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P

ublic Services become an increasingly strategic issue for the bureaucracy
performance quality that owns broad implications in the economic and
political life. Performance improvement of bureaucracy services brings
about impact on the investment climate which is greatly needed by government and
often becomes a determinant factor in attracting investment. Along with the policy of
regional autonomy, which gives more space to local government to organize public
administration activities, it appears that regional officers are more responsive to the
demands of critical society which on its own becomes an evidence of their better
commitment to the creation of better public service quality.
Research into Bantul District Licensing Agency concerning information
wants/needs of the users 'voice' in the form of the delivery or expression of
dissatisfaction/satisfaction of service users will be required as an input in policy‐making
service. Information manual regarding the assessment procedures to assist providers in
the service can improve service procedures to be more accessible to the public/users.
Perception of users towards the cost and time to provide input in assessing the
reasonableness of the cost and time service is studied. The development study of
community‐based services is built from information about aspirations of service users.
Information needs of the community/user indicate the number below 50% which means
the Bantul District Licensing Agency has organized its services for the community with a
significant change from before. Service quality improvement is proven by the shorter
duration of service.
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A.

Latar Belakang dan Rumusan Masalah
Penyelenggaraan pelayanan publik
merupakan upaya negara untuk memenuhi
kebutuhan dasar dan hak‐hak sipil setiap warga
negara atas barang, jasa, dan pelayanan
administrasi yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Undang‐Undang Dasar 1945
mengamanatkan kepada negara memenuhi
kebutuhan dasar setiap warga negara demi
kesejahteraannya sehingga efektivitas suatu
sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik
buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.
Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan
pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem
pemerintahan yang belum efektif dan efisien
serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang
belum memadai. Hal ini terlihat dari masih
banyaknya keluhan dan pengaduan dari
masyarakat baik secara langsung maupun melalui
media massa, seperti : prosedur yang berbelit‐
belit, tidak ada kepastian jangka waktu
penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan,
persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas
yang kurang responsive dan lain‐lain, sehingga
menimbulkan citra yang kurang baik terhadap
citra pemerintah. Untuk mengatasi kondisi
tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik secara
berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan
publik yang prima.
Terwujudnya pelayanan publik yang
berkualitas (prima) merupakan salah satu ciri
kepemerintahan yang baik (Good Governance)
sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur
Negara. Pelayanan publik merupakan kewajiban
pemerintah kepada setiap warga Negara dan
penduduk sehingga metode dan prosedur
senantiasa harus diaktualisasikan sesuai dengan
harapan publik dan perubahan lingkungan.
Kegagalan mengantisipasi perubahan semakin
menjauhkan kepercayaan publik kepada
pemerintah.

