
 

 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam kehidupan bernegara, pelayanan publik memiliki fungsi untuk 

memberikan hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat terutama dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan kata lain, pelayanan publik 

dinyatakan sebagai hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Hal 

ini dilakukan karena pelayanan publik merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya dan merupakan esensi 

dasar bagi terwujudnya keadilan sosial.1 Dalam hal ini, pemerintah sebagai 

pelayan publik tentu diharapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang ingin 

dicapai oleh masyarakat secara efektif, efisien, dan berkualitas. Pemerintah juga 

harus bisa menyediakan pelayanan publik sesuai dengan prinsip pelayanan publik, 

yakni sederhana (tidak berbelit-belit); mudah dipahami dan dilakukan; jelas 

(persyaratan yang jelas); adanya tempat untuk bertanya; adanya rincian biaya 

yang jelas; alur perjalanan dokumen yang jelas; kepastian waktu; akurasi 

(ketepatan); petugas pemberi layanan yang kompeten; tanggung jawab; 

kelengkapan sarana dan prasarana; kemudahan akses; kedisiplinan dan 

keramahtamahan; keamanan; serta mampu memberikan kepuasan kepada 

                                                
1 Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, dan Masduki, 2015, Negara Kesejahteraan 

dan Pelayanan Sosial: Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Penyelenggaraan Jaminan 
Perlindungan Warga Negara, Malang: Intrans Publishing, hlm. 112. 



 

 
 

masyarakat.2 Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu 

berlomba untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakatnya. 

 Inti pelayanan publik bagi pemerintah antara lain sebagai bentuk 

implementasi “welfare state”. Pelayanan publik adalah sarana untuk 

mengartikulasikan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Nilai-nilai good 

governance seperti efektivitas, efisiensi, non-diskriminatif, berkeadilan, berdaya 

tanggap tinggi dan akuntabel dapat direalisasikan dalam bentuk pelayanan publik. 

Pemerintah, masyarakat, dan swasta memiliki kepentingan terhadap pelayanan 

publik. Dari pelayanan publik inilah kemudian bisa dibangun kepercayaan dan 

legitimasi terhadap pemerintah karena aktor-aktor di luar pemerintah dapat 

memberikan saran, kritik, atau tanggapan mereka terhadap bentuk pelayanan yang 

telah diberikan.3 Sehingga, melalui sebuah pelayanan publik yang berbasis 

elektronik, maka efektivitas, efisiensi, dan transparansi diharapkan dapat 

terwujud. 

 Terkait dengan pelayanan publik pula, Indonesia memiliki Ombudsman 

Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia disebutkan sebagai lembaga negara yang 

memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik 

yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk 

yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan 

yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang 
                                                
2 Uptsa.surabaya.go.id, “Standar Pelayanan Surabaya Single Window (SSW)”,  

http://uptsa.surabaya.go.id/detil.php?p=ssw (diakses pada 12 Juni 2017 pukul 23:56 WIB). 
3 Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, dan Masduki, Op.cit., hlm. 97-98. 



 

 
 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah 

menerapkan e-government dalam menjalankan urusan pemerintahannya guna 

mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. 

Dari berbagai inovasi yang telah diterapkan Pemerintah Kota Surabaya terutama 

sejak kepemimpinan walikotanya yang baru, Tri Rismaharini, yang kerap kali 

mendapat penghargaan, khususnya dalam hal Innovation Government maupun e-

government, Surabaya memang telah dikenal memiliki berbagai kemajuan. E-

government Surabaya meliputi banyak layanan berbasis online seperti Surabaya 

Single Window (SSW), E-Budgeting, E-Project, E-Controlling, E-Procurement, 

E-Health, E-Performance, dan lain-lain. Yang terbaru adalah SSW berbasis 

mobile serta E-Wadul. 

 Terdapat dua alasan pokok mengapa penelitian mengenai inovasi SSW ini 

penting dilakukan, yakni karena adanya latar belakang empirik dan teoritik. Latar 

belakang empirik didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: 

 Pertama, kenyataannya pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari apa 

yang diharapkan oleh masyarakat dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Selama 

ini, di Indonesia, pelayanan publik yang telah ada memiliki beberapa 

permasalahan, salah satunya adalah rendahnya kinerja birokrasi dalam 

memberikan pelayanan publik yang disebabkan karena tidak adanya etika kuat 

dari para pejabat birokrasi untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik.4 

                                                
4 Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, dan Masduki, Op.cit., hlm. 111. 



