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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mendengar kata birokrasi seperti halnya menjadi momok tersendiri bagi 

masyarakat, pasalnya banyak masyarakat mempunyai pengalaman yang tidak 

menyenangkan ketika berurusan dengan birokrasi di Indonesia. Berbagai usaha dan 

inovasi untuk menciptakan model pelayanan publik yang cepat prosesnya, murah 

biayanya dan mudah persyaratanya. Pelayanan Publik tercantum dalam Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, 

jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Menurut Harbani Pasolong (2007:128) Definisi pelayanan publik 

adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap beberapa manusia 

yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. Sementara Sinambela dalam buku "Reformasi Pelayanan 

Publik" (2014:5) menyatakan bahwa "Pelayanan publik adalah pemenuhan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan 

oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah 

(birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini 

bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang 

sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, 

pendidikan dan lain-lain." 

 

Pada saat ini kualitas pelayanan publik dianggap sebagai dasar kepuasan 

masyarakat, yang dimana setiap manusia membutuhkan pelayanan yang baik. 

Masyarakat sering kali menuntut pelayanan yang berkualitas dari pemerintah, untuk 

memberikan pelayanan yang berkualitas. Mutu pelayanan publik dimasa sekarang 

yang masih banyak ditemui untuk pelayanan yang berbelit belit, masih adanya 

pungutan liat, menunjukan rendahnya kualittas pelayanan. Masih rendahnya 

pelayanan publik menjadikan ketidakadilan dan tidak meratanya dalam proses 

pelayanan publik dan memberikan faktor buruk untuk kualitas pelayanan yang 

diberikan. Pemerintah yang berkewajiban untuk memberikan serta masih berada 
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dititik kualitas sumber daya manusia aperatur yang belum mewadai. 

 

Pentingnya inovasi dalam setiap instansi pemerintah agar masyarakat dapat 

mendapat pelayanan yang efektif dan efisien. Provinsi Jawa Timur yang terus 

menghimbau kepeda Kabupaten atau Kota yang berada di wilayah Jawa Timur agar 

terus meningkatkan inovasi pelayanan publik. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui 

peta persebaran inovasi-inovasi yang tercatat oleh Jaringan Inovasi Pelayanan Publik 

Jawa Timur atau bisa disingkat JIPPJATIM, berikut ini adalah peta persebaran 

inovasi-inovasi di Jawa Timur menurut JIPPJATIM. 

 
Gambar 1.1 Database Persebaran Inovasi Pelayanan Publik  (Sumber: 

https://jipp.jatimprov.go.id ) 

Dari gambar diatas diketahui bahwasanya banyak pemerintahan kabupaten 

atau kota di wilayah Jawa Timur yang berinovasi dengan memunculkan kreatifitas. 

Oleh karena itu birokrasi reformasi harus meningkatkan kualitas pelayanan publik 

yang sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu birokrasi yang lincah, cepat 

mengambil keputusan. Untuk itu sebagai upaya membangun kepercayaan 

masyarakat, maka pemerintah perlu memperhatikan optimalisasi seluruh sumber 

daya, terutama sumber daya manusia, teknologi infomasi, untuk mendukung inovasi 

pelayanan publik yang akan dilakukan. 

Menurut Rina Mei Mirnasari (2013) menyatakan bahwa inovasi pelayanan 

publik bisa diartikan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan, dan memperbaiki 

efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh 

inisiatif pendekatan, metodolagi, dan ataupun alat baru dalam pelayanan masyarakat. 

Keberagaman dalam pelayanan publik mendorong untuk lebih berinovasi, yang 

dimana pelayanan publik merupakan hal yang dapat diwujudkan dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

 

https://jipp.jatimprov.go.id/
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Populasi penduduk Jawa Timur terbesar kedua setelah Jawa Barat, 

termasuk provinsi yang padat penduduknya, yang dimana semakin banyak 

penduduk semakin banyak pula keinginan dan tuntutan dalam pemberian 

pelayanan yang terus meningkat. Pemerintahan Provinsi melihat dari tuntutan dan 

dari keluhan yang diutarakan oleh masyarakat semakin meningkat, dan 

pemerintahan perlu mengambil kebijakan yang dimana untuk kedepanya harus 

mampu menjadi lebih baik. Keluhan masyarakat Jawa Timur akan minimnya 

pelayanan publik yang prima, dengan itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

melakukan survei lapangan dan menyimpulkan bahwasanya perlu adanya suatu hal 

pembaruan untuk meningkatkan pelayanan publik di Jawa Timur. 