Pelayanan publik menjadi isu yang
semakin strategis karena kualitas kinerja birokrasi
pelayanan publik memiliki implikasi yang luas
dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dalam
kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja birokrasi
berdampak terhadap iklim investasi yang amat
diperlukan oleh pemerintah. Karenanya kinerja
birokrasi pelayanan publik sering menjadi faktor
penentu dalam menarik minat investasi.
Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan
publik diharapkan akan memperbaiki kembali
citra pemerintah di mata masyarakat, karena
dengan kualitas pelayanan publik yang semakin
baik kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa
dibangun kembali sehingga pemerintah akan
memperoleh kembali kepercayaan publik. Penye‐
lenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan
oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi
pelayanan antara lain menyangkut pemenuhan
hak‐hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk,
masih belum seperti yang diharapkan oleh
masyarakat.
Tidak adanya standar dan ketidakpastian
biaya serta waktu pelayanan yang dikelola
administrasi negara, sering menjadi penyebab
munculnya praktik KKN dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Para pengguna jasa yang sering
tidak sanggup menghadapi ketidak pastian
cenderung memilih membayar biaya yang lebih
tinggi kepada penyelenggara pelayanan untuk
memperoleh kepastian waktu dan kualitas
pelayanan. Sebaliknya, para penyelenggara
pelayanan memanfaatkan situasi ini untuk
m e m e n u h i ke p e nt i n ga n d a n ke b u t u h a n
pribadinya. Sayangnya, sejauh ini tidak ada UU
dan Perda yang jelas mengatur secara seimbang
antara hak dan kewajiban dari pelanggan dan
pengguna pelayanan publik. UU dan Perda dalam
penyelenggaraan pelayanan publik hanya
mengatur kewajiban pengguna jasa tanpa
memberikan perlindungan yang memadai
mengenai hakhaknya dan hal yang dapat
dilakukan oleh seorang pengguna jasa yang
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merasa dilanggar haknya. (Juliantara dalam
Dwiyanto, 2005),
Pelayanan publik merupakan hak masya‐
rakat, yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hak
tersebut merupakan hak konstitusi yang tertuang
dalam pembukaan UUD 1945. Dalam kenya‐
taannya saat ini hak‐hak tersebut belum sepe‐
nuhnya diperoleh oleh masyarakat. Sebagai
contoh dibidang pendidikan, masih banyak anak‐
anak dari keluarga yang kurang mampu tidak bisa
bersekolah. Banyaknya wali murid yang menge‐
luhkan mahalnya biaya pendidikan, munculnya
berbagai macam pungutan di sekolah. Pelayanan
publik dibidang kesehatan juga tidak beda jauh,
banyak kasus‐kasus busung lapar di beberapa
daerah, menunjukkan kurangnya perhatian pe‐
merintah terhadap derajat kesehatan warganya,
wabah flu burung, penderita DBD yang banyak
tidak tertolong. Pelayanan yang memprihatinkan
juga terjadi pada pelayanan publik di bidang
administrasi dasar, lamanya mengurus perijinan,
lamanya proses pembuatan KTP dan KK dan
beberapa kasus lain yang sering muncul di
masyarakat (Potret Buram Pelayanan Publik di
Malang dalam Dwiyanto, 2005).
Masyarakat sebagai unsur utama yang
dilayani belum memberikan kontrol yang efektif
sebagai unsur pendorong dalam upaya pening‐
katan kualitas pelayanan publik. Sistem ”rewards
and punishment” yang dikembangkan dalam
birokrasi publik belum mampu mendorong
pelaku birokrasi untuk memperbaiki kinerjanya.
Penghargaan terhadap pejabat birokrasi yang
mampu menunjukkan prestasi kerja dan memberi
pelayanan yang baik belum banyak dilakukan.
Dengan demikian dalam peningkatan kualitas
pelayanan publik perlu diupayakan adanya
struktur birokrasi yang tidak terlalu hirarkis,
mekanisme dan prosedur pelayanan yang
transparan, efisien dan efektif, serta kesiapan
sumber daya aparatur sebagai pendukung
terhadap upaya terhadap perubahan paradigma
dan peran serta masyarakat.

