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A. PENDAHULUAN

Administrasi Publik pada era abad 21 telah memasuki Nation baru,

sehingga administrasi publik bukan hanya sekedar instrument birokrasi

Negara akan tetapi mempunyai fungsi kolektif, sebagai sarana publik

untuk menyelenggarakan tatakelola kepentingan bersama dalam jaringan

kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang telah disepakati.

Pergeseran wilayah administrasi publik demikian ini oleh Frederickson

(tahun 2000) disebut administrasi publik sebagai governance. Tugas

pemerintah idealnya wajib melayani masyarakat dengan setulus hati

tanpa terkecuali, kemudahan, keramahan, kenyamanan, transparansi

terkait dengan persyaratan maupun biaya yang ditentukan.

Pada kenyataannya bahwa kualitas layanan publik di Indonesia

masih sangat rendah. Kondisi demikian mengharuskan pemerintah untuk

mereduksi peran termasuk penyediaan pelayanan publik. Sistem

pemerintahan yang sentralistik tidak mampu merespon hal tersebut,

dimana pemerintah menjadi sentra dari penyelesaian urusan pemerintah

yang menjadikan memerintah melalui  birokrasi mempunyai pengaruh

politik yang luar biasa atas berbagai kehidupan masyarakat sehingga

pelayanan publik sangat tergantung pada pemerintah. Hal ini membuat

pelayanan publik kepada masyarakat tidak menjadi pertimbangan utama,

tetapi menjadi pertimbangan yang kesekian (Abdul Wahab, 2001,48).

Kondisi masyarakat yang mengalami perkembangan dinamis, tingkat

kehidupan yang semakin baik, mengakibatkan masyarakat semakin sadar

akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Sebagai warga Negara
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dalam hidup bermasyarakat, mengajukan tuntutan, keinginana dan

aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin

berani untuk melakukan control terhadap apa yang dilakukan

pemeritnahannya. Dalam implementasinya bahwa pelayanan yang

diberikan pemerintah kurang melegakan. Hal ini belum memenuhi harapan

pelanggan atau masyarakat dimana masih dirasakan kelemahan-

kelemahan yang dampaknya sering merugikan masyarakat. Pengguna

jasa pelayanan akan mendapat kepuasan manakali pemberi pelayanan

dalam hal ini aparat birokrasi dapat memahami kebutuhan masyarakat

mempunyai empati yang tinggi serta menunjukkan kualitas pelayanan

yang prima. Mencermati dinamika sosial kemasyarakatan dalam

pengelolaan pelayanan publik maka dapat diartikan bahwa masyarakat

menginginkan adanya perubahan antara lain:

1. Adanya pendelegasian dan pendistribusian kewenangan agar

pelayanan bisa menjadi cepat, ringkat, murah dan berkualitas.

2. Adanya sistem pelayanan satu pintu (one step-service)

3. Menetapkan standar pelayanan prima

4. menempatkan masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan serta

memberi pelayanan yang ramah dan bersahabat.

5. memberikan wadah kusus yang menangani keluhan, aspirasi dan

partisipasi dalam pelayanan publik.

Salah satu bentuk pelayanan pemerintah yang menunjukkan pelayanan

yang berkualitas adalah pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Ijin

Mendirikan Bangunan adalah perijinan yang diberikan oleh Pemerintah
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Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah,

memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan sesuai dengan

persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku, ijin

merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh masyarakat

sebelum mendirikan sebuah bangunan sehingga diharapkan terciptanya

suatu lingkungan perkotaan yang harmonis. (Dikutip dari: Buku Pelayanan

Publik IMB Edisi 2008 hal 3 & 9 ).

