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B A B    III 
 

 
 

Inovasi Kebijakan dan 
Pelayanan Publik  

 
 

Changing people’s customs is an even more delicate responsibility  
than surgery 

(Edward H. Spicer, 1952) 
 
 

ektor publik adalah sektor yang bercirikan non komersial, 

berorientasi pada kepentingan umum, berlandaskan pada legitimasi 

kekuasaan, dan adanya interaksi akuntabilitas dan transparansi antara 

warga negara (rakyat) sebagai pemberi mandat dengan negara atau 

pemerintah sebagai eksekutor kebijakan publik. Oleh karena sektor publik 

digerakkan oleh adanya kebijakan publik, maka inovasi di sektor publik mau 

tidak mau akan selalu berhubungan dengan formulasi kebijakan publik. Inovasi 

di sektor publik akan sangat sulit hadir apabila tidak menyertakan atau 

melibatkan prosesi kebijakan publik di dalamnya.  

 Di sisi lain, sektor publik dengan segala kekakuannya juga mengalami 

gelombang tuntutan perubahan, untuk lebih fleksibel, lebih mampu menjawab 

tantangan, perubahan dan dinamika yang terjadi di tengah-tangah masyarakat. 

Meningkatnya kesadaran warga negara akan haknya, dan juga tingkat 

pendidikan, literasi, kesejahteraan serta aspek sosial ekonomi lainnya telah 

S 
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memaksa sektor publik untuk mengimbanginya dengan kebijakan serta kualitas 

pelayanan yang setara dengan kapasitas warga negaranya. Alasan-alasan yang 

melandasi keharusan sektor publik untuk berinovasi juga dikemukakan oleh 

banyak kalangan, tidak hanya dari akademisi, juga praktisi, dan masyarakat 

umum tentunya 

Menurut laporan UNDESA10, keharusan sektor publik berinovasi karena 

alasan-alasan berikut : 

1. Demokratisasi 

Fenomena demokratisasi telah menyebar ke seluruh dunia, melewati batas-

batas kedaulatan, ideologi dan politik bangsa-bangsa. 

2. Perjanjian internasional/glocalization 

Perjanjian internasional sebagai bagian dari konsekuensi globalisasi dan 

interaksi antar bangsa dalam rangka kerjasama. 

3. Brain drain 

Fenomena human capital flight yang terjadi dari negara berkembang ke 

negara maju, sehingga terkadi ketidak seimbangan persebaran sumber daya 

manusia unggulan. Alhasil kesenjangan sosial ekonomi politik antara negara 

maju dengan negara berkembang makin melebar. 

4. Negara pasca konflik, demokrasi dan ekonomi transisi 

Beberapa negara baru saja melewati masa konflik dan instabilitas poplitik 

akibat perang atau friksi kepentingan politik dalam negeri. Saat ini mulai 

mengadopsi sistem demokrasi serta mengalami transisi 

5. Moral pegawai negeri 

Moralitas menjadi salah satu isu integritas pegawai dalam penataan birokrasi 

yang lebih baik. 
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6. Sumber baru persaingan: privatisasi dan outsourcing 

Privatisasi dan outsourcing adalah fenomena organisasional yang telah 

merambah sektor publik sejak lama. Hal ini berdampak pada perubahan 

struktur, budaya kerja dan lingkungan dinamis organisasi. 

 

Inovasi dan Kebijakan 

Dalam sektor publik, inovasi dan kebijakan merupakan dua istilah yang 

saling melengkapi satu sama lain. Inovasi hadir sebagai sebuah produk yang baru 

dan sifatnya yang menggantikan cara yang lama. Demikian pula sifat dari 

kebijakan yang hadir untuk mengganti kebijakan yang lama. Ini artinya bahwa 

setiap kebijakan, secara isi (konten) pada prinsipnya harus memuat inovasi baru. 

Kebijakan yang tidak memuat sesuatu yang baru atau menggantikan yang lama 

hanya akan menjadi kebijakan yang tidak fungsional.  

Dalam pembauran frasa inovasi dengan kebijakan, dikenal tiga jenis 

interaksi inovasi dengan kebijakan11, yaitu : 

1. Policy innovation: new policy direction and initiatives (inovasi kebijakan) 

Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan 

baru. Ini berarti bahwa setiap kebijakan (publik) yang dikeluarkan pada 

prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru.  

Secara khusus inovasi kebijakan menurut Walker (Tyran & Sausgruber, 

2003: 4), “policy innovation is a policy which is new to the states adopting it, 

no matter how old the program may be or how many other states may have 

adopted it”. Jadi yang dimaksud dengan inovasikebijakan menurut Walker 

adalah sebuah kebijakan yang baru bagi negara yang mengadopsinya, tanpa 
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melihat seberapa usang programnya atau seberapa banyak negara lain yang 

telah mengadopsi sebelumnya. 

2. Innovations in the policy-making process (inovasi dalam proses pembuatan 

kebijakan) 

Pada peranan ini, maka fokusnya adalah pada inovasi yang mempengaruhi 

proses pembuatan atau perumusan kebijakan. Sebagai contoh adalah, pross 

perumusan kebijakan selama ini belum memfasilitasi peran serta warga 

masyarakat atau stkaholder terkait. Padahal UU SPPN mensyaratkan adanya 

partisipasi warga. Oleh karena itu inovasi yang muncul adalah bagaimana 

mengintegrasikan mekanisme partisipasi warga dalam proses perumusan 

kebijakan. 