Ketidakpuasan masyarakat tersebut perlu
diatasi apabila pemerintah bisa lebih dekat
dengan masyarakat. Peluang pemerintah untuk
bisa lebih memahami kebutuhan masyarakat
tersebut sebenarnya telah didukung dengan
adanya Otonomi Daerah. Salah satu paradigma
baru dari otonomi daerah sebenarnya adalah
semakin mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat. Otonomi daerah memberikan
peluang pemerintah untuk lebih mengetahui
persoalan‐ persoalan di masyarakat terutama
dengan pengembangan pelayanan publik
berbasis partisipasi masyarakat.
Salah satu pelayanan publik didaerah yang
akan dilihat adalah pelayanan yang terkait dengan
perijinan di Kabupaten Bantul. Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul merupakan lembaga baru di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas
yang beroperasi sejak tanggal 2 Januari 2008 itu
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 dan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2007.
Sebelum dibentuk Dinas Perijinan, pelayanan
perizinan di Kabupaten Bantul di pusatkan di Unit
Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). Seiring
dengan dinamika perkembangan masyarakat,
keberadaan UPTSA tersebut dirasa masih kurang
mampu memenuhi tuntutan pelayanan perizinan
yang semakin prima. Sementara disisi lain,
kualitas pelayanan perizinan dalam era otonomi
daerah dan persaingan global saat ini bisa sangat
menentukan eksistensi dan daya saing suatu
daerah.
Seiring dengan kebijakan otonomi daerah
yang memberi ruang lebih besar kepada
pemerintah daerah untuk menyelenggarakan
aktivitas administrasi publik, perlu disadari
bahwapertama pemerintah bukan hanya perlu
mengambil kebijakan dan melaksanakannya
secara teknis, tetapi juga tuntutan agar mereka
lebih responsif terhadap tuntutan‐tuntutan
masyarakat yang semakin kritis. Kedua,
membuktikan bahwa para aparat di daerah
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memiliki komitmen yang lebih baik bagi
penciptaan kualitas pelayanan publik yang lebih
baik.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah
“Bagaimanakah pengembangan pelayanan publik
berbasis partisipasi masyarakat yang mampu
mendorong kinerja birokrasi dalam bidang
pelayanan publik?” Dari permasalahan penelitian
yang pokok di atas pertanyaan penelitian yang
lebih operasional adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana dan apa saja bentuk‐bentuk
mekanisme pengembangan pelayanan
publik berbasis partisipasi masyarakat
yang dikembangkan untuk memperbaiki
kinerja pelayanan publik?
2. Apakah dengan pengembangan pelaya‐
nan publik berbasis partisipasi masyara‐
kat, pelayanan bagi masyarakat menjadi
lebih berkualitas?
B.

C.
1.

Tujuan Penelitian
1. Mengidentifikasi bentuk‐bentuk pe‐
ngembangan pelayanan publik berbasis
masyarakat.
2. Mendeteksi/mengevaluasi pengem‐
bangan pelayanan publik berbasis
masyarakat.
3. Melihat mekanisme pengembangan
pelayanan publik berbasis masyarakat.

Tinjauan teoritik
Kualitas Pelayanan Publik
Seiring dengan semangat pembaharuan
dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance), upaya reformasi
dan revitalisasi kini tengah dijalankan dalam
aspek pelayanan publik antara lain kesehatan,
pendidikan, perumahan dan keuangan.Upaya
tersebut tidak lepas dari banyaknya keluhan
terhadap kemampuan pemerintah untuk mena‐
ngani masalah‐masalah pelayanan publik di
Indonesia.