dalam rangka pemantapan pelaksanaan otonomi daerah serta

pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dari hasil pengamatan

ada fenomena bahwa proses pelayanan publik perijinan IMB pada Kantor

Pelayanan Terpadu Daerah kota Blitar masih sangat procedural dan

vertical melalui struktur organisasi kantor yang ada, biaya yang sangat

mahal tidak ada kepastian waktu, serta masih adanya opportunity cost

dalama proses pemberian pelayanan publik. Berdasarkan kajian teoritis

dan empiris serta fenomena  dari hasil penelitian memberikan suatu

gambaran bahwa  pemerintah telah mengalami krisis kemampuan dalam

memberikan pelayanan publik, kebutuhan akan eksistensi pemerintah

yang betul-betul mampu memerintah, serta tuntutan untuk menumbuh

kembangkan kepemerintahan yang baik, padahal reformasi telah

dilaksanakan hingga saat ini. Dari latar belakang tersebut maka penulis

tertarik untuk melakukan kajian tentang pelayanan publik dalam proses

pelayanan IMB pada Kantor Pelayanan Pajak Terpadu Pemerintah Kota

Blitar.

B. DETERMINASI AKUNTABILITAS PUBLIK
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Resposisi administrasi publik memasuki era anti pemerintah,

menempatkan masyarakat sebagai actor publik yang penting. Kini

administrasi publik juga memasuki wilayah entitas sosial dimana proses

demokrasi menjadi suatu keniscayaan. Peran administrasi publik dalam

nuansa demikian adalah memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan

memasukkan nilai-nilai bisnis dalam kehidupan pemerintahan. Hal ini juga

menjadi kecenderungan administrasi publik sebagai ditulis oleh Osborne

dan Gaebler dalam bukunya yang terkenal Reinventing Government

(ReGo), yang pada bagian awal ditegaskan bahwa buku itu bukan tentang

politik atau tentang pemerintahan tetapi tentang governance.

Sebagaimana pengamatan Richard Box dalam perkembangannya

kuatnya preferensi yang berkarakter ekonomis ini telah mengundang

campur tangan dankontrol para eksekutif dalam proses pengambilan

keputusan dalam rangka mencapai efisiensi yang tinggi dan cenderung

menyingkirkan gangguan politis yang bakal muncul. Ironis, dengan

tendensi ini administrasi publik telah mampu mengejar cita-cita good

government tetapi disisi lain makin menjauhkan peran warga Negara

dalam proses diskusi publik, sesuatu elemen dasar yang penting untuk

menciptakan cita-cita good governance.

Bagaimana sebenarnya peran capital sosial dalam proses reposisi

administrasi publik dalam kerangka kualitas pemerintahan. Beberapa

penelitian perihal ini telah banyak dilakukan oleh para akademisi, antara

lain antara Robert Putnam (1993) yang melakukan penelitian di Italia,

menegaskan bahwa pemerintah-pemerintah regional yang mengantongi
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kepercayaan publik lebih (more trusting) dan lebih berwatak

kewarganegaraan (more civic minded) lebih mampu menyediakan

layanan-layanan publik lebih efektif dibandingkan tempat lain yang sifat-

sifat kepercayaan dan karakter kewargaannya lebih rendah. Sementara itu

penelitian sejenis juga dilakukan oleh La. Porta (1997) menetapkan

sample 30 negara di dunia, menyimpulkan masyarakat dengan derajat

kepercayaan yang tinggi signifikan dengan membaiknya unjuk kerja

pemerintah. Variabel yang diperbandingkan adalah keyakinan publik pada

pemerintah dan efisiensi birokrasi yang ditunjukkan oelh pemerintah.

Persoalan yang penting dianalisis dalam perdebatan ini, dengan cara

bagaimana capital sosial memeperbaiki kualitas pemerintahan ? Ada tiga

cara capital sosial memperbaiki kualitas pemerintahan: Pertama,

pemerintah dapat memperluas jangkauan akuntabilitasnya karena

responsive pada kepentingan rakyat lebih pas dibanding dengan

kepentingan-kepentingan kelompok yang lebih kecil. Kedua, dapat

memfasilitasi kesepakatan-kesepakatan tatkala terjadi polarisasi

kepentingan politik terjadi. Ketiga, memperbesar kapasitas inovasi dalam

proses pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan tantangan-

tantangan baru. Dari uraian ini jelas, bahwa hal paling mementukan

kualitas  pemerintahan adalah sejauhmana kiprak dan kinerja yang

dilakukan pemerintah merefleksikan kontur sistem nilai yang berlangsung

diceruk entitasnya. Kecerdasan actor-aktor pemerintah termasuk

didalamnya birokrat dan pejabat publik lainnya dalam memungut nilai-nilai

ini, kemudian menginkorporasikannya dalam proses tata kelola
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pemerintah adalah merupakan investasi penting pemerintah tak akan

