
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Seiring dengan laju pertambahan penduduk yang tinggi di wilayah 

perkotaan, jumlah penduduk kota-kota di Indonesia meningkat secara 

pesat. Peningkatan ini berdampak pada timbulnya masalah utama di kota 

besar yang pada umumnya berada di pulau Jawa. Setiap daerah tentu 

memilki permasalahan dan keterbatasan kemampuan, juga memilki 

potensi unggulan yang beragam. Permasalahan tersebut menyebabkan 

setiap daerah tidak dapat berdiri sendiri dan saling membutuhkan dengan 

daerah lain.  

Sebagai salah satu contoh, Jakarta sebagai ibukota negara 

Republik Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang sangat berbeda 

dengan daerah lain. Hal tersebut dikarenakan peran Provinsi DKI Jakarta 

adalah sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan dan kota 

internasional dalam perkembangannya menghadapi berbagai masalah. 

Untuk menampilkan citra bangsa dan negara bagi dunia luar,  serta 

sebagai tempat kedudukan hampir keseluruhan perangkat pemerintahan 

tingkat nasional, perwakilan negara-negara asing, pusat perusahaan multi 

nasional dan gerbang utama wisatawan manca negara, Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta dituntut berbenah diri dalam rangka pemenuhan 

pelayanan publik akan kebutuhan sarana dan prasarana termasuk 

kebutuhan sehari-hari. Sedangkan Daerah yang memiliki lahan pertanian 
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yang luas dan masyarakatnya lebih banyak bertani, akan mengalami 

kesulitan dalam memasarkan hasil produk pertanian serta olahannya.  

Sejak bergulirnya program reformasi di Indonesia, masyarakat 

semakin gencar menuntut adanya pemerintahan yang baik, bersih dan 

akuntabel. Pemerintah dan birokrasinya sebagai penyelenggara 

administrasi publik sudah selayaknya bertanggung jawab kepada publik 

apabila kebijakan dan pelayanan yang diberikan dapat merugikan 

masyarakat. Adapun jenis penyelenggaraan pelayanan publik adalah 

seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi institusi pemerintah yang bermuara 

pada pelayanan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak 

langsung (Soepodo, 2003). 

   Sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) 22 Tahun 1999 

peran kerjasama daerah sangat dibutuhkan  di era otonomi daerah yang 

luas. Hingga kini Undang-Undang tersebut telah diperbaharui menjadi 

Undang-Undang Nomor (UU) 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, dimana peran kerjasama daerah lebih dibutuhkan sebagai salah 

satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pasal 195 

ayat (1) menjelaskan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang 

didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, 

sinergi dan saling menguntungkan”. 

Kewenangan daerah dalam otonomi adalah untuk melayani 

masyarakat agar sejahtera. Untuk itu ada dua jenis pelayanan, yaitu : 

pertama, pelayanan untuk menghasilkan public goods umumnya 
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berbentuk hardware seperti penyediaan jalan, terminal, pasar, jembatan, 

sekolah, irigasi, rumah sakit atau puskesmas dan kedua, pelayanan untuk 

menghasilkan public regulations umumnya berbentuk software yaitu 

peraturan daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah seperti peraturan 

tentang mewajibkan penduduk mempunyai KTP, akta kelahiran, IMB yang 

pada dasarnya untuk menciptakan “law and order” (ketentraman dan 

ketertiban) dalam masyarakat” (Kalla, 2003).     

Berbagai tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang 

baik merupakan suatu gejala yang sulit dihindari baik di sektor 

pemerintahan maupun swasta. Sektor pemerintahan sebagai satu-satunya 

institusi yang memberikan pelayanan terhadap kebutuhan barang dan 

jasa publik, upaya pelayanan kepada para stakeholders-nya relatif bersifat 

monopolistik. Keberadaan organisasi sektor publik adalah untuk 

memberikan pelayanan, bukan mengejar laba, sehingga pilihan alternatif 

tindakan dan penilaian atas kinerja menjadi suatu yang sulit. Semakin 

kompleks pelayanan yang harus dilakukan organisasi sektor publik 

menciptakan tekanan baru mengenai perlunya dibuat sistem penilaian 

kinerja yang lebih efektif (Sorensen, et al. dalam Mahmudi, 2005).   

