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Kata
Pengantar
Deputi Bidang Pelayanan
Publik

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
akhirnya Buku Top 9 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia dapat diterbitkan.
Penerbitan buku ini merupakan arahan Bapak Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai tindak lanjut Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik 2014.
Buku ini disusun untuk menyampaikan inovasi pelayanan publik lebih
rinci, agar lebih mudah direplikasi oleh unit pelayanan publik lainnya dalam
rangka mendorong pemberdayaan, pemberian pembelajaran, dan menjadi
sarana tranfer pengetahuan (knowledge transfer), sehingga inovasi pelayanan
publik tersebut menjadi pendorong kemajuan pelayanan publik di Indonesia.
Akhirnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak,
khususnya kepada The Jawa Pos Institute Pro Otonomi yang telah membantu
penerbitan buku ini.
Te r i m a k a s i h .

Jakarta,
Juni 2014
Deputi Bidang Pelayanan Publik

Mirawati Sudjono
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Prakata

Direktur eksekutif JPIP
SEMUA kabupaten/kota pasti mengacungkan tangan kalau ditanya
apakah kekurangan anggaran. Tetapi, semuanya juga akan mengacungkan
tangan ketika ditanyakan apakah menyerah dengan kekurangan anggaran
itu. Di sinilah bersemi inovasi, yakni bersikap kreatif dalam membuat
terobosan melayani rakyat. Setiap kepala daerah diyakini pasti ingin
berbuat sesuatu buat warganya.
Pengalaman The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) mendampingi
pengembangan otonomi daerah sejak 2001, menunjukkan suasana yang
membesarkan hati. Selain di Jawa Timur, kami juga melakukan kegiatan
di Sulsel, Kaltim, Kalsel, Kalbar, serta melakukan aneka penelitian di
berbagai wilayah Indonesia.
Kami menyaksikan ribuan inovasi dibuat oleh kabupaten/kota. Di
tengah opini korektif terhadap bias-bias pelaksanaan otda, namun otda
masih sangat produktif. Sangat ganjil kalau ada yang mengatakan masa lalu
yang sentralistik lebih maju dibanding masa sekarang. Karena keyakinan
faktual, bahwa otda merupakan formula yang pas bagi Indonesia yang amat
luas dan beragam, maka pilihan “pro-otonomi” tak bisa ditarik mundur.
Para inovator yang dipaparkan dalam buku ini merupakan pemuncak
dari ikhtiar inovasi yang dilakukan sangat banyak pemimpin daerah.
Apresiasi seperti yang dilakukan Kementerian PANRB ini jelas akan
membesarkan hati. Semakin banyak lembaga memberi semangat kepada
inisiatif daerah jelas makin menyemangati para inovator. Kompetisi akan
makin seru. Kemajuan akan menemukan cara pemintas. Wilayah lain tak
perlu mulai dari nol, bisa mereplikasi dengan modifikasi.
Tiada kemajuan tanpa kompetisi. Spirit kompetisi perlu dinyalakan
dengan apresiasi. Rakyat akan apresiatif juga kalau para pemimpinnya
terus bekerja untuk mereka.
Rohman Budijanto
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Sambutan
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014 telah selesai
dilaksanakan. Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2014
kepada Top 9 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014 yang diberikan kepada para Menteri, Gubernur, dan Walikota sebagai Pembina Inovasi
Pelayanan Publik Terbaik pada Acara Penutupan Musrenbangnas Tahun 2014
disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kegiatan ini telah mengawali babak baru dalam melakukan pembinaan
pelayanan publik di Indonesia melalui kompetisi inovasi. Saya mengharapkan
menjadi agenda nasional yang melembaga dan berkelanjutan agar menjadi
memori nasional. Disamping itu, kompetisi yang dilakukan pada level nasional ini sejalan dengan Kompetisi Pelayanan Publik sedunia yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bersamaan dengan peringatan
Hari Pelayanan Publik Internasional, 23 Juni, setiap tahun. Untuk itu, saya
mengharapkan pengelolaan kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ini
untuk terus menyempurnakan instrumennya, sehingga partisipasi peserta di
tahun-tahun mendatang lebih ditingkatkan lagi.
Kompetisi ini bukan sekedar melahirkan inovasi jenis pelayanan publik
yang terbaik atau menjadi kebanggaan instansinya, tetapi lebih jauh dari
itu adalah bagaimana inovasi pelayanan publik tersebut merupakan wujud
reformasi birokrasi.
Penghargaan dan terima kasih saya sampaikan pula kepada Saudarasaudara yang tergabung dengan Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen yang
telah membuat proses kompetisi ini berjalan dengan baik dan akuntabel. Hal
ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Instansi yang mengikuti kompetisi
ini, juga membuka mata masyarakat bahwa di lingkungan Kementerian/
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Lembaga dan Pemerintah Daerah juga telah melakukan inovasi pelayanan
publik yang tidak kalah dengan yang dilakukan di negara lain.
Semoga hal gagasan dan sumbangan pemikiran, serta kerja nyata
Saudara- saudara bermanfaat bagi masyarakat.

Jakarta,
Juni 2014
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Azwar Abubakar
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Catatan Editor

1. Apa Itu Top 9 Inovasi Pelayanan Publik
Tahun 2014

Inovasi pelayanan publik adalah ide kreatif dalam pengembangan inovasi
pe- layanan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah menganugerahkan penghargaan kepada sembilan inovator pelayanan publik terbaik (Top 9) dari kompetisi inovasi pelayanan publik 2014.
Penyerahan piala dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar di sela-sela acara penutupan
Musrenbangnas 2014 oleh Wapres Boediono di Jakarta, Rabu (30/04/2014).
Sembilan inovator itu diperoleh melalui seleksi dan penilaian yang
sangat ketat, dari 515inovasiyangmasuk,terpilihmenjadiTop99,diseleksi
lagimenjadiTop33,hingga akhirnya Top 9 inovator pelayanan publik, yang
berasal dari lingkungan kementerian dan pemerintah daerah.

2. Mengapa TOP 9 inovasi PelayananPublik?

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPAN- RB) menetapkan tahun 2014 sebagai Tahun Inovasi Pelayanan
Publik. Maksudnya untuk mendorong instansi pusat dan daerah agar dalam
melakukan inovasi pelayanan publik lebih fokus, terarah, mendalam, dan
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berkesinambungan dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait di
dalam melaksanakan kompetisi tersebut.
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan implementasi dari
gerakan One Agency One Innovation yang mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengembangkan paling tidak satu inovasi setiap
tahunnya. Keberadaan inovasi ini diharapkan dapat menjadi referensi pembanding (benchmark) dan referensi pembe- lajaran (benchlearning) dalam
upaya melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi antar instansi
melalui diseminasi, transfer dan replikasi inovasi pelayanan publik tersebut.
Kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2014 merupakan instrumen
pendorong dengan cara memberikan penghargaan untuk inovasi terbaik. Hal
ini sejalan dengan Pasal 7 (4) huruf c, UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik. Tujuan kompetisi ini (1)menjadikaninovasisebagaisaranapembelajarandanmendorongtumbuhnya modifikasi atau inovasi baru pelayanan publik.
(2) media evaluasi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di tanah
air. Kegiatan ini telah mengawali babak baru dalam melakukan pembinaan
pelayanan publik di Indonesia dengan basis kompetisi inovasi.
Kompetisi ini bukan sekedar melahirkan yang terbaik atau menjadi
kebanggaan instansinya, tetapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana inovasi
pelayanan publik tersebut mendorong pemberdayaan, memberikan pembelajaran, dan menjadi sarana tranfer pengetahuan, sehingga inovasi pelayanan
publik tersebut menjadi milestone kemajuan pelayanan publik di Indonesia.
Sejak dibukanya kompetisi inovasi pelayanan publik 2014, yang berasal
dari Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah tercatat ada 515 inovasi
yang masuk ke Kementerian PANRB. Ini membuktikan bahwa embrio reformasi birokrasi sudah terjadi di tanah air. Dengan kompetisi ini diharapkan
gerakan reformasi birokrasi akan semakin dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Penilaian yang dilakukan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik ini
sangat transparan dan obyektif karena yang dilakukan melalui seleksi yang
ketat melibatkan Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen. KemenPANRB
bertindak sebagai fasilitator, sedangkan penilaian oleh beberapa pihak yang
diketuai oleh J.B. Kristiadi. Selain itu dilakukan metode mistery shopping,”

3. Bagaimana Mengumpulkan dan Menyeleksi
Menjadi 9 TOP Inovasi Pelayanan Publik
Top 9 Inovator Pelayanan Publik itu merupakan hasil seleksi dari 515
Inovasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemda yang mengajukan inovasinya
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dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Tahap kedua, diseleksi menjadi
Top 99, kemudian diseleksi lagi menjadi Top 33. Dari jumlah itu, diambil 9
(sembilan) inovasi terbaik, dan diberikan penghargaan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. Bagaimana Pendokumentasikannya ?

Setelah bergulirnya Kompitis Inovasi Publik pada akhir tahun 2013 dengan
menetapkan Tahun 2014 sebagai Tahun Inovasi Pelayanan Publik, Kemenpan
RB telah menerbitkan beberapa buku Good Practices model pelayanan publik
sebagai upaya mendokumentasikan inovasi pelayanan publik. Di samping itu
dengan diajukannya 515 inovasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah secara onine dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Si Novik), maka
secara otomatis 515 inovasi tersebut terdokumentasikan dalam database.

5. Bagaimana Transfer/Replikasi Inovasi
Pelayanan Publik?

Mempromosikan hasil inovasi pelayanan publik yaitu dengan melakukan
rep- likasi inovasi tersebut. Replikasi artinya meniru. Dengan melakukan
replikasi, terjadi akselerasi yang tidak semahal jika perubahan dimulai dari
nol. Kemungkinan sukses replikasi akan lebih besar jika dibandingkan dengan
memulakan suatu inisiatif baru tanpa referensi sama sekali. Wakil Menteri
PANRB Eko Prasojo mengatakan, kunci inovasi dalam pelayanan publik
hanya tiga yaitu niteni, nirokke (meniru) dan nemokke (menemukan).
Berbagai upaya yang dilakukan dalam melakukan transfer/replikasi
inovasi pelayanan publik, yaitu pertama dengan melakukan pembelajaran
sendiri (self learning) dan melalui fasilitasi pihak ke-3. Pembelajaran sendiri
dilakukan oleh pihak penyelenggara pelayanan publik sendiri yang mempunyai
keinginan untuk memajukan pelayanan publik di lingkungannya dengan cara
Amati (A), Tiru (T) dan Modifikasi (M).
Pembelajaran replikasi/transfer dibantu atau difasilitasi oleh pihak ketiga
saat ini dilakukan oleh Kemenpan RB dan sejumlah Lembaga Mitra Pembangunan, termasuk juga upaya mengembangkan jaringan dan kolaborasi antara
pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mendorong frekuensi
saling belajar diantara penyeleng- gara pelayanan publik. (IM)
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Bagian 1:
SISTEM PENDAFTARAN
JAMINAN FIDUSIA Online
Kementrian Hukum dan HAM

Mengapa Ini ?