terealisasi dari publiknya. Karena itu persoalan nilai (value sistem) dalam

tata kelola pemerintahan menjadi bahan sentral, sebagai bagian utama

akuntabilitas pemerintah kepada publiknya. Adanya kepercayaan dari

publik yang besar, sikap integritas dan komitmen yang kuat dari para

penyelenggara Negara akan pentingnya “civic minded” secara interatif

dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Kontrol

yang kuat dari publik sebagai bagian dari perasaan ikut mengambil peran

besar dalam pemerintahan akan mampu mengurangi perburuan rente

politik yang dilakukan oleh para birokrat.

Sebagaimana diamati oleh Putnain (1993) pada suatu entitas

masyarakat yang inteksitas interaksi dengan pejabat-pejabat publik tinggi

maka ada kecenderungan inisiatif publik berkembang lebih baik utamanya

dalam merespon isu-isu publik. Pemerintah yang mengintegrasikan

karakter-karakter kepublikannya lebih intens akan dianggap oleh publik

sebagai institusi yang mampu menyediakan benda-benda publik yang

memberikan keuntungan dan jangkauan publik, sebaliknya Negara yang

egois hanya akan menyediakan barang-barang privat yang tidak mampu

mendatangkan kemaslahatan publiknya.

Demikian halnya perseteruan antara politisi muah sekali dalam suatu

periode demokrasi. Masyarakat politisi yang mudah dapat menyelesaikan

polarisasi kepentingan yang terjadi. Putnam (1993) di Negara-negara

bagian yang menjadi obyek penelitiannya, semakin tinggi spirit

kewarganegaraan pada suatu entitas maka anggota masyarakatnya juga
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akan semakin mempunyai spirit publik yang lebih kuat sehingga berbagai

kebijakan harus selalu direspon secara positif, demikian pula  polarisasi

akibat dominasi segelintir elit bisa dihindari ada “ sense of civic obligation “

yang menempatkan publik sebagai bagian paling elementer suksesnya

implementasi kebijakan-kebijakan publik yang diprakarsai Negara.

Dari beberapa pandangan diatas, jelas bahwa kini sangsi pemerintah

bukan merupakan pelaku publik yang independent. Efektifitas dan

akuntabilitasnya banyak ditentukan sejauhmana publik sebagai

konstituennya memberikan garansi dan lisensi bahwa agenda-agenda dan

isu-isu yang dijadikan prioritasnya merupakan inklusi preferensi publik.

Dukungan politik, loyalitas politik, dan integritasnya terhadap nilai-nilai

kepublikan atau  bahkan apresiasi publik terhadap pemerintah sangat

ditentukan sejauhmana agen-agen pemerintah menerapkan nilai-nilai

capital sosial dalam proses publik. Negara bukan satu-satunya actor yang

dapat serta mengetahui segala hal pada wilayah publik.

C. AKUNTABILITAS GOVERNANCE

1. Akuntabilitas Administratif

Dari kondisi empiris di lapangan dengan berdasar pada teori

yang ada menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas

administrasi telah terlaksana. Fenomena ini menunjukkan bahwa pola

manajemen pelayanan publik perijinan pada Dinas Permukiman dan

Pengembangan Pemerintah Kota Blitar mencakup 2 (dua) dimensi,

yaitu melaksanakan peraturan perundang-undangan atau juklak, dan

melaksanakan perintah/petunjuk atasan atau pimpinan.



Andri Wahyudi, Pelayanan Publik Dalam Perspektif Akuntabilitas Governance 28

Aparat birokrasi sebagai penyedia pelayanan IMB telah

menerapkan prinsip akuntabilitas administrasi. Tugas telah disesuaikan

dengan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan

jabatan dan struktur dinas yang jelas, sehingga dalam pelaksanaan

tugasnya berdasarkan aturan atau juklak/juknis yang telah ditetapkan

melalui program dan proyek di Dinas telah ada mekanisme

pertanggungjawaban melalui pelaporan perkembangan program dan

proyek berupa laporan bulanan, triwulan, dan laporan tahunan.