Organisasi publik yang memberikan pelayanan diharapkan selalu 

memperbaiki kinerjanya, dalam rangka memenuhi keinginan/kepentingan 

stakeholders-nya. Mengingat organisasi yang memberikan pelayanan 

masyarakat memilki ciri pertanggung-jawaban publik (public 

accountability), dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk 

mengevaluasi kualitas pelayanan yang diterima. Oleh sebab itu, dalam 
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pelayanan publik sudah saatnya pemerintah mengubah strategi dan 

orientasi yang selama ini hanya digerakan oleh peraturan dan berorientasi 

pada birokrasi menjadi strategi yang digerakan oleh misi dan berorientasi 

pada pelanggan. Untuk itu Siagian (1998), mengemukakan bahwa dalam 

menghadapi lingkungan yang berubah dengan cepat, birokrasi pemerintah 

perlu selalu berada pada kondisi unggul dalam memberikan pelayanan 

prima, yang sebagaimana dikutip oleh Tjiptono (1995) pelayanan prima 

tersebut mempunyai empat sasaran pokok, yaitu kecepatan, ketepatan, 

keramahan dan kenyamanan. 

Osborne et al. (1993), menyatakan bahwa untuk mengantisipasi 

perubahan global yang penuh gejolak (turbulent) dan ketidakpastian 

(uncertainty), mengharuskan para manajer pelayanan publik untuk 

berpacu mengembangkan strategi perubahan dan kebijakan antisipatif, 

agar selalu dapat menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan baru dari 

masyarakat atau pelanggan dan lingkungannya. Oleh karena itu, 

pemahaman terhadap siapa pelanggannya dan pihak-pihak mana yang 

berkepentingan sangat diperlukan, mengingat kepuasan pelanggan 

merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap 

dapat diterima oleh masyarakat, sehingga pola-pola pelayanan yang 

diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.  

Untuk mewujudkan pemenuhan harapan dan kepentingan serta 

tuntutan masyarakat di Daerahnya, Para Gubernur Jawa Barat, Provinsi 

DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, 

Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Banten  (se-Jawa, Bali, 
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Lampung dan Nusa Tenggara Barat) bersepakat membentuk Forum 

Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPU). Forum tersebut bertujuan 

untuk mensinerjikan kerjasama pembangunan, pemerintahan dan 

kemasyarakatan antar Pemerintah Provinsi MPU dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan kemitraan. 

Selain itu organisasi ini berupaya selalu memenuhi tuntutan perubahan 

organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari historis yang berawal dari Forum 

Dwi Praja 1988 (2 provinsi), Tri Praja 1990 (3 provinsi), Sad Praja Utama 

1991 (6 provinsi), hingga tahun 2000 Forum Kerjasama Daerah 

berkembang dengan nama Mitra Praja Utama (9 provinsi). Keberadaan 

Sekber Forum Kerjasama Daerah MPU saat ini diperkuat dalam Undang-

Undang 32 Tahun 2004, Pasal 195 ayat (2), menerangkan bahwa 

Kerjasama dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah 

yang diatur dalam keputusan bersama. 

Untuk mengkoordinasikan  dan melayani serta membantu 

pelaksanaan kegiatan program kerjasama antar unit/instansi Pemerintah 

Provinsi se-Jawa, Bali, Lampung dan Nusa Tenggara Barat, maka 

dibentuk badan Sekretariat Bersama MPU  yang dipimpin oleh Ketua 

(Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekda Provinsi DKI Jakarta) dan 

berkedudukan di Jakarta. Sekretariat Bersama ini merupakan muara 

aktivitas pelayanan kegiatan program Kerjasama Daerah Mitra Praja 

Utama. Hal ini terlihat dari aktivitas yang sangat kompleks dan beragam 

dalam melayani segala permintaan dan tuntutan para unit terkait baik 

dalam acara agenda pertemuan maupun dalam koordinasi dan konfirmasi 
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kegiatan program. Sekber seringkali menjadi penghubung terhadap 

pelayanan administratif yang sifatnya substansi dan sebagai pemandu 

acara agenda pertemuan.          

Salah satu puncak agenda pertemuan Forum Kerjasama Daerah 

Mitra Praja Utama, peserta yang hadir dalam pertemuan adalah para 

Gubernur, para Ketua DPRD, para kepala unit/instansi terkait dan para 

kantor penghubung/perwakilan Provinsi se Jawa, Bali, Lampung dan NTB 

dengan tujuan merumuskan dan menetapkan program kerjasama Mitra 

Praja Utama. Sektor yang dikerjasamakan sesuai dengan kebutuhan 

publik meliputi bidang : pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian 

dan perdagangan, Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kehutanan, 

perekonomian daerah, pariwisata, kesejahteraan sosial, perhubungan, 

kesehatan, pekerjaan umum, pemerintahan dan kependudukan.  