3. Policy to foster innovation and its diffusion  

Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk 

mendorong dan mengembangkan, dan menyebarkan  inovasi di berbagai 

sektor. 

 

Berkenaan dengan itu Berry & Berry12 menjelaskan bahwa penyebaran 

inovasi kebijakan terjadi dengan merujuk pada dua determinan penting, yaitu 

internal determinant, dan regional difusion. Yang dimaksud dengan internal 

determinant atau penentu internal adalah karakteristik sosial, ekonomi, dan 

politik sebuah negara menentukan keinovativan sebuah negara. Sedangkan 

regional diffusion atau difusi regional adalah kemungkinan sebuah negara 

mengadopsi kebijakan tertentu lebih tinggi jika negara-negara tetangganya telah 

mengadopsi kebijakan tersebut 
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 Sebuah contoh ilustrasi dari internal determinants yang menyebabkan 

terjadinya inovasi kebijakan adalah perubahan sosial ekonomi dalam negeri, 

demonstrasi publik, instabilitas politik yang memaksa terjadi perubahan 

kebijakan mendasar yang berkenaan dengan kepentingan publik. Regional 

diffusion terjadi ketika negara tetangga atau negara lain menerapkan kebijakan 

tertentu yang ditiru oleh kita. Misalnya dalam hal kebijakan di bidang lalu lintas, 

di Malaysia diberlakukan kewajiban menyalakan lampu bagi pengendara sepeda 

motor untuk menekan angka kecelakaan. Kebijakan ini kemudian ditiru oleh 

Indonesia, terutama di beberapa kota besar, dengan hasil yang diharapkan dapat 

menekan angka kecelakaan lalu linas. 

 

 
Gambar 3.1. 

Inovasi Kebijakan 
Sumber : diolah 

  

Dengan demikian, inovasi kebijakan dapat terjadi karena salah satu dari 

dua faktor tersebut, atau mungkin juga terjadi karena dua faktor tersebut. 

Namun demikian pada banyak kasus, inovasi kebijakan didorong oleh kedua 

faktor internal dan eksternal tersebut diatas. 
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Box 6. Pemekaran Daerah 
Saat ini pemekaran daerah merupakan trend baru dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di tingkat lokal. Kecenderungan daerah untuk memekarkan 
diri sangat sulit dibendung. Bahkan rencana moratorium yang pernah 
dilontarkan Presiden SBY di depan sidang paripurna khusus DPRD dan 
terlontar di penutupan masa sidang DPR awal tahun 2007 tak menyurutkan 
aspirasi pemekaran. Terlebih aturan memang membolehkannya, di mana 
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan 
Daerah, yang menggantikan PP No 129/2000. Persyaratan baru dalam PP No 
78/2007 bisa dikatakan lebih ketat.  
Pemerintah sendiri membutuhkan waktu selama dua tahun untuk menyusun 
PP No 78/2007. Mengenai mengapa penyusunan revisi peraturan pemerintah 
itu demikian lama, Departemen Dalam Negeri selalu berdalih, mereka 
membutuhkan kajian yang mendalam untuk merevisi PP No 129/2000 untuk 
disinkronisasikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Kompas. 16 Januari 2008) 
Besarnya peluang daerah untuk memekarkan diri secara jor-joran dapat 
terlihat dari adanya tiga pintu usulan pemekaran, yaitu Depdagri, DPR, dan 
DPD, yang terus dibanjiri usulan pemekaran.  
Usulan itu mulai dari yang hanya aspirasi masyarakat hingga yang sudah 
memenuhi syarat administratif. Begitu pula DPD menerima sekitar 50 usulan 
pemekaran kabupaten/kota dan 1 provinsi. Di sisi lain, DPR menerima lebih 
sedikit, 39 usulan pemekaran kabupaten/kota. Usulan itu terus bertambah 
pada tahun 2007.  
Begitu peliknya urusan pemekaran ini karena masyarakat lokal sudah 
terlanjur percaya bahwa dengan pemekaran maka pembangunan di 
daerahnya akan lebih terjamin. Di samping adanya unsur politik lokal, 
terutama mengenai distribusi kekuasaan di tingkat elit lokal yang 
memaksakan adanya pemekaran daerah. 
Inovasi pemekaran daerah ini ternyata menjadi buah simalakama. Di satu sisi 
tuntutan pemekaran tersebut dijamin oleh ketentuan perundangan, di sisi 
lain pemekaran daerah ternyata justru kontra produktif dengan 
pembangunan daerah yang bersangkutan. 
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Perhatikan

Walaupun inovasi dan kebijakan identik, namun ruang 

lingkup inovasi lebih luas, serta relatif memberikan pilihan, 

sedangkan kebijakan lebih bersifat memaksa (koersif),  

 

Dalam sebuah studi inovasi di sektor publik melalui survey yang 

dilakukan oleh Borin dalam The Challenge of Innovating in Government tahun 

2001 mengindikasikan bahwa : 