Semenjak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/
PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, maka permohonan
pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia(KPF) yang berada
di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia
mengalami peningkatan yang signifikan.
Menghadapi lonjakan permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut
yang dalam seharinya dapat mencapai lebih dari 3000 permohonan, maka
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)Kementerian
Hukum dan HAM melakukan terobosan dengan melakukan penerapan-
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Teknologi Informasi (TI). Penerapan TI tersebut diimplementasikan dalam
bentuk pelayanan fidusia online.
Pelayanan Fidusia Online banyak memberikan manfaat, antara lain:
memberikan kemudahan pendaftaran, biaya yang murah, tidak ada pembatasan
jumlah pendaftaran tiap harinya, pelayanan yang dilakukan selama 24 jam
dan dilaksanakan dengan cepat dan akurat, bebas dari praktek pungli.

Apa Inovasinya ?

Pelayanan publik melalui Fidusia online menunjukkan aspek inovasi,
berupa :
Revolusi Pemangkasan Waktu dari 9-13 bulan menjadi 7 Menit.
Revolusi pelayanan dari harus datang (FACE TO FACE) menjadi
FACELESS dapat dilakukan di kantor Notaris sendiri.
Revolusi Pencetakan sertifikat dari bisnis cetakan Biro Perlengakapan
menjadi dapat dicetak di kertas apa saja dengan jaminan data yang
valid.

Apa yang Menjadi Tugas Pelayanan
Publiknya?

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)
Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dan kewenangan dalam
proses pelayanan publik dalam hal pendaftaran Jaminan Fudisia berdasarkan
amanat UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fudisia dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.
Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia, maka Ditjen AHU membuat suatu terobosan dengan menerapkan
sistem Fidusia Online, yang didasari oleh beberapa peraturan antara lain:
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a.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2013 tentang
Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia secara
Elektronik.

b.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2013 tentang
Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.

c.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.
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Adapun yang berkepentingan dengan pelayanan fudicial online ini adalah
notaris dan lembaga pembiayaan.

Bagaimana Dampaknya pada Masyarakat?

Sejak digunakannya fudisia online, pelayanan publik terutama pihak
notaris dan lembaga pembiayaan memperoleh kepuasaan dari berbagai aspek,
mulai dari cara pendaftaran, biaya, dan waktu penyelesaiannya. Keluhan
notaris, seperti nampak pada bagan di bawah ini sudah dapat diatasi dengan
memuaskan.

3
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Bagaimana Cara Kerja dan Replikasinya?

Dengan dibukanya Fidusia Online, maka notaris melakukan langkahlangkah yang praktis dalam menguruskan jaminan fidusialnya antara lain:
1.

Notaris dapat melakukan pendaftaran dengan cara membuka sistem
pendaftaran jaminan Fidusia Online, di mana saja dan kapan saja
melalui website Ditjen AHU;

2.

Format pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi data-data
pendaftaran yang telah disediakan pada sistem pendaftaran jaminan
fidusia online;

3.

Pada sistem pendaftaran jaminan Fidusia Online tidak lagi dilakukan
pemeriksaan data;

4.

Pembayaran tidak lagi dilakukan kepada bendahara penerima yang
berada di Kantor Wilayah, tetapi langsung ke Bank BNI terdekat
dengan menyebutkan nomor pendaftaran fidusia. Selain itu mulai
bulan Maret 2014 pembayaran juga dapat dilakukan dengan Internet
Banking, SMS Banking ataupun melalui ATM.

Bagaimana perspektif reformasi birokrasi?

Pelayanan publik yang dilakukan Ditjen AHU dapat memenuhi kebutuhan
dan harapan masyarakat akan pelayanan yang prima, cepat, efektif dan
efisien. Selain itu, menutup celah pungutan liar di bidang fidusia kepada
notaris atau pun masyarakat pada umumnya, sehingga memperkecil ruang
lingkup pengawasan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem yang
bersih dan bebas KKN.
Beberapa aspek perubahan dalam reformasi birokrasi seperti berikut :
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yy

Peran bendahara penerima yang sebelumnya menjadi tempat untuk
pembayaran PNBP dalam proses permohonan pendaftaran. Selain
itu sudah tidak dibutuhkan lagi sertifikat atas jaminan fidusia yang
didaftarkannya.

yy

Dengan diterapkannya sistem pendaftaran jaminan Fidusia Online,
berarti peran pemeriksa (korektor) fidusia di 33 Kanwil tidak
diperlukan lagi.
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Bagaimana Monitoring dan Evaluasi
Dilakukan?

Sistem yang digunakan untuk mengevaluasi Fidusia Online antara lain
sebagai berikut :
1.

Membuka layanan tanya jawab melalui email (FAQ) ke email : fidusia.
ditjenahu@gmail.com;

2.

Penangan bersifat substansi dan teknis seperti mengenai tata cara
pendaftaran, perbaikan data yang tidak termuat ditangani oleh Direktorat
Perdata khususnya dalam hal ini Sub Direktorat Fidusia dan Sub Bagian
Sistem Informasi Bagian Tata Usaha sekretariat Ditjen AHU;

3.

Monitoring trafik dilakukan melalui aplikasi monitoring untuk server
dan jaringan yang ada di Ditjen AHU. Dalam hal ini dilakukan oleh Sub
Bagian Sistem Informasi Bagian Tata Usaha sekretariat Ditjen AHU;

4.

Administrator Ditjen AHU dalam hal ini bisa melihat penghasilan
PNBP dari aplikasi Fidusia secara real time. Hal ini merupakan salah
satu indikator kesuksesan dari adanya aplikasi Fidusia Online ini.

5
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Bagian 2:
PELAYANAN KARANTINA IKAN PASTI,
KIPM KELAS II SEMARANG

Kementrian Kelautan dan Perikanan

Mengapa Ini ?

Upaya pencegahan korupsi dalam pelayanan publik dapat dilakukandengan
menggunakan sistem manajemen berbasis ISO 9001 : 2008 dan ISO 17025.
Hal ini seiring dengan tuntutan jaminan mutu pengujian perdagangan
internasional dan menjamin standart mutu pengujian laboratorium. Oleh
karena itu, Balai KIPM Kelas II Semarang telah berhasil menerapkan konsep
yang disebutnya Pelayanan Karantina Ikan PASTI (Profesional, Akuntabel,
Santun, Transparan, Inovatif), sejak 31 Januari 2013.
Untuk mendukung industri perikanan, Balai Karantina Ikan Pengendali
Mutu (BKIPM) Kelas II Semarang berperan memantau keamanan hasil
produksi perikanan baik domestik ataupun ekspor dan impor di Provinsi
Jawa Tengah. Berdasarkan data potensi industri perikanan, Jawa Tengah
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menjanjikan. Provinsi ini memiliki 33 pulau kecil dengan panjang garis pantai
828,82 km, terbagi atas pantai utara 540,27 km dan pantai selatan 288,55 km.
Didukung juga dengan potensi perairan pedalaman (waduk, sungai, rawa
dan telaga) dengan luas 44.328,46 Ha.
Balai KIP Kelas II Semarang telah mampu menjawab masalah tentang
sertifikasi kesehatan ikan terhadap komoditi perikanan sebagai syarat sekaligus
jaminan bagi para pelaku usaha perikanan untuk melakukan impor/ekspor,
domestic masuk/domestic keluar, di pintu pemasukan. Kondisi di lapangan,
pelaku usaha menemui kendala, seperti ketidakpastian waktu dan prosedur,
kejelasan petugas pelayanan serta belum maksimalnya keterbukaan informasi
peraturan perundangan dan tarif jasa karantina ikan.

Bagaimana Dampaknya pada Masyarakat?

Dengan menerapkan pelayanan karantina ikan berbasis ISO 9001: 2008,
masyarakat sebagai pengguna layanan memperoleh jaminan kepastian waktu,
yang semula waktu tunggu 14 hari menjadi 7 hari, dan biaya pelayanan,
mendapatkan pelayanan sesuai prosedur serta memperoleh kemudahan akses
informasi terkait sertifikasi kesehatan ikan.
Pelayanan professional mempersingkat waktu untuk mendapatkan sertifikat karantina ikan, sehingga menimbulkan dampak penurunan economi cost
yang harus dikeluarkan pengguna jasa. Dengan kondisi tersebut intergritas
dan profesionalisme petugas meningkat, sehingga celah celah negoisasi yang
menimbulkan gratifikasi dapat ditekan. Efisiensi waktu pelayanan memberi-
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kan perubahan signifikan terhadap economiccost sebesar lima puluh persen.
Penyusutan biaya operasional dapat dihitungsebagai berikut:
Contoh : Cold Storage kapasitas 504 meter kubik.
Penggunaan listrik 1025 kwh per hari Tarif listrik kwh per hari Rp. 1352.
Biaya dibutuhkan untuk penyimpanan raw material : (a) 14 hari adalah
Rp.19.401.200, (b). 7 hari adalah Rp. 9.700.600,- Efisiensi biaya : 9.700.600,-

Bagaimana Cara Kerja dan Replikasinya?

Tahap awal dari inovasi pelayanan berbasis ISO 9001 : 2008 adalah
menjamin waktu pelayanan :
a. Export : 5 (lima) hari.
c. Domestik keluar : 5 (lima) hari
b. Import : 7 ( tujuh) hari. d. Domestik masuk : 3,5 jam.
Dengan inovasi tersebut mempercepat efisiensi waktu pelayanan sertifikasi
kesehatan ikan yang sebelumnya maksimal 14 hari menjadi 7 (tujuh) hari
sehingga menurunkan economic cost yang harus dikeluarkan pengguna jasa.
Konsistensi penerapan janji layanan dikontrol dengan analisa Key Performance
Indicator (KPI) yang dilaporkan pada otoritas kompeten satu bulan sekali.
Penetapan petugas pelayanan yang berkompeten sesuai prosedur pelayanan
disertai dengan uraian tugas dan wewenang yang jelas memberikan kemudahan
pengguna jasa untuk mendapat pelayanan dibutuhkan.
Untuk mempermudah pengguna jasa memperoleh Informasi peraturan
perundangan dan tarif jasa karantina ikan Balai KIPM Semarang menerapkan
prinsip keterbukaan informasi publik dengan mengembangkan sistem informasi
(E-mail, Web, Poster, Brosur, Leaflet). Seiring dengan tuntutan jaminan mutu
pengujian perdagangan internasional dan menjamin standar mutu pengujian
laboratorium Balai KIPM Semarang sejak awal tahun 2012 menerapkan ISO 17025.
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Mengapa Inovatif?
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Bagaimana Perspektif Reformasi Birokrasi?