Mekanisme pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan jenjang

hierarki dalam dinas demikian pula dalam hal pengawasan. Selain itu

system pemberian penghargaan dan sanksi terhadap prestasi pegawai

belum terlaksana karena belum ada pedoman yang mengatur tentang

system tersebut, sehingga memunculkan stigma bahwa aparatur  yang

berprestasi dengan tidak berprestasi sama saja. Hal tersebut

menunjukkan bahwa aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan

IMB kepada masyarakat sangat berpegang pada aturan internal

organisasi secara baku melalui juklak dan juknis yang telah ditetapkan.

Aparat birokrasi yang bekerja hanya sekedar mengikuti aturan demi

aturan merupakan suatu model manajemen yang disebut rule driven

atau rule following akan cenderung tidak responsive terhadap

perkembangan dan perubahan lingkungannya, karena harus melalui

mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan berdasarkan aturan

seperti pengambilan keputusan-keputusan strategis yang kerapkali

muncul dalam proses pemberian pelayanan publik. Namun ada hal
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yang menarik dari akuntabilitas administratif, dimana telah dilakukan

diskresi pada hal-hal yang tidak substansial tetapi masih meminta

persetujuan dan petunjuk dari atasan sebagai suatu wujud loyalitas

terhadap pimpinan.

2. Akuntabilitas Profesional

Berdasarkan data kondisi empiris dikaitkan dengan dasar teori

yang ada menunjukkan bahwa aparat birokrasi belum memahami dan

mengembangkan akuntabilitas professional dalam menyeimbangkan

antara kode etik profesi dengan kepentingan publik.

Dari hasil peneleitan dan penelurusan dilapangan menunjukkan

bahwa aparat birokrasi belum sepenuhnya menerapkan pelaksanaan

akuntabilitas professional. Hal ini ditandai dari sisi internal organisasi

dalam menempatkan pegawai belum semuanya disesuaikan dengan

tingkat kemampuan dan keahlian dari pegawai, selain itu dalam

menjalankan tugasnya belum ada semacam kode etik profesi layaknya

seorang dokter sehingga aparat birokrasi hanya berpedoman dalam

sikap dan perilaku ada kode etik PNS dalam bentuk Panca Prasetya

Korpri dan peraturan disiplin telah diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980

tentang disiplin pegawai. Akuntabilitas professional oleh aparat

birokrasi dimaknai bahwa dalam melaksanakan tugasnya sesuai

dengan bidang dan keahlian yang dimiliki dan tetap berpegang pada

aturan yang ditetapkan sehingga belum berorientasi pada kepentingan

publik sebagai eksternal organisasi.

3. Akuntabilitas Legal
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Berdasarkan data penelitian dikaitkan dengan dasar teori yang

ada mengungkapkan bahwa reform pelayanan publik dalam perspektif

akuntabilitas legal belum diimplementasikan dalam proses pemberian

pelayanan perijinan IMB pada Dinas Pemukiman dan Pengembangan

Pemerintah Kota Blitar.

Dari hasil penelitian dan wawancara menjelaskan bahwa aparat

birokrasi belum menerapkan pelaksanaan akuntabilitas legal pada

Dinas Pemukiman dan Pengembangan Pemerintah Kota Blitar. Hal ini

dibuktikan dengan adanya penyimpangan yang pernah terjadi dalam

proses pemberian pelayanan perijinan kepada masyarakat namun

tidak diproses sesuai peraturan yang berlaku dan hanya diselesaikan

secara internal organisasi dengan alasan bahwa  pelanggaran tersebut

belum fatal. Dalam hal pelanggaran kewajiban-kewajiban hukum

ataupun ketidakmampuannya memenuhi keinginan badan legislative

maka pertanggung jawaban aparat atas tindakan-tindakan dapat

dilakukan didepan pengadilan ataupun lewat proses revisi peraturan

yang dianggap bertentangan dengan undang-undang (judicial review).