Penerapan Good Governance merupakan
hal yang tidak bisa ditawar lagi dan harus
dilaksanakan dalam era refromasi ini.Inti dan
ujung dari Good Governance adalah perbaikan
kualitas pelayanan publik dan peningkatan
keadilan serta kesejahteraan rakyat. Tidak akan
ada pemerintahan yang bersih dan bebas dari
korupsi apabila sistem manajemen pemerintahan
tidak ditata sesuai dengan prinsip‐prinsip tata
kepemerintahan yang baik. Cara yang tepat untuk
dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan
pelayanan publik adalah dengan melakukan
reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban
kinerja seluruh instansi pemerintah. Prioritas
program dan kegiatan strategis pemerintah harus
ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat
dan instansi pemerintah yang melaksanakannya.
Berdasarkan hal itu, kemudian menetapkan
sasaran‐sasaran strategis yang berorientasi
outcome di instansinya/unit kerjanya masing‐
masing dengan ukuran kinerja yang jelas dan
terukur. Dengan cara ini, pelayanan publik harus
difokuskan kepada sasaran strategis yang
m e m a n g b e rd a m p a k p a d a p e n i n g ka ta n
pelayanan publik kesejahteraan masyarakat
secara langsung.
Kualitas pelayanan publik merupakan
tujuan utama manajemen publik.Reformasi
administrasi publik yang terjadi selama tiga puluh
tahun tahun belakangan ini berfokus pada konsep
kinerja dan efektivitas.Gerakan pembaharuan
administrasi publik yang disebut New Public
Management (NPM) atau reinvention adalah
u p aya m e n i n g kat ka n k i n e r j a p e l aya n a n
publik.(Ferlie, E et al, 1996).Kinerja pemerintahan
ini akan sulit berubah apabila birokrasi tidak
m a m p u m e l a ku ka n t ra n sfo r m a s i s i ste m
manajemen pemerintahan dari sistem birokratis
kepada sistem yang lebih mewirausahakan
birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain,
transformasi sektor pemerintahan berarti
merubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada
masukan (Inputs oriented accountability) dan
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proses ke arah akuntabilitas pada hasil (Results
oriented accountability), baik berupa output
maupun outcomes.
Oleh karena itu, segala upaya yang
diperlukan sesuai dengan peranan birokrasi untuk
mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan
di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah
dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip kepeme‐
rintahan yang baik dan berorientasi pada hasil
(Results oriented government), melalui penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan
dan profesionalisme SDM dan pengembangan
budaya kerja, peningkatan kualitas pelayanan
publik, peningkatan koordinasi pengawasan dan
peningkatan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
Keberhasilan maupun kegagalan penca‐
paian kinerja yang direncanakan tersebut,
sebagaimana halnya perubahan paradigma dalam
perencanaan, pengukuran kinerja juga hendaknya
tidak lagi berfokus pada input dan proses.
Keberhasilan organisasi tidak lagi hanya diukur
dari habisnya anggaran yang diberikan kepada‐
nya, juga tidak hanya diukur dari frekuensi
kegiatan yang dilakukan.Kinerja harus lebih
difouskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai,
kualitas barang atau jasa yang dihasilkan dan
efektivitas barang/jasa tersebut dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Bahkan lebih jauh lagi, kinerja telah masuk
ke wilayah outcome yaitu manfaat yang diperoleh
dari kegiatan tersebut yang seharusnya merupa‐
kan outcome yang telah direncanakan sejak
semula.Pada saat inilah, indikator outcome
merupakan indikator yang harus digunakan untuk
menilai kinerja instansi pemerintah.Untuk
pemerintah daerah, peningkatan kualitas
pelayanan publik di berbagai sektor, indeks
kepuasan masyarakat dan indikator kinerja
seperti kualitas hidup masyarakat menjadi
indikator utama.
Adalah sebuah ironi bahwa kendatipun
pekerjaan di sektor publik merupakan pekerjaan

mulia karena langsung terkait dengan pelayanan
kepada masyarakat tetapi kualitas pelayanan oleh
lembaga‐lembaga publik terkadang kalah dengan
sektor swasta. Bagaimanapun juga birokrasi
publik adalah satu‐satunya perangkat organisasi
yang mampu menerjemahkan keinginan rakyat
dengan cara yang lebih adil bagi semua anggota
masyarakat. Yang diperlukan adalah bahwa
semua pejabat atau pegawai yang bekerja di
dalam birokrasi publik harus senantiasa mengu‐
payakan agar layanan yang berikan cukup masuk
akal dari segi biaya, memiliki kualitas yang
memadai, dan disediakan dengan cara‐cara yang
adil.
Harus diakui bahwa masalah ini merupa‐
kan sumber perdebatan yang rumit di banyak
negara.Untuk itu di dalam transisi menuju ke
masyarakat yang lebih demokratis, birokrasi pu‐
blik harus mampu berkembang dan menyesuai‐
kan diri dengan ekuilibrium baru kendatipun tetap
mesti mempertimbangkan sumberdaya dan
kapabilitas yang terbatas. Dalam sistem yang lebih
demokratis di mana interaksi antara warga
masyarakat dengan para birokrat melibatkan
perbedaan persepsi dan kemungkinan juga
berbagai konflik, kedua belah pihak harus
bersedia untuk melakukan perubahan. Dan
proses perubahan atau evolusi administrasi publik
inilah yang mesti diperhatikan oleh para
stakeholders atau semua pihak yang terkait
dengan birokrasi publik. Dengan kata lainharus
ada perubahan paradigma bahwa orientasi kerja
birokrasi tidak lagi pada organisasi tetapi kepada
kebutuhan dan kesejahteraan rakyat atau publik.
2.

