Untuk pengembangan program di masa yang akan datang, maka Pemko
Pekanbaru merencanakan:
• menaikkan secara gradual tunjangan pegawai eselon sesuai
kenaikan trend PAD (untuk mengantisipasi turunnya tunjangan
pegawai eselon);
• hasil efisiensi anggaran digunakan untuk pemberian uang lembur
dan transpor;
• melakukan pembatasan pagu anggaran untuk biaya lembur per
masing-masing bagian;
• menaikkan jumlah TPPK secara bertahap dan proporsional dengan
kenaikan PAD;
• mengkaitkan pemberian TPPK dengan kinerja PNS di tahun 2007;
Tanggapan Pemangku Kepentingan terhadap TPPK
Program TPPK pada dasarnya adalah untuk membela PNS tingkat staf
(fungsional dan non fungsional) yang jumlahnya mencapai 88 persen dari
seluruh PNS yang ada di Kota Pekanbaru. Di tingkat staf, program ini
mendapat tanggapan yang sangat positif karena pendapatan mereka saat
ini lebih besar dibanding sebelumnya. Namun demikian untuk pejabat eselon
yang pendapatannya menurun akibat adanya kebijakan program TPPK ini,
secara umum mereka dapat menerima dan mengerti.

2.3. Pemerintah Provinsi Gorontalo
2.3.1. Uraian Singkat Kondisi Fisik dan Sosial Ekonomi
Propinsi Gorontalo merupakan
propinsi baru hasil pemekaran
dari
Propinsi Sulawesi Utara,
yang dibentuk berdasarkan Undangundang No. 38 Tahun 2001. Gorontalo
menjadi propinsi yang ke 32 dan secara
geografis letaknya diapit oleh Laut
Sulawesi di sebelah utara, Provinsi
Sulawesi Utara di sebelah timur,
Teluk Tomini di sebelah selatan,
dan Provinsi Sulawesi Tengah di
sebelah barat. Provinsi Gorontalo terdiri atas wilayah Kota Gorontalo yang
menjadi ibukota provinsi dan empat kabupaten yaitu Boalemo, Bone Bolango,
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Gorontalo dan Pohuwanto.
Propinsi Gorontalo memiliki luas wilayah 12.215.45 km2 dan dengan jumlah
penduduk 892.362 jiwa, propinsi yang masih muda ini berani mencanangkan
dirinya sebagai Provinsi agropolitan dan menentukan jagung sebagai komoditi
andalan. Padi dan jagung merupakan merupakan produk pertanian utama
dan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam kegiatan perekonomian
di Provinsi ini.
Kondisi ekonomi masyarakat Provinsi Gorontalo digambarkan dari PDRB
daerah ini pada 2003, seperti terlihat pada tabel berikut.

Kemampuan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memberdayakan
daerahnya digambarkan oleh Realisasi APBD (penerimaan) daerah ini yang
ditunjukkan oleh tabel berikut (Realisasi APBD Tahun 2004).
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Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan contoh daerah yang memiliki
keinginan kuat dalam memperbaiki sistem pengelolaan daerahnya. Oleh
karena itu peran pimpinan daerah sangat besar dalam memotivasi dan
memimpin pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan tata kelola
pemerintahan yang baik.
2.3.2. Penyelenggaraan Good Governance di Propinsi Gorontalo :
Uraian dan Tanggapan dari Pemangku Kepentingan
Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan salah satu yang mempunyai
komitmen menerapkan good governance. Beberapa kegiatan utama yang
dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Gorontalo dalam rangka mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik adalah, Tunjangan Kinerja Daerah, Reorganisasi
dan Tata Kerja, serta Me-nihil-kan Retribusi Daerah.
1. Tunjangan Kerja Daerah (TKD)
Latar Belakang dan Dasar Hukum
Latar belakang penerapan TKD di Provinsi Gorontalo adalah:

• adanya kecenderungan pada sebagian pegawai untuk lebih banyak
melakukan kegiatan-kegiatan di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi)nya. Cukup banyak pegawai yang lebih menyukai pekerjaan pengadaan
barang/jasa daripada memberikan pelayanan kepada publik/aparatur.
• Belanja pemeliharaan dan operasional pemerintah cukup besar, khususnya
belanja pegawai, termasuk honorarium proyek/kegiatan dan sejenisnya.
Umumnya honoranium tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil
pegawai.
Untuk memecahkan masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo
menetapkan Tunjangan Kerja Daerah (TKD). Pemberian TKD ini diharapkan
dapat meningkatkan kualitas pelayanan dari pegawai sekaligus memberikan
pegawai insentif yang adil atas layanan yang diberikan.
Dasar hukum pemberian TKD adalah Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor
45 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), untuk lebih
lengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 3.1. Dasar hukum ini didukung oleh
PP Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah, yaitu pada Pasal 29 ayat (2) di mana diatur Pegawai
Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan
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pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih detail lagi di dalam
Penjelasan pasal 29 ayat (2) diterangkan bahwa tambahan penghasilan
diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai, berdasarkan
prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi.
Pemberian TKD di Provinsi Gorontalo bertujuan untuk meningkatkan motivasi
pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak untuk bekerja di atas
standar. Dengan demikian besaran TKD tidak selalu sama setiap bulannya,
melainkan sesuai dengan capaian kinerja menurut klasifikasi uraian tugas.
Mekanisme Pelaksanaan TKD
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Gorontalo hanya mengenal honorarium
yang dimasukkan di dalam Biaya Kegiatan berupa Tunjangan yang diberikan
sebagai insentif kegiatan atau prestasi kerja kepada pejabat negara, pegawai
negeri sipil, pegawai kontrak di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo
sesuai dengan peraturan perundangan kepegawaian yang berlaku. Honor
kegiatan tersebut mencapai Rp. 18,7 milyar pada realisasi tahun 2003 dan
mencapai Rp. 20,3 milyar pada usulan tahun 2004.
Dengan diberlakukannya TKD, terjadi pengalihan penggunaan honorarium
sekaligus penyebarannya. Apabila pada era honor hanya sebagian kecil yang
mendapatkannya, pada era TKD ini seluruh pegawai di lingkungan Pemprov
Gorontalo mendapatkannya, termasuk di dalamnya tenaga kontrak.
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Dalam penentuan besarannya, TKD didasarkan pada evaluasi kinerja
aparatur/pegawai, dengan komponen penilaian sebagai berikut :