1. 50% inovasi di sektor publik merupakan inisiatif dari front line staff dan 

manager tingkat menengah (middle manager) 

2. 70% inovasi yang dihasilkan bukan merupakan respon dari krisis 

3. 60% inovasi melewati batas-batas organisasional (cut cross 

organizational boundaries) 

4. inovasi hadir lebih dikarenakan oleh motivasi untuk dikenali atau 

dihargai (recognition) dan kebanggaan daripada sekedar penghargaan 

finansial 

 

Konsep Dasar Pelayanan Publik 

Dalam konteks ke-Indonesia-an, penggunaan istilah pelayanan publik 

(public service) dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan 

umum atau pelayanan masyarakat. Oleh karenanya ketiga istilah tersebut 

dipergunakan secara interchangeable, dan dianggap tidak memiliki perbedaan 

mendasar. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan 

bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) 



 Inovasi di Sektor Publik 
 

66 

apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan pengertian service dalam Oxford 

(2000) didefinisikan sebagai “a system that provides something that the public 

needs, organized by the government or a private company”. Menyimak 

pengertian tersebut, maka pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang 

menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

 Sementara istilah publik, yang berasal dari bahasa Inggris (public), 

terdapat beberapa pengertian, yang memiliki variasi arti dalam bahasa Indonesia, 

yaitu umum, masyarakat, dan negara. Public dalam pengertian “umum” atau 

masyarakat dapat kita temukan dalam istilah public offering (penawaran umum), 

public ownership (milik umum), dan public utility (perusahaan umum), public 

relations (hubungan masyarakat), public service (pelayanan masyarakat), public 

interest (kepentingan umum) dll. Sedangkan dalam pengertian “negara” salah 

satunya adalah public authorities (otoritas negara), public building (bangunan 

negara), public revenue (penerimaan negara) dan public sector (sektor negara)13. 

Dalam hal ini, pelayanan publik merujukkan istilah publik lebih dekat pada 

pengertian masyarakat atau umum. Namun demikian pengertian publik yang 

melekat pada pelayanan publik tidak sepenuhnya sama dan sebangun dengan 

pengertian masyarakat. Nurcholish (2005: 178) memberikan pengertian publik 

sebagai sejumlah orang yang mempunyai kebersamaa berfikir, perasaan, harapan, 

sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang 

mereka miliki. 

 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg 

PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik 

yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 
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pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 

maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Selanjutnya dalam Oxford (2000) dijelaskan pengertian public service 

sebagai “a service such as transport or health care that a government or an 

official organization provides for people in general in a particular society”.  

 Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang 

harus diemban pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Fungsi ini 

juga diemban oleh BUMN/BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan 

jasa dan atau barang publik   

 Selanjutnya Nurcholis (2005: 180) secara rinci membagi fungsi 

pelayanan publik ke dalam bidang-bidang sebagai berikut: 

a. Pendidikan. 

b. Kesehatan. 

c. Keagamaan. 

d. Lingkungan: tata kota, kebersihan, sampah, penerangan. 

e. Rekreasi: taman, teater, musium, turisme. 

f. Sosial. 

g. Perumahan. 

h. Pemakaman/krematorium. 

i. Registrasi penduduk: kelahiran, kematian. 

j. Air minum. 

k. Legalitas (hukum), seperti KTP, paspor, sertifikat, dll. 
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Dalam Kep. Menpan  No: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pengelompokan pelayanan publik 

secara garis besar adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan administratif 

2. Pelayanan barang   

3. Pelayanan jasa 

 

Dalam upaya mencapai kualitas pelayanan yang diuraikan di atas, 

diperlukan penyusunan standar pelayanan publik, yang menjadi tolok ukur 

pelayanan yang berkualitas. Penetapan standar pelayanan publik merupakan 

fenomena yang berlaku baik di negara maju maupun di negara berkembang. Di 

Amerika Serikat, misalnya, ditandai dengan dikeluarkannya executive order 

12863 pada era pemerintahan Clinton, yang mengharuskan semua instansi 

pemerintah untuk menetapkan standar pelayanan konsumen (setting customer 

service standard). Isi dari executive order tersebut adalah sebagai berikut 

Identify customer who are, or should be,  served by the agency, survey the 
customers to determine the kind and quality of service they want and their 
level of satisfaction with existing service, post service standards and measure 
result against the best bussiness, provide the customers with choice in both 
sources of services, and complaint system easily accesible, and provide 
means to adress customer complaints.   

 

Inti isi executive order tersebut di atas adalah adanya upaya identifikasi 

pelanggan yang (harus) dilayani oleh instansi, mensurvei pelanggan untuk 

menentukan jenis dan kualitas pelayanan yang mereka inginkan dan untuk 

menentukan tingkat kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang sedang 

berjalan, termasuk standar pelayanan pos serta mengukur hasil dengan yang 
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terbaik, menyediakan berbagai pilihan sumber-sumber pelayanan kepada 

pelanggan dan sistem pengaduan yang mudah diakses, serta menyediakan sarana 

untuk menampung dan menyelesaikan keluhan/pengaduan. 