Upaya perubahan mindset pelayanan publik di Balai KIPM Semarang
yang lebih beroritentasi kepada customer driven dilakukan dengan penyusunan
standart pelayanan publik yang berpedoman pada standart pelayanan BKIPM.
Continous Improvement pelayanan sertfikasi karantina ikan berbasis ISO 9001
: 2008 dilakukan dengan pelatihan pelayanan publik, menjaring umpan balik
pelanggan setahun sekali, Pengelolaan pengaduan, Peningkatan keterbukaan
informasi publik.
Selain hal tersebut, Balai KIPM Semarang telah berhasil mewujudkan
unit pelayanan publik lingkup KKP yang berpredikat wilayah bebas dari
korupsi melalui peningkatan intergritas pegawai dilakukan dengan penetapan
kode etik pegawai, penandatangan pakta intergritas antara pegawai dengan
pimpinan, pencegahan gratifikasi, deklarasi pemantau independen, Whistle
blower system.

Bagaimana Replikasi dilakukan?

Replikasi pelayanan karantina ikan berbasis ISO 9001 : 2008 sesungguhnya
praktis, karena secara aplikatif sudah disediakan SOP-nya dengan dukungan
sistem teknologi informasi yang menerapkan sistem Indonesia National
Single Window (INSW). Sistem ini mengintergrasikan In House System di
masing-masing Government Agency (GA) dengan Sistem Kepabeanaan
bertujuan mempercepat penanganan dan pengawasan arus dokumen import
dengan memangkas jalur sistem yang tidak efisien. Proses perijinan GA dapat
dilakukan secara online melalui Portal INSW.
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Bagaimana monitoring dan evaluasi dijalankan?

Suatu konsep inovasi pelayanan publik yang akan direplikasi wajib
melakukan proses evaluasi dan monitoring. Hal ini untuk menjaga agar
pelaksaaan inovasi pelayanan publik tetap terjaga kualitas dan keberlanjutannya.
Balai KIPM Kelas II Semarang telah berhasil menerapkan konsep yang
disebutnya Pelayanan Karantina Ikan PASTI (Profesional, Akuntabel, Santun,
Transparan, Inovatif), dengan menggunakan model monitoring dan evaluasi
seperti terlihat dalam skema di bawah ini.
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Bagian 3:
Format Kendali
Hulu-Hili
Pemerintah Aceh

Mengapa Ini?

Kehadiran alat pengendalian dalam bentuk Format Kendali Hulu Hilir
adalah hasil dari berbagi pengalaman bersama, dimulai dari BRR NAD - Nias
(2007 – 2008) dan terus dikembangkan P2K-APBA sejak tahun 2010 hingga
saat ini sebagai alat pandu dan pantau proses belanja Pemerintah di Aceh.
Format Kendali Hulu Hilir sebenarnya sederhana. Hanya terdiri dari
enam jenis format. Namun, karena Format Kendali Hulu Hilir dibangun
atas sudut pandang pengendalian yang tepat maka tools ini menjadi efektif
untuk dipakai sebagai alat pengendalian kegiatan APBA. Disebut efektif
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karena setelah dipakai tools ini kinerja serapan anggaran Aceh meningkat
dari sebelum alat ini digunakan. Sejak 2010 - 2011 kinerja serapan anggaran
Aceh selalu di atas 90 %.
Format Kendali Hulu Hilir menjadi model baru di Indonesia, melalui
buku serial Tommy Si Agen Tak Tuk yang tersebar di 33 Provinsi dan 497
Kabupaten / Kota seluruh Indonesia menjadi media untuk berbagi pengalaman
dan alih pemahaman dari Aceh untuk Indonesia.
Format Kendali Hulu Hilir dibangun atas sudut pandang penyajian
informasi kepada pimpinan secara cepat, tepat dan akurat. Sehingga tools yang
digunakan merupakan aplikasi microsoft office excell yang secara dinamis
menyesuaikan dengan kebutuhan pemakainya.

Apa Inovasinya?

Format Kendali Hulu Hilir merupakan alat yang efektif yang digunakan
oleh Tim P2K-APBA dalam mengendalikan penyerapan anggaran pada APBA,
sehingga anggaran seluruh SKPD Aceh rata-rata mencapai di atas 90%.
Format Kendali Hulu-Hilir memiliki enam jenis format, masingmasing format memiliki kegunaan bagi pengendalian kegiatan mulai dari
penganggaran, pelaksanaan sampai rekam jejak yang dipakai untuk melihat
status fungsional dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
Format Kendali Hulu Hilir menjadi Model Aceh yang disajikan dalam
satu embar halaman saja, terdiri dari enam jenis format yang saling berkaitan
sebagai berikut:
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Format A.

Inilah format rincian kegiatan yang dipakai sebagai pengganti Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan format ini dapat diketahui beban
kerja masing-masing pengelola anggaran dari jumlah paket, besaran
anggaran,sumber dana, dan lokasi kegiatan.

2,

Format B

Inilah format pantau pengadaan yang dipakai untuk memantau prosespengadaan barang dan jasa. Paket-paket yang belum juga lelang pada
waktunya akansegera diketahui penyebabnya dan dicari solusinya.

3.

Format C

Inilah format pantau kinerja KPA/PPTK yang dipakai untuk melakukandeteksi dini kinerja pengelola anggaran

4.

Format D

Inilah format pantau kegiatan strategis yang digunakan sebagai panduan
kunjungan lapangan, yang kadang juga melibatkan kehadiran gubernur.

5.

Format E

inilah format yang dipakai untuk memantau realisasi fisik dan keuangan
yang disajikan dalam bentuk kurva s.

6.

Format F

Inilah format rekam jejak yang dipakai untuk melihat status fungsionaldari paket yang sudah selesai dilaksanakan
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Bagaimana Cara Kerja dan Replikasinya?

Sejak tahun 2010 melalui unit P2K APBA PemerintahAceh telah
menjadikan Format Kendali Hulu Hilir sebagai alat pandu dan pantau proses
belanja Pemerintah di Aceh.Apa sudut pandang pengendalian dari P2K-APBA?
Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama, Unit P2K-APBA memiliki pandangan bahwa problem klasik
serapan anggaran terjadi karena mesin birokrasi tidak berjalan, sebagaimana
mestinya. Buktinya, koordinasi dan komunikasi kurang lancar, tidak ada
yang mengendalikan business process dalam birokrasi, belum terditeksi sejak
dini atas permasalahan disetiap proses, masih adanya etos kerja “selama bisa
mengelak kenapa harus dikerjakan” dan suburnya penyakit ABS (Asal Bapak
Senang), tidak tertib di dalam pendokumentasian, dan informasi pelaksanaan
kegiatan tidak utuh dalam satu rangkaian.
Kedua, Unit P2K-APBA menyadari dinamika organisasi di pemerintahan
masih terjerat dengan kultur kerja yang tidak berkinerja seperti banyak alasan
daripada kerja, informasi tidak jelas alias kabur, dan petunjuk tidak memiliki
arah alias tidak fokus. Padahal, kultur kerja yang dibutuhkan adalah kerja
yang berdasarkan data dan fakta, hulu hilir, dan satu bahasa.
Ketiga, Unit P2K-APBA memandang bahwa kerja pengendalian adalah
sebagai upaya bersama. Artinya, untuk mencapai kinerja yang baik maka
pelaksana dan pimpinan harus pro aktif dalam usaha mencapai target.
Berdasarkan pengalaman, capaian kinerja 60 persen bisa dipastikan hanya
staf saja yang berkerja. Sebenarnya, capaian bisa ditambah 30 persen lagi
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manakala atasan langsung juga ikut ambil bagian. Dan kinerja bisa bertambah
10 persen lagi manakala pimpinan juga melakukan intervensi.
Untuk mengimplementasikan strategi, terdapat 7 kata mutiara yang
digunakan sebagai tolak ukur dalam pengendalian, yaitu:
1.

Nol

2.

Anti Virus ABS dan setiap aktivitas harus didukung oleh data dan fakta;
Kambing Hitam

3.

Tanpa jeda

data termutakhirkan

Resiko tinggi

sudah mengenali paket-paket yang sejak dini diprediksi tinggi
berpeluang gagal sehingga diperlukan intervensi pimpinan

Tak-tuk

istilah dari tiruan bunyi palu ini dipakai untuk menandai dimulainya pekerjaan fisik

Pecah telor

momentum cairnya anggaran yang pertama sekali),

Surat cinta

berupa teguran gubernur kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

4.
5.
6.
7.

seluruh varibel kendali dipastikan harus singkron;

Bagaimana perspektif reformasi birokrasi?

Format kendali hulu hilir diharapkan membawa perubahan dalam
pengendaliankegiatan pemerintah, perubahan tersebut berupa masukan yang
dapat dipergunakandalam area perubahan yang meliputi sebagai berikut:
a.

Penataan
Organisasi

Solusi permasalahan berupa upaya bersama dan pro aktif antara
pelaksana danpimpinan dalam mengendalikan kegiatan pemerintah

b.

Penataan
Pengendalian

Solusi permasalahan berupa pengendalian hasil, pengendalian aksi
dan pengendalianorang

c.

Penataan
Birokrasi

Solusi permasalahan berupa alat pandu dan pemantau proses birokrasi
di semuatahapan kegiatan

d.

Penataan
informasi

Solusi permasalahan berupa penyediaan informasi yang jelas, tepat
dan berdasarkan fakta akurat

e.

Penataan
Solusi permasalahan berupa penyelenggaraan tatalaksana rapat
ketatalaksanaan pimpinan bersama staf untuk memecahkan masalah bersama

f.

Perbaikan
Pengawasan

Solusi permasalahan berupa komitmen pelaksana kegiatan terhadap
pimpinan sebagai perbaikan kinerja pemerintah

Bagaimana monitoring dan evaluasi dilaksanakan?

Unit P2K-APBA memegang 4 kunci sukses pengendalian, yaitu: 1)
pimpinan harus punya komitmen yang kuat; 2) staf harus berkerja dengan
sungguh-sungguh; 3) tertib dalam pengisian format; dan 4) hasil pemantauan
harus bisa diakses dengan mudah, tanpa jeda, atau dalam sebutan Aceh
disebut hana leuh angen.
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Format kendali hulu hilir sudah diterapkan dan di adopsi oleh Unit Kerja
Presiden idang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan
diperkenalkan ke provinsi lainnya di seluruh Indonesia. Tercatat dari tahun
2012 sampai dengan saat ini 19 unit Badan/ Lembaga/ Kementerian/ Dinas
yang telah berkunjung ke P2K-APBA untuk sosialisasi serta belajar format
kendali hulu hilir, sebagai berikut:
a.

Pemerintah Provinsi, sejumlah 13 Provinsi: Riau, Jambi, Bengkulu, Jawa
Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan
Bangka Belitung;

b.