Masalah dalam pelaksanaan TKD
Berdasarkan pengamatan Dalam pelaksanaan TKD terdapat beberapa hal
yang perlu dibenahi di antaranya;
• Pengalaman penggagas hanya terbatas pada Tunjangan Khusus yang
ada di Departemen Keuangan.
• Menimbulkan pengurangan pendapatan bagi pihak yang selama ini
menikmati honor kegiatan, sedangkan manfaatnya bagi mereka tidak
pasti.
• Pada saat diterapkan, payung hukumnya belum jelas karena praktiknya
tidak dikenal dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hasil/Manfaat TKD
Pelaksanaan TKD memberikan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Hal ini dibuktikan dengan:
• Disiplin PNS/tenaga kontrak meningkat dengan menurunnya tingkat
ketidakhadiran secara signifikan;
• Hampir semua unit kerja telah melaksanakan apel pagi dan apel
pulang secara rutin dan tepat waktu;
• Kehadiran pegawai setiap hari pada setiap unit kerja meningkat;
• Pegawai yang meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa ijin
berkurang secara signifikan;
• Pelaksanaan senam pagi setiap hari Jum’at dapat dilaksanakan secara
rutin dengan jumlah yang hadir mencapai 100%;
• Kegiatan kenegaraan berupa upacara-upacara dilaksanakan dengan
rutin dan tepat waktu serta kehadiran pegawai mencapai 100%;
• Rencana Kegiatan Tahunan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD) menjadi sederhana dan mulai mengarah pada tupoksi;
• PNS/tenaga kontrak mempunyai uraian tugas sehari-hari sesuai
dengan tupoksi;
• Garis manajemen terbentuk karena insentif dinilai oleh atasan sesuai
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•
•

dengan tupoksi;
Gairah kerja PNS/tenaga kontrak timbul karena kesejahteraan
meningkat;
Outcome yang dapat dicapai saat ini adalah setiap PNS/tenaga kontrak
dapat mengetahui tupoksi serta kegiatan apa yang direncanakan
setiap tahunnya.

Tanggapan Pemangku Kepentingan terhadap TKD
Tidak semua stakeholder memberikan tanggapan yang positif terhadap
kebijakan TKD. Terdapat beberapa respon yang kurang mendukung
pelaksanaan TKD dengan alasan :

•
•

Ketidakadilan penghargaan eksekutif dan legislatif;
penentangan publik karena seakan-akan tidak mengutamakan kepentingan
masyarakat, karena terlalu berpihak kepada pegawai negeri.

Namun demikian manfaat dari kebijakan TKD jauh lebih besar, terutama untuk
PNS staf dan tenaga kontrak. Staf PNS dan tenaga kontrak yang jumlahnya
cukup besar di Provinsi Gorontalo sangat merasakan manfaat dari pemberian
TKD sebagai tambahan pendapatan yang jumlahnya sangat signifikan bila
dibandingkan dengan gaji yang mereka terima tiap bulannya.
2. Retribusi Daerah (Me-nihil-kan Target Retribusi)
Latar Belakang dan Dasar Hukum
Retribusi dipungut karena ada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,
namun retribusi seharusnya dikenakan bila masyarakat mendapatkan
pelayanan yang lebih dari Standar Pelayanan Minimun (SPM), sehingga ada
keinginan untuk menunda pengenaannya sampai masyarakat mendapatkan
pelayanan yang lebih baik. Walaupun retribusi merupakan andalan
pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di kabupaten
dan kotamadya, tapi di tingkat provinsi nilainya tidak signifikan karena hanya
1-5% dari total penerimaan, selain disadari bahwa retribusi juga menimbulkan high
cost economy (ekonomi biaya tinggi).
Dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih terpuruk saat ini,
maka masyarakat dianggap belum layak untuk membayar atas pelayanan
yang mereka terima. Di samping itu tujuan diberlakukannya sistem otonomi
daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
74

Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

sehingga pelayanan kepada masyarakat seharusnya didanai oleh Dana Alokasi
Umum (DAU). Dengan berkurangnya retribusi, maka diharapkan akan terjadi
peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan perekonomian
oleh
masyarakat, sehingga masyarakat menjadi semakin sejahtera dan mandiri
yang pada akhirnya juga akan meningkatkan PAD.
Keinginan untuk menghapuskan retribusi ini terkendala oleh Peraturan
Daerah (Perda) yang dalam penetapannya, akan memakan waktu dan biaya
yang cukup tinggi karena harus melakukan pengajuan penghapusan Perda
tersebut kepada DPRD. Oleh karena itu diambil pemecahan/solusi dengan
cara me-nihil-kan target retribusi, sehingga retribusi tidak dikenakan lagi
kepada penerima terhadap layanan-layanan publik yang mereka terima.
Tujuan dari dihapuskannya target restribusi didasarkan pada asumsi bahwa
penghapusan berbagai retribusi akan mengurangi beban masyarakat dalam
melakukan kegiatan ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan, dan
kemandirian masyarakat, serta pada akhirnya akan meningkatkan PAD
Provinsi Gorontalo.
Hasil Pe-Nihil-an Target Retribusi
Jenis-jenis retribusi yang di-Nihil-kan di provinsi Gorontalo adalah retribusi :
Jasa Ketatausahaan, Usaha Perikanan, Ijin Trayek, Surat Permohonan
Pendaftaran Kendaraan Bermotor, Penimbangan Kendaraan Bermotor, Surat
Fiskal Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, Surat Fiskal Antar Provinsi, dan
Surat Keterangan SKPD (Duplikat Hilang).
Pada saat retribusi diberlakukan, pada 2004 retribusi menyumbangkan
sekitar 0,53% dari total pendapatan daerah, seperti yang terlihat dalam tabel
berikut;
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Dengan penghapusan retribusi di tahun 2005, otomatis ada pos penghasilan
propinsi yang hilang. Mulai tahun 2005, Retribusi yang masih dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah Retribusi Pengurusan STNK di
kantor SAMSAT antara Pemprov – Polda Gorontalo. Loket pertama Pendaftaran ditangani oleh petugas dari Polda Gorontalo. Retribusi diterapkan dalam
bentuk materai yang nilainya:

•
•

Kendaraan roda dua
Kendaraan roda empat

Rp 9.000,Rp 20.000,-

Standar lamanya pengurusan
STNK 5 hari kerja, walaupun sering
terjadi pengurusan lebih cepat dari
standar waktu yang telah ditetapkan
tersebut, sedangkan besarnya pajak
kendaraan yang harus dibayar sesuai
dengan Daftar Pajak Kendaraan
Nasional.
Masalah/Hambatan dalam pelaksanaan Me-nihil-kan Target Retribusi
Adanya anggapan umum bahwa retribusi menjadi sumber andalan
penerimaan daerah dari PAD, khususnya di kota dan kabupaten, merupakan
hambatan bagi dihapuskannya retribusi dalam pemberian pelayanan publik.
Timbul kekhawatiran bahwa penghapusan retribusi akan mengakibatkan
pengurangan pendapatan bagi daerah. Penentangan datang dari Instansi
(Dipenda) dan personil yang selama ini menangani penerimaan retribusi,
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karena menganggap bahwa dengan hilangnya kewenangan memungut
maka hilang juga kewenangan untuk ‘mengatur’. DPRD sebagai pihak yang
menetapkan adanya target penerimaan tertentu dari retribusi juga melakukan
penentangan terhadap kebijakan ini. Dengan demikian, karena retribusi
ditetapkan berdasarkan Perda yang disahkan oleh DPRD, maka akan sulit
dan memakan waktu untuk menghapuskannya.
Walaupun sebelumnya ada penentangan, namun kemudian baik pegawai
yang sebelumnya menangani penerimaan retribusi maupun DPRD yang
menetapkan target penerimaan retibusi, memahami dan menerima kebijakan
yang ditetapkan oleh Gubernur Gorontalo ini. Walaupun target retribusi diNIHIL-kan namun hal tersebut tidak menghilangkan kewenangan personil
yang bersangkutan untuk mengatur dan mengawasi pemberian jasa
pelayanan kepada masyarakat.
Tanggapan Pemangku Kepentingan terhadap TKD
Pada umumnya masyarakat merasa sangat puas karena:
• Prosedur lebih mudah
• Biaya lebih murah
• Waktu lebih cepat
• Kualitas lebih baik
Namun demikian masih ada sedikit keluhan dari masyarakat karena masih
adanya pungutan tanpa disertai bukti penerimaan, yaitu uang pendaftaran
yang dibayarkan pada loket yang ditangani oleh aparat dari Polda Gorontalo
dengan nilai sebesar Rp 15.000,-.
3. Reorganisasi dan Tata Kerja
Latar Belakang dan Dasar Hukum Reorganisasi dan Tata Kerja
Pelaksanaan Program Reorganisasi dan Tata Kerja dilatarbelakangi komitmen
pemerintah provinsi untuk menyusun dan melaksanakan TUPOKSI yang
mutually exclusive sehubungan dengan adanya desentralisasi fiskal ke
masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Program Reorganisasi dan Tata Kerja dirancang sejak akhir 2001 untuk
melakukan penyempurnaan sistem dan prosedur, agar dapat disusun Neraca
Keuangan Daerah per 31 Des 2001. Adanya penerapan pelayanan keuangan
yang berbasis aplikasi kamputer sejak tahun 2004 menjadi faktor pendorong lain,
sehingga realisasi anggaran dapat diketahui secara online dan realtime.
Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

77

Ada 18 Perda yang menjadi dasar hukum Reorganisasi dan Tata Kerja,
yaitu :
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Hal penting dalam
Reorganisasi dan
Tata Kerja ini adalah
perbaikan dalam
prosedur penerbitan
Surat Perintah Membayar
(SPM). Bila sebelumnya
penerbitan SPM oleh Biro
Keuangan, maka dengan
Reorganisasi dan Tata
Kerja, penerbitan SPM
oleh Kepala Satuan
Kerja dan Kepala Bagian.
Keuangan pada masingmasing Satker dengan
batas otorisasi sebagai
berikut :