Di Inggris lebih dahulu dikenal citizen’s charter. Namun dalam 

perkembangannya (teruutama di negara-negara persemakmuran) seringkali jadi 

salah kaprah, maka dimunculkan istilah lainnya yaitu service first. Konsep 

Service First the New Charter Programme,  yang berisi 9 prinsip penyediaan 

pelayanan publik yang merupakan wujud dari visi pemerintah yang 

dilaksanakan oleh setiap pegawai negeri. Prinsip-prinsip tersebut adalah : 

a. Menentukan standar pelayanan;  

b. Bersikap terbuka dan menyediakan informasi selengkap-lengkapnya;  

c. Berkonsultasi dan terlibat;  

d. Mendorong akses dan pilihan;  

e. Memperlakukan semua secara adil;  

f. Mengembalikan ke jalan yang benar ketika terjadi kesalahan;  

g. Memanfaatkan sumber daya secara efektif;  

h. Inovatif dan memperbaiki; dan 

i. Bekerjasama dengan penyedia layanan lainnya.  

Di Indonesia, upaya untuk menetapkan standar pelayanan publik dalam 

kerangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah lama 

dilakukan. Upaya tersebut antara lain ditunjukan dengan terbitnya berbagai 

kebijakan seperti:  

1. Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan 

Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha,  
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2. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 

1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.  

3. Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu 

Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.  

4. Surat Edaran Menko Wasbangpan No. 56/Wasbangpan/6/98 tentang 

Langkah-langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat. Instruksi 

Mendagri No. 20/1996;  

5. Surat Edaran Menkowasbangpan No. 56/MK. Wasbangpan/6/98; Surat 

Menkowasbangpan No. 145/MK. Waspan/3/1999; hingga Surat Edaran 

Mendagri No. 503/125/PUOD/1999, yang kesemuanya itu bermuara pada 

peningkatan kualitas pelayanan.  

6. Kep. Menpan No 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum  

7. Surat Edaran Depdagri No. 100/757/OTDA tentang Pelaksanaan 

Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimum, pada tahun 2002 

8. Kep. Menpan No: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik.   

 

Pergeseran Paradigma Pelayanan 

 Pelayanan publik adalah identik dengan representasi dari eksistensi 

birokrasi pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi 

pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas 

pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi 

pemerintah. Di masa lalu, paradigma pelayanan publik lebih memberi peran 

yang sangat besar kepada pemerintah sebagai sole provider. Peran pihak di luar 

pemerintah tidak pernah mendapat tempat atau termarjinalkan. Masyarakat dan 
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dunia swasta hanya memiliki sedikit peran dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

 

 

Gambar 3.2. 
Prinsip Sewaka Dharma 

Pemerintah Kota Denpasar menerapkan prinsip “Sewaka Dharma” yang berarti 
“melayani adalah kewajiban”, untuk menumbuhkan budaya pelayanan yang 

mengutamakan kepentingan masyarakat 
 

 Pada tahun 1990-an terjadi reformasi di sektor publik. Hal ini terjadi 

karena terjadi kesalahan dalam memahami (mitos) upaya perbaikan kinerja 

pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, Osborne & Plastrik (1996: 13) 

menjelaskan 5 mitos di seputar reformasi sektor publik, yaitu: 

1. Mitos Liberal, bahwa pemerintah dapat diperbaiki melalui pembelanjaan 

yang lebih dan bekerja lebih banyak (spending more and doing more). 
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Dalam kenyataannya, menganggarkan banyak uang kepada sistem yang 

disfuingsional tidak menghasilkan hasil yang signifikan. 

2. Mitos Konservatif, bahwa pemerintah dapat diperbaiki melalui 

pembelanjaan yang dikurangi dan bekerja lebih sedikit (spending less and 

doing less). Dalam kenyataannya, penghematan yang dilakukan pemerintah 

terhadap anggarannya tiak menolong kinerja pemerintah menjadi lebih baik. 

3. Mitos Bisnis, bahwa pemerintah dapat diperbaiki melalu penyelenggaraan 

pemeritahan yang meniru teknik penyelenggaraan bisnis. Dalam 

kenyataannya, walaupun metafora bisnis dan teknik manajemen seringkali 

menolong, namun ada perbedaan kritis antara realitas sektor publik dan 

bisnis. 

4. Mitos Pekerja, bahwa kinerja pegawai pemerintah dapat meningkat apabila 

mempunyai uang yang cukup. Dalam kenyataannya kita harus mengubah 

cara sumber daya dimanfaatkan jika kita ingin mengubah hasil. 

5. Mitos Rakyat, bahwa pemerintah dapat diperbaiki melalui perekrutan 

sumber daya manusia yang lebih baik. Dalam kenyataannya, masalahnya 

bukan terletak pada sumber daya, akan tetapi sistemlah yang menjebak 

mereka. 

Oleh karenanya berkenaan dengan reformasi di sektor publik, salah satu 

prinsip penting yang merubah paradigma pelayanan publik adalah prinsip 

streering rather than rowing. Berkenaan dengan prinsip ini, pemerintah 

diharapkan untuk lebih berperan sebagai pengarah daripada sekedar pengayuh. 