Pengembangan Pelayanan Publik
Manajemen pelayanan publik merupakan
bagian dari administrasi modern dalam rangka
menyelenggarakan kebutuhan masyarakat yang
perlu direspon oleh pemerintah.Secara teoritis,
administrasi merupakan salah satu instrumen
untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan
dalam rangka implementasi keputusan politik

Jurnal Riset Daerah Vol. XI, No.2. Agustus 2012

1782

Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat

diberbagai macam tingkatan pemerintahan (dari
pusat sampai ke daerah).Situasi yang ideal adalah
bahwa para pelaku administrasi tidak memper‐
soalkan siapa yang membuat keputusan politik
itu. Dalam “dunia” administrasi dikenal satu
ungkapan bahwa “when politics ends, adminis‐
tration begins”. Yang menjadi sorotan perhatian
administrasi ialah bahwa penyelenggaraan
pemerintahan dapat berlangsung sedemikian
rupa sehingga secara bertahap masyarakat dan
negara makin dekat dengan tujuan akhir yang
ingin dicapainya. (Siagian, 2000 : 12).
Otonomi daerah pada hakekatnya
mengisyaratkan pengaturan daerah sendiri secara
lebih akuntabel terlebih dalam hal pelayanan
kepada masyarakat.Dalam kaitannya dengan
pelayanan publik budaya sebagai abdi
masyarakat yang juga abdi negara sudah bukan
waktunya lagi harus menunggu petunjuk atasan
dulu baru melayani. Hal yang terpenting dalam
peningkatan kualitas pelayanan publik adalah
menegakkan dan menguatkan dasar fondasi

aparat birokrasi pada prinsip‐prinsip moral yang
harus ditegakkan, karena kebenaran yang ada
dalam diri setiap aparat dan sama sekali tidak
terkait dengan akibat atau konsekuensi dari
keputusan yang diambil. Penegakkan dan
penguatan melalui pendekatan ini dilakukan
dengan nilai‐nilai moral yang mengikat. Dalam
dunia empiris memasukkan nilai‐nilai moral ke
dalam manajemen pelayanan publik merupakan
upaya yang tidak mudah karena harus mengubah
pola pikir yang sudah lama menjiwai aparatur
pemerintah meski semua ini sangat tergantung
dari aparat itu sendiri.
D.

Metode Penelitian
Pengembangan pelayanan berbasis parti‐
sipasi masyarakat yang dilaksanakan dalam
penelitian ini akan menghasilkan Pelayanan
Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat yang
mendukung Kualitas Pelayanan Publik. Logika
pemikiran dapat dilihat sebagai berikut;

Pengembangan Pelayanan Publik
Berbasis Partisipasi masyarakat:
‐ Partisipasi dalam Penentuan Tarif
Pelayanan
‐ Partisipasi dalam Penentuan
Waktu Pelayanan
‐ Partisipasi dalam Penentuan
Syarat‐syarat Perijinan
‐ Partisipasi dalam Penentuan
Mekanisme Perijinan

Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan Publik
Berbasis PartisipasiMasyarakat
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Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dan
teknik analisis deskriptif, mendasarkan Newman
(1997:19), penelitian deskriptif mampu
menyajikan gambaran secara detail dari sebuah
situasi dan atau setting social. Menurut Danzin
(2002:61), pada pendekatan kualitatif, data yang
dikumpulkan umumya berbentuk kata‐kata,
gambar dan bukan angka‐angka, kalaupun ada
angka‐angka sifatnya hanya sebagai penunjang.
Data dimaksud meliputi transkrip wawancara,
catatan dan lapangan, foto‐foto, dokumen
pribadi, nota, dan catatan lain‐lain. Atas alasan
itulah dipilihnya pendekatan kualitatif‐deskriptif.
Dengan demikian, metode kualitatif dalam
penelitian ini lebih bersifat analisis deskriptif, yang
bertujuan untuk menemukan fenomena apa yang
telah terjadi pada pengembangan pelayanan
publik berbasis partisipasi masyarakat. Data
kuantitatif yang dapat dikumpulkan akan
dianalisis secara deskriptif agar bisa mendukung
penemuan‐penemuan dari penelitian ini.
Penelitian ini bermaksud mendapatkan gambaran
nyata implementasi pengembangan pelayanan
publik berbasis partisipasi masyarakat.