 

 
 

Hal ini ditunjukkan dari jumlah laporan kepada Ombudsman tahun 2016 

meningkat hingga 9.030 laporan dan sebanyak 51,8% laporan tersebut berasal dari 

perorangan/korban langsung. Kelompok instansi yang paling banyak dilaporkan 

juga pada tahun 2016 adalah Pemerintah Daerah, yakni sebanyak 40%.5 

 Selain itu, berdasarkan klasifikasi pengaduan kepada Ombudsman, adapun 

5 instansi yang paling banyak dilaporkan terkait dugaan maladministrasi pada 

tahun 2015 antara lain Pemerintah Daerah sebanyak 2.854 aduan (41,61%), 

Kepolisian sebanyak 806 aduan (11,75%), Instansi Pemerintah/Kementerian 

sebanyak 661 aduan (9,64%), BUMN/BUMD sebanyak 629 aduan (9,17%), dan 

Badan Pertanahan Nasional sebanyak 530 aduan (7,73%).6  Sehubungan dengan 

hal itu, beberapa laporan yang diberikan kepada Ombudsman juga dikarenakan 

adanya penundaan berlarut (31,2%), penyimpangan prosedur (17,6%), tidak 

memberikan pelayanan (15,2%), tidak kompeten (10,8%), penyalahgunaan 

wewenang (10,6%), hingga permintaan imbalan, uang/jasa (6,5%). 

 

 

 

 

 

                                                
5 Ombudsman.go.id, “Data Penyelesaian Laporan Masyarakat (Ombudsman Republik Indonesia 

Tahun 2016)”, http://ombudsman.go.id/index.php/laporan/laporan-
statistik.html?download=604:data-penyelesaian-laporan-masyarakat-ombudsman-republik-
indonesia-tahun-2016 (diakses pada 5 Oktober 2017 pukul 13:40 WIB). 

6 Ombudsman.go.id, “Laporan Tahunan Pengaduan Tahun 2015”, 
http://ombudsman.go.id/index.php/laporan/laporan-tahunan.html?download=374:laporan-
tahunan-2015 (diakses pada 5 Oktober 2017 pukul 13:40 WIB). 



 

 
 

Grafik 1.1 

Laporan Pengaduan Masyarakat Periode 2008-2012 

Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia (2012) 
 

 Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah daerah paling banyak 

dilaporkan oleh masyarakat terkait maladministrasi. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pemerintah daerah belum berhasil menghadirkan pelayanan publik yang 

berkualitas. Oleh karena itu, kompleksitas kebutuhan masyarakat yang menuntut 

adanya pelayanan publik yang baik tersebut kemudian menggugah pemerintah, 

baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk lebih serius dalam 

melakukan perbaikan secara terus menerus di sektor pelayanan publik mulai dari 

pelayanan konvensional (manual) hingga menghasilkan suatu pelayanan yang 

turut menyeimbangkan era globalisasi, yakni pelayanan berbasis elektronik 

(online/electronic government). 

 Kedua, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu, 

menyatakan laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik meningkat 



 

 
 

dari 6.859 laporan pada tahun 2015 menjadi 9.030 laporan pada tahun 2016.7 

Selain laporan kepada Ombudsman pada tahun 2015 dan 2016, pelayanan publik 

yang masih buruk atau adanya dugaan atas maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia juga telah dapat dilihat dari 

semakin meningkatnya pengaduan masyarakat kepada Ombudsman dari tahun 

2008 hingga tahun 2012. 

 Bahkan, hingga tahun 2016 pun jumlah laporan kepada Ombudsman 

terkait dugaan maladministrasi terus meningkat. Peningkatan laporan pengaduan 

dari tahun ke tahun itu menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil dalam 

menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu penyebab 

terdapatnya pelayanan publik yang tidak berkualitas dikarenakan adanya jarak 

antara penyelenggara pelayanan dan pengguna pelayanan, sehingga 

penyelenggara layanan (pemerintah) tidak dapat responsif dalam memberikan 

pelayanan yang diinginkan oleh pengguna layanan (masyarakat). 

 Ketiga, Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia 

yang memiliki luas sekitar 326,37 km2. Populasi penduduk Kota Surabaya sampai 

dengan bulan Juni 2005 mencapai 2.701.312 jiwa dengan tingkat kepadatan 8.277 

jiwa/km2. Pertumbuhan ekonomi selama tiga periode terakhir diyakini banyak 

ditopang oleh adanya peningkatan aliran investasi masuk ke Kota Surabaya.8 

Perkembangan investasi ini harus tetap menjadi perhatian bagi semua pihak agar 

                                                
7 Beritasatu.com, “Ombudsman: Laporan Masyarakat Meningkat di Tahun 2016”, 

http://www.beritasatu.com/nasional/412829-ombudsman-laporan-pengaduan-masyarakat-
meningkat-di-2016.html (diakses pada 12 Juni 2017 pukul 00:12 WIB). 