Fungsi pengayuh bisa dilakukan secara lebih efisien oleh pihak lain yang 

profesional. Prinsip ini menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat secara terus 

menerus bekerja sendirian, dan harus mulai mengubah paradigma pelayanan 
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agar tujuan dari penyelenggaraan pelayanan dapat tercapai lebih baik lagi. Masih 

banyak prinsip-prinsip yang dikenalkan dalam konsep ini, namun intinya adalah 

semuanya mengubah cara pandang kita terhadap cara kerja pemerintahan. 

Semangat entrepreneurial government ini lebih didasarkan pada 

pengalaman yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Amerika 

Serikat. Konsep lain yang sebenarnya telah lebih dulu eksis dan memiliki 

kemiripan dengannya adalah New Public Management (NPM) yang dipelopori 

oleh Inggris dengan gerakan privatisasi pada masa kepemimpinan Margaret 

Thatcher. Pada masa Thatcher, privatisasi untuk pertama kalinya 

diselenggarakan terhadap perusahaan milik negara dengan tujuan untuk 

menyehatkan perusahaan negara. Gerakan ini menjadi tren di dunia manajemen 

BUMN. Banyak negara yang kemudian meniru pola privatisasi Inggris ini, 

termasuk juga New Zealand, dan menyebar ke seluruh dunia. 

Dengan paradigma baru di bidang pelayanan yang dilandasi oleh filosofi 

entrepreneurial government dan new public management inilah maka cara 

pandang tradisional terhadap peran pemerintah dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik haruslah diubah. Osborne dan Plastrik (1996) menjelaskan 5 

strategi penting untuk mewujudkannya, yaitu: 

1. Strategi inti: menciptakan kejelasan tujuan 

2. Strategi konsekuensi: menciptakan konsekuensi untuk kinerja 

3. Strategi pelanggan: menempatkan pelanggan di posisi penentu 

4. Strategi pengendalian: memindahkan pengendalian dari puncak dan pusat 

5. Strategi budaya: menciptakan budaya wira usaha 

 Dalam perspektif lain, secara umum pergeseran paradigma pelayanan 

adalah pergeseran dari birokrasi yang “dilayani” menjadi birokrasi yang 
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“melayani”. Fungsi pelayanan yang diemban dan melekat pada birokrasi, tidak 

serta merta menempatkan warga masyarakat sebagai kelompok pasif. Dalam hal 

ini partisipasi masyarakat dalam pelayanan harus ditingkatkan, karena sejalan 

dengan misi pemberdayaan yang harus lebih diutamakan (empowering rather 

than serving). Pemberdayaan ini akan menuntun pada adanya peningkatan 

partisipasi warga masyarakat dalam pelayanan publik. 

 

 

Gambar 3.3. 
Banjir di Jakarta 

Banjir yang berulang kali terjadi di ibukota setiap musim penghujan tiba 
merupakan persoalan publik yang membutuhkan inovasi segar untuk 

mengatasinya 
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Pergeseran paradigma ini pada akhirnya menuntut adanya suatu inovasi 

dalam pemberian layanan publik. Tanpa inovasi akan sangat sulit bagi dunia 

pelayanan publik untuk berubah. 

 
 

 

 

 

Box 7. Inovasi BBG: Problem Pelayanan & Penyediaan Infrastruktur 
Pada tanggal 20 Mei 2006, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mencanangkan 
pemasyarakatan penggunaan bahan bakar gas (BBG) untuk angkutan umum. 
Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah DKI  untuk mengatasi 
pencemaran lingkungan, terutama akibat polusi kendaraan bermotor. 
Beberapa jenis angkutan umum termasuk bus trans jakarta (busway), dan 
bajaj sudah merupakan pengguna BBG. 
Data penelitian sendiri menunjukkan bahwa kontribusi polusi karbon 
monoksida (CO) adalah sebesar 98,8%, NOx 73,4% dan HC 88,9%. 
Setelah berjalan sekitar hampir dua dasawarsa, penggunaan inovasi BBG ini 
belum juga memasyarakat. Padahal masyarakat luas sudah mulai sadar bahwa 
penggunaan BBG adalah salah satu cara terbaik untuk menyelamatkan 
lingkungan dari pencemaran. Sejak diluncurkan pada tahun 1987, di Jakarta 
baru terdapat sekitar 17 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan kini 
yang masih aktif tersisa hanya berjumlah 8 SPBG saja. Pembangunan SPBG 
yang baru selalu terhambat oleh adanya keterbatasan jaringan pipa gas, 
mahalnya investasi peralatan kompresor, serta tingginya biaya operasi 
(listrik) SPBG.  
Dari segi konsumen, selain sulitnya mencari titik-titik SPBG di Jakarta, 
mereka menilai harga conversion kit masih terlalu mahal. 
Ini adalah contoh kasus pelayanan publik yang harus ditingkatkan terkait 
inovasi yang telah dikembangkan dan dipenetrasikan ke pasar. Apabila 
pemerintah sudah mencanangkan inovasi BBG ini sebagai kegiatan prioritas 
untuk menyelematkan lingkungan dari ancaman polusi kendaranan 
bermotor, maka konsekuensinya pemerintah haris sia[puntuk menyediakan 
sarana dan prasarana atau infrastruktur yang mendukung konversi BBM ke 
BBG ini. 
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Co-production: Membangun Partisipasi dalam Pelayanan Publik 

Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dikenal dengan konsep 

co-production.  Konsep ini dikenal pertama kali dan dikembangkan sejak tahun 

1980-an, ketika pakar administrasi publik dan politik urban membangun teori 

yang menjelaskan kegiatan kolektif dan peran kritis dari keterlibatan warga 

masyarakat dalam penyediaan pelayanan barang dan jasa. Pada dasarnya teori 

co-production mengkonseptualisasi pemberian layanan baik sebagai sebuah 

penataan maupun proses, di mana pemerintah dan masyarakat membagi 

tanggung jawab (conjoint responsibility) dalam menyediakan pelayanan publik14.  