Penelitian yang terkait dengan penyeleng‐
garaan pelayanan publik ini menyajikan persepsi
masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan
yang diselenggarakan.Informasi ini dapat menjadi
pengembangan dalam pelayanan publik yang
mendasarkan pada kebutuhan dari pengguna
pelayanan itu sendiri.Masyarakat sebagai warga‐
negara dan pengguna layanan atau customer
adalah juga pemilik (owner) penyelenggara
layanan publik dalam posisi ini pengguna layanan
menduduki posisi sentral yang harus dilibatkan
dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan
public tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan
Wray et all (2000) bahwa masyarakat sebagai
warganegara memiliki asset‐aset milik publik
karena sudah membayar pajak, dan telah memilih
wakilnya karenanya sebagai pemegang saham
warganegara bisa menanyakan hak‐haknya
ataupun kewajiban‐kewajiban negara dalam
melaksanakan pelayanannya. Disini masyarakat
tidak hanya sebagai pelanggan (customer) melain‐
kan juga sebagai warga negara yang memiliki
negara dan sekaligus pemerintah yang ada di
dalamnya.(Denhard, 2002).

E.

Dari table 1, data dilapangan menunjukkan
bahwa:
Dari 30 pengguna layanan, keinginan masya‐
rakat untuk terlibat penentuan syarat‐syarat
perijinan menduduki peringkat tertinggi,
yaitu 12 orang (40%). Mekanisme perijinan 8
orang (25,6%), Sisanya masing‐masing 5
orang (16,6%) pada penentuan waktu
pelayanan dan (16,6%) penentuan tarif
Adapun media yang diinginkan untuk menge‐
tahui tentang perijinan terbanyak 8 orang
(25,6%) dari 30 pengguna menginginkan
melalui penyebaran brosur, 7 orang (23,3%)
melalui internet, 4 orang (13,3%) masing‐
masing pada sms, pengumuman ditempat
umum, dan radio. Selebihnya 1 orang (3,3%)
melalui baliho dan poster

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Seiring dengan tuntutan masyarakat dalam
era desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan
publik menerapkan pula prinsip‐prinsip good
governance. Prinsip‐prinsip ini dimaksudkan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan peme‐
rintah kepada masyarakat. Prinsip‐prinsip good
governance meliputi adanya perjanjian dengan
warga (citizen engagement), partisipasi, trans‐
paransi, akuntabilitas, keberlanjutan, penghor‐
matan terhadap hukum, agenda persamaan hak
antar warga dan inklusi sosial (jenis kelamin,
agama, etnis), perilaku birokrat yang lembut dan
beretika, persamaan dalam prosedur dan proses
pelayanan, kemampuan untuk bekerjasama
secara efektif, dan kemampuan berkompetisi
dalam lingkungan global (Bovaird and Löffler,
2003: 322)
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Berikut informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang pelayanan perijinan;
Tabel 1.
Data Lapangan Persepsi Masyarakat dalam Perijinan

Sumber : olahan data primer
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Penyampaian keluhan diinginkan masyarakat
terbanyak 13 orang (43,3%) dari 30 orang
melalui sms, email 6 orang (20%), telepon 5
orang (16,6%), tatap muka 3 orang (10%)
surat, 2 orang (6,6%) dan 1 orang (3,3%)
melalui suara pembaca.
Untuk informasi tentang fasilitas pelayanan
25 orang (83,3%) dari 30 peng guna
menyatakan kondisi kantor secara umum
layak selebihnya 5 orang (16,6%) menyatakan
kurang layak.
Kondisi ruang pelayanan 21 orang (70%) dari
30 orang pengguna menyatakan layak, 9
orang (30%) menyatakan kurang layak
Tentang pemberian pelayanan 29 orang
(96,6%) dari 30 orang pengguna menilai
pemberian pelayanan baik, 1 orang (3,3%)
ragu‐ragu menilai