Pemerintah Kabupaten/Kota, sejumlah 2 Kabupaten: Bangka Barat dan
Anambas;

c.

Kementerian/ Lembaga Negara, sejumlah 4 Lembaga: Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Sekretariat Negara, KPK, LKPP;
Selain lembaga tersebut, terdapat 23 Kabuapten / Kota di Provinsi Aceh
menerapkan format kendali hulu hilir sebagai pengendalian anggaran belanja
pemerintah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Otonomi Khusus
dan Tambahan bagi hasil Migas untuk Pemerintah Aceh.
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Bagian 4:
KM 0 PRO POOR JABAR
Provinsi Jawa Barat

Mengapa Ini?

Para pengambil kebijakan menghadapi kesulitan mengenai data rumah
tangga miskin di daerahnya secara kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran,
lambat berbagai permasalahan sosial. Sejak menggunakan teknologi yang
dikembangkan sedemikian rupa oleh Pusdalitbang berdampak pada semakin
baiknya kualitas pelayanan publik.
Program ini dibangun pada tahun 2012 dan dilakukan secara mandiri
oleh Pusdalisbang-BAPPEDA Provinsi Jawa Barat. Data RTS Jawa Barat 4,3
juta dengan anggota rumah tangga sejumlah 16,2 juta yang disimpan dalam
sebuah DBMS.
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Dengan penerapan Sistem Informasi KM 0 Pro multiguna bagi semua
stakeholder, seperti yang terbaca pada tabel berikut ini:
1. Menampilkan informasi data PPLS (by name & by address) yang dilengkapi
dengan fasilitas by picture & by coordinat yang dapat dijadikan bahan
verifikasi untuk diolah menjadi berbagai macam informasi yang berkaitan
dengan data rumah tangga sasaran kemudian disajikan secara online dalam
bentuk web.

PEMANFAATAN
APLIKASI
KM 0 PRO POOR
DALAM MENDUKUNG
PROGRAM-PROGRAM
PEMBERANTASAN
KEMISKINAN

2. Para pengambil keputusan (gubernur, kepala OPD/ SKPD, Bupati/ Walikota,
Camat dan Kepala Desa/ Lurah) mendapatkan akses aplikasi berupa user
ID & Password untuk mennggunakan aplikasi sesuai dengan tanggung
jawab dan kewenangannya sehingga mendapatkan informasi tentang
rumah tangga sasaran dimanapun dengan menggunakan perangkat yang
terkoneksi dengan jaringan internet dengan mudah.
3. Aplikasi yang dikembangkan dapat mengukur secara otomatis jarak dan
merekonstruksi rute terpendek pencapaian RTS dari titik KM 0 Pro Poor
Jabar (Tiang Bendera Kantor Gubernur Jabar, Jl. Diponegoro No 22
Bandung) serta hal yang sama dari Kantor Bupati/ Walikota.
4. Memvisualisasikan identitas RTS secara lengkap bersama keluarganya
melalui media foto dan tabulasi data yang berisi rekapitulasi berbagai
macam informasi klasifikasi rumah tangga sasaran (klasifikasi RTS, jenis
cacat, penyakit, pendidikan, pekerjaan, kondisi rumah, dll)
5. Menentukan intervensi Program / Kegiatan / Pekerjaan yang sesuai untuk
lepas dari kondisi kemiskinan.
6. Semua OPD/SKPD di Pemprov dan Pemkot/ Pemkab semua diwajibkan
untuk memanfaatkan data PPLS dalam program pengentasan kemiskinan.
7. Verifikasi dilakukan dengan melibatkan aparat Kab/ Kota, Kecamatan
dan Desa serta pengiriman data dilakukan baik melalui internet maupun
fasilitas MMS.
8. Dari sisi monitoring dan evaluasi, sistem ini dijadikan alat untuk mengukur
ketepatan sasaran, ketepatan program. Pembiayaan dilakukan oleh OPD/
SKPD, Pemprov, Pemkab/Kota yang melibatkan kepala desa dengan cara
memberikan laporan secara online kepada system KM 0 Pro Poor. Dari
laporan tersebut dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan program
dan kegiatan yang dilaksanakan.

Database Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-BPS) didapat
dari TNP2K (Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan)
dalam bentuk by name by address. Pusdalisbang menambahkannya dengan
menampilkan data dan informasi secara visual berupa foto dari Rumah
Tangga Sasaran (RTS) (by picture) dan koordinat rumah RTS (by location).
Jadi informasi yang didapat adalah informasi: by name by address serta by
picture dan by location.
Dengan informasi tambahan tersebut, didapat tambahan informasi yang
lebih rinci. Informasi ini sekaligus sebagai bahan verifikasi apakah seseorang
tersebut layak disebut orang miskin dengan melihat foto RTS. Dengan data
koordinat yang ditambahkan, intervensi program pengentasan kemiskinan
menjadi lebih tepat sasaran. selain itu dengan data koordinat yang ada user
dapat diarahkan untuk menuju lokasi RTS tersebut jalan yang harus ditempuh
itu melalui mana saja. Bagaimana Dampaknya pada Masyarakat?
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Mengapa Inovatif?

Sistem Informasi KM 0 Pro Poor Jabar memiliki unsur-unsur inovatif,
karena secara praktis dan ekonomis, mampu (1) Menampilkan informasi detail
Rumah Tangga Sasaran yang dilengkapi dengan foto(Kepala Rumah Tangga,
Rumah tampak depan/samping, Ruang Keluarga, Dapur dan Kamar Mandi).
Dari informasi ini didapat gambaran tentang kondisi RTS (misalnyakondisi
pendidikan, pekerjaan, kondisi rumah, dan lain-lain), kondisi keluarga
(jumlahanak, pendidikan keluarga, dll) dan kondisi kesehatan lingkungan
sekitar RTS. Dari informasi ini dapat melahirkan program-program
pengentasan kemiskinan seperti Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU),
program pelatihan ketenagakerjaan, program bea siswa untuk masyarakat
miskin, bantuan kesehatan dan lain-lain (2) Menampilkan lokasi RTS dilihat
dari citra satelit. Jika citra satelit tersebut di zoom,maka akan terlihat sampai
ke atap rumah dari RTS. Dari informasi tersebut didapatgambaran: lokasi
RTS, cara menuju ke RTS (dibimbing langkah per langkah menuju kelokasi,
bahkan dengan perkiraan jarak dan waktu tempuh), kondisi lingkungan
sekitar RTS. Dengan informasi ini pengambil kebijakan akan lebih tepat
sasaran dalam menentukan program-program pengentasan kemiskinan.

Bagaimana Dampaknya pada Masyarakat?

Penerapan dan pemanfaatan aplikasi yang disebut KM 0 Pro Poor Jabar
ini terutama secara internal memberikan layanan informasi akurat dan cepat
bagi birokrasi (Kepala Daerah/SKPD/OPD) dalam mengambil kebijakan.
Dampaknya pada masyarakat, khususnya Rumah Tangga Miskin diharapkan
mendapatkan pelayanan yang optimal,karena tepat sasaran dan cepat tanggap
dalam penanganan masalah ekonomi sosial mereka.
Selama ini, aplikasi KM 0 Pro Poor Jabar telah diaplikasi dalam berbagai
program kegiatan,antara lain :
Bantuan pembangunan Rumah tidak layak huni (RUTILAHU)
Program elektrifikasi
Jamkesda dan jamkesda
BLSM
Pemberian beras miskin (RASKIN)
Pelatihan budi daya jamur disekitar Taman Hutan Raya (TAHURA)
dilaksanakan dinas kehutanan.
Pelatihan budi daya perikanan yang dilaksanakan dinas perikanan
Budi daya peternakan domba yang dilaksanakan oleh dinas peternakan
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Bagaimana Cara Kerja dan Replikasinya?

Aplikasi KM 0 Pro Poor Jabar bekerja berdasarkan prinsip teknologi
informasi geo-spasial yang apabila direplikasi sangat mudah dengan hanya
meng-copy/menginstall kan sistem programnya dengan berbagai penyesuai
inpun data sesuai daerah masing-masing.
Secara ringkas, prinsip kerja aplikasi KM Pro Pooe Jabar ini adalah
sebagai berikut :
1.

Mensurvai Koordinat dan Identitas RTS dengan Menggunakan
Teknologi Informasi Geo-spasial.

2.

Mengukur secara Otomatis Jarak dan Merekonstruksi Rute Terpendek
Pencapaian RTS dari titik KM 0 Pro Poor Jabar (Tiang Bendera
Kantor Gubernur Jabar, Jl. Diponegoro No. 22 Bandung) serta Hal
yang sama dari Kantor Bupati/Walikota.

3.

Menvisualisasikan identitas RTS secara lengkap bersama keluarganya
melalui Media Foto dan Tabulasi Data.

4.

Menentukan Intervensi Program/Kegiatan/Pekerjaan yang sesuai
untuk lepas dari kondisi kemiskinan.

Adapun peluang untuk mereplikasi sistem KM 0 Pro Poor di daerah lain
sangat besar, karena sumber data system ini adalah data dari TNP2K (Tim
Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan) yang bersifat nasional
dengan format data yang sama. Hal ini memudahkan proses replikasi,
selanjutnya daerah lain tinggal melengkapi data by name, by address dengan
by picture dan by location.
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Bagaimana Perspektif Birokrasi Reformasinya?

Dengan adanya aplikasi KM 0 pro poor penangangan kemiskinan bisa
dilaksanakan secara efisien, ketepatan sasaran penanganan rumah tangga
sasaran, menghindari penyimpangan pemberian bantuan, lebih akuntabel
dan memudahkan monitoring dan evaluasi, kecepatan akses informasi dan
updating informasi pelaksanaan program kemiskinan secara terintergrasi

Bagaimana monitoring dan evaluasi dijalankan?

Suatu konsep inovasi pelayanan publik yang akan direplikasi wajib
melakukan proses evaluasi dan monitoring. Hal ini untuk menjaga agar
pelaksaaan inovasi pelayanan publik tetap terjaga kualitas dan keberlanjutannya.
Aplikasi sistem KM 0 Pro Poor ini secara otomatis melakukan proses
evaluasi dan monitoring, seperti nampak pada layar komputer yang
menggunakan software program.
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Wilayah Bebas dari Korupsi pada Jembatan Timbang, Provinsi Jawa Timur

Bagian 5:
Wilayah bebas
dari korupsi pada
jembatan timbang
Provinsi Jawa Timur

Mengapa Ini?

