara esensi
memberikan ruang antara lain UUD 1945, UU
Pemerintah Daerah, UU Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, UU Pelayanan Publik
serta peraturan turunannya, dan lain sebagainya.
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Meskipun tidak secara langsung, dalam UUD 1945
yang dapat dimaknai secara implikatif sebagai
pasal yang mendorong pelaksanaan inovasi antara
lain Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah,
terutama ayat 2 (“Pemerintah daerah provinsi,
daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan), ayat 5
(“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintahan Pusat), dan ayat 6 (“Pemerintahan
daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi dan tugas pembantuan.”), Pasal 28C
ayat 1 (“Setiap orang berhak mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.”), dan Pasal 31
ayat 5 (pemerintah memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia).
Selain di dalam konstitusi, ruang untuk melakukan
inovasi juga telah dibuka di dalam berbagai
undang-undang. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (telah diubah dengan UU
No. 23 tahun 2014) menjelaskan secara rinci
mengenai ruang-ruang inovasi yang dapat ditapaki
pemerintah daerah melalui pemberian tugas dan
wewenang yang diberikan secara luas kepadanya,
sebagaimana telah dijabarkan dalam Bab XXI
Inovasi Daerah mulai dari Pasal 386 sampai
dengan pasal 390. Ada juga misalnya UU No. 36
Tahun 2010 tentang Rumah Sakit yang mengatur
bahwa seluruh rumah sakit milik pemerintah,
348 |

Inovasi Itu Sederhana

tata kelolanya menggunakan model badan
layanan umum (BLU), yakni penggunaan dan
pemanfaatan keuangannya terpisah dari APBN.
Ketentuan tersebut merupakan sebuah inovasi
karena dengan model BLU, maka rumah sakit
dapat lebih fleksibel, leluasa, dan berkomitmen
dalam memberikan pelayanan kesehatan yang
terjangkau dan berkualitas.
Beberapa daerah yang dinilai cukup inovatif dan
telah menerima Indonesian Government Award
antara lain Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi
Selatan (Kategori Tata Kelola Pemerintahan);
Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat
(Kategori Pelayanan Publik); Bupati Lamongan,
Provinsi Jawa Timur (Kategori Pemberdayaan
Masyarakat) dan Bupati Bantaeng, Provinsi
Sulawesi Selatan (Kategori Daya Saing Daerah).
Selain itu juga ada Kabupaten Serdang Bedagai,
Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta,
Kabupaten Badung, Kabupaten Lombok Timur,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Palu,
Kabupaten Maluku Tengah. Contoh lainnya
inovasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang melahirkan 110 inovasi
unggulan BUMN yang diikuti 43 BUMN. Beberapa
katagori inovasinya antara lain The Best Product
Innovation of Infrastructure Sector dengan inovasi
IndiFinance, The Best Technology dengan inovasi
Indigo, dan The Best Corporate Innovation Culture
& Management 54.

54 BUMN Innovation Award
http://www.telkom.co.id/bumninnovation-award.html diakses 21
Oktober 2014

Dalam lingkungan instansi pemerintah, inisiator
inovasi sering melekat pada pimpinan instansi/
unit. Sebagai contoh: inovasi LARASITA digagas
oleh M. Rukyat pada tahun 2006 selaku Kepala
Kantor BPN Kabupaten Karanganyar dengan Rina
Iriani selaku Bupati Karanganyar. Bank Sampah
Malang diinisiasi oleh Heri Puji Utami dan Wasto
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sebagi Kepala DKP Kota Malang. Contoh lainnya,
Rightsizing Lembaga Administrasi Negara diinisiasi
oleh Agus Dwiyanto selaku Kepala Lembaga
Administrasi Negara. Fenomena ini tentunya
merupakan hal yang lumrah, tetapi inisiatif inovasi
dapat muncul dari berbagai level pimpinan
dan bahkan dari pegawai terendah. Sebagai
laboratorium inovasi, Lembaga Administrasi
Negara melalui Tim Review Pembaharuan Sistem
iklat Aparatur yang dipimpin Adi Suryanto juga
telah berinovasi dan menghasilkan program
“proyek perubahan” untuk setiap peserta Diklat
Pimpinan, di mana program tersebut mewajibkan
peserta untuk menciptakan inovasi atau alternatif
solusi dalam memecahkan permasalahan di
instansinya masing-masing sesuai level dan
kewenangannya. Bahkan untuk calon PNS
yang mengikuti program Prajabatan juga harus
mampu melahirkan usulan alternatif solusi dalam
perbaikan kerja di unitnya, sebagai aktualisasi
dari perannya sebagai the guardian of the state
atau pengawal negara. Konsep ini digagas oleh
Tri Widodo Wahyu Utomo sebagai pengawal mata
diklat Aktualisasi Pengetahuan Peran PNS dalam
NKRI. Hal ini menunjukan bahwa setiap level di
instansi pemerintah dapat melakukan inovasi.