Sehingga di sini kita tidak lagi membedakan warga masyarakat sebagai 

pelanggan tradisional dengan pemerintah sebagai penyedia layanan. Kedua 

pihak dapat bertindak sebagai bagian dari pemberi layanan. 

Konsep ini sebenarnya memberi ruang untuk dibangunnya inovasi ke 

dalam partisipasi masyarakat dengan bentuk baru dalam dunia pelayanan publik. 

Secara teori co-production dalam pelayanan publik dapat dipahami dengan 

memahami konsep-konsep pelanggan dan produksi di sektor publik, yaitu 

consumer produser, regular producer dan co-production. Menurut Parks 15 

consumer producers adalah pihak yang berhubungan dengan produksi yang pada 

akhirnya akan mengkonsumsi akhir dari produk yang dibuatnya. Di sisi lain, 

regular producers adalah yang menyelenggarakan proses produksi, yang akan 

merubah output menjadi pembayaran, yang pada akhirnya akan 

membelanjakannya untuk barang dasn jasa lainnya. Dalam hal ini co-production 

memerlukan kedua pihak berkontribusi input pada proses produksi untuk 

barang dan jasa tertentu. Dengan kata lain, dalam banyak pelayanan, proses 
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produksi output dan outcome memerlukan partisipasi aktif dari penerima 

layanan barang dan jasa. 

Menurut Cooper sebagaimana dikutip oleh McLaverty (2002: 15) 

menjelaskan bahwa partisipasi publik—terutama dalam proses pengambilan 

keputusan—adalah sarana untuk memenuhi hak dasar sebagai warga. Pada 

akhirnya tujuan dari partisipasi publik adalah untuk mendidik dan 

memberdayakan warga. Sedangkan menurut Marschall (2004: 231), tujuan dari 

partisipasi publik adalah pada dasarnya untuk mengkomunikasikan dan 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan sebagaimana juga membantu 

dalam pelaksanaan pelayanan. 

Heller dalam Rich (1995: 660) menjelaskan dua bentuk dasar partisipasi, 

yaitu partisipasi akar rumput (grass-root participation) yang mengacu pada 

organisasi dan gerakan sosial yang didasarkan pada inisiatif warga yang memilih 

tujuan dan metoda mereka sendiri, dan partisipasi mandat pemerintah 

(government-mandated participation) yang melibatkan persyaratan hukum di 

mana akan ada kesempatan bagi masukan warga terhadap pengambilan 

keputusan (kebijakan) atau pelaksanaan sebuah lembaga. 

Secara sederhana Cooper (Lynch, 1983: 14-15) membedakan partisipasi 

ke dalam partisipasi tidak langsung (indirect participation) dan partisipasi 

langsung (direct participation). Partisipasi tidak langsung, misalnya, partisipasi 

dalam hal penyelenggaraan negara dengan memilih wakilnya untuk duduk di 

kursi parlemen. Sama halnya ketika menyuarakan pendapat untuk kepentingan 

penyelenggaraan pemerintah melalui media massa  dan sebagainya. Sementara 

partisipasi langsung bisa berupa keterlibatan secara langsung warga dalam 

penyelenggaraan pemerintah, seperti menjadi komisi penasihat, aktivitas dengar 
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pendapat, keterlibatan di kelompok-kelompok kepentingan dan partisipasi 

dalam lembaga pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pemberian 

pelayanan umum. 

Oleh karenanya penyelenggaraan pelayanan publik haruslah mendapat 

dukungan partisipasi dari masyarakat. Konsep partisipasi masyarakat terhadap 

fungsi pelayanan yang diberikan pemerintah dapat berupa partisipasi dalam hal 

mentaati pemerintah, membangun kesadaran hukum, kepedulian terhadap 

peraturan yang berlaku, dan dapat juga berupa dukungan nyata dengan 

membantu secara langsung proses penyelenggaraan pelayanan umum.  

Gambar berikut menjelaskan konsep dasar peran pemerintah sebagai 

penyedia layanan umum dan peran warga masyarakat sebagai pengguna atau 

penerima layanan sekaligus peran dalam membantu penyelenggaraan pelayanan 

publik (co-produser). 