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Angkutan Jalan, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor
(UPPKB) berfungsi sebagai pengawasan muatan angkutan barang serta wajib
mendata jenis barang yang diangkut, berat muatan, dan asal tujuan. UPPKB
memiliki peran strategis sebagai ujung tombak di sektor hilir pengawasan
muatan angkutan barang.
Seiring dengan peran yang strategis tersebut, UPPKB dihadapkan kepada
tantangan yang harus diatasi, diantaranya adalah tindakan pungli atau pungutan
liar dari oknum petugas UPPKB terhadap pihak-pihak terkait (pengusaha,
sopir, kernet, dan lain-lain). Dampak dari pungli adalah rusaknya jalan karena
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banyak kendaraan yang kelebihan muatan, serta semakin tingginya emisi gas
buang (CO dan CO2) dari kendaraan yang melanggar standar kelayakan jalan.
Selama ini, menghilangkan budaya pungli dipandang tidak mungkin
untuk dihilangkan, karena sudah dianggap mendarah daging. Bahkan
muncul ungkapan “Malaikat mlebu Jembatan Timbang, metu dadi Setan”
(artinya: Malaikat saja bila menjadi petugas Jembatan Timbang akan bisa
berubah menjadi Setan karena melakukan pungutan liar). Hal-hal tersebut
sesungguhnya dapat diatasi jika ada tranparansi data mengenai proses
transaksi penimbangan. Kemungkinan terjadinya hubungan yang saling
menguntungkan antara oknum petugas dengan pihak-pihak yang dilayani
dapat dihilangkan.
Oleh karena itu, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Jawa
Timur ini membuat program inovasi implementasi teknologi infomasi dengan
menciptakan aplikasi traksaksi yang transparan berbasis sistem komputasi, dan
penimbangan yang akurat. Selain itu, koneksitas antar UPPKB seluruh Jawa
Timur serta pengawasan segala aktivitas yang terjadi di dalamnya, terpantau
secara terpusat melalui unit control di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
Inovasi inilah yang telah berhasil meminimalisir adanya tindakan korupsi.

Mengapa Inovatif?

Inovasi yang dilakukan oleh UPKKB Jawa Timur ini meliputi 4 hal, yakni:

26

1.

Peningkatan infrastruktur/prasarana di UPPKB

2.

Sistem pencatatan terkini (real time) terintegrasi di pusat. Prosedur
pencatatan data penerimaan pendapatan denda dengan melibatkan
pengunaan teknologi informasi, sehingga semua data transaksi akan
tercatat pada server, antara server di masing-masing UPPKB akan saling
terhubung dengan server data pusat (Server Colocation Data Center).
Pihak pimpinan (Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur)
akan dengan mudah melihat informasi data transaksi secara real time di
semua unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor yang tersebar
di seluruh Jawa Timur.

3.

Pengawasan kawasan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor
dengan CCTV yang terintegrasi ke pusat.

4.

Proses pengawasan kinerja pegawai di UPPKB dengan menggunakan
media CCTV yang tersebar di titik lokasi Unit Pelaksana Penimbangan
Kendaraan Bermotor di seluruh Jawa Timur. Semuanya terhubung ke
pusat pengawasan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor
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yang terdapat di ruangan JTCC (Jatim Transportation Control Center)
Kantor Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur.
5.

6.

Peningkatan manajemen penyelenggaraan Unit Penimbangan Kendaraan
Bermotor melalui :
yy

Aspek Kebijakan dengan review Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di
Jawa Timur beserta petunjuk teknis yang tertuang dalam Peraturan
Gubernur Nomor 3 Tahun 2013.

yy

Aspek Prosedur dengan penetapan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Unit Pelaksana
Penimbangan Kendaraan Bermotor yang tertuang dalam Keputusan
Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Nomor
188.4/1754/104/2011.

yy

Aspek Sumber Daya Manusia dengan menegakkan Kode Etik
Pelaksana Pelayanan Publik melalui Peraturan Gubernur Nomor
87 Tahun 2011; Indikator Kinerja dan Indikator Keuangan Zona
Integritas Pelayanan Publik melalui Peraturan Gubernur Nomor
88 Tahun 2011; serta ditindaklanjuti melalui penandatangan Pakta
Integritas.

Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait. Keterbatasan kewenangan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk penindakan pelanggaran kendaraan
angkutan barang, maka Dinas Perhubungan dan LLAJ bekerja sama
dengan Kepolisian melalui Penandatangan Memorandum of Understanding
(MoU) bersama Dirlantas Polda Jatim. Hal ini ditindaklanjuti dengan
penempatan 2 (dua) petugas Polri di masing-masing lokasi Jembatan
Timbang.

Bagaimana Dampaknya pada Masyarakat?
Implementasi teknologi terhadap unit pelaksana penimbangan kendaraan
bermotor ini memberikan hasil dan dampak pada masyarakat baik secara
langsung ataupun tidak. Hasil dan dampak tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Berkurangnya kendaraan bermuatan lebih. Hal ini dikarenakan
diterapkannya Perda baru yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2012 yang
mengatur bahwa sanksi denda terhadap kendaraan yang melebihi muatan
meningkat 300%-400% dari Perda Lama.
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2.

Hilangnya pungutan liar. Hal ini terjadi setelah ditetapkannya kebijakan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang
ditunjang dengan implementasi teknologi informasi pada Unit Pelaksana
Penimbangan Kendaraan Bermotor. Keberhasilan ini sudah diapresiasi
oleh Tim Kajian Sekretariat Wakil Presiden, Komisi Pemberantasan
Korupsi, Kementerian PANRB, Pemerintah Provinsi lain, LSM/Wartawan,
dan masyarakat pengguna jasa angkutan barang.

3.

Pencatatan keuangan (pungutan denda dan penimbangan) menjadi
transparan. Hal ini dikarenakan jumlah denda dan berat muatan barang
tercetak secara langsung melalui komputer (struk pembayaran). Sehingga,
apabila terjadi tindak pelanggaran atau pungli, pihak pengendara
angkutan barang bisa melapor melalui nomor telepon atau call center
pengaduan.Masyarakat, khususnya pengguna angkutan barang dapat
turut mengawasi kecurangan di unit pelaksana.

4.

Tersedianya distribusi Data Arus Komoditi Daerah. Penyimpanan
data dengan sistem informasi mampu memberikan data yang lengkap
dan valid tentang arus komoditi yang diangkut oleh kendaraan, sehingga
data-data tersebut dapat digunakan oleh pihak atau lembaga terkait dalam
rangka penentuan kebijakan.

Bagaimana Cara Kerja dan Replikasinya?
1) Perbaikan infrastruktur
yy Area unit penimbangan
yy pembangunan Jatim Transportation Control Center (JTC
Center) di Kantor Pusat Dinas Perhubungan dan LLAJ
Provinsi Jawa Timur
yy fasilitas pendukung
2) Pengembangan SDM
yy pendidikan dan pelatihan
yy membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
3) Penandatanganan Pakta Integritas ikrar bebas KKN
4) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait
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yy Dirlantas Polda Jatim, KPK, Ombudsman, LSM, Wartawan
5) Monitoring dan evaluasi
6) Peningkatan kesejahteraan petugas
yy uang lembur dan bantuan transport yang didukung oleh
APBD Provinsi Jawa Timur
7) Mendapatkan lisensi Sertifikasi ISO 9001:2008
8) Melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Ada beberapa tahapan proses dalam implementasi teknologi pada unit
pelaksana penimbangan kendaraan bermotor provinsi Jawa Timur. Seperti
tampak dalam bagan di bawah ini:
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Berikut ini adalah topologi Sistem Informasi Jembatan Timbang berbasis
sistem informasi teknologi

Adapun Standart Operating Procedure adalah sebagai berikut:
Program implementasi teknologi pada unit pelaksana penimbangan
kendaraan bermotor ini sangat mungkin direplikasi oleh unit pelaksana
penimbangan kendaraan bermotor di provinsi lainnya. Sehingga nantinya
akan terjadi sinkronisasi data dalam area yang lebih luas.
Implementasi teknologi pada unit pelaksana penimbangan kendaraan
bermotor area provinsi Jawa Timur telah mendapat apresiasi dari Tim Kajian
KPK Bidang Pencegahan Bulan Agustus 2011. Operasional Jembatan Timbang
di Jawa Timur, dinyatakan terbaik se-Indonesia, dan termasuk dalam sistem
percontohan dinas-dinas di luar provinsi lainnya dalam hal pelayanan publik.
Termasuk sukses menekan adanya tindakan korupsi (pungli) yang kerap
terjadi di Jembatan Timbang. Hal ini dibuktikan banyaknya kunjungan dari
Dinas Perhubungan serta DPRD Provinsi lain untuk mempelajari kinerja
operasional UPPKB di Provinsi Jawa Timur.

Bagaimana Perspektif Birokrasi Reformasinya?

Ada delapan aspek dalam reformasi birokrasi yang telah diterapkan dalam
rangka inovasi implementasi teknologi pada unit pelaksana penimbangan
kendaraan bermotor area Jawa Timur.
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Diantaranya adalah :
Organisasi, untuk memenuhi aspek organisasi dalam reformasi birokrasi
ini, hal-hal yang telah dilakukan yaitu pembentukan struktur organisasi
baru agar aktivitas organisasi tersebut lebih terarah. Kemudian,
pengurangan struktur organisasi yang tidak terlalu penting agar aktivitas
organisasi lebih efektif dan efisien, dan pembuatan JTCC sebagai sarana
untuk mengawasi aktivitas kinerja organisasi.
Tata Laksana, pada aspek tata laksana dilakukan pembuatan SOP (Standar
Operasional Prosedur) yang baru untuk agar sistem, proses dan prosedur
kerja organisasi jelas, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance.
Peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan yang berlaku
terkait dengan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor yaitu
Pergub 87-88/2011 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan Publik dan
Indikator Kinerja Mengukur Zona Integritas, dan Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian
Kelebihan Muatan Angkutan Barang.
Sumber daya manusia aparatur, pemenuhan aspek SDM aparatur yang
sesuai dengan reformasi birokrasi hal-hal yang telah dilakukan yaitu,
pegawai unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor menandatangani
pakta integritas dengan gubernur Jatim. Kemudian mengadakan pelatihan
mengenai pemanfaatan teknologi informasi juga pembinaan secara berkala.
Selain itu, adanya pendisiplinan kineja pegawai unit pelaksana penimbangan
kendaraan bermotor yang dimonitoring melalui CCTV.
Pengawasan, pada aspek pengawasan ini dilakukan dua jenis pengawasan,
yaitu pengawasan berbasis teknologi informasi dan pengawasan yang
bersifat preventif. Pengawasan yang berbasis teknologi informasi ini
dilakukan melalui cctv yang berguna untuk mengawasi sistem kerja
unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, kemudian transaksi
yang dilakukan bersifat online, begitu pula dengan sistem pelaporan
yang digunakan juga bersifat online. Selanjutnya, pada pengawasan yang
bersifat preventif melalui pakta integritas mulai dari petugas/pegawai
tingkat level terendah hingga level tertinggi (Pimpinan/Kepala Dinas)
yang berisi ikrar dalam mencegah tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme
(KKN). Selain itu, Mou Gubernur Jatim dengan KPK terkait dengan
pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di
Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.
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Akuntabilitas, untuk memenuhi aspek akuntabilitas yaitu dengan
pemberlakuan teknologi informasi dalam bertransaksi dan sistem
pelaporan secara online memberikan kehandalan informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Pelayanan publik, untuk memenuhi aspek pelayanan publik yang sesuai
dengan kebutuhan dan harapan masyarakat beberapa hal telah dilakukan.
Diantaranya yaitu, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor
memberikan informasi yang jelas mengenai jumlah tarif yang dibebankan,
adanya slip penerimaan pembayaran, dan peraturan-peraturan yang
ditetapkan. Kemudian bersifat keterbukaan publik dengan kata lain unit
pelaksana penimbangan kendaraan bermotor ini memberikan akses penuh
terhadap masyarakat, dan poin yang paling utama dalam bidang pelayanan
yaitu unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor ini memberikan
pelayanan prima 24 jam, kecuali pada hari-hari dimana angkutan barang
dilarang beroperasi misalnya pada momen angkutan lebaran.
Pola pikir dan budaya kerja aparatur, untuk memenuhi aspek ini
dibangun budaya kerja baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip
Good governance. Selain itu petugas unit pelaksana penimbangan
kendaraan bermotor berupaya untuk meminimalisir kesalahan
dalam bekerja (tanpa pungli), petugas unit pelaksana penimbangan
kendaraan bermotor cermat dalam implementasi peraturan.
Kemudian, petugas unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor
tanggap dan tepat dalam melayani pengusaha angkutan barang.

