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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebuah negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. 

Pencapaian  tujuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam upaya, namun hal 

yang paling mendasar dalam mencapai kesejahteraan masyarakat adalah dengan 

memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik diberikan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan warga negara secara keseluruhan, seperti yang diungkapkan oleh Moenir 

bahwa pelayanan publik sebagai proses pemenuhan melalui aktivitas orang lain secara 

langsung (Sinambela, 2006:42-43). Ungkapan Moenir  tersebut menerangkan bahwa 

suatu pelayanan publik dapat dipenuhi oleh orang lain. Sesuai dengan penyelenggaraan 

negara, pihak yang mampu memenuhi kebutuhan warga negaranya adalah pemerintah. 

Pemerintah dalam hal keberlangsungan suatu negara memiliki peran sebagai pelayan 

masyarakat, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pihak pemerintah 

diwakilkan oleh birokrasi. Sedangkan masyarakat berperan sebagai pihak yang dilayani 

atau dalam konteks New Public Service berperan sebagai warga negara atau citizens 

(Setijaningrum,2009:10). Era dari New Public Service menghendaki bahwa birokrasi 

sebagai pihak memberi layanan publik harus mampu memberikan pelayanan yang efektif 

dan efisien dengan peningkatan kinerja dalam pelayanan publik.   

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 386 

menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah,  Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi sebagaimana yang 

dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerntah Daerah  pasal 387 dalam merumuskan 

kebijakan inovasi, Pemerintah Daerah mengacu pada prinsip peningkatan efisiensi, 

perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, 

berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai 

kepatuhan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.  

Inovasi merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan instansi pemerintahan 

untuk mewujudkan pelayanan prima. Menurut Muluk yang dimaksud inovasi berarti 

mengubah sesuatu hal sehingga menjadi sesuatu yang baru (Muluk,2008:43). Tujuan 

inovasi adalah sebagai solusi untuk mengatasi persoalan yang dimiliki organisasi dan 

mengembangkan kemampuan bersaingnya agar kesejahteraan masyarakat dapat terjaga. 

Inovasi dalam sektor publik sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 

mengurangi biaya,meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan penggunaan. 

Pentingnya inovasi dalam pelayanan publik selalu diharapkan. Semua perubahan yang 

dilakukan harus menghasilkan tangible asset (aset berwujud) dengan hasil yang nyata, 

dan bisa dirasakan oleh masyarakat.  
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Kritik dari masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan inovasi pelayanan 

publik. Sebab masyarakat sendiri yang menilai keberhasilan tersebut. Untuk 

melaksanakan optimalisasi pelayanan publik dibutuhkan perubahan melalui adopsi dan 

inovasi program, bahwa adopsi suatu inovasi akan mewujudkan suatu perubahan sosial, 

yang dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan individu maupun masyarakatnya. Hal 

ini dapat diartikan sebagai  suatu pembentukan struktur sosial baru dalam mencapai 

tujuan yang diharapkan. Bagi pemerintah daerah pada umumnya, kapasitas pemerintah 

daerah dalam melakukan inovasi di daerah tampak berkolerasi positif dengan dukungan 

masyarakat terhadap pemerintah daerah masing-masing. Kewenangan yang dimiliki 

pemerintah daerah berimplikasi pada banyaknya jenis pelayanan yang harus disediakan 

pemerintah daerah untuk masyarakatnya. Berbagai strategi dapat dilakukan pemerintah 

daerah dalam rangka penyediaan pelayanan tersebut, melalui pembangunan kerja sama 

dengan lembaga lain, penciptaan iklim organisasi yang kondusif dapat meningkatkan 

inovasi pada pelayanan publik. 

Dinas Pertanian Kabupaten Ngada merupakan salah satu kantor yang berfungsi 

untuk menyelenggarakan urusan kewenangan dan pembantuan bidang 

pertanian,penyuluhan pertanian, serta merumuskan kebijakan pertanian. Dewasa ini 

masyarakat khususnya para petani cenderung menggunakan pupuk dan pestisida kimia 

yang hanya memberikan keuntungan sesaat. Namun sebenarnya sangat merugikan dan 

merusak lingkungan.  Hal ini merupakan masalah besar yang  dihadapi dan dipikirkan 

oleh Pemerintah Kabupaten Ngada. 

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngada, melalui Dinas Pertanian 

kabupaten Ngada, menciptakan inovasi baru yaitu “Go-Organik”,  dengan pengadaan 

pupuk dan pestisida organik yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi Mikrobio untuk 

membantu para petani dalam meningkatkan hasil pertanian hortikultura rakyat.  Go-

Organik menjadi Inovasi baru untuk beralih dari praktik pertanian dinilai tidak ramah 

lingkungan lagi, sehingga menumbuhkan kesadaran baru untuk sebuah gaya hidup baru 

menuju daerah yang sehat. Berdasarkan uraian pada latar belakang  tersebut maka penulis 

ingin mengambil judul penelitian “ Inovasi Pelayanan Publik ‘Go-Organik’ Terhadap 

Peningkatan Hasil Pertanian Hortikultura Rakyat Pada Dinas Pertanian Kabupaten 

Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah : 

“ Bagaimana Inovasi Pelayanan Publik ‘Go-Organik’ Terhadap Peningkatan Hasil 

Pertanian Hortikultura Rakyat Pada Dinas Pertanian Kabupaten Ngada Provinsi Nusa 

Tenggara Timur ? ” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

Inovasi Pelayanan Publik ‘Go-organik’ Terhadap Peningkatan Hasil Pertanian 
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Hortikultura Rakyat Pada Dinas Pertanian Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara 

Timur.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, baik teoritis 

maupun praktis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun 

manfaat yang ingin dicapai antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang Ilmu 

Administrasi Negara khususnya tentang Inovasi Pelayanan Publik. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Instansi  pemerintah sebagai bahan masukan pertimbangan dan bahan 

evaluasi dalam kajian penilaian inovasi pelayanan publik di Dinas 

Pertanian Kabupaten Ngada. 

b) Bagi mahasiswa agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

diterima guna mengembangkan berbagai kajian teori yang berkaitan 

dengan penelitian dan menganalisis berbagai masalah yang ditemui. 

c) Bagi masyarakat merupakan pengetahuan  mengenai inovasi pelayanan 

publik Dinas Pertanian Kabupaten Ngada terhadap peningkatan hasil 

pertanian hortikultura rakyat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