Seiring tuntutan pelayanan yang baik dan dalam rangka 

meningkatkan daya saing, Sekber MPU harus mampu menciptakan 

nuansa yang diinginkan dari berbagai unit/instansi dari berbagai Daerah 

anggota. Oleh karena itu pelayanan harus bersifat fleksibel, dengan tetap 

menekankan kehandalan dan profesionalitas. Berdasarkan hasil evaluasi 

yang telah dilakukan oleh Sekber Mitra Praja Utama, ternyata masih ada 

yang menganggap pelayanan kepada unit-unit Pemda belum optimal, 

terutama kualitas pelayanan dalam memberikan informasi pelaksanaan 

suatu kegiatan, menghimpun rumusan kegiatan program yang telah 

dibahas, kemampuan dalam menyelenggarakan rapat koordinasi sebagai 

persiapan agenda pertemuan para Gubernur dan Ketua DPRD dalam 
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pelaksanaan acara di lapangan. Sekretariat Bersama Mitra Praja Utama 

diharapkan mampu mengakomodir keinginan para unit terkait Pemerintah 

Daerah Provinsi anggota forum dan mampu mengemas dalam 

penyusunan program kerjasama sesuai dengan kemampuan Daerah 

masing-masing. Selanjutnya agar para pimpinan Sekretariat Bersama 

dapat menentukan strategi peningkatan pelayanan yang sesuai dengan 

para pihak berkentingan, maka diperlukan adanya penilaian atas kinerja 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.    

Mengacu pada permasalahan di atas, maka diperlukan penelitian 

untuk menganalisa persepsi unit pemda terhadap pelayanan pengelolaan 

program pada Sekretariat Bersama Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja 

Utama. Hal tersebut diperlukan guna mengetahui sikap unit terkait, 

sehingga dapat mencari alternatif atau upaya peningkatan mutu 

pelayanan terhadap kesekretariatan dalam mengantisipasi perubahan dan 

tuntutan global agar tetap dipercaya dan dibutuhkan oleh para pihak-pihak 

yang berkepentingan.             

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) merupakan 

bentuk kerjasama multilateral yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa 

Timur, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Banten (se Jawa, Bali, 

Lampung dan Nusa Tenggara Barat). Program Kerjasama ini merupakan 

salah satu solusi penyelesaian pembangunan yang dihadapi oleh 
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Pemerintah Daerah, disamping model-model lain yang sudah dikenal dan 

dijalankan selama ini. Untuk itu dalam rangka melayani segala bentuk 

kesekretariatan, ke-administrasi-an dan pelayanan lainnya, maka di 

bentuk Sekretariat Bersama Mitra Praja Utama yang memiliki tugas pokok 

melayani unit-unit Pemda Provinsi anggota.    

Penilaian unit Pemda terhadap pelayanan yang selama ini 

dikeluhkan, seperti ketidakpuasan dalam pelayanan memberikan 

informasi, penyampaian jadwal pelaksanaan berbagai kegiatan, data 

tentang program kerjasama, penyelesaian pengetikan naskah kerjasama, 

keikutsertaan dalam kegiatan dan sebagainya.  

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, telah 

memberikan otonomi seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah. Dalam 

era ini, pemerintah kabupaten/kota dapat secara langsung melakukan 

hubungan atau pembentukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, 

Kabupaten dan Kota lainnya. Hal ini dalam kenyataan menimbulkan 

tumpang tindih antara kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 

satu Provinsi, sehingga hasil program kerjasama tidak optimal mengena 

kepada masyarakat.      

Jika diamati wacana otonomi yang berkembang selama ini banyak 

diwarnai dengan tidak kepercayaan atau kesangsian daerah atas niat 

Pemerintah Pusat. Wacana di dominasi tarik-menarik soal kewenangan 

pengelolaan, bahkan penguasaan aset dan sumber daya alam.    

Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menjadi Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004, lebih memperlihatkan bahwa peranan 
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Kerjasama Daerah sangat dibutuhkan dalam era otonomi daerah, 

khususnya dalam penyelesaian masalah antar daerah. Peraturan 

Pemerintah yang menjadi pedoman pelaksanaan kerjasama hingga kini 

belum ada, khususnya yang menjelaskan secara teknis tentang 

pengelolaan program kerjasama antar daerah.  

Mekanisme penyusunan program memilki sistem dan mekanisme 

tersendiri sesuai dengan kebutuhan Forum MPU. Pihak-pihak yang 

bekerjasama telah merumuskan bentuk mekanisme program kerjasama. 

Permasalahan di lapangan ada mekanisme lain di setiap daerah, maka 

terjadi benturan kepentingan di antara dua mekanisme tersebut dan sulit 

untuk saling mengisi. Kondisi sebagaimana diuraikan tersebut, 

memerlukan organisasi yang mampu memberikan pelayanan akan 

pengelolaan kerjasama Daerah, sesuai dengan tuntutan dan harapan 

serta kepentingan unit-unit  Pemda anggota forum.  