Bagaimana monitoring dan evaluasi dijalankan?

Proses monitoring unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor
dibagi menjadi empat kategori :
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a.

Proses monitoring perangkat kerja unit pelaksana penimbangan kendaraan
bermotor yang dilakukan oleh pihak JTCC, proses monitoring ini berkaitan
dengan pemantauan akan kerusakan atau perbaikan yang akan diatasi
oleh tim teknis standby 24 jam.

b.

Proses monitoring kesiapan regu pelaksana teknis unit pelaksana
penimbangan kendaraan bermotor. Proses monitoring ini dilakukan
oleh tiap-tiap unit unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor
kepada JTCC yang dilakukan seiap pergantian shift kerja atau tiap 12
jam. Hal-hal yang dipantau berkaitan dengan kesiapan perangkat kerja,
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jumlah regu pelaksana teknis yang hadir pada shift selanjutnya, kondisi
arus unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor
c.

Proses monitoring terpusat. Proses ini dilakukan JTCC selama 24 jam
untuk memantau seluruh sistem kerja unit pelaksana penimbangan
kendaraan bermotor yang berkaitan dengan evaluasi kinerja unit pelaksana
penimbangan kendaraan bermotor sebelumnya.

d.

Sidak random. Sidak random ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas)
JTCC yang akan melakukan sidak dalam waktu yang tidak ditentukan
untuk mengetahui kondisi operasional unit pelaksana penimbangan
kendaraan bermotor di lapangan sesungguhnya atau menindaklanjuti
apabila ada pengaduan masyarakat terhadap pungli.

Sedangkan evaluasi program implementasi teknologi pada unit pelaksana
penimbangan kendaraan bermotor ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan
LLAJ Provinsi Jawa Timur setiap triwulan dari seluruh data hasil monitoring
yang diperoleh dari kinerja JTCC tiap bulannya. Hasil evaluasi disampaikan
dengan mengundang Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian UPT LLAJ
untuk masing-masing area UPPKB dan Kepala Satuan Tugas UPPKB se
Jawa Timur. Tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi dilakukan dengan
memberikan teguran apabila hasil kinerja di UPPKB tersebut menurun.
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Bagian 6:
KAMPUNG MEDIA,
PENYEBARLUASAN INFORMASI
BERBASIS KOMUNITAS
Provinsi NTB

Mengapa Ini?

Nama Kampung Media sebagai salah satu Portal penyedia informasi bagi
masyarakat NTB sudah dikenal di sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara
Barat, Portal Jurnalisme warga yang bermotto “Sampaikan Kebaikan walau satu
kalimat” sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh warga NTB. Bahkan sejak
awal tahun 2014, Kampung Media berubah menjadi portal terbuka seperti
Kompasiana dan nantinya semua warga bisa menulis untuk menyampaikan
informasi tentang NTB. Tentunya dengan membuat akun terlebih dahulu
dan setiap tulisan yang menjadi Headline akan dibayar secara profesional
oleh Kampung Media.
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Kampung Media adalah suatu lembaga sosial masyarakat yang dibentuk
dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi
pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
kebutuhannya.
Bermula dari gagasan warga masyarakat NTB untuk membuat program
inovasi penyebar luasan informasi berbasis komunitas melalui portal daring
(online), program ini kemudian didukung oleh pemerintah NTB dan
diresmikan dengan nama Kampung Media. Program ini berada di bawah binaan
Balai Pelayanan Informasi Publik (BPIP) Dinas Perhubungan Komunikasi
dan informatika Provinsi NTB.

Apa yang menjadi Pelayanan Publiknya?

Partisipasi publik harus didorong oleh tingkat penyebaran informasi
yang merata di tengah masyarakat. Namun, sulit mengharapkan warga agar
turut mengambil bagian dalam setiap kegiatan kongkrit, jika masyarakat tak
mengetahui informasi. Maka, menyebarkan informasi seluas-luasnya sangat
berpengaruh terhadap terdorongnya partisipasi publik dalam pembangunan.
Banyak orang meyakini bahwa kelompok pengerak yang muncul dari
dalam diri masyarakat lebih efektif dan menggugah kemauan warga. Karena
itu menjadi sangat penting menemukan formulasi yang terprogram untuk
mewujudkan kelompok aktivis yang bekerja membangun informasi di tengah
masyarakat mereka sendiri.
Kampung Media adalah Portal Jurnalisme Warga yang seluruh kontennya
berasal dari dan dikelola oleh pengguna internet atau lazim disebut User
Generated Content Kampung media yang berbasis komunitas ini memberikan
pelayanan public sebagai berikut:
Menampung konten yang dapat diunggah oleh setiap orang yang
sudah terdaftarsebagai Warga Kampung Media (sebutan bagi
pengguna Kampung Media). Mereka diberi kebebasan untuk
mengemukakan, mengekspresikan, serta menyampaikan berbagai
gagasan, pendapat, ulasan, ataupun tanggapan khususnya terhadap
kebijakan dan program pemerintah.
Membentuk Komunitas Kampung Media Di setiap Kecamatan hingga
Desa/Kelurahan.
Memberikan pelatihan pada anggota komunitas antara lain pelatihan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pelatihan Penulisan
Kreatif Pelatihan Motivator Penggerak Pembangunan Desa.
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Memfasilitasi Pembuatan media Laman Daring/Blog Sebagai media
penyebarluasan informasi bagi masing-masing Komunitas Kampung
Media

Mengapa Inovatif?

Program Kampung Media dinilai sebagai program yang inovatif,
dikarenakan beberapa hal, diantaranya:
Melalui Program Kampung Media ini setidaknya dapat memacu
percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah melalui kontrol
langsung masyarakat secara online. Demikian juga sebaliknya akan
terjadi pelayanan informasi yang cepat oleh pemerintah tanpa birokrasi
yang berkepanjangan.
Melalui Kampung Media, masyarakat dapat menyalurkan ide, kritik dan
gagasan dengan jalur lebih singkat melalui media online. Pemerintah
pun lebih mudah menyampaikan informasi yang pantas diketahui dan
dibutuhkan masyarakat.
Kategori Informasi yang ada pada Laman Daring Kampung Media bisa
menjadi acuan birokrat untuk menyusun program yang riil dan nyata
bersama masyarakat. Ruang pengaduan yang terbuka menjadikan birokrat
dengan segera mengambil langkah nyata menyelesaikan persoalan
masyarakat dengan lebih cepat.
Menjadi sistem informasi terpadu untuk menampung partisipasi warga
terhadap kebijakan pemerintah yang dikerjakan oleh warga, muncul,
dari warga, dan untuk kepentingan warga. Dengan slogannya Strength
In Own Page..
Menjadi pewarta bagi dirinya
Membantu masyarakat melalui informasi
Melahirkan ide untuk ekonomi kreatif
Memfasilitasi diri dan masyarakat dengan pemerintah
Dengan inovasi ini, Program Kampung Media mendapat penghargaan
Universal Sevice Obligation (USO) Award dari Menkoimfo RI. Serta menjadi
materi pengembangan local containt media oleh The Australia Indonesia
Partnership For Decentralisation (AIPD)
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Bagaimana Dampaknya pada Masyarakat?

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) yang diwujudkan dengan memiliki Laman Daring/
blog Di Internet.
Terbentuknya Komunitas Kampung Media di setiap kecamatan (50
Komunitas dari tahun 2009 – 2013)
Peningkatan kemampuan masyarakat dari budaya bertutur menjadi
budaya menulis dengan menuturkan informasi secara tertulis
pada Laman Daring/blog yang dimiliki masing-masing Komunitas
Kampung Media. Memperkaya pengetahuan masyarakat sebagai
motivator penggerak pembangunan dan menjadi penghubung antar
masyarakat dengan pemerintah.
Informasi yang disebarluaskan melalui media online dapat diakses
setiap aat sesuai dengan kebutuhan.
Masyarakat dan Pemerintah Dapat melakukan interaksi Tanya jawab
secara langsung melalui fasilitas yang ada pada media online tanpa
terkendala jarak dan waktu.
Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik serta pengaduan
kepada Pemerintah Sehingga dapat dilayani dengan cepat.

Bagaimana Cara Kerja dan Replikasinya?