4. Akuntabilitas Politik

Pemerintah melalui instrument birokrasi menyelenggarakan

pemerintahan melalui pelayanan publik bertanggung jawab terhadap

pejabat politik pemerintah sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan

atas tugas dan tanggung jawabnya. Proses pertanggungjawaban
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pelayanan publik perijinan IMB yang menjadi domain Dinas

Pemukiman dan Pengembangan Pemerintah Kota Blitar

mempertanggungjawabkan segala tindakannya terhadap Walikota

melalui Sekdakot berdasarkan jenjang hirarki pertanggung jawaban.

Aparat birokrasi sangat terkait dengan kewajiban menjalankan tugas-

tugasnya dari hasil proses politik untuk mengatur, menetapkan prioritas

dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan

pelaksanaan perintah-perintahnya, sehingga dalam pelaksanaan

tugasnya melayani masyarakat lebih mementingkan kepentingan

pemegang kekuasaan politik dari kepentingan masyarakat.

5. Akuntabilitas Moral

Oleh karena itu data hasil penelitian dianalisis dengan teori yang

ada bahwa reform pelayanan publik dalam perspektif akuntabilitas

moral belum dilaksanakan dalam proses pemberian pelayanan

perijinan IMB kepada masyarakat pada Dinas Pemukiman dan

Pengembangan Pemerintah Kota Blitar.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dilapangan

terungkap bahwa aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan

perijinan IMB kepada masyarakat belum melaksanakan akuntabilitas

moral karena belum ada pedoman yang ditetapkan atau aturan dalam

beretika. Aparat pemerintah dalam setiap tindakan berlandaskan

prinsip-prinsip moral dan etika sebagaimana  dipersyaratkan peraturan

dan konstitusi serta sesuai dengan norma sosial yang berlaku di

masyarakat.
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D. IMPLEMENTASI REFORMASI PELAYANAN PUBLIK IMB
TERHADAP STAKEHOLDER

1. Masyarakat

Dari hasil penelitian memberikan suatu asumsi bahwa implikasi

reformasi pelayanan publik perijinan IMB terhadap masyarakat pada

Dinas Pemukiman dan Pengembangan Pemerintah Kota Blitar adalah

rasa kecewa dari kinerja aparat birokrasi dalam memberikan

pelayanan publik membuat masyarakat tidak respect dan tidak percaya

kepada pemerintah sebagai abdi masyarakat dan lebih sebagai abdi

pimpinan dan aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran di lapangan

memunculkan berbagai fenomena yang menarik bahwa reformasi

pelayanan publik perijinan IMB pada Dinas Pemukiman dan

Pengembangan Pemerintah Kota Blitar, dari sisi aparat birokrasi

sebagai penyelenggara pelayanan publik memahami dan

mengevaluasi bahwa pelayanan publik perijinan IMB yang telah

diberikan kepada masyarakat sudah baik dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

berpendapat bahwa masyarakatnya saja yang belum memahami

kualitas pelayanan yang diberikan.

Sementara disisi lain masyarakat sebagai pengguna pelayanan

perijijan IMB memahami dan mengevaluasi bahwa kualitas pelayanan

belum sesuai dengan harapan mereka. Pelayanan publik perijinan IMB

yang  mereka rasakan dan terima adalah persyaratan yang termasuk

banyak, waktu yang terlalu lama dan tidak sesuai dengan standar yang
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ditetapkan, biaya yang tidak pasti serta prosedur yang masih terlalu

panjang. Hal inilah yang membuat masyarakat tidak percaya kepada

birokrasi pemerintah dan bersikap apatis terhadap suatu produk

layanan yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan data hasil penelitian dan penelusuran dilapangan

bahwa penerima pelayanan lebih mudah memahami dan

mengevaluasi kualitas pelayanan publik daripada pemberi pelayanan

(consumer knowledge) dan untuk mengukur kualitas pelayanan dapat

dilihat dari sisi pengguna pelayanan karena merekalah yang

merasakan hasil dari pelayanan yang diterima.