•
•

< Rp 500 juta
oleh Kabag.
Keuangan
> Rp 500 juta
oleh Kepala
Satker

Pada tahun 2004 dilakukan
pembentukan satuan kerja
baru sebagai pengelola
keuangan daerah yaitu
Badan Keuangan, yang
mengkoordinasikan Unit
Pelaksana Teknis (UPT)
di kabupaten dan kota
untuk mengoptimalkan
pemungutan pajak
daerah.
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Pada tahun 2006
dilakukan desentralisasi
fiskal ke setiap satuan
kerja perangkat daerah
(SKPD) dengan
membentuk Bagian
Keuangan yang
membawahi subbag
Anggaran, Subbag
Perbendaharaan, dan
subbag Akuntansi.
D e n g a n a d a n y a reorganisasi ini, maka terjadi efisiensi prosedur
pengelolaan keuangan daerah, baik efisiensi dan penghematan berupa
kebutuhan SDM m a u p u n w a k t u pengerjaannya. Hal ini dapat dilihat
dari gambar-gambar di bawah ini yang menunjukkan berkurangnya ’meja’
yang harus dilalui dalam penerbitan, pengajuan dan pencairan SPM.
Tanggapan Pemangku Kepentingan terhadap Reorganisasi dan Tata
Kerja
Pada umumnya pegawai satuan kerja yang terlibat dalam OTK merasa puas,
karena:

•
•
•
•

Prosedur lebih mudah
Biaya lebih murah
Waktu lebih cepat
Kualitas lebih baik

Sementara pelaksana mengharapkan adanya bimbingan teknis yang
berkelanjutan mengenai prosedur yang baru ini.

2.4. Pemerintah Kabupaten Wonosobo
2.4.1. Uraian Singkat Kondisi Fisik dan Sosial Ekonomi
Sebagai salah satu bagian dari Propinsi Jawa Tengah yang berada di lereng
gunung dan lereng pegunungan, sebagian besar wilayah Wonosobo berada
di dataran tinggi yang bergunung-gunung dan berbukit. Dengan topografi
demikian serta didukung oleh kesuburan tanah dan iklim yang sejuk, pertanian
menjadi mata pencaharian utama penduduk Wonosobo.
Luas areal
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pertanian mencapai 16.799 hektar lahan sawah dan 58.431 hektar lahan kering.
Kawasan Dataran Tinggi Dieng bagi Kabupaten Wonosobo telah menjadi
tumpuan pemasukan kas daerah. Selain pesona alamnya yang menarik
wisatawan, iklim yang sejuk dan lahannya yang subur menjadikan daerah
ini sebagai areal utama pertanian sayur-sayuran dan buah-buahan. Bahkan,
wilayah ini menjadi penghasil utama sayur-mayur di Jawa Tengah.
Dengan luas wilayah 984,68 km2 dan ketinggian 2000 meter di atas permukaan
laut, Kabupaten Wonosobo dihuni oleh 759.018 orang yang tersebar di 13
kecamatan. Sektor pertanian memang andalan utama kabupaten ini dan
memberi kontribusi terbesar bagi kegiatan ekonomi Kabupaten Wonosobo
dari tahun ke tahun. Tahun 1999, kontribusinya mencapai 56,61 persen. Dari
persentase itu, penyumbang terbesar adalah tanaman pangan, yakni padi
dan palawija sebesar 49 persen.
Kemampuan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam memberdayakan
daerahnya digambarkan oleh Realisasi APBD (Penerimaan) daerah ini yang
ditunjukkan oleh tabel berikut (Realisasi APBD Tahun 2004).

2.4.2. Penyelenggaraan Good Governance di Kabupaten Wonosobo :
Uraian dan Tanggapan dari Pemangku Kepentingan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo mulai mencoba menerapkan Good Governance
melalui Dinas Pelayanan Terpadu (Disyandu) pada tahun 2003. Komitmen
Pemkab. Wonosobo dalam meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat
ini patut mendapatkan dukungan penuh. Diharapkan di masa yang akan
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datang kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat terus meningkat,
bukan hanya dalam hal layanan perijinan dan non perijinan namun juga ke
layanan sosial lainnya.
1) Dinas Pelayanan Terpadu (Disyandu)
Latar Belakang dan Dasar Hukum
Dasar Hukum didirikannya Disyandu ini adalah:
1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Perubahan Pertama atas Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor
02 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Kabupaten Wonosobo Bagian
Kesebelas B, pasal 32 D-F. (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2003 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
2) Keputusan Bupati Wonosobo Nomor
503/209/2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan
Perijinan di Kabupaten Wonosobo;
3) Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2003 tentang
Penetapan Jenis-jenis Pelayanan Umum/Perijinan yang Dikelola oleh
Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo ;
4) Keputusan Bupati No. 15/2003 tentang Jenis-jenis Pelayanan Umum/
Perijinan DISYANDU;
5) Keputusan Bupati No. 030/238/2003 tentang Tim Pengkaji
Perijinan
6) Keputusan Bupati No. 030/317/2003 tentang Tim Pembina, Monitoring
& Pendataan Perizinan.
Pendirian Disyandu di Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat mempercepat
proses pengurusan perijinan dan menciptakan sistem dan biaya yang
transparan.
Jenis Layanan
Pada awal beroperasinya Disyandu, yaitu bulan Juni tahun 2003, 16 jenis
layanan perijinan yang menjadi wewenang Pemkab. Wonosobo diberikan
kepada masyarakat. Biaya dan lama pengurusan perijinan bervariasi, seperti
yang ditampilkan dalam tabel berikut ;
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Prosedur Pelayanan
Sebelum Disyandu beroperasi,
layanan perijinan dilakukan oleh
Dinas/Unit Kerja terkait. Proses
yang berlangsung relatif lebih lama
dan biaya yang dibebankan kepada
masyarakat kurang transparan.
Dinas Pelayanan Terpadu
menggunakan Pola One Stop Service
atau Pelayanan Satu Pintu, artinya
Permohonan masuk melalui satu
tempat, lalu diproses dan dikeluarkan SK pada tempat yang sama. Permohonan
masuk yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan membutuhkan waktu
1-2 hari atau bisa ditunggu. Sementara permohonan masuk yang memerlukan
pemeriksaan lapangan, membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu, dengan
catatan permohonan telah memenuhi persyaratan.
Hasil/Manfaat
Pada Tahun 2003 Disyandu mengeluarkan 627 buah SK (Izin), dan meningkat
lebih 2 kali lipat di tahun 2004. Jumlah SK Perijinan yang diterbitkan oleh
Disyandu Kabupaten Wonosobo Tahun 2003-2004 adalah sebagai berikut
:

Peningkatan SK (Ijin) ini meningkatkan jumlah PAD tahun 2003 yang sebesar
Rp. 572.897.885 meningkat menjadi Rp 987.000.000 di tahun 2004.
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Pengawasan/Alat Evaluasi
Berdasarkan SK Bupati No. 030/317/2003 maka dibentuk Tim Pembina, Monitoring,
dan Pendataan Perijinan Kabupaten Wonosobo, yang bertugas:
• Melakukan pembinaan dan monitoring atas perijinan yang telah dan
akan dikeluarkan;
• Melakukan evaluasi atas pembinaan, monitoring, dan pendataan
perijinan;
• Memberikan saran dan pendapat/rekomendasi kepada Bupati
sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan Pemerintah.
Masalah dan Saran dalam Pelaksanaan Disyandu
Terdapat beberapa hal penting yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan
Disyandu di antaranya;
• Tidak seimbangnya TUPOKSI Dinas dengan beban kerja
• Sempat ada usulan oleh DPRD untuk di “likuidasi” karena dianggap
tidak optimal
• Walaupun sudah berbentuk Dinas masih ada Dinas Teknis yang secara
resmi menolak melimpahkan perizinan
• Lempar-melempar tanggung-jawab pembinaan & pengawasan antara
DISYANDU dengan Dinas Teknis
• Dinas Layanan dibentuk tanpa memperhatikan PP 8/2003
Mengingat hal tersebut Pemkab sebaiknya dapat segera memberdayakan
Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
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Tim Pembina, Monitoring & Pendataan Perizinan; menambah jumlah perijinan
yang dilayani; dan mengkaji secara lebih dalam mengenai status dan
wewenang dinas yang terlibat dalam disyandu berikut adanya kemungkinan
merger antar dinas.
Tanggapan Pemangku Kepentingan terhadap Disyandu
Secara umum masyarakat memberikan respon positif terhadap keberadaan
Disyandu, karena pelayanan perijinan menjadi lebih mudah dan transparan.
Disyandu juga secara signifikan mampu meningkatkan PAD daerah.

2.5. Pemerintah Kota Surakarta
2.5.1. Uraian Singkat Kondisi Fisik dan Sosial Ekonomi
Kota Surakarta merupakan salah satu bagian dari Provinsi Jawa Tengah,
merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng
pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92
meter di atas permukaan air laut. Dengan luas sekitar 44 km2, kota Surakarta
dibelah dan dialiri oleh 3 sungai besar yaitu Bengawan Solo, Kali Jenes dan
Kali Pepe.
Jumlah penduduk Kota Surakarta pada Tahun 2005 adalah 552.542 jiwa
terdiri dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita. Surakarta merupakan daerah
perkotaan dengan aktivitas perdagangan dan industri yang sangat aktif.
Sumber pendapatan utama kota ini berasal dari 2 sektor tersebut. Kondisi
ekonomi masyarakat Kota Surakarta digambarkan dalam PDRB pada tahun
2004 sebagai berikut.
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Kemampuan Pemerintah Kota Surakarta dalam memberdayakan daerahnya
digambarkan oleh Realisasi APBD (penerimaan) daerah ini yang ditunjukkan
oleh tabel berikut (Realisasi APBD Tahun 2004).