Kampung Media berperan sebagai media komunikasi antara pemerintah
dan warga yang sudah tergabung dalam Mendaftar pada portal www.
kampong-media.com.
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Adapun benefit pola Kampung Media, dapat dijelaskan sebagai berikut:
CITIZEN:

Dibentuk Komunitas yang diberikan pemahaman mengelola informasi
yang baik, benar, bermanfaat.
Informasi sesuai dengan kondisi sesungguhnya.
Memacu peningkatan kapasitas wilayah dengan berbagi konsep succes
story sebuah program.
Berinteraksi dan memberikan laporan langsung kepada lembaga maupun
stakeholder tentang sebuah isu.
SUBJECT

Menjadikan evaluasi atas isu yang dikenakan.
GOVERMENT

Menanggapi isu dan informasi yang disampaikan langsung oleh
masyarakat.
Dapat langsung berinteraksi dan menanggapi informasi dari masyarakat.
Cepat mengetahui kendala pada suatu wilayah.
Sarana strategis untuk memetakan isu sebagai rangkaian program kerja
yang taktis dan tepat sasaran.
STAKEHOLDER

Turut membantu dan memikirkan mengenai isu.
Sebagai sarana dan pemetaan strategis untuk melakukan program.
Inovasi ini sangat mudah untuk direplikasi. Dengan prinsip teknis berikut ini:
Dasar program kampung media ada dua hal yakni secara offline dan online.
Secara offline yaitu dengan pembentukan komunitas dan peningkatan
kapasitas komunitas kampung media.
Secara online yaitu mengubah budaya bertutur menjadi menulis.
Kedua hal ini diaplikasikan dalam bentuk portal yakni sosial media
online www.kampung-media.com sebagai sarana interaksi secara aktif
antar masyarakat dengan masyarakat dan antar masyarakat dengan
pemerintah.
Mengingat kondisi masyarakat dan kondisi geografis Indonesia yang
terdiri dari kepulauan, maka sangat memungkinkan program ini
direplikasi oleh daerah lain secara bertahap sehingga bisa digeneralisir
secara nasional.
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Bagaimana Perspektif Birokrasi Reformasinya?
PENCEGAHAN KORUPSI

Komunitas Kampung Media menginisiasi Pencegahan Korupsi melalui
koordinasi, monitoring dan pendampingan masyarakat.
Komunitas Kampung Media dapat melakukan koordinasi secara terbuka,
dengan instansi pemerintah tujuan program.
Monitoring dapat dilaporkan langsung secara tertulis oleh masyarakat
langsung atau melalui Komunitas Kampung Media dengan menuliskannya
pada portal kampong media.
Dengan adanya informasi yang terbuka kepada publik mulai dari
perencanaan, implementasi hingga penyelesaian dapat mengurangi
terjadinya peluang korupsi.
REFORMASI BIROKRASI

Mempercepat pelayanan kepada masyarakat minimal melalui informasi
Mengurangi kemungkinan birokrasi yang berbelit.
Meningkatkan kapasitas birokrat pada setiap jenjang.
Menumbuhkan rasa malu bagi para pemangku amanah di jajaran birokrasi
sehingga lahir birokrat yang punya integritas dan cerdas.
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Bagian 7:
Pembangunan Jalan
Besar Tanpa Bayar
Kota Banjarbaru

Mengapa Ini ?

Pemerintah Kecamatan Landasan Ulin bersama-sama dengan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Forum RT/RW dan Tokoh Masyarakat
Kecamatan Landasan Ulin berhasil melaksanakan kegiatan “Pembangunan
Jalan Besar Tanpa Bayar” untuk membuka akses jalan baru maupun melakukan
pelebaran jalan yang sudah ada di sekitar wilayah Kecamatan Landasan Ulin
dengan hibah masyarakat tanpa ganti rugi.
Keberhasilan kegiatan ini bahkan membawa kelurahan SyamsudinNoor
Kecamatan Landasan Ulin menjadi Terbaik I Tingkat Provinsi Kalimantan
Selatan dan Harapan I Tingkat Nasional pada Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat Tahun 2013. Disamping itu kegiatan ini berdampak
terhadap semakin meningkatnya animo masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pembangunan, karena masyarakat merasakan manfaat dan hasilnya
secara langsung.
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Apa Inovasinya?

Inovasi dapat berbentuk inisiatif yang berwujud pada tindakan nyata
dan hasil produktif. Dalam hal ini, inisiatif tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1.
2.
3.
4.

Merupakan pendekatan dalam perbaikan pelayanan yang semula
berdasarkan keluhan masyarakat tentang kebutuhan infrastruktur dasar
yaitu akses jalan baru dan pelebaran jalan.
Dilakukan dengan cara partisipasi semua pihak yang terlibat dalam proses
kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Efisiensi anggaran pemerintah sehingga dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan prioritas lainnya.
Kegiatan ini merupakan hasil dari partnership dengan merangkul
masyarakat dan memenuhi kaidah pemberdayaan masyarakat.

Inisiatif ini telah memperlihatkan keberhasilan yang diindikasikan sebagai
berikut :
1.
2.

Penerapan kegiatan ini dilakukan ditempat yang lain dalam lingkup
wilayah Kota Banjarbaru.
Secara mandiri menjadi best practice yang mulai diadopsi oleh daerah
lain baik di Kalimantan maupun pulau lainnya diseluruh Indonesia.

Bagaimana Cara Kerja dan Replikasinya?

Menyelenggarakan program yang melibatkan masyarakat sebagai aktor
utama tidak pernah mudah, selalu ada kendala dan masalah seperti saat
sosialisasi dan meminta persetujuan warga, dalam menentukan lokasi tanah
yang akan dibangun jalan, akan tetapi dengan pendekatan yang persuasif dan
sosialisasi yang intensif akhirnya masyarakat menyadari akan pentingnya
program ini, sehingga masyarakat dengan suka rela mau menghibahkan
tanah yang terkena rencana pembangunan jalan.
Semangat inisiatif ini sangat bisa direplikasi dan diterapkan ditempat
yang lain yang memiliki prakondisi yang sama, agar masyarakat jangan hanya
menjadi korban pembangunan atau bahkan tidak dapat merasakan manfaat
pembangunan yang dilakukan di sekitar tempat tinggal mereka.
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Adapun cara kerjanya (strategi dan pengorganisasian proses), yaitu :
Tahap
1

Fokus

Kegiatan

Perencanaan a. Menampung aspirasi masyarakat dilokasi kegiatan yang akan
dilaksanakan.
b. Pemerintah Kecamatan Landasan Ulin melakukan presentasi
rencana kegiatan pembukaan dan pelebaran jalan melalui Bappeda
Kota Banjarbaru, Dinas PU Kota Banjarbaru, Walikota Banjarbaru,
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hingga ke Kantor Pusat
PT Angkasa Pura II di Jakarta untuk mendapatkan persetujuan
teknis dan dukungan dana operasional
c. Membentuk tim pelaksana di tingkat kecamatan dalam hal ini
di koordinir oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kecamatan Landasan Ulin. d. Melibatkan berbagai pihak mulai
dari tokoh masyarakat, alim ulama, ketua RT/RW dan pemilik
lahan untuk menyusun rencana pembukaan akses jalan baru
maupun pelebaran jalan yang sudah ada. Tim tersebut secara aktif
melakukan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada
pemilik tanah yang terkena pelebaran.
a. Melakukan sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan dari rumah
ke rumah warga, di tempat-tempat ibadah maupun di pertemuan
non formal lainnya

2

Pelaksanaan

b. Membangun kesepakatan dan persetujuan pemilik lahan dijadikan
dasar untuk memulai kegiatan fisik berupa pembangunan jalan
baru dan pelebaran jalan yangsudah ada.
c. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pelaksanaan
kegiatan pembangunan.
a. Melakukan evaluasi perencanaan bersama sama dengan masyarakat.

3

Evaluasi

b. Melakukan tinjauan langsung ke lapangan.
c. Membuat laporan hasil kegiatan

Bagaimana perspektif reformasi birokrasi?

Konsukuensi dari reformasi birokrasi adalah perubahan dalam dua
aspek, yaitu struktur dan kultur. Struktur berkaitan dengan segenap sistem
dan prosedur yang dibutuhkan, sedangkan kultur berkaitan dengan perilaku
dan sikap aparatur pemerintah. Inisiatif ini diharapkan membawa perubahan
dalam perspektif reformasi birokrasi, perubahan tersebut berupa masukan
yang dapat dipergunakan dalam area perubahan yang meliputi:
1.

Peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.

Perubahan mind-set dan culture-set.
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Bagaimana Dampak Terhadap Masyarakat?
SITUASI SEBELUM
INISIATIF
Pembebasan lahan oleh
PT. Angkasa Pura II
untuk pengembangan
Bandara Syamsudin
Noor menjadi bandara
bertaraf internasional
berjalan alot dan
menimbulkan polemik
karena sebagian besar
masyarakat enggan
berpindah tempat.
Masyarakat
berkeinginan untuk
tetap bermukim
di sekitar kawasan
bandara.
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HASIL YANG DICAPAI
Pemerintah Kota Banjar baru melalui
Camat Landasan Ulin dapat membuka
akses keterlibatan masyarakat pada
pembangunan.
Pemerintah Kecamatan Landasan Ulin
Kota Banjar baru bersama dengan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) Kecamatan Landasan Ulin
menerima dana hibah stimulan dari
Pemerintah Kota Banjarbaru sebesar Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
yang digunakan sebagai stimulan dalam
rangka mengembangkan kawasan baru
di sekitar Bandara Syamsudin Noor.
Sebagian besar dana tersebut digunakan
untuk menyewa alat berat dan pembelian
bahan material untuk pembangunan
jalan. Sementara masyarakat yang
tanahnya terkena pelebaran dan
pembangunan jalan baru tidak diberikan
ganti rugi dan masyarakat menyerahkan
dengan sukarela;
Berhasil dibukanya ruas jalan baru
berupa hibah tanah seluas 89.250 m2
dan tanah untuk fasilitas umum seluas
30.000 m2, sehingga total tanah hasil
hibah masyarakat adalah 119.250 m2.
Total luas tanah hibah tersebut jika di
konversi dengan asumsi harga permeter
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah), maka nilai hibah masyarakat
sebesar Rp. 17.887.500.000,-.(tujuh belas
milyar delapan ratus delapan puluh
tujuh juta lima ratusribu rupiah), hal
ini bedampak pada efisiensi anggaran;
Masyarakat terlibat aktif dan bangga
menjadi partisipan dalam kegiatan
pembangunan jalan;
Terbuka ruas-ruas jalan baru yang
memudahkan akses masyarakat dan
meningkatkan perputaran roda ekonomi
masyarakat;
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HASIL YANG DICAPAI
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas
tersedianya akses jalan baru yang lebar
dan nyaman.
Pembelajaran bagi masyarakat artinya
pembangunan infrastruktur perkotaan
bukan hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah semata tetapi juga dituntut
peran serta masyarakat.
Keinginan masyarakat untuk tetap bermukim disekitar kawasan bandara dapat
terpenuhi dan mengakhiri polemik yang
terjadi.

Bagaimana monitoring dan evaluasi dilakukan?

Metode ini mempunyai sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
1.
2.
3.

Membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan.
Membuat survey pendapat masyarakat tentang manfaat kegiatan yang
dilaksanakan.
Membuat laporan secara tertulis terkait pelaksanaan kegiatan.
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Bagian 8:
GOVERNMENT RESOURCES
MANAGEMENT SYSTEM
(GRMS)
Kota Surabaya

Mengapa Ini

Upaya pencegahan korupsi dalam birokrasi terbukti dapat dilakukan
dengan pemanfaatan sistem teknologi informasi (TI) dalam kebijakan publik
para kepala daerahnya. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang
efektif, efsien, akuntabel,dan terukur, Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun
2004 telah menerapkan sistem GRMS (Government Resources Management
System) atau Sistem Informasi Sumber Daya Pemerintahan adalah sistem
pengelolaan sumber daya pemerintahan berbasis web dan dapat diakses melalui
media internet yang terintegrasi dari aktifitas birokrasi hulu sampai dengan
hilir (dalam konteks belanja) yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota
Surabaya dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah.
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Secara berkelanjutan dilaksanakan pengembangan sistem guna penyempurnaan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan
yang bertujuan mewujudkan integritas dan transparansi pengelolaan
keuangan publik.