Dari data hasil penelitian diinterpretasikan dengan dasar teori

yang ada menjelaskan suatu fenomena yang menarik bahwa aparat

birokrasi melalui institusi pelayanan birokrasi harus merubah mindset

dari perilaku dilayani menuju perilaku dilayani dan selalu dituntut

memperbaiki kinerja pelayanan sehingga pelayanan sesuai dengan

harapan dan tuntutan masyarakat dari dimensi waktu, biaya,

persyaratan dan prosedur dalam mendapatkan layanan publik

khususnya pelayanan perijinan IMB dan kualitas suatu pelayanan

ditentukan oleh masyarakat sebagi pengguna pelayanan perijinan IMB

pada Dinas Pemukiman dan Pengembangan Pemerintah Kota Blitar

karena merekalah yang merasakan suatu pelayanan sehingga kualitas

pelayanan terungkap dari pengalaman dan testimony yang mereka

alami.

2. Pihak Swasta



Andri Wahyudi, Pelayanan Publik Dalam Perspektif Akuntabilitas Governance 34

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilapangan

terungkap bahwa reform pelayanan publik khususnya pelayanan

perijinan IMB terhadap pihak swasta belum secara optimal mendukung

iklim investasi yang kondusif. Hal ini ditandai dari masih belum

intensnya keterlibatan pihak swasta dalam penentuan kebijakan dalam

proses pemberian pelayanan perijinan IMB terhadap masyarakat

pengguna termasuk pihak swasta. Selain itu tingkat pengangguran

tidak diikuti dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai.

Padalah dalam konteks reformasi pelayanan publik, keterlibatan

sector diluar sector pemerintah seperti swasta merupakan suatu

condition sine quo non dalam menciptakan kepemerintahan yang baik

(Good Governance). Oleh karena itu keterlibatan pihak swasta dalam

pelayanan publik khususnya pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB) setidaknya akan mempunyai andil. Namun dalam kenyataannya

pelayanan publik melalui Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) belum

sepenuhnya berimplikasi positif kepada pihak swasta. Sector swasta

akan sangat potensial untuk turut terlibat dalam pelayanan publik

sebagai sumber pendapatan disatu sisi namun disisi lain dapat

berinteraksi secara sinergis dan konstruktif dengan pemerintah untuk

mensejahterakan masyarakat. Namun interaksi sinergis dan konstruktif

yang harus dilakukan perlu dirumuskan secara hati-hati dan benar-

benar untuk memberdayakan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan

melalui suatu pola kemitraan, penyediaan lapangan kerja, iklim

investasi yang kondusif, dan sebagainya. Oleh karena itu, perubahan
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pelayanan publik kearah yang lebih baik akan berimplikasi positif

terhadap perbaikan iklim investasi yang sangat dibutuhkan untuk bisa

secara bertahap keluar dari krisis ekonomi yang melanda negeri yang

kita cintai ini. Reformasi pelayanan publik memberikan perijinan IMB

pada Dinas Pemukiman dan Pengembangan Pemerintah Kota Blitar

belum berjalan linear dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang

diharapkan walaupun dari sisi pendapatan penerimaan retribusi IMB

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun namun belum dapat member

kepuasan kepada pengguna pelayanan perijinan. Keterlibatan dan

partisipasi pengguna pelayanan perijinan perlu dilibatkan mulai dari

perencanaan, implementasi, dan evaluasi terhadap pelayanan publik.

Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang

tercermin dari partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong

peran serta unsure diluar pemerintah dalam penyelenggaraan

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan

harapan masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan data hasil penelitian yang kemudian

dianalisis dengan teori bahwa reform pelayanan publik khususnya

pelayanan perijinan IMB pada Dinas Pemukiman dan Pengembangan

Pemerintah Kota Blitar belum sepenuhnya melibatkan partisipasi pihak

swasta dalam proses pemberian pelayanan perijinan IMB kepada

pengguna layanan sehingga berimplikasi pada belum optimalnya

reform yang dilakukan terhadap penciptaan iklim investasi yang

kondusif dalam menunjang tingkat pertumbuhan perekonomian di
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Pemerintah Kota Blitar. Reformasi pelayanan perijinan IMB masih

belum sepenuhnya memberikan prioritas dan kemudahan kepada

pihak swasta sebagai pihak pengguna pelayanan atau stakeholders

pelayanan publik.