Jika setiap sesuatu
hal dilakukan dengan
memiliki nilai tambah
dapat dikatakan telah
melakukan inovasi
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Inovasi begitu sederhananya, jika setiap sesuatu
hal dilakukan dengan memiliki nilai tambah dapat
dikatakan telah melakukan inovasi. Atau bahkan
melakukan imitasi atau meniru sesuatu hal dapat
juga dikatakan telah melakukan inovasi, di mana
inovasi memiliki sifat geospasial. Artinya, di
wilayah tertentu sesuatu hal tidak disebut sebagai
inovasi tetapi di tempat lain sebagai inovasi.
Sebagai contoh monorel untuk Singapura saat
ini tidak dikatakan inovasi transportasi umum,
tetapi jika hal tersebut ditetapkan di Indonesia
dapat dikatakan sebagai inovasi. Anjungan Tunai

Inovasi itu sederhana
karena menggunakan
sumber daya yang
ada

55 Anjungan Tunai Mandiri
(ATM) yang pertama di
Somalia mulai beroperasi di
ibukota Mogadishu http://
www.bbc.co.uk/indonesia/
majalah/2014/10/141007_bisnis_
somalia diakses 21 Oktober 2014

Mandiri (ATM) mungkin untuk Indonesia bukan
lagi sebuah inovasi, tetapi untuk negara seperti
Somalia menjadi sebuah inovasi perbankan,
bahkan ada masyarakat yang memberikan
komentar: “Saya berada di Somalia lebih lama dari
rencana awal jadi saya kehabisan uang tunai. Saya
tidak percaya ketika saya mendengar ada ATM
baru,”55 Dengan kata lain, hampir setiap inovasi
khususnya dalam lingkungan pemerintahan
sudah memiliki pengetahuan yang dapat dirujuk
dari berbagai tempat, baik di dalam negeri atau
luar negeri yang dapat dijadikan contoh. Apalagi
dengan dukungan informasi teknologi yang sudah
sangat terbuka, yang memudahkan hampir setiap
orang untuk mengakses segala informasi yang
dibutuhkan. Bahkan sebagai upaya menyebarkan
semangat inovasi bidang administrasi negara,
LAN menerbitkan berbagai produk seperti buku
Handbook Inovasi Administrasi Negara, e-direktori
Inovasi Administrasi Negara, portal, dan lain
sebagainya.
Inovasi itu sederhana karena menggunakan
sumber daya yang ada. Seringkali menjadi alasan
“orang/organisasi untuk membenarkan dirinya
untuk berhenti ditempat dan tidak melakukan
perubahan”. Yang perlu ditekankan bahwa
keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh
melimpahnya sumber daya yang dimiliki oleh
orang/organisasi bahkan negara. Bahkan kita bisa
bercermin diri dari posisi Indonesia dalam inovasi
berdasarkan laporan Global Innovation Index (GII)
tahun 2013 “The Local Dynamics of Innovation”
menempatkan Indonesia hanya menduduki
peringkat ke 85 dari 142 negara. Dan, salah satu
penyebab rendahnya inovasi di Indonesia adalah
comfort zone limpahan kekayaan alam. Ayat
Supriyatna dalam sebuah obrolan ringan pernah
menyampaikan bahwa Keberhasilan inovasi
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sangat ditentukan dari tingkat “kreatif atau kere
aktif (miskin aktif)” artinya bagaimana orang/
organisasi dapat memanfaatkan sumber daya
yang terbatas dengan hasil yang paling maksimal.

B.

Langkah Mudah
Berinovasi

Kekayaan Indonesia
tidak hanya sumber
daya alam saja yang
memang sudah
menjadi “hadiah
tuhan”. Tetapi saat ini,
Indonesia juga sedang
mendapatkan “bonus
demografi”
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“Inovasi itu mudah”. Meskipun sebagian orang
berpendapat bahwa inovasi tidak mudah, hal ini
tentunya tidak terbantahkan karena untuk menemukan sebuah invensi sangat membutuhkan sumber daya yang relatif besar. Dari setiap temuan
invensi tersebut juga meninggalkan jejak-jejak
yang dapat dipelajari oleh berbagai pihak. Inovasi
itu mudah dalam arti dapat belajar dari berbagai
sumber pengetahuan yang sudah ada. Sehingga
para inovator penerusnya hanya mengikuti atau
memilih langkah lainnya untuk menciptakan inovasi. Beberapa hal yang dapat mempermudah dalam
berinovasi di Indonesia sebagai berikut :
•