Kota Surakarta merupakan daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi.
Pelaksanaan praktek good governance sangat relevan dilakukan di daerah
ini karena sektor swasta pada umumnya sangat tertarik untuk menanamkan
investasi di daerah yang pemerintahannya efisien dan bersih.
2.5.2. Penyelenggaraan Good Governance di Kota Surakarta :
Uraian dan Tanggapan dari Pemangku Kepentingan
Sebagai daerah perkotaan, Pemerintah Kota Surakarta sangat antusias untuk
melaksanakan praktek-praktek good governance. Walikota Surakarta sangat
mendukung upaya-upaya tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemko
Surakarta banyak belajar dari daerah lain yang lebih dulu berhasil dalam
menerapkan praktek-praktek good governance. Komitmen pemerintah Kota
Surakarta dalam upaya menerapkan good governance ini patut mendapatkan
dukungan penuh. Beberapa praktek good governance
di Pemko Surakarta
yang sempat dipantau oleh KPK adalah Unit Pelayanan Terpadu (UPT)
Satu Pintu, Tunjangan Kesejahteraan dan LAKIP.
1. Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Satu Pintu
Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
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Latar Belakang dan Dasar Hukum
Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Surakarta merupakan penyempurnaan
dari Pelayanan Satu
Atap yang sudah
ada sebelumnya
tetapi tidak bisa
berjalan dengan baik.
Pelayanan Satu Atap
berdiri tahun 1999.
Pada pelaksanaannya,
setiap jenis pelayanan
dilayani oleh counter
yang berbeda. Hasilnya,
birokrasi yang dilalui
tetap panjang dan tidak
menyelesaikan proses perijinan dalam waktu cepat seperti yang diharapkan.
Demikian juga mengenai biaya yang pada akhirnya ditetapkan oleh instansi
teknis dengan standar masing-masing. Pada akhirnya di pelayanan satu atap
tumbuh subur suap, pelayanan yang tidak transparan dan waktu penyelesaian
perijinan yang tidak pasti.
UPT Surakarta dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan transparansi
biaya, waktu dan prosedur bagi masyarakat Surakarta dalam hal perijinan.
UPT mulai beroperasi pada bulan Desember 2005, dengan dasar hukum :
1) Keputusan Walikota Surakarta No. 065/187/1/2005 tentang
Tatalaksana Pelayanan Perijinan pada Unit Pelayanan Terpadu (UPT)
Kota Surakarta;
2) Keputusan Walikota Surakarta No. 066/188/1/2005 tentang Tim
Pembina dan Tim Pertimbangan Perijinan Unit Pelayanan Terpadu
Kota Surakarta
3) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Koordinator
Unit Pelayanan Terpadu Kota Surakarta
UPT dipimpin oleh seorang koordinator yang dalam tugas sehari-hari
merangkap menjadi Kabag. Organisasi Pemko Surakarta. Saat ini jumlah
pegawainya 31 PNS, dengan status diperbantukan ke UPT. Urusan karir
masih menginduk ke instansi teknis masing-masing.
Jenis Layanan
Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
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UPT Satu Pintu Surakarta melayani 11 jenis perijinan. Lama pengurusan
maksimal adalah 6 hari. Nama perijinan, waktu dan biaya dapat dilihat dalam
tabel berikut.
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Tahun 2006 rencananya akan ditambah perijinan pariwisata

Jangka waktu perijinan dan biaya
perijinan secara transparan
sudah ditetapkan dan
diinformasikan di ruang tunggu.
UPT Surakarta juga memiliki
komputer touch screen berjumlah
2 unit yang ditempatkan di ruang
tunggu. Menu touch screen
ini memberikan informasi
mengenai syarat-syarat yang
harus dipenuhi pada setiap jenis
perijinan, lama pengurusan,
biaya serta prosedur yang
harus dilalui untuk setiap
jenis perijinan. Seluruh calon
pemohon bisa mengakses
komputer tersebut karena
sistem penggunaannya cukup
sederhana dan applicable.
Pada touch screen tersebut
juga terdapat pesawat telpon
yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pemohon apabila yang bersangkutan
membutuhkannya untuk menghubungi keluarga/pihak terkait sehubungan
dengan pemenuhan persyaratan perijinan yang mereka ajukan.
Selain touch screen dan pengumuman resmi yang ditempel di ruang tunggu, di
meja customer service juga disediakan brosur setiap jenis perijinan untuk calon
pemohon. Isi brosur tersebut mencakup dasar hukum perijinan,ketentuan,
tata cara permohonan perijinan, struktur biaya,dan lain-lain. Contoh brosur
mengenai salah satu jenis perijinan dapat dilihat pada lampiran 5.1.
Pada UPT Surakarta, pengurusan perijinan secara multiple diperkenankan
(contoh, AP, IMB,IPB dan HO sekaligus) dengan jangka waktu terlama
dari 4 ijin multiple yang diurus tersebut, misal yang paling lama adalah IMB
yang membutuhkan waktu 6 hari, jadi seluruh ijin akan selesai dalam waktu
6 hari.
Prosedur Pelayanan
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UPT Surakarta bertekad melayani pelanggannya secara maksimal, sesuai
dengan motto mereka “The
customer is King and always
right and customer
satisfaction is number one”.
Untuk merealisasikannya,
dibuat peraturan bahwa
seluruh customer service
pada UPT bisa melayani
segala jenis perijinan yang
diajukan oleh pemohon
atau calon investor. Untuk
menciptakan kenyamanan
pelanggan, ruang UPT dibuat ber AC dan seluruh pegawai UPT berseragam
dan siap memberi pelayanan dengan kualitas sama dengan customer service
perbankan.
Secara umum prosedur yang harus dilalui oleh customer dalam mengurus
perijinan di Kota Surakarta adalah sebagai berikut.