GovernmentGovernment co-producerco-producer CitizenryCitizenry

Service

Participation

 

Gambar 3.4. 
Partisipasi dalam Pelayanan Publik 
Sumber: Yogi Suwarno (2005: 5). 
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Dalam gambar di atas dikenal istilah co-produser, yang berarti penghasil 

jasa atau layanan. Co-produser ini adalah warga atau sebagian dari warga 

masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pemberian layanan umum, 

sebagai bentuk partisipasi. Ini berangkat dari konsep ko-produksi yang 

dijelaskan oleh Ostrom. Dalam definisinya Ostrom (1996: 86) menjelaskan 

bahwa “coproduction as the process through which inputs used to produce a 

good or service are contributed by individuals who are not “in” the same 

organization“ , yaitu bahwa co-production adalah proses di mana  input yang 

digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa diberikan oleh individu yang 

bukan berasal dari organisasi yang sama. Keterlibatan warga dalam 

memproduksi layanan—yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah—adalah 

termasuk kegiatan ko-produksi dalam pelayanan umum.  

Sejalan dengan itu, Bjur dan Siegel dalam Lynch (1983: 41) telah 

meneliti bahwa kegiatan co-produksi sebenarnya dapat dirancang untuk 

melayani berbagai jenis tujuan dari partisipasi warga. Hal ini menunjukkan 

hubungan yang kuat antara partisipasi warga dengan kegiatan pelayanan umum. 

Semakin tinggi partisipasi warga yang muncul, maka akan semakin besar pula 

peluang adanya inisiatif  atau bahkan inovasi yang muncul dari masyarakat itu 

sendiri. 

Pentingnya peran aktif kedua belah pihak dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik dapat dijelaskan dalam konteks partisipasi. Partisipasi publik 

berhubungan erat dengan kedua belah pihak; pemerintah dan masyarakat. 

Melalui sisi pemerintah, kita bisa melihat penerapan kebijakan dan pengunaan 

teknik-teknik manajemen dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat 

sekaligus dalam rangka penegakkan peraturan, sedangkan pada sisi masyarakat 
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adalah keterlibatan dalam berdisiplin dan menaati aturan, serta dukungan 

langsung dalam proses pemberian pelayanan publik. 

Peran pada sisi pemerintah, penggunaan teknik-teknik manajerial dalam 

pemberian pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan cara menyiapkan 

dan memanfaatkan seluruh sumber daya organisasi yang dimiliki untuk 

mencapai tujuan. Sedangkan peran pada sisi masyarakat adalah partisipasi aktif 

baik dalam hal ketaatan, maupun dukungan langsung dalam proses 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Untuk melihat bagaimana perkembangan inovasi dalam pelayanan 

publik, berikut ini adalah dua buah contoh kasus inovasi di Indonesia dan 

Malaysia. 

 

Inovasi ICT di Indonesia 

Pentingnya inovasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik di tubuh pemerintah Indonesia sudah disadari sejak awal. 

Berbagai lembaga pemerintah seakan berlomba untuk meluncurkan web atau 

situs pelayanannya masing-masing. Walaupun demikian masih sangat sedikit 

yang bersifat interaktif. Kebanyakan hanya menampilkan informasi yang 

bersifat statis. 

Teknologi  informasi sebenarnya mulai mendapat perhatian pemerintah, 

apalagi dengan dibentuknya Kementerian Kominfo yang sedianya menjadi 

penggerak kebijakan informasi dan komunikasi di negara ini. Namun demikian, 

dalam prakteknya banyak kendala yang masih terjadi. Beberapa masalah lain 

seputar implementasi ICT di lembaga pemerintah adalah: 
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1. Masalah Trust dan Legitimasi 

Contoh kasus yang jelas untuk masalah ini adalah TI KPU. Penyelenggaraan 

Pemilu di Indonesia telah melibatkan TI sejak tahun 2004. Walaupun 

metode pencoblosan masih bersifat manual, namun penghitungan suara dari 

mulai tingkat kecamatan sudah diproses secara elektronik, dan dikompilasi 

secara nasional. Kenyataannya data TI KPU yang online, cepat dan sangat 

up-to-date tidak serta merta menjadi dasar perhitungan yang diakui secara 

hukum untuk menentukan pemenang Pemilu. Penghitungan manual dari 

mulai di tingkat daerah sampai secara nasional yang memakan waktu 

berminggu-minggu justru masih dipercaya. 

2. Masalah Willingness dan Akuntabilitas 

Persoalan pelayanan pelabuhan yang buruk sampai sekarang belum bisa 

diatasi hanya karena willingness yang lemah dari para pengambil keputusan. 

Pelayanan kepelabuhan saat ini belum bisa menyatukan pelayanan yang 

terintegrasi dalam satu pintu pelayanan. Sehingga ketika ada brang yang 

akan masuk memerlukan waktu dan biaya yang relatif tinggi dibandingkan 

dengan pelayanan sejenis di negara tetangga. Rencana implementasi TI yang 

mampu menyatukan dan menyederhanakan pelayanan ternyata tidak 

mendapat dukungan dari para pengambil keputusan. Karena praktek-

praktek pelayanan manual selama ini dianggap masih mampu mengimbangi 

tuntutan pelayanan. Terlebih pelayanan manual pada kondisi saat ini juga 

secara langsung “menghidupi” banyak orang. 

3. Masalah Infrastruktur 

Infrastruktur informasi di Indonesia masih jauh dari memadai. Jangankan 

untuk sebuah blueprint TI nasional, untuk memenuhi kualifikasi teknis 



 Inovasi di Sektor Publik 
 

82 

minimum pun sepertinya masih jauh dari harapan. Salah satu upaya yang 

harus dilakukan adalah menyempitkan kesenjangan pembangunan 

infrastruktur telekomunikasi di perkotaan dengan pedesaan atau kawasan 

barat dan timur Indonesia. 