Kekayaan sumber daya
Kekayaan Indonesia tidak hanya sumber
daya alam saja yang memang sudah menjadi
“hadiah Tuhan”. Tetapi saat ini, Indonesia juga
sedang mendapatkan “bonus demografi” atau
zaman keemasan tenaga Kerja. Dan sebagian
kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat dikatakan sangat baik dan kreatif. Sebagai contoh antara lain : B.J. Habibie pencipta
teori, faktor dan metode Habibie (teknologi
pesawat terbang); I Gede Ngurah Wididana
pencipta formula minyak oles bokhasi, Mulyono Pangestu menciptakan teknik ekonomis
pembekuan sperma, Puji Selamet Arif menciptakan motor listrik hemat energi, Saverius
Nurak menciptakan mesin pompa tangan
berkekuatan tinggi, Sutjipto dan Ryantori menciptakan konstruksi fondasi sarang laba-laba,

Yanto Lunardi Iskandar menciptakan obat
HIV dan metode peningkatan hematopoiesis,
Yudi Utomo Imardjoko menciptakan kontainer
limbah nuklir. Selain itu, Indonesia sering memenangi berbagai lomba karya ilmiah tingkat
internasional seperti pada acara 21st International Conference for Young Scientists (ICYS)
yang diselenggarakan pada 17-23 April 2014
di Belgrade, Serbia. Indonesia berhasil memborong dua medali emas (matematika dan
ekologi), dua medali perak (ilmu hayati dan
ekologi), dua medali perunggu (matematika
dan ekologi), satu penghargaan khusus (ilmu
komputer) dan penghargaan poster ilmiah terbaik56. Potensi ini tentunya akan mempermudah dalam menemukan sumber daya manusia
atau calon inovator yang dibutuhkan.
•

56 Siswa Indonesia Raih 6
Medali di Lomba Karya Ilmiah
Internasional ICYS, Serbia
sumber
http://indonesiaproud.
wordpress.com/2014/04/23/
siswa-indonesia-raih-6medali-di-lomba-karya-ilmiahinternasional-icys-serbia/diakses
21 Oktober 2014
57 S Indonesia Peringkat
8 Dunia Pengguna Internet
Terbesar sumber http://
techno.okezone.com/
read/2014/05/13/55/984151/
indonesia-peringkat-8-duniapengguna-internet-terbesar
diakses 21 Oktober 2014

Teknologi informasi dan komunikasi
Teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah tool yang dapat mengakselerasi
inovasi, di mana internet merupakan “gudangnya informasi” yang sangat kaya dan mudah,
sehingga akan mempermudah para inovator untuk mengakses berbagai informasi dan
pengetahuan yang dibutuhkan. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),
mencatat bahwa triwulan pertama tahun
2014, masyarakat pengguna internet di Indonesia mengalami meningkat 82 juta orang
dan menempati peringkat 8 dunia. Sedangkan
dalam media sosial khususnya Facebook Indonesia menempati peringkat 4 besar dunia.
Penetrasi peningkatan pengguna internet di
Indonesia adalah 28 persen57. Dan, menurut
Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika)
Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary
mengatakan bahwa 80 persen penggunanya
Inovasi Itu Sederhana

| 353

adalah para remaja berusia 15-19 tahun.
Kemanfaatan atau keuntungan teknologi informasi dan komunikasi dalam inovasi antara lain
sebagai berikut :
• Mempercepat dan mempermudah dalam
komunikasi;
• Kemudahan dalam mengakses informasi
dan pengetahuan secara cepat;
• Mempermudah pembelajaran dengan elearning;
• Menciptakan peluang baru dalam
berbagai pekerjaan;
• Mempermudah transaksi keuangan
dengan e-commerce;
• Mempermudah promosi dan sosialisasi;
• Mempermudah pelayanan publik baik
pemerintahan (e-government) atau
lembaga pelayanan publik lainnya;
• Meningkatkan efisiensi sumber daya.
•

Orientasi stakeholders/pelayanan publik
Tujuan akhir dari inovasi adalah bukan hanya
terwujudnya inovasi itu sendiri, kemanfaatan
dari inovasi bagi stakeholders/pelayanan publik. Dengan demikian sangat penting bagi para
calon innovator untuk mengidentifikasi dan
memilih kebutuhan stakeholders/pelayanan
publik. Ini tentunya sebagai upaya menghindari kesia-siaan inovasi yang akan dilakukan.