3. Aparat Pemerintah

Implikasi reformasi pelayanan publik perijinan IMB terhadap

aparatur pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pemukiman dan

Pengembangan Pemerintah Kota Blitar adalah aparat birokrasi dalam

pelaksanaan tugas member pelayanan kepada masyarakat menjadi

lebih efektif melalui strategi jemput bola dan sosialisasi, lebih efisien

dengan pembentukan UPT dikarenakan masyarakat telah mengetahui

loket untuk front office pelayanan perijinan IMB dan penggabungan

dan pemangkasan membuat waktu penyelesaian pelayanan menjadi

lebih singkat walaupun belum sesuai dengan standar yang ditetapkan,

namun belum akuntabel terhadap pemberian pelayanan kepada

masyarakat dan lebih akuntabel terhadap internal organisasi melalui

pelaksanaan tugas berdasarkan aturan dan juklak secara ketat.

Oleh karenanya, ada beberapa hal yang cukup penting dalam

reform pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Dinas Pemukiman

dan Pengembangan Pemerintah Kota Blitar, bahwa perubahan-

perubahan yang dilakukan tidak semuanya membawa perbaikan-

perbaikan dalam proses pelayanan publik. Perubahan-perubahan yang

terjadi berdasarkan data hasil penelitian hanya sebagian saja yang

membuat kinerja penyelenggaraan pelayanan publik menjadi efektif
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dan efisien sementara perubahan-perubahan yang lain belum

membawa perbaikan dalam proses pemberian pelayanan perijinan IMB

kepada masyarakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap focus

permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan penting

tentang reformasi pelayanan publik dalam hal struktur dan prosedur

birokrasi, dan sikap dan perilaku aparat yang telah dilakukan di focus

penelitian adalah:

1. Perubahan prosedur kewenangan; bahwa untuk meningkatkan

pelayanan perijinan IMB kepada masyarakat maka dilakukan

pemangkasan prosedur kewenangan dari yang tersentralisasi di

Walikota/Wawali dilimpahkan kepada Sekdadot dan Kepala Dinas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan prosedur kewenangan

telah menjadikan waktu proses pelayanan perijinan menjadi semakin

singkat, dari yang dulunya waktu proses pelayanan sekitar 6 bulan

lebih menjadi 1 sampai 2 bulan, namun belum sesuai dengan standar

yang ditetapkan 15 hari kerja serta belum sesuai dengan harapan

masyarakat.

2. Sikap pelayanan yang ditampilkan, sikap yang ramah, sopan,

komunikatif, serta pelaksanaan tugas telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, fenomena ini menjadi persepsi bagi aparat pemerintah

bahwa pelayanan yang diberikan telah berkualitas. Namun masyarakat

masih menilai dan mempunyai persepsi bahwa pelayanan yang
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mereka terima dan rasakan belum sesuai dengan harapan mereka.

Berdasarkan beberapa kesimpulan dalam reformasi pelayanan publik

pada Dinas Pemukiman dan Pengembangan Pemerintah Kota Blitar,

maka disimpulkan dalam perspektif akuntabilitas governance adalah

sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Moral

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pemerintah pada

Dinas Pemukiman dan Pengembangan Pemerintah Kota Blitar

belum melaksanakan akuntabilitas moral. Hal ini terjadi karena

penerapan akuntabilitas moral dimaknai berdasarkan ada tidaknya

pedoman atau acuan yang menjadi dasar untuk diimplementasikan.

b. Akuntabilitas Politik

Akuntablitas politik pada Dinas Pemukiman dan Pengembangan

Pemerintah Kota Blitar telah diterapkan di internal organisasi

terhadap pejabat politik namun dalam bentuk pertanggungjawaban

terhadap publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat

dan masih bersifat seremonial.

c. Akuntabilitas Profesional

Akuntabilitas professional belum sepenuhnya berjalan sesuai

dengan harapan masyarakat. Hal ini ditandai dengan pemaknaan

akuntabilitas professional secara internal organisasi dengan

menerapkan prinsip the right man in the right place dan belum
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memaknai secara eksternal organisasi dalam memberikan

pelayanan yang lebih berkualitas.

d. Akuntabilitas Legal

Implementasi hukum atau aturan-aturan yang berlaku dalam cara

pandang akuntabilitas legal masih sebatas simbolik dan retorika.