4. Masalah Literasi dan Gagap Teknologi (Digital Divide) 

Masyarakat Indonesia pada umumnya belum terbiasa benar dengan sistem 

pelayanan yang serba online. Tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata 

belum tinggi menyebabkan hanya sedikit saja dari masyarakat yang benar-

benar terkoneksi dan mengenal TI, yang sebagian besar tinggal di perkotaan. 

Sementara di level pengguna TI yang mahir atau profesional, terbuka 

peluang penyalahgunaan seperti terjadinya beberapa kejahatan cyber. 

5. Masalah Akses dan Daya Beli  

Selain karena keterbatasan akses internet, juga karena biaya akses yang 

relatif masih tinggi untuk ukuran daya beli masyarakat. Permasalahan biaya 

akses yang tidak seimbang dengan daya beli masyarakat yang rendah adalah 

fenomena umum di negara berkembang. Hal berbeda justru terjadi 

sebaliknya di negara maju, dimana daya beli masyarakat relatif tinggi, tetapi 

biaya akses sangat rendah, atau bahkan gratis. 

 

Inovasi Pelayanan Publik di Malaysia:  

Don’t Stay In Line, GET ONLINE ! 

Pelayanan publik di Malaysia dimulai dengan jargon fast, efficient and 

with integrity. Untuk mewujudkan kecepatan, efisiensi dengan integritas itulah 

pemerintah Malaysia memulai penerapan teknologi komunikasi dan informasi 

dalam pelayanan publik.  
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Pelayanan publik di Malaysia diselenggarakan melalui cara yang sangat 

terjangkau baik melalui internet, kiosks dan telepon genggam. Perintisan 

dimulai oleh The Road Transport Department (JPJ), bersama dengan Tenaga 

Nasional Berhard (TNB) dan Telekom Malaysia Berhard (TM).  

Pada tahun 2002, e-service diperluas ke empat instansi pemerintah 

lainnya yaitu the Polis DiRaja Malaysia (PDRM), Dewan Bandaraya Kuala 

Lumpur (DBKL), Jabatan Insolvensi Malaysia dan Jabatan Pendaftaran Negara 

(JPN)16. Dalam pelayanan elektronik ini, terdapat delapan jenis pelayanan yang 

dapat dilakukan, yaitu : 

1. Pengecekan dan pembayaran JPJ summonses 

2. Pengecekan dan pembayaran PDRM summonses 

3. Penjadwalan Highway Code Test (Tes teori terkomputerisasi) 

4. Penerbitan Ijin Mengemudi (Learner’s Driver License) 

5. Pengecekan dan pembayaran tagihan listrik 

6. Pengecekan dan pembayaran tagihan telepon 

7. Pengecekan dan pembayaran DBKL compounds 

8. Pengecekan status bankrut atau pailit (bankrupcy status) individu dan 

perusahaan 

 

Pelaksanaan e-service di Malaysia cukup berhasil. Hal ini dibuktikan 

dengan jumlah koneksi dan penggunaan layanan elektronik ini yang cukup 

tinggi. Untuk jenis layanan aplikasi dan atau lamaran kerja, terdapat sepuluh 

besar situs layanan elektronik yang formulir aplikasinya paling sering 

didownload oleh masyarakat di Malaysia, yaitu : 
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1. Local Government Department dengan 23.243 pengakses  

2. Internal Revenue Board dengan 14.455 pengakses 

3. RISDA dengan 13.869 pengakses 

4. MARA dengan 1.320 pengakses 

5. Institute of Language and Literacy Malaysia dengan 1.046 pengakses 

6. University of Malaya dengan 952 pengakses 

7. Defence Ministry dengan 698 pengakses 

8. National Tobacco Board dengan 646 pengakses 

9. Malaysia Rubber Board  dengan 615 pengakses 

10. Immigration Department dengan 519 pengakses 

Selain itu, melalui instansi the Malaysian Administrative Modernisation 

and Management Planning Unit (MAMPU),  pemerintah Malaysia terus 

menggalakkan pengunaan sarana ICT untuk publik. Target pengguna e-service 

tidak hanya warga negara biasa yang membutuhkan pelayanan publik mendasar,  

bahkan diperluas untuk kalangan pengusaha, instansi pemerintah, lembaga-

lembaga dan orang asing. 
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Diskusi/Soal Latihan  

1. Sebutkan alasan-alasan pokok mengapa harus hadir inovasi di sektor 

publik? 

2. Apa perbedaan mendasar dari konsep inovasi dengan kebijakan?  

3. Mengapa inovasi dan kebijakan menjadi istilah yang identik di sektor 

publik? 

4. Mengapa terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik? 

5. Apakah co-production dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi? 

Mangapa? 

6. Sebutkan contoh inovasi lainnya yang hadir pada pelayanan publik, yang 

Saudara ketahui? 

7. Jelaskan menurut pandangan Saudara mengenai kasus ICT di Indonesia. 

8. Pelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman Malaysia dalam 

inovasi pelayanan publiknya? 
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