•

Inovator berkarakter
Seorang inovator umumnya menurut The
Innovation Secrets of Steve Jobs memiliki
karakter visioner dan berpikir beda, mencintai pekerjaannya, bekerja keras dan cerdas,
merekam perjalanan, mampu mengimplementasikannya. Visioner artinya berpikir strate-
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gis untuk mendapatkan manfaat lebih besar
di masa depan. Untuk itu perlu memandang
dengan cara yang berbeda, berpikir berbeda
dalam artian mampu menggunakan otak kiri
dan kanannya secara seimbang. Mencintai pekerjaan artinya melakukannya dengan
hasrat (passion), sehingga tidak merasakan
adanya paksaan dalam melaksanaan pekerjaan (job stress). Bekerja keras dan cerdas bukan berarti workaholic yang melupakan atau
mengabaikan lainnya, tetapi bekerja dengan
menggunakan pemikiran kreatif secara optimal serta kemauan untuk belajar. Merekam
perjalanan artinya mengabadikan karya dan
pelayanan yang dapat dikenang publik dalam
jangka waktu yang lama. Mampu mengimplementasikan artinya mampu menterjemahkan
masalah rumit dan teknis ke dalam bahasa
yang sederhana dan mudah dipahami, bahkan
oleh orang-orang dengan tingkat pendidikan
yang rendah.
•

Komitmen, integritas, dan akuntabilitas
Dalam berinovasi beberapa prinsip mutlak
yang wajib dilakukan adalah komitmen, integritas dan akuntabilitas. Komitmen merupakan
tekad yang kuat dalam bertindak sesuai dengan yang telah direncanakan. Tekad tersebut
dalam lingkup inovasi administrasi negara
dapat berwujud dukungan kebijakan, anggaran dan sumber daya lainnya. Dengan bentuk komitmen seperti itu, maka akan meningkatkan kepercayaan diri dan semangat kerja
dari tim inovasi. Integritas merupakan satunya kata dan perbuatan, nilai sangat penting
untuk memberikan kesamaan dan kejelasan
untuk diri sendiri maupun tim dalam menjalankan inovasi. Selanjutnya, akuntabilitas artinya
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bahwa inovasi yang dihasilkan dapat dipertanggujawabkan kepada yang berwenang
atau berbagai pihak atau publik bahkan pada
diri sendiri.
Selanjutnya, tips langkah mudah inovasi khususnya dalam pelayanan publik di lingkungan pemerintah antara lain sebagai berikut:
•

Berhenti merencanakan dan lakukan
Perencanaan yang baik telah menyelesaikan
sebagian dari pekerjaan, tetapi perencanaan
yang tidak dilaksanakan adalah “nol besar”.
Mimpi harus diwujudkan dalam langkah nyata.
Sebagai contoh, perencanaan pembangunan
monorel, subway, waterway Jakarta sudah
cukup baik dalam perencanaan manajemen
transportasi terintergrasi yang dibuat sejak
Gubernur Sutiyoso sampai saat ini masih berhenti. Sehingga Jokowi sempat menegaskan
“sudah saatnya tidak berteori. “Apa yang kita
sudah ketahui segera kita laksanakan. Kita
merencanakan sudah banyak sekali. Pelaksanaannya yang kurang”.58 Tindakan mengutamakan implementasi juga dilakukan oleh
Jack Welch CEO di General Electric membongkar semua proses perencanaan strategis
menghentikan perencanaan dan mulai untuk
mempersiapkan tindakan, perencanaan akan
beradaptasi dengan perubahan secara real
time.

•
58 Jokowi: Kita Ini
Banyak Perencanaan,
Pelaksanaan Kurang! Sumber
http://beritajatim.com/
haji_2014/211911/jokowi:_kita_
ini_banyak_perencanaan,_
pelaksanaan_kurang!.html#.
VEavtVdL9yI diakses 21 Oktober
2014
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Internalisasi dan sosialisasi.
Membagi ide dan gagasan dalam inovasi
sangat penting. Internalisasi dibutuhkan untuk menciptakan kesamaan cara pandang
dari seluruh tim dalam melahirkan sebuah
inovasi. Dengan demikian, setiap anggota tim
akan mampu memposisikan diri pada peran

masing-masing sehingga dapat menciptakan
sistem kerja yang efektif dan efisien. Sedangkan sosialisasi berguna untuk mendapatkan respons atau partisipasi stakeholders/
masyarakat terhadap inovasi terebut. Kualitas
komunikasi dalam sosialisasi menjadi sangat
penting, terutama untuk mengemas pesan
terhadap stakeholders yang merasa dirugikan atau keluar dari comfort zone suatu inovasi. Kombinasi aktivitas ini akan melahirkan
nilai tambah sesuai kebutuhan stakeholders/
masyarakat.
•

Harus berani menanggung risiko
Risiko inovasi adalah gagal dan tidak bermanfaat. Tetapi, pada prinsipnya tidak ada inovasi
yang gagal, karena kegagalan tersebut merupakan proses untuk mencapai kesuksesan.
Sebagai contoh inovasi tiada henti dengan
penundaan kesuksesan adalah kebijakan
pengurangan subsidi BBM mulai dari peralihan penggunaan gas, pemasangan stiker
kendaraan, kartu cerdas, pengurangan kuota
BBM, pembatasan tahun kendaraan, dan lain
sebagainya.
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