Keluhan-keluhan dimaksud dirasakan dari berbagai sisi, antara lain 

pelayanan yang berbelit-belit, memakan waktu yang lama, sulit untuk 

bertemu dengan petugas/pejabat, serta sikap yang tidak simpatik dan 

tidak profesional dari petugas. Masalah-masalah tersebut tidak bisa 

dibiarkan terus menerus, karena pada akhirnya akan mengakibatkan 

buruknya koordinasi dan informasi pelaksanaan kegiatan kerjasama antar 

unit/instansi.  

Apabila pelayanan yang diberikan terus berlangsung tidak sesuai 

dengan kepentingan, maka akan menyebabkan persepsi yang tidak baik 

serta ketidak-percayaan terhadap Sekretariat Bersama Forum Kerjasama 
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Daerah MPU. Untuk itu perlu menjadi perhatian dan perlu dicarikan 

alternatif perbaikan guna meningkatkan pelayanan.     

 

1.3 Batasan Masalah  

Mengingat luasnya permasalahan yang muncul berkaitan dengan 

penyelenggaraan program kerjasama daerah dan pergantian pejabat yang 

menangani kerjasama Mitra Praja Utama, maka penelitian ini akan 

difokuskan pada Analisis persepsi unit Pemda terhadap kualitas 

pelayanan pengelolaan kesekretariatan Forum Kerjasama Daerah Mitra 

Praja Utama (Pemerintah Provinsi se Jawa, Bali, Lampung dan Nusa 

Tenggara Barat) pada tahun 2004, dalam memberikan pelayanan dilihat 

dari kepentingan unit-unit dan tingkat kinerja (performance), sehingga 

dapat dijadikan acuan dalam strategi pengembangan pelayanan kedepan.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dalam pelayanan serta 

untuk mengetahui isi pelayanan oleh Sekretariat Bersama Mitra Praja 

Utama apakah telah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan unit-unit 

Pemda sebagai penerima layanan, maka perlu dilakukan analisis 

bagaimana pelayanan selama ini. Permasalahan yang diperkirakan 

adalah bagaimana persepsi atas kualitas pelayanan dan bagaimana posisi 

kepentingan pelayanan menurut tingkat kepentingan penerima layanan. 

Apakah pelaksanaan pelayanan selama ini sudah dilakukan secara 
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optimal serta bagaimana kebijakan, implementasi, pembenahan 

manajemen serta strategi pelayanan kedepan.     

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pertanyaan mendasar 

dalam penelitian yang menjadi rumusan masalah penelitian, adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah persepsi unit-unit pemda terhadap kualitas pelayanan 

pengelolaan program pada Sekretariat Bersama Forum Kerjasama 

Daerah Mitra Praja Utama, ditinjau dari dimensi reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, dan tangible ?   

2. Bagaimanakah posisi masing-masing dimensi tersebut menurut tingkat 

kepentingan unit-unit Pemda dan kinerja (performance) pada Sekber 

Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama?  

3. Rekomendasi apa yang tepat untuk diterapkan pada Sekber Forum 

Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama agar tetap dipercaya para unit 

terkait Pemda anggota forum?.  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisa persepsi para unit Pemda terhadap kualitas pelayanan 

pengelolaan program pada Sekber Forum Kerjasama Daerah Mitra 

Praja Utama dengan menggunakan konsep Service Quality melalui 

lima dimensinya, yaitu dimensi reliability, responsiveness, assurance, 

empathy, dan tangible.   
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2. Menganalisa posisi masing-masing dimensi menurut tingkat 

kepentingan unit-unit Pemda dan kinerja (performance) atas kualitas 

pelayanan Sekretariat Bersama Mitra Praja Utama.   

3. Mencari alternatif rekomendasi untuk diterapkan pada Sekber Forum 

Kerjasama Daerah MPU agar tetap dipercaya dan diperlukan oleh para 

pihak yang berkepentingan.  

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi diri sendiri, 

akademisi, khususnya bidang program pelayanan dalam rangka 

meningkatkan kualitas layanan kepada publik. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat pula bagi Sekretariat Bersama Mitra Praja 

Utama, dimana hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada 

pimpinan dalam melakukan pembenahan manajemen, guna menentukan 

kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan serta strategi 

mengembangkan pelayanan kesekretariatan Forum Kerjasama Daerah 

Mitra Praja Utama. Selain itu manfaat akademisi, yaitu sebagai bahan 

kajian ilmiah bagi semua pemerhati masalah kualitas pelayanan di dalam 

struktural maupun non-struktural organisasi publik.  

 
 