Informasi data diatas telah menggam‐
barkan penilaian masyarakat tentang pelayanan
perijinan yang juga berupa keinginan masyarakat
sebagai pengguna pelayanan tentang penyeleng‐
garaan pelayanan yang ada. Informasi tentang
keinginan pelanggan merupakan 'voice' yang
merupakan pengungkapan 'kepuasan atau
ketidakpuasan' pengguna tentang pelayanan
public yang diberikan. Data tentang keinginan/
kebutuhan pelanggan tersebut dapat menjadi
masukan dalam peningkatan kualitas pelayanan
yang diselenggarakan. Data ini juga menunjukkan
bahwa penyelenggaraan pelayanan yang dilaku‐
kan Dinas perijinan Kabupaten Bantul dalam
mereformasi birokrasi yang telah berlangsung
sampai saat ini. Sejak pelayanan perijinan

diselenggarakan melalui Unit Pelayanan Terpadu
Satu Atap (UPTSA) sampai dengan menjadi Dinas
yang beroperasi sejak tanggal 2 Januari 2008 yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 dan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2007.
Keberadaan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
dalam pengembangan pelayanan sampai saat ini
meningkat secara signifikan, kondisi fisik saat ini
dilapangan, keberadaan kantorsecara umum
cukup representatip dengan ruang pelayanan
yang juga telah diperluas.
Dinas Perijinan Kabupaten Bantul memiliki
fasilitas komunikasi melalui ; short message
service (sms), telepon : (0274) 367509 pesawat
312, Email:perijinan@bantulkab.go.id dan
dinasperijinankabupatenbantul@ymail.com dan
talkshow di Radio Pemda Bantul setiap satu bulan
sekali Fasilitas ini selain sebagai penyebaran
informasi juga dapat digunakan sebagai
penyampaian keluhan.
Perumusan perijinan yang menegaskan
hak‐hak dan kewajiban pemberi dan pengguna
jasa pelayanan, yang dibuat pada tahun 2009
telah nyata menjadi Customer's charter dan
tampak dalam perubahan waktu pada jenis
perijinan yang tadinya dengan waktu pelayanan
cukup lama, dapat dipersingkat. Berikut adalah
beberapa contoh dari pengembangan pelayanan
berbasis partisipasi masyarakat, yang berangkat
dari kebutuhan‐kebutuhan pengguna dan
direspon penyelenggara dengan reformasi yang
cukup signifikan pada peningkatan kualitas
pelayanan.
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Tabel 2. Perubahan Durasi Waktu dalam Perijinan

Sumber : Dinas Perijinan Kab. Bantul, 2012.

F.

Kesimpulan
Penelitiantentang informasi keinginan/
kebutuhan pengguna merupakan 'voice' yang
berupa penyampaian atau pengekspresian
ketidak puasan/kepuasan pengguna layanan akan
diperlukan sebagai masukan dalam pembuatan
kebijakan pelayanan. Informasi mengenai
penilaian pengguna terhadap prosedur pelayanan
dapat membantu penyelenggara dalam memper‐
baiki prosedur pelayanan yang diselenggarakan
menjadi lebih mudah diakses masyarakat/
pengguna.Sementara persepsi pengguna
terhadap biaya dan waktu dapat memberikan

masukan dalam menilai kewajaran dari biaya dan
waktu pelayanan yang diselenggarakan.Penelitian
pengembangan pelayanan berbasis partisipasi
masyarakat ini dibangun dari informasi tentang
aspirasi peng guna pelayanan. Informasi
kebutuhan masyarakat/pengguna menunjukkan
jumlah dibawah 50% yang artinya Dinas perijinan
telah menyelenggarakan pelayanannya pada
masyarakat dengan perubahan yang signifikan
dari sebelum menjadi dinas sampai dengan saat
ini. Peningkatan kualitas pelayanan terbukti
dengan perubahan durasi pelayanan yang lebih
singkat.
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