 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur beriringan dengan Kemenertrian 

Pemberdayaan Aperatur dan Reformasi Birokrasi membuat suatu program 

kebijakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang dimana Jawa timur ditunjuk 

sebagai Provinsi dengan contoh pertama dalam menerapkan program ini. 

Kompetisi inovasi pelayanan publik adalah kegiatan menyeleksi, menilai, dan 

memberikan penghargaan kepada para pemenang inovasi pelayanan publik yang 

dilakukan oleh Kementrian, OPD (Organisasi Pemerintah Daerah), BUMN (Badan 

Usaha Milik Negara), dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). 

 

Pemerintah Provinsi sebagai penyelenggara yang bertugas memfasilitasi 

proses terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Mengacu pada 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 yang berisi tentang 

pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 1 Tahun 2016 seri C, tambahan Lembar Provinsi Jawa Timur 

23) menyatakan bahwa Biro Organisasi mempunyai Visi untuk 

mewujudkan organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang efektif, efisien, dan 

akuntabel. Dengan Misi, mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat 

ukur. Mewujudkan Tatalaksana Pemeerintah yang efektif, efisien, dan tepat ukur 

serta pelayanan publik yang prima. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang 

kompeten, profesional, berkinerja tinggi serta sejahtera. Biro organnisasi secara 

bertahap melengkapi kebutuhan secara tepat dengan pelayanan publik yang prima, 

yang bertugas sebagai fasilitator dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur 

dan Kabupaten/atau Kota, terkait dengan pelaksanaan, peraturan yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Biro Organisasi ditunjuk 

sebagai koordinator unit Pelayanan Publik baik di Provinsi maupun 

Kabupaten/atau Kota untuk membenahi Organisasi Perangkat Daerahbaik Provinsi 

maupun Kabupaten/atau Kota ke tahap yang lebih sempurna dan memotivasi 
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Organisasi Perangkat Daerah maupun Kabupaten/atau Kota untuk meningkatkan 

mutu pelayanan, membuat atau menentukan inovasi-inovasi terkait dengan 

pelayanan publik. Dengan harapan “One Agency One Innovation”. Biro Organisasi 

bertugas dalam menaungi program ini tepatnya pada Bagian Tatalaksana, Sub 

Bagia Tatalaksana Pelayanan Publik. Tugas dari Bagian Tatalaksana antara lain 

menyiapkan bagan pengusunan petuntuk pelaksanann internal dan pelayanan 

publik. Dari tugas tersebut terjadilah suatu program kerja dari Sub Bagian 

Tatalaksana Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 

Timur dengan mengadakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik disingkat dengan 

KOVABLIK, dengan sasaran seluruh organisasi perangkat daerah di Jawa Timur. 

Jadi, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ini sebagai wadah penyaluran inovasi-

inovasi di setiap OPD Provinsi Jawa Timur yang nantinya untuk dikompetisikan. 

 

Dalam penyelenggaraaan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Undang-

Undang Dasar 1945, maka Pemerintah Provinsi memberikan kewenangan kepada 

Pemerintah Daerah untuk mengatur pemerintahannya itu sendiri. Guna 

menciptakan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah melakukan strategi 

melalui pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat. Salah satunya dari 

upaya Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

lebih baik dan efisien. Maka, dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesaia 

Nomor 2 Tahun 1999 berisikan mengenai Pemerintahan Daerah, yang kemudian 

direvisi karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan 

tuntukan penyelenggara otonomi daerah, diperbarui menjadi Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah, 

Pemerintah hanya mengolah enam bidang saja yaitu Politik luar negeri, pertahanan 

keamanan, peradilan, moneter, fiscal, dan agama, serta beberapa bidang lainnya. 