•
•

Pemohon mengisi formulir sesuai dengan jenis perijinan yang
diinginkan
Formulir dengan dilampiri persyaratan yang ditetapkan, diajukan ke
customer service (front office). Seluruh front office bisa melayani
segala jenis perijinan yang diajukan oleh pemohon

Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

93

•
•
•
•
•
•
•

Front office melakukan validasi dan menyerahkan tanda terima
sekaligus menyampaikan jadwal kunjungan lapang kepada
pemohon
Tim teknis (yang berasal dari instansi teknis) berkoordinasi di UPT
dan melakukan survei lapang
Hasil survei diproses dan dibahas oleh anggota tim teknis (yang
sudah ditetapkan berdasar SK walikota)
Diperoleh hasil/keputusan (diterima, tolak,lengkapi)
Bila keputusannya diterima, dibuat SKRD (Surat Keterangan Retribusi
Daerah)
Diinformasikan ke pemohon besar biaya perijinan yang harus dibayar
berdasarkan SKRD yang disusun
Ijin terbit, dengan tandatangan Kepala UPT

Dengan adanya UPT, proses perijinan tidak lagi melibatkan instansi teknis
secara institusi, hanya melibatkan tim teknis yang sudah ditunjuk oleh instansi
teknis yang bersangkutan. Proses perijinan juga relatif praktis, karena
seluruh tandatangan perijinan dilakukan oleh Koordinator UPT. Kewenangan
penandatanganan Surat Perijinan oleh Koordinator UPT didasarkan pada
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota kepada Koordinator Unit Pelayanan Terpadu
Kota Surakarta. Sistem pembayaran dilakukan oleh pemohon secara tunai
ke kasir, kemudian setiap jam 12 setiap harinya kasir menyetorkan uang
tersebut ke kas daerah melalui nomor rekening sesuai dengan jenis perijinan
(IMB, IPB, HO, TDP, dsb).
Hasil
Perjalanan UPT Surakarta menunjukkan perkembangan yang sangat baik.
Sampai akhir bulan Februari 2006, UPT Surakarta baru berjalan 3 bulan,
namun jumlah permohonan perijinan yang masuk sudah mencapai 1800.
Sementara pada 2 bulan pertama di tahun 2006 (Januari dan Februari)
beberapa unit teknis sudah memperoleh pendapatan 30% dari target tahunan
mereka. Persentase pendapatan per jenis perijinan berdasarkan target tahun
2006 ditunjukkan dalam tabel berikut.
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Ket:*januari dan februari sepi perijinan karena musim hujan.Biasanya
ijin IMB+IPB ramai di musim kemarau

Perkembangan pendapatan UPT dari hari ke hari bisa dipantau berdasarkan
sistem online oleh instansi teknis, karena UPT melakukan laporan keuangan
setiap waktu dengan sistem online.
Sistem dan prosedur yang dilakukan oleh UPT Surakarta cukup efektif
mencegah terjadinya kontak antara penerima layanan dan Instansi Teknis.
Seluruh urusan harus dilakukan melalui Front Office sebagai penghubung.
Ada ruang penyekat antara front office dan tim teknis untuk mencegah
pemohon melakukan kontak dengan tim teknis. Biaya yang dikeluarkan juga
sudah sesuai dengan yang ditetapkan. Dengan prosedur tersebut tindakan
suap (yang biasa diberikan oleh penerima layanan kepada pemberi layanan)
dapat dicegah.
Pelimpahan
wewenang yang
diberikan Instansi
teknis kepada Tim
Teknis untuk
memutuskan dan
merekomendasikan
sebuah perijinan
disetujui atau tidak
serta pelimpahan wewenang dari Walikota kepada Koordinator UPT untuk
menandatangani setiap surat perijinan memotong birokrasi dan mempercepat
prosedur perijinan.
Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
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Analisis SWOT / UPT Surakarta
Apabila dilakukan analisis SWOT (strength, Weakness, Opportunity, Threath),
UPT Surakarta menunjukkan kondisi berikut:
Kekuatan:
• SDM yang memadai dan didukung dengan pelatihan kepribadian
dan public service;
• Sarana dan fasilitas pendukung yang memadai (ruangan ber AC,
counter yang nyaman, touch screen, leaflet,website);
• Seragam yang berbeda dari PNS;
• Dukungan penuh dari walikota dan segenap jajarannya;
• Sambutan yang positif dari dunia usaha;
• Pendelegasian kewenangan Walikota kepada Koordinator UPT.
Kelemahan:
• Sosialisasi yang kurang sehingga banyak masyarakat belum
mengetahui tentang UPT;
• Belum adanya ruang penyimpanan arsip;
• Masih adanya kerancuan dalam memahami sistem Pelayanan Satu
Atap dengan Pelayanan Satu Pintu;
• Resistensi terhadap perubahan menjadi One Stop Service (OSS);
• Kelembagaan yang belum struktural.
Kesempatan:
• Kestabilan politik;
• Situasi yang aman dan kondusif;
• Iklim usaha yang bagus dan berkembang;
• Wisata Kuliner yang dicanangkan oleh Walikota;
• Visi dan Misi Kota Surakarta sebagai Kota Budaya dan
Perdagangan.
Ancaman:
• Pemalsuan data dari pihak customer;
• Konflik internal antar Dinas;
• Adanya biro jasa/calo.
Tanggapan Pemangku Kepentingan terhadap Unit Pelayanan Terpadu
Berdasarkan hasil wawancara, kehadiran UPT memudahkan masyarakat
dalam melakukan pengurusan perijinan. Secara umum proses pengurusan
perijinan cukup cepat dan tepat waktu. Harapan yang disampaikan masyarakat
sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh UPT adalah:
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1) Jenis perijinan yang dilayani ditambah secara bertahap, kalau bisa
seluruh perijinan dilayani di UPT saja;
2) UPT menerima juga layanan non-perijinan (KTP, kartu keluarga, akte
kelahiran, kartu kuning, dll);
3) Sistem pembayaran langsung ke kas daerah/bank oleh pemohon (loket
disediakan di UPT), sehingga UPT tidak terlibat urusan
uang
tunai;
4) Biaya lebih murah.
2. Tunjangan Kesejahteraan
Latar Belakang dan Dasar Hukum
Tunjangan Kesejahteraan yang di Surakarta disebut Penunjang Kegiatan
Operasional diberikan kepada pegawai di seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Surakarta. Tujuannya adalah untuk memberikan tambahan
pendapatan bagi PNS di lingkungan Pemko Surakarta. Pada saat dimulainya
pemberian tunjangan kesejahteraan (Tahun 2005), hanya PNS non
Pendidikan yang mendapatkan. Mulai Tahun 2006 PNS non Pendidikan dan
PNS Pendidikan secara keseluruhan mendapat tunjangan kesejahteraan.
Namun demikian sampai saat ini tenaga honorer
Pemko Surakarta
belum mendapat tunjangan kesejahteraan.
Tahun 2006, dasar hukum pemberian tunjangan kesejahteraan adalah
Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 060/161-A/1/2005 tentang Standarisasi
Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium serta
Harga Satuan Bangunan Tahun 2006. Pada APBD, pemberian tunjangan
kesejahteraan ini dimasukkan dalam kegiatan No.G Penunjang Kegiatan
Operasional.
Jenis Layanan
Sistem penghitungan nilai tunjangan kesejahteraan pada setiap pegawai di
lingkungan Pemko Surakarta didasarkan pada beban kerja. Analisis mengenai
beban kerja dilakukan oleh Tim Analisis Jabatan Kota Surakarta yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 800.05/009/1/2003 tentang
Pembentukan Tim Analisis Jabatan Pemerintah Kota Surakarta. Tim beranggotakan
seluruh komponen SKPD. Metoda pengumpulan data dalam rangka analisis
beban kerja dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
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Berdasarkan penilaian beban kerja yang dilakukan oleh Tim Analisis Jabatan
Kota Surakarta, nilai Tunjangan Kesejahteraan Kota Surakarta tahun 2006
berkisar antara Rp. 110.000 sampai Rp. 2.850.000, seperti terlihat pada
tabel berikut :