Apa Inovasinya?

Pemkot Surabaya telah menunjukkan inovasi terintegrasi dengan menerapkan sistem teknologi informasi sebagai perangkat utama pelayanan publiknya,
yang terbukti mampu mengantisipasi tindakan korupsi oleh birokrasi.
Diawali dengan penerapan (1) sistem e-Procurement. Tujuannya untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan
persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan,
mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses
informasi yang real time; (2) e-Budgeting dalam penyusunan anggaran
dengan menyiapkan StandarHarga Satuan Daerah (SHSD), program kerja,
kegiatan dan target output kegiatan; (3) e-Project Planning dalam penyusunan
Rencana Umum Pengadaan (RUP) yaitu pemaketan pekerjaan dan rencana
penyerapan anggaran. (4) e-Delivery digunakan dalam standarisasi kontrak
dan proses pencairan pekerjaan. Sejak tahun 2013 e-Delivery telah terintegrasi
dengan aplikasi e-Payment yang dikembangkan oleh Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya serta (5) Penerapan e-Controlling untuk
proses monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD/Unit Kerja
dengan melihat data perencanaan yang telah disusun di e-Project Planning
dengan data realisasi yang disusun di e-Delivery.
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Inovasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
Penganggaran lebih tepat sasaran, dapat dilakukan penghematan,
efisiensi dan percepatan dalam proses penyusunan anggaran;
Proses pengadaan barang/jasa mulai dari Rencana Umum Pengadaan
(RUP), kontrak hingga serah terima pekerjaan dapat dipantau secara
terbuka oleh masyarakat umum;
Penghematan anggaran sebesar 20-30% dari proses pelelangan yang
kemudian dimanfaatkan kembali untuk mengoptimalkan kebutuhan
masyarakat yang belum terpenuhi;
Meningkatnya kinerja PNS, karena cara kerja PNS tidak lagi berbasis
honorarium tetapi berbasis kinerja.

Bagaimana Cara Kerja dan Replikasinya?

Konsep GRMS ini berawal dari pemikiran yang mengacu pada ERP
(Enterprise Resource Planning) yang mempunyai definisi “It attempts to
integrate all departments and functions across a company onto a single
computer system that can serve allthose different departments’ particular
needs”. Secara umum ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan baik
bagi perusahan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan
dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi,
produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan.
Pembuatan aplikasi sistem GRMS dilakukan sendiri melibatkan programmer internal dan pihak ketiga/tenaga kontrak, penggunaan beberapa
aplikasi FOSS (Free/Open Source Software) seperti sistem operasi Linux,
sistem database Postgress SQL dll untuk support, pembuatan infrastruktur
jaringan antar SKPD. Inisiatif terobosan ini sifatnya radikal, sistem GRMS
diterapkan secara bertahap dengan dukungan sepenuhnya dari pimpinan
puncak (Walikota Surabaya).

Bagaimana monitoring dan evalasi dijalankan?

Sistem GRMS ini dipergunakan oleh seluruh SKPD/Unit Kerja di
Pemerintah Kota Surabaya, dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan dan Bagian Bina Program. Selain itu juga melibatkan
pihak Inspektorat, Bagian Perlengkapan dan Bagian Hukum apabila terdapat
permasalahan dalam pelaksanaan sistem GRMS, khususnya permasalahan
dalam pelaksanaan APBD.
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Bagian 9:
Surabaya Single Window
(SSW)
Kota Surabaya

Mengapa Ini

Pelayanan publik merupakan bagian penting dalam menentukan daya
tarik suatu daerah untuk menjadi tujuan investasi. Pelayanan publik yang
baik menjadi syarat utama terciptanya iklim investasi di berbagai sektor,
memahami pentingnya pelayanan publik. Surabaya Single Window (SSW)
yang selanjutnya adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu
penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi
secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam
hal pelayanan perizinan dan non perizinan.
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Apa Inovasinya?

SSW ini merupakan terobosan baru dalam perijinan untuk memudahkan warga
kota Surabaya maupun warga asing yang ingin berinvestasi di Surabaya. Dengan
pemanfaatan teknologi GPS untuk Survey lapangan, sms gateway untuk monitoring
dan informasi, spasial, integrated database, Co location, security data dengan SSL,
Standarisasi ISO 27001, menunjukkan bahwa SSW ini sebagai produk inovatif.
Beberapa karakteristiknya adalah:
SSW paralel. Artinya, beberapa ijin yang di ajukan pemohon dapat
di-proses secara simultan (bersamaan), tidak saling tunggu antara ijin
satu dengan ijin lainnya. Dengan mekanisme paralel (terpadu), otomatis
memangkas jangka waktu proses perijinan.
Melalui SSW, seluruh ijin dapat langsung diproses secara bersamaan.
Rentang waktu penyelesaian perijinan di SSW beragam, mulai 14 hari
hingga 30 hari, tergantung jenis ijin yang diajukan. Beberapa ijin yang
bisa diurus melalui SSW yakni surat Keterangan Rencana Kota (SKRK),
Amdal Lalin, UKL-UPL, izin gangguan (HO), izin mendirikan bangunan
(IMB), dan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP)

Apakah Dampak Terhadap Masyarakat?
Masyarakat memanfaatkan SSW dan menikmati kemudahan dan
kenyamanannya. Misalnya: kenyamanan dalam bimtek (konsultasi),
kemudahan dalam pendaftaran, percepatan dalam pemrosesan,
kemudahan dalam monitoring dan pada tiap-tiap perkembangan dalam
tiap tahapnya maupun ada ketidak sesuaian berkas akan diberitahukan
baik Masyarakat dapat mengetahui pengembang mana yang mempunyai
izin dan tidak (sebelum membeli properti/tanah dapat melakukan
pengecekan). Masyarakat juga mengetahui peruntukan yang sesuai
dengan perencanaan Tata Kota (perdagangan / perumahan / industri,
RTH, dll) atas persil yang akan diajukan ijinnya.
Masyarakat bisa mengupload file dan mengunduh hasil produk dengan
mudah. SSW mempermudah terutama dalam masalah ketepatan waktu
penyelesaian pelayanan perijinan, itu yang pertama. Yang kedua, juga
masalah biaya, karena Single Window ini, ini adalah mengurangi tatap
muka antar pemohon dan pemberi layanan, sehingga tidak memungkinkan
terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Demi kenyamanan pemohon, UPTSA juga dilengkapi berbagai fasilitas
diantaranya layar informasi touch screen, aplikasi online, cctv, hingga wi-fi area.
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Bagaimana Cara Kerja dan Replikasinya?
Penggunaan spasial SURAMAP, yang menyajikan gambaran peruntukan
yang sesuai dengan rencana kota terhadap persil yang akan diajukan
ijinnya, penggunaan web service dalam kirim terima berkas, schedule
backup, integrasi data, sehingga transpotasi data dapat dilakukan langsung
setelah diklik dan backupdilakukan secara otomatis sesuai jadwal yang
sudah ditentukan.
Penggunaan sms gateway sistem masking dan e-mail untuk pemberitahuan
kepada pemohon dalam tiap-tiap tahapnya
Penggunaan template atas dokumen lingkungan sehingga memudahkan
pemohon dalam menyusun dokumen lingkungan dan mengajukan
dokumen lingkungan secara online.
Validasi dan verifikasi secara digital sehingga pimpinan dapat memantau
perkembangan aplikasi dan memverifikasinya dimanapun berada.
Upload Syarat dan Download Produk secara online sehingga mempermudah
masyarakat dalam sharing data

Bagaimana Perspektif Reformasi Birokrasi?

Penerapan SSW di Surabaya menghasilkan perbaikan pola berpikir
menuju masyarakat melek dan memanfaatkan IT dan perbaikan pada
kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan Pelayanan Publik
kepada Masyarakat. Memberikan informasi dan memberikan kemudahan
komunikasi terhadap semua keluhan dan permasalahan, percepatan karena
sistem paralelnya SSW dan mengurangi manipulasi dalam proses pelayanan
karena adanya transparansi retribusi dan monitoring berkas.

Bagaimana Monitoring dan Evaluasi?

Oleh karena SSW berbasis online, maka monitoring dan evaluasi dapat
dilakukan secara otomatis terhadap bentuk gangguan terhadap sistem
komputasi dan informasi. Hal ini memberi keuntungan, karena MONEV
bersifat internal dan terbatas di lingkungan birokrasi yang langsung
berhubungan dengan server data dan kebijakan.
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Top 9 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia 2014
Eko Prasojo
Wakil Menteri PANRB

Apa yang digagas dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ini sebenarnya
perwujudan dari Kebijakan dan Program One Agency, One Innovation. Dalam program
tersebut, diharapkan setiap K/L dan Pemerintah Daerah menciptakan paling tidak
satu inovasi setiap tahun, sehingga Pemerintah minimal memiliki sekitar 600 inovasi
setiap tahun yang dapat dijadikan handboek Innovation of Indonesian Public Service.
Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014 menurut
saya akan mampu mendorong K/L dan Pemda menciptakan inovasi pelayanan publik
di lingkungannya masing-masing.
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tidak berhenti melahirkan champion , karena
yang lebih penting adalah pembelajaran dan berbagi pengetahuan. Mereka yang terpilih
sebagai inovasi terbaik diharapkan menularkan pengetahuan dan menjadi sumber
pembelajaran. Oleh karena itu Buku Top 9 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia merupakan
salah satu referensi yang bisa dipakai.

Dadan S Suharmawijaya
Wakil Direktur Eksekutif JPIP, Tim Panel
Independen Kompetisi Pelayanan Publik 2014

Kompetisi Pelayanan Publik menjadi penyemangat baru bagi penyelenggara
pemerintahan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di
Indonesia. Di tengah dominasi pendekatan pengawasan, Kementerian PANRB memberikan
angin segar melalui pendekatan apresiasi atas kinerja aparatur negara ini.
Meski telah banyak model apresiasi yang diberikan lembaga swasta atau non
pemerintah seperti JPIP, tetapi penghargaan dari Kementerian PANRB memiliki arti
penting tersendiri bagi aparatur Kementerian/Lembaga/Pemda. Model apresiasi
berbasis kompetisi seperti ini terbukti menjadi pendorong motivasi aparatur negara
dalam meningkatkan pelayanan publik. “Tiada Kemajuan Tanpa Kompetisi , Tiada
Gairah Tanpa Apresiasi.”
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