Program Kompetisi Pelayanan Publik ini sendiri sudah ada landasan hukum pada 

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi 

Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN – RB Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, 

Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD). Tujuan dari diadakanya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ini 

adalah untuk menumbuhkan kreativitas inovasi pelayanan publik di tingkat Jawa 

Timur, Dengan adaya kompetisi ini dapat digunakan sebagai contoh pada 

organisasi perangkat daerah lainnya yang belum menciptakan inovasi. 

 

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ini dimunculkan atas dasar pelayanan 

publik yang diberikan pemerintah ataupun organisasi yang terkait masih dinilai 
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kurang memuasakan dalam memberikan pelayanan publik. Seiring dengan 

berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat akan pelayanan semakin tinggi, maka 

dari itu pemerintah dituntut untuk bisa mengikuti kepentingan masyarakat yang 

semakin hari semakin meningkat, sedangkan pada kenyataanya masih banyak 

pemerintah yang memberikan pelayanan terbilang monoton. Maka dari itu 

Kemenetrian Pemberdayaan Aperatur dan Reformasi Birokrasi bekerja sama 

dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 

Timur Biro Organisasi untuk melakukan suatu Program yang dimana Program ini 

sebagai wadah kompetsi inovasi. Program ini mewajibkan bagi setiap Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Timur membuat suatu inovasi dibidang 

pelayanan publik dalam setiap tahunnya. 

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ini sangat membantu dalam 

memotivasi menciptakan suatu program pelayanan publik, yang nantinya akan 

berpengaruh pada penerapan sehari-hari didalam organisasi itu sendiri. Dengan 

begitu, secara tidak langsung akan mengajak setiap organisasi perangkat daerah 

untuk berlomba dan memberikan ide kepada pelayanan yang akan mereka berikan 

kepada masyarakat guna diterapkan di lingkungan organisasi tersebut. Kemudian 

dari hasil kompetisi yang dilakukan nantinya dapat diterapkan di seluruh organisasi 

perangkat daerah lainnya untuk membangun suatu pelayanan publik yang lebih 

baik dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Upaya Biro Organisasi Jawa Timur dalam meningkatan inovasi 

pelayanan publik pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa 

Timur? 

2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam meningkatkan 

inovasi pelayanan publik pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi 

Jawa Timur. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Biro Organisasi Jawa Timur dalam 

meningkatan inovasi pelayanan publik pada Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) Provinsi Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung 

dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik pada Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk kedepannya mendapat manfaat 

yang dapat diterima semua pihak yang terkait dengan penulisan ini. Adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah: 

 1. Secara Empiris 

Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan suatu 

pengetahuan baru kegiatan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Jawa Timur 

dalam rangka meningkatkan inovasi pelayanan publik di Jawa Timur dengan 

mengadakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. 

 2. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan 

dalam hal Ilmu Sosial dan Ilmu Administraasi Publik yang berkaitan dengan 

Strategi Biro Organisasi Jawa Timur dalam mendorong peningkatan inovasi 

pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika merupakan sesuatu penjabaran secara deskriptif tentang sesuatu hal 

yang akan tertulis, yang dimana secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian 

isi, dan bagiann akhir. Adapun unsur dari masing-masing bagian dan penjelasannya 

secara detail serta pengertian lengkap diuraikan sebagai barikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan pembahasan yang berisikan latar belakang permasalahan 

yang menjadi dasar ditulisnya penelitian, juga memuat rumusan maslaah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dna juga sistematik penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang teori-teori dan pendapat dariilmuwan yang berkaitan 

dengan penelitian skripsi yang nantinya digunakan untuk menjadi landasan pemikir 

dalam pembahasan maslah dari penelitian yang dilakukan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang sesuai dengan penelitian rumusan 

masalah yang menjadi tiga tipe penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

pengelolaan data, dan analisa data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisikan secara rinci mengenai data yang digunakan dalam penelitian, 

pembahasan mengenai analisis penelitian yang akan disertai dengan pembahasan 
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dengan bukti, berupa dokumentasi, wawancara dan observasi harus bisa 

dipertanggung jawabkan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan hasil peneliian yang telah dilakukan. 
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“Halaman sengaja dikosongkan” 