Hal ini ditandai dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya

pelanggaran yang nyata-nyata dilakukan belum diberikan sanksi

berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku namun diselesaikan

secara internal dinas saja.

e. Akuntabilitas Administratif/Organizasional

Aparat dinas telah melaksanakan akuntabilitas administrative

melalui pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab

yang telah digariskan dalam dinas, system pertanggungjawaban

pekerjaan, pengawasan, dan penilaian berdasarkan hierarki atau

struktur yang berlaku secara formal, serta system punishment

berdasarkan aturan kepegawaian.

Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan, bahwa

implikasi reformasi pelayanan publik perijinan IMB terhadap

stakehokder sebagai berikut:

a. Masyarakat ( Civil Society )

Hasil penelitian disimpulkan bahwa ada dua implikasi penting

reformasi pelayanan perijinan terhadap masyarakat. Pertama,

karena struktur yang masih vertical dan prosedur yang masih

panjang menyebabkan pelayanan membutuhkan waktu lama,
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procedural, dan biaya mahal memberikan rasa kecewa kepada

masyarakat akan pelayanan perijinan sehingga dari akumulasi

kekecewaan itu, masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.

Kedua, karena pelayanan publik perijinan yang masih terlalu kaku

berdasarkan aturan/juklak dan juknis serta masih bersifat patron

melihat kepentingan atasan/pimpinan lebih penting  sehingga

dalam memberikan pelayanan tidak lagi responsive dan member

image bahwa kualitas pelayanan belum sesuai dengan harapan

masyarakat.

b. Aparat Pemerintah ( Government )

Aparat birokrasi dalam pelaksanaan tugas member pelayanan

kepada masyarakat menjadi lebih efektif melalui strategi jemput

bola dan sosialisasi, lebih efisien dengan pembentukan UPT

dikarenakan masyarakat telah mengetahui loket untuk front office

pelayanan perijinan IMB dan penggabungan dan pemangkasan

membuat waktu penyelesaian pelayanan menjadi lebih singkat

walaupun belum sesuai dengan standart yang ditetapkan, namun

belum akuntabel terhadap pemberian pelayanan kepada masyarkat

dan lebih akuntabel terhadap internal organisasi melalui

pelaksanaan tugas berdasarkan aturan dan juklak secara ketat dan

perintah atasan.

c. Pihak Swasta ( private )

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi reformasi pelayanan

perijinan terhadap pihak swasta belum optimal memberikan iklim



Andri Wahyudi, Pelayanan Publik Dalam Perspektif Akuntabilitas Governance 41

investasi yang kondusif. Hal ini terjadi karena tingkat pengangguran

tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Reformasi

dalam struktur dan sikap belum sepenuhnya membangun

partisipasi pihak swasta untuk berkontribusi dalam pelayanan

perijinan IMB.

3. Strategi jemput bola cukup efektif baik dari sisi Dinas Pemukiman dan

Pengembangan Pemerintah Kota Blitar  maupun sisi masyarakat

pengguna pelayanan IMB.

4. Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu,  bahwa untuk memudahkan

pemberian pelayanan perijinan IMB kepada masyarakat maka dibentuk

UPT sebagai front office pelayanan dan sebagai back office pelayanan

adalah Dinas Pemukiman dan Pengembangan Pemerintah Kota Blitar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi UPT telah memberi

kemudahan pelayanan perijinan kepada masyarakat namun belum

diberikan kewenangan secara optimal sebagai front office pelayanan.

5. Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas belum cukup efektif, hal ini

ditandai dari adanya sebagian masyarakat  yang masih belum

mengetahui pentingnya memiliki perijinan IMB.

6. Adanya penggabungan dinas dan penghapusan eselon, bahwa

sebagai respon terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas,

nyata dan bertanggungjawab.
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