8 Surabaya.go.id,  “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya”, 
http://www.surabaya.go.id/uploads/attachments/profilpemerintah/rpjm/Bab2.pdf (diakses pada 5 
Oktober 2017 pukul 14:17 WIB). 



 

 
 

selalu dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan 

aliran investasi yang mana merupakan suatu elemen yang cukup penting bagi 

pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. 

 Keempat, sebagai salah satu kota dengan penduduk terbanyak dan ibu kota 

dari Provinsi Jawa Timur, Surabaya berpotensi memiliki permasalahan dalam 

pelaksanaan pelayanan publiknya. Hal tersebut berpotensi terjadi karena apabila 

dilihat dalam Data Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2016 (berdasarkan 

Data SIMPeL per tanggal 4 Januari 2016) bahwa jumlah sebaran laporan di tiap 

kantor perwakilan di Jawa Timur mencapai 345 laporan. Selain itu, berdasarkan 

laporan Analisis Keluhan Masyarakat Periode Desember 2017 yang disajikan oleh 

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017, 

terdapat 5 (lima) SKPD yang terbanyak dikeluhkan oleh masyarakat, yakni: 

Diagram 1.1 

Analisis Keluhan Masyarakat Periode Desember 2017 

 
Sumber: Analisis Keluhan Masyarakat Periode Desember 

2017 (oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 
Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017) 



 

 
 

 Kelima, secara umum, Provinsi Jawa Timur dengan Surabaya sebagai ibu 

kotanya pernah diadukan kepada Ombudsman oleh masyarakatnya sebanyak 297 

aduan.9 Namun, seperti yang telah dituliskan sebelumnya, pada tahun 2015, 

perwakilan Ombudsman tertinggi yang menerima laporan dari masyarakat salah 

satunya adalah Jawa Timur. Pengaduan tersebut meningkat pada tahun 2015 

menjadi 350 aduan10 dan pada 2016 menjadi 345 aduan.11 Selain itu, berikut 

adalah jumlah sanksi pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh 

aparatur pemerintah kota Surabaya. 

Grafik 1.2 

Jumlah Sanksi Pelanggaran Hukum dan Disiplin Aparatur Pemerintah 

Kota Surabaya Tahun 2005-2010 

 
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2010-2015 
 

 Hal tersebut kurang lebih dapat menggambarkan masih kurangnya 

performa pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik khususnya Kota 

                                                
9 Ombudsman of The Republic of Indonesia: 2012 Annual Report 
10 Ombudsman.go.id, “Laporan Tahunan Pengaduan Tahun 2015”, Op.cit. 
11 Ombudsman.go.id, “Data Penyelesaian Laporan Masyarakat (Ombudsman Republik Indonesia 

Tahun 2016)”, Op.cit. 



 

 
 

Surabaya. Untuk mengatasi hal tersebut, Surabaya harus dapat menciptakan 

pelayanan publik yang berkualitas dan kenyataannya Surabaya telah menerapkan 

berbagai inovasi dalam hal pelaksanaan pelayanan publik. 

 Pada akhirnya, salah satu bentuk realisasi dari perbaikan pelayanan publik 

tersebut diwujudkan oleh pemerintah melalui adanya sistem pelayanan terpadu 

atau biasa disebut dengan pelayanan terintegrasi karena dirasa efisien. Berbagai 

macam bentuk pelayanan terutama pelayanan terintegrasi berbasis online telah 

diterapkan di Surabaya, sehingga Surabaya dikatakan berhasil dalam menciptakan 

pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan. Risma sendiri menjelaskan 

bahwa beberapa kepala daerah telah datang ke Surabaya untuk mempelajari 

sistem perizinan online dan pengelolaan manajemen pemerintahan seperti e-

budgeting.12 

 Keenam, E-Kios telah lebih dulu dilaksanakan untuk memudahkan 

pemenuhan kebutuhan primer masyarakat. Kemudian Pemerintah Kota Surabaya 

membuat inovasi baru sebagai bagian dari E-Kios yang diperuntukkan bagi 

pengurusan administrasi izin usaha, pendaftaran perusahaan, hingga izin jasa 

telekomunikasi di Surabaya, yang dinamakan Surabaya Single Window. Hal ini 

tentu akan mendorong pertumbuhan investasi di kota Surabaya. Dengan 

munculnya SSW berarti saat ini ada 3 (tiga) layanan publik berbasis online yang 

                                                
12 Surabaya.go.id, “Mendagri Puji Pelayanan Publik di Surabaya”, 

http://www.surabaya.go.id/berita/3737-mendagri-puji-pelayanan-publik-di-surabaya (diakses 
pada 5 Oktober 2017 pukul 14:12 WIB). 



 

 
 

bisa diakses melalui  E-Kios, yakni E-Lampid, E-Health, E-Pendidikan, dan 

SSW.13 

 Adapun E-Lampid digunakan untuk layanan akta kelahiran, akta kematian, 

dan pindah datang; E-Health digunakan untuk mendaftar antrean layanan 

kesehatan di puskesmas dan rumah sakit; E-Pendidikan digunakan untuk melayani 

proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB); dan SSW digunakan untuk 

mendaftar perizinan secara online.14 Penelitian ini akan membahas mengenai 

SSW sebagai bagian dari inovasi Pemerintah Kota Surabaya. Berkaca dari awal 

mula terbentuknya E-Kios, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan perbedaan 

dalam inovasi barunya ini. Perbedaan yang mendasar antara SSW dengan E-Kios 

lainnya terletak pada mekanisme pemrosesan izin SSW yang paralel. Artinya, 

beberapa izin yang diajukan pemohon dapat diproses secara simultan (bersamaan) 

dan tidak saling tunggu antara satu izin dengan izin yang lainnya, sementara 

sistem sebelumnya masih menggunakan metode seri. 

 Ketujuh, SSW diluncurkan oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, pada 

14 Maret 2013. Kehadiran inovasi baru ini tentu menjadi perubahan dalam 

kemudahan proses perizinan untuk membuka usaha di Surabaya. Mereka yang 

dimudahkan mencakup seluruh kalangan, mulai dari masyarakat yang mengajukan 

permohonan hingga pemerintah.15 Walikota Surabaya bisa mengontrol segala 

                                                
13 Achmad Faizal, “Risma Luncurkan Aplikasi ‘Mobile’ Layanan Kependudukan”, 

http://regional.kompas.com/read/2016/04/25/12483041/Risma.Luncurkan.Aplikasi.Mobile.Lay
anan.Kependudukan (diakses pada 27 September 2017 pukul 02:36 WIB). 

14 Loc.cit. 
15 Yovinus Guntur Wicaksono, “Risma Luncurkan Aplikasi Surabaya Single Windows”, 

http://www.jatimtimes.com/baca/141021/20160425/153020/risma-luncurkan-aplikasi-
surabaya-singlewindows/ (diakses pada 22 September 2017 pukul 01:08 WIB). 



 

 
 

jenis perizinan, meminimalisir tatap muka antara pemohon dengan petugas di 

beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diharapkan turut 

meminimalisir kecurangan16, serta masyarakat yang mengajukan permohonan 

juga bisa mengontrol apabila pengerjaan dilakukan melampaui tenggat waktu17 

dan langsung tahu permohonannya tersebut sudah sampai di tahap mana dan di 

tangan siapa. 

 Kedelapan, keberadaan SSW dianggap membuat masyarakat antusias 

mengurus perizinan. Antusias masyarakat itu terlihat dari jumlah permohonan 

yang masuk. Pada tiga bulan sebelum SSW dirilis (Februari-April 2013), data 

yang masuk mencapai 20.706. Sementara tiga bulan setelah SSW dirilis, data 

yang masuk meningkat menjadi 24.118. Jika dirinci, keseluruhan jenis izin yang 

masuk melalui SSW mulai dari SKRK, IMB, HO, dan TDUP, juga cenderung 

meningkat. Pada Mei 2013, ada 1.410 izin yang masuk, lalu pada Juni 2013, ada 

1.151 izin. Jumlah tersebut naik drastis pada Juli 2013 menjadi 1.708 izin. Sempat 

turun menjadi 764 izin pada Agustus 2013, tetapi kembali naik dua kali lipat 

menjadi 1.435 izin pada September 2013.18 

 Kesembilan, meskipun antusias warga Surabaya sudah terlihat sejak 

dirilisnya SSW pada tahun 2013 silam, tetap ada sejumlah permasalahan yang 

terjadi dalam pelaksanaan inovasi SSW. Hingga sekarang masih banyak warga 

                                                
16 News.detik.com, “Risma Paparkan Aplikasi Andalan Surabaya ke Presiden Jokowi”, 

https://news.detik.com/berita/3206422/risma-paparkan-aplikasi-andalan-surabaya-ke-
presiden-jokowi (diakses pada 22 September 2017 pukul 01:08 WIB). 

17 Silvanus Alvin, “Surabaya Single Window, Taktik Risma Cegah KKN”, 
http://news.liputan6.com/read/2502907/surabaya-single-window-taktik-risma-cegah-kkn 
(diakses pada 11 Juni 2017 pukul 23:58 WIB). 

18 Antarajatim.com, “Perizinan Mudah dan Praktis Melalui Surabaya Single Window”, 
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/119309/perizinan-mudah-dan-praktis-melalui-
surabaya-single-window (diakses pada 11 Juni 2017 pukul 22:11 WIB). 



 

 
 

yang merasakan jika pelayanan perizinan online ini kurang optimal. Hal ini 

terbukti dari keluhan masyarakat yang disampaikan kepada Unit Pelayanan 

Terpadu Satu Atap Kota Surabaya. Permasalahannya beragam, beberapa di 

antaranya masyarakat mengeluhkan sulitnya meng-upload berkas perizinan 

hingga aplikasi yang lemot dan tidak bereaksi.19 Adanya permasalahan tersebut 

menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Unit Pelayanan 

Terpadu Satu Atap (UPTSA) belum bisa mewujudkan tujuan pelayanan mereka 

terkait “memberikan kemudahan pelayanan secara online.” 

 Sebelumnya, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, memang mengakui 

bahwa SSW merupakan salah satu inovasi yang paling sulit dilakukan dibanding 

inovasi-inovasi lain yang telah dilakukan di Surabaya. Di awal perilisan SSW, 

juga tidak semuanya berjalan lancar karena tidak semua warga Surabaya 

memahami prosedur pengurusan dan melek internet meskipun tampilan SSW 

telah dibuat sesederhana mungkin. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kepala 

Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya juga mengatakan bahwa selain 

permasalahan teknis aplikasinya, kendala terbesar masuknya sistem baru ini juga 

datang dari masyarakat itu sendiri.20 

 DR. Lilik Pujiastuti (2014), Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 

mengkritik bahwa SSW masih belum bisa menyentuh kalangan bawah yang 

                                                
19 Jawapos.com, “Melihat E-Kios, Mesin Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi”,  

http://www2.jawapos.com/baca/artikel/11963/melihat-e-kios-mesin-layanan-publik-berbasis-
teknologi-informasi (diakses pada 22 September 2017 pukul 00:47 WIB). 

20 Leonita Ayu Sinta Dewi, “Analisis Penerapan Aplikasi Surabaya Single Windows Pemerintah 
Kota Surabaya Menggunakan Government Adoption Model (GAM)”, 
http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/download/8285/1861 (diakses pada 13 Juni 
2017 pukul 19:02 WIB). 



 

 
 

belum melek IT, sehingga masih diperlukan layanan konvensional. Sistem 

pelayanan perizinan di Kota Surabaya disebut masih tertinggal apabila 

dibandingkan dengan daerah lain seperti Kabupaten Sidoarjo yang telah memiliki 

kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan menerapkan sistem pelayanan 

terpadu satu atap, sehingga pemohon dimudahkan dengan hanya cukup 

mendatangi satu kantor pelayanan tetapi sudah bisa mencakup seluruh 

kepentingan untuk beberapa SKPD. Surabaya dalam hal ini dikatakan belum 

memiliki lembaga pelayanan terpadu yang resmi karena UPTSA yang ada 

ternyata belum bisa diakui.21 

 Meskipun dikatakan sistem pelayanan perizinan yang bernama SSW sudah 

baik, namun sebuah masukan positif yang dilontarkan oleh DR. Lilik Pujiastuti 

adalah tidak sedikit masyarakat di Surabaya yang tidak mengerti tentang teknologi 

informasi dan internet sehingga tetap diperlukan pelayanan konvensional. Untuk 

mengatasi hal tersebut, maka perlu diadakan sistem pelayanan terpadu satu atap 

yang isinya perwakilan dari seluruh SKPD terkait, sehingga masyarakat cukup 

mendatangi satu tempat saja dan urusannya dapat langsung selesai. 

 Adapun grafik keluhan masyarakat tahun 2015-2018 yang diterima oleh 

Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap selaku dinas yang ditunjuk untuk melayani 

SSW adalah sebagai berikut. 

 

 

                                                
21 Suarapubliknews.net, “Setelah SSW, Surabaya Masih Harus Siapkan Layanan Satu Atap”, 

http://suarapubliknews.net/index.php/pemerintahan/item/1695-setelah-ssw-surabaya-masih-
harus-siapkan-layanan-satu-atap (diakses pada 27 September 2017 pukul 14:15 WIB). 



 

 
 

Grafik 1.3 

Keluhan Pemohon di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya 

 
Sumber: Slide Video Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya Tahun 

2018 
 

 Sementara latar belakang teoritik didasarkan pada pertimbangan sebagai 

berikut: 

 Pertama, pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik 

dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi 

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan 

di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam 

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.22 

 Kedua, di Indonesia, pelayanan terpadu terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelayanan Terpadu Satu Atap, dan Pelayanan 

Terpadu Virtual. Jenis Pelayanan Terpadu Virtual merupakan penggabungan 

                                                
22  Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2013, Manajemen Pelayanan, Yogyakarta: Pustaka Belajar. 



 

 
 

pelayanan terpadu fisik yang menggunakan teknologi informasi (dipadukan secara 

elektronik). Tentunya, hal tersebut sejalan dengan asas pemerintahan yang 

berbasis elektronik (e-government). 

Ketiga, apabila kita mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 

2008, Pemerintah Kota Surabaya kemudian meluncurkan Peraturan Walikota 

Surabaya Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Secara Elektronik di Kota Surabaya yang diundangkan pada tanggal 21 

Maret 2013 yang menjadi dasar diterapkannya sebuah layanan terpadu bernama 

Surabaya Single Window (SSW) atau pengurusan perizinan secara online. 

 Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka 

meningkatkan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang efektif, efisien, dan 

transparan kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha di Kota Surabaya maka 

dilaksanakan pelayanan perizinan berbasis elektronik. Sedangkan SSW sendiri 

merupakan sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data 

dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan 

sinkron serta pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal pelayanan perizinan dan non-

perizinan. SSW ini merupakan inovasi baru dalam perizinan yang bertujuan 

memudahkan warga kota Surabaya maupun warga asing yang ingin berinvestasi 

di Surabaya.23 

                                                
23 Sinovik.menpan.go.id, “Buku Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014”, 

http://sinovik.menpan.go.id/uploads/unduhan/Buku_TOP_99_2014.pdf (diakses pada 22 
September 2017 pukul 00:39 WIB). 



 

 
 

 Kemudian, keempat, sesuai dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu 

yang membahas tentang SSW, misalnya seperti penelitian Miftakhul Farid (2012) 

dari Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “Jurnal Implementasi Electronic 

Government Melalui Surabaya Single Window di Unit Pelayanan Satu Atap Kota 

Surabaya”24 yang menyatakan bahwa SSW di UPTSA Kota Surabaya sudah 

berjalan dengan baik. Hal tersebut salah satunya didasarkan pada delapan elemen 

sukses proyek e-government yaitu Political Environment bertipe Top-Down 

Project (TDP). Namun, di balik itu ada pula hambatan dan tantangan penerapan 

inovasi e-government ini, yakni: 1) Peopleware, artinya pemahaman masyarakat 

tentang program SSW ini masih terbilang kurang; 2) Banyaknya berkas perizinan 

yang masuk membuat beberapa SKPD tidak dapat bekerja secara maksimal; 3) 

Hardware, artinya perangkat teknologi untuk masyarakat yang akan melakukan 

perizinan masih kurang; dan 4) Organoware, artinya banyaknya pemohon yang 

mengajukan perizinan membuat setiap SKPD mengalami miskomunikasi yang 

berdampak pada keterlambatan perizinan. 

 Oleh karena adanya alasan-alasan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa 

penelitian ini berangkat dari latar belakang empirik dan teoritik. Penelitian ini 

juga memiliki peran dalam perkembangan studi ilmu politik serta pemerintahan 

karena penelitian terkait inovasi pemerintah masih jarang dilakukan serta 

penelitian ini mempelajari tentang implementasi inovasi pemerintah di salah satu 

kota yang dianggap maju dalam inovasi pelayanan publik dan penelitian ini 

                                                
24 Miftakhul Farid, “Jurnal Implementasi Electronic Government Melalui Surabaya Single 

Window di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya”, 
http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/15386/42/article.pdf (diakses pada 26 September 
2017 pukul 23:43 WIB). 



 

 
 

didasarkan pada prinsip pelayanan publik yang baik dan good governance seperti 

akuntabilitas. Karena melihat implementasi, berarti penelitian ini juga melihat dari 

perspektif kebijakan. Hal tersebut penting dilakukan mengingat masih adanya 

permasalahan atau hambatan dalam implementasi pelayanan publik di kota 

Surabaya melalui SSW dan dari situ dapat dinilai apakah SSW efektif atau tidak 

untuk memudahkan masyarakat kota Surabaya dalam mengurus perizinan selama 

pelaksanaannya. Adanya hambatan yang terjadi juga tentu perlu dicari tahu apa 

saja hal-hal yang mendasari hambatan tersebut dan bagaimana upaya Pemerintah 

Kota Surabaya dalam mengatasi hambatan yang ada karena hambatan-hambatan 

yang muncul dalam penerapan SSW pun dianggap menjadi salah satu hal yang 

krusial karena berkaitan langsung dengan efektivitas kinerja dari implementasi 

SSW itu sendiri. Hal itulah yang membuat peneliti ingin meninjau daya inovasi 

berbasis elektronik ini secara lebih lanjut terutama terkait apakah program SSW 

dievaluasi efektivitasnya oleh penyelenggara program ketika permasalahan 

terjadi. Penelitian ini juga ingin melihat apakah ada keterkaitan SSW dengan 

peningkatan akuntabilitas dari pemerintah, khususnya Unit Pelayanan Terpadu 

Satu Atap Kota Surabaya selaku penyelenggara layanan publik SSW. Apabila 

terdapat peningkatan dari hal-hal tersebut, maka SSW bisa dikatakan sebagai 

pelayanan yang efektif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, 

dapat dilihat bahwa implementasi dan efektivitas dari Surabaya Single Window 



 

 
 

(SSW) di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya sangat penting bagi 

masyarakat maupun bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengukur 

keberhasilan inovasinya. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana implementasi layanan online terintegrasi Surabaya Single Window 

(SSW) di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya? 

2. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap layanan Surabaya Single Window 

(SSW) sebagai perwujudan akuntabilitas publik Unit Pelayanan Terpadu Satu 

Atap Kota Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan implementasi layanan online terintegrasi Surabaya Single 

Window (SSW) di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya. 

2 Mendeskripsikan kepuasan masyarakat terhadap layanan Surabaya Single 

Window (SSW) sebagai perwujudan akuntabilitas publik Unit Pelayanan 

Terpadu Satu Atap Kota Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dari tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka diharapkan penelitian ini 

memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut. 

 



 

 
 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya wawasan serta 

memberikan sumbangsih ilmu, khususnya dalam inovasi pemerintah di masa yang 

akan datang oleh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Konsep hasil penelitian 

diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan khususnya untuk ilmu 

pemerintahan dan administrasi negara agar dapat mengembangkan ilmu yang 

berkaitan dengan bidang pelaksanaan dan evaluasi suatu pelayanan publik yang 

inovatif. Artinya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata 

kuliah yang telah diterima ke dalam penelitian yang sebenarnya serta dapat 

menjadi bahan penelitian lebih lanjut. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi nyata 

bagi instansi terkait, khususnya kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap 

Kota Surabaya serta dinas terkait lainnya dan umumnya kepada 

pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program 

inovatif yang berbasis elektronik dengan tampilan sederhana untuk 

menciptakan suatu pelayanan publik yang lebih efisien. Hal itu 

dikarenakan penelitian ini menggambarkan sistem pelayanan yang berjalan 

saat ini, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan sarana diagnosis dalam 

mencari sebab dari permasalahan atau kegagalan yang terjadi di dalam 



 

 
 

sistem pelayanan. Dengan demikian maka akan memudahkan pencarian 

alternatif solusi yang konkret untuk pemecahan masalah-masalah yang ada 

dan dapat dijadikan dasar pertimbangan agar pemerintah senantiasa 

menyusun strategi dalam melakukan pengembangan serta perbaikan tata 

kelola sistem pelayanan publik agar lebih baik dan inovatif dalam 

melayani publik ke depannya. 

b. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dengan terjun 

langsung ke lokasi penelitian sehingga dapat memberikan pengalaman 

yang mengasah keterampilan peneliti. Karena dengan terjun langsung ke 

lokasi penelitian, maka peneliti akan dapat berinteraksi langsung dengan 

subjek-subjek penelitian untuk mempelajari gejala-gejala yang sesuai 

dengan tujuan penelitian dalam rangka memperoleh data yang diperlukan. 

c. Bagi Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dalam 

mengetahui perkembangan terkait implementasi SSW yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya, bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan 

akuntabilitas pelayan publik terhadap masyarakat, serta dapat pula 

diketahui terkait apa saja hambatan-hambatan yang menyebabkan adanya 

permasalahan dalam pengoperasian SSW. Kemudian dengan mengetahui 

hal-hal tersebut, masyarakat dapat terlibat untuk menyampaikan 

aspirasinya agar SSW serta inovasi pemerintah yang lainnya dapat menjadi 

lebih baik kedepannya. Penelitian ini juga diharapkan memiliki dampak 



 

 
 

yang lebih konkret dalam membangun partisipasi masyarakat secara 

berkesinambungan. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Penelitian Terdahulu 

 Rindri Andewi Gati (2014) dalam Jurnal Administrasi Publik Universitas 

Brawijaya tentang “Efektivitas Program Surabaya Single Window (SSW) dalam 

Pelayanan Publik: Perspektif E-Government (Studi tentang Perijinan Online di 

Kota Surabaya)”25 menyatakan bahwa pelaksanaan program SSW belum efektif 

dalam menanggulangi permasalahan perizinan yang terjadi di Surabaya selama 

ini. Pelayanan secara online ini dianggap tidak bisa diakses oleh semua 

masyarakat dengan tingkat penguasaan teknologi yang berbeda. Begitu pun 

permasalahan di bidang sumber daya manusia serta budaya organisasi yang masih 

sulit diubah. Namun, meskipun program ini memiliki beberapa kendala, 

keberadaannya mampu meyakinkan masyarakat bahwa proses perizinan yang baru 

lebih cepat, mudah, dan transparan. Dapat dilihat bahwa penelitian Rindri Andewi 

Gati lebih difokuskan kepada efektivitas dari program SSW serta menjelaskan 

tentang kendala-kendala yang terjadi. Sedangkan pada penelitian ini penulis lebih 

meninjau terkait tahapan implementasi dibandingkan tahapan evaluasi SSW. 

 Selain itu, Leonita Ayu Sinta Dewi (2014) dalam Jurnal Teknik POMITS 

(Publikasi Online Institut Teknologi Sepuluh Nopember) yang berjudul “Analisis 

                                                
25 Rindri Andewi Gati, “Efektivitas Program Surabaya Single Window (SSW) dalam Pelayanan 

Publik: Perspektif E-Government (Studi tentang Perijinan Online di Kota Surabaya”,  
http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/516 (diakses pada 
26 September 2017 pukul 23:43 WIB). 



 

 
 

Penerapan Aplikasi Surabaya Single Windows Pemerintah Kota Surabaya 

Menggunakan Government Adoption Model (GAM)”26 menghasilkan analisis 

tentang penerapan Surabaya Single Window) yang penghitungannya dilakukan 

dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM), faktor-faktor kritis yang 

mempengaruhi masyarakat Surabaya dalam mengadopsi SSW, serta rekomendasi 

kepada Pemerintah Kota Surabaya agar dapat mengembangkan SSW sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa 

penelitian Leonita Ayu Sinta Dewi lebih mengarah kepada tahap adopsi 

kebijakan. Sedangkan penelitian ini ingin menjelaskan terkait tahap implementasi 

kebijakan, yakni terkait implementasi SSW serta pengaruhnya terhadap 

peningkatan akuntabilitas UPTSA Kota Surabaya. 

 Mahesti Chairunnisa (2015) dari Universitas Airlangga melalui studi 

deskriptifnya tentang “UPTSA Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas 

Layanan Administrasi Perizinan Surabaya Single Window”27 juga 

mengungkapkan bahwa meskipun pelayanan yang ada di UPTSA Kota Surabaya 

walaupun telah memiliki pegawai yang mampu melayani masyarakat dengan baik, 

namun masih memiliki kekurangan pada reabilitas yang dimilikinya. Kurangnya 

reabilitas tersebut dapat dilihat melalui masih banyaknya penerbitan izin yang 

terlambat terutama pada pelayanan SSW, padahal izin tersebut adalah produk 

utama dari UPTSA Kota Surabaya. Hal itulah yang menyebabkan masyarakat 

kurang puas terhadap pelayanan SSW yang diberikan oleh UPTSA Kota 

                                                
26 Leonita Ayu Sinta Dewi, Op.cit. 
27 Mahesti Chairunnisa, “UPTSA Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas Layanan 

Administrasi Perizinan Surabaya Single Window”, http://journal.unair.ac.id/download-
fullpapers-kmpe164047061full.pdf (diakses pada 26 September 2017 pukul 23:43 WIB). 



 

 
 

Surabaya. Dari jurnal tersebut disebutkan bahwa Mahesti Chairunnisa meneliti 

tentang strategi yang dilakukan UPTSA Kota Surabaya dalam meningkatkan 

kualitas layanan administrasi perizinan SSW. Dalam penelitian ini, penulis ingin 

meneliti tentang kinerja implementasi SSW saat ini serta melihat pengaruhnya 

terhadap peningkatan akuntabilitas UPTSA Kota Surabaya.  

 Kemudian, Mochammad Aris (2016) dalam Jurnal Administrasi Publik 

Universitas Brawijaya yang berjudul “Penerapan Program Surabaya Single 

Window (SSW) sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Perijinan Bagi 

Masyarakat di Kota Surabaya (Studi Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap 

Kota Surabaya)”28 menghasilkan analisis yang didasarkan pada model 

implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III (1980) yang mana 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel yakni komunikasi, 

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meskipun memiliki pembahasan 

yang sama, yakni terkait tahapan implementasi kebijakan, namun penelitian ini 

menggunakan teori kinerja implementasi menurut van Meter dan van Horn yang 

mana kinerja implementasi dipengaruhi oleh 6 (enam) variabel yakni standar dan 

sasaran kebijakan; sumber daya; hubungan antar organisasi; karakteristik 

pelaksana kebijakan; kondisi sosial, politik, dan ekonomi; serta disposisi 

implementor. Selain itu, penelitian ini juga meneliti terkait pengaruh implementasi 

SSW terhadap peningkatan akuntabilitas UPTSA