Tunjangan kesejahteraan di Pemko Surakarta diberikan pada minggu ke 3
tiap bulannya dan tidak bersamaan dengan gaji. Selain fungsinya sebagai
tambahan pendapatan bagi PNS di lingkungan Pemko Surakarta, pemberian
tunjangan kesejahteraan di Surakarta tidak terlalu istimewa. Dana dialokasikan
khusus dari APBD. Tidak ada alokasi anggaran di APBD yang dihemat
sehubungan dengan pemberian tunjangan kesejahteraan ini. Honor-honor
proyek masih berlaku di Surakarta. Namun demikian, proses penghitungan
besar tunjangan kesejahteraan yang didasarkan pada analisis beban kerja
dan disusun oleh tim khusus bisa dijadikan contoh oleh pejabat daerah lain
yang ingin menerapkan tunjangan kesejahteraan di daerahnya.
Dalam rangka pengembangan program tunjangan kesejahteraan, saat ini
sedang disusun program reward, yang akan diberikan kepada pegawai
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yang nilainya didasarkan pada kinerja dan output. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan kompetisi di antara pegawai. Dengan sistem reward yang
direncanakan, tenaga honorer juga akan mendapat bagian reward asalkan
mampu berkompetisi dengan yang lain.
Ta n g g a p a n P e m a n g k u K e p e n t i n g a n t e r h a d a p Tu n j a n g a n
Kesejahteraan
PNS non pendidikan dan pendidikan sangat mengandalkan tunjangan
kesejahteraan sebagai tambahan pendapatan per bulan nya. Waktu
pemberian yang tidak bersamaan dengan gaji, cukup membantu mengatasi
kesulitan keuangan di akhir-akhir bulan, karena biasanya tunjangan diberikan
di minggu ke 3 setiap bulannya. Namun apabila dilihat dari nilai tunjangan,
PNS menginginkan nilainya selalu ditingkatkan setiap tahunnya. Selain dari
itu sebaiknya tenaga honorer juga mendapatkan tunjangan kesejahteraan
dengan alasan pemerataan.
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
Latar Belakang dan Dasar Hukum
Penyusunan LAKIP di Kota Surakarta didasarkan pada Instruksi Walikota
Surakarta Nomor 130/001/2/2004 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta. LAKIP merupakan media pertanggungjawaban implementasi
Perencanaan Strategis (Renstra) Pemko Surakarta yang dibuat secara
periodik. Pada praktiknya, LAKIP 2002 akan disusun pada Tahun 2003 dan
LAKIP 2003 disusun pada tahun 2004. Materi LAKIP mengandung analisis
pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun yang
bersangkutan.
Prosedur/Mekanisme Pelaksanaan
Pemko Surakarta menerbitkan LAKIP pertama kali pada tahun 2003 (untuk
LAKIP 2002). Tim Penyusunan LAKIP beranggotakan 10 orang dengan
penanggungjawab Walikota Surakarta.Pembentukan Tim didasarkan pada
Keputusan Walikota Surakarta No. 100-05/116/1/2003 tentang Pembentukan
Tim Kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Anggota Tim
LAKIP Kota dipilih berdasarkan kemampuan individu dan dalam pelaksanaan
tugasnya mendapatkan honor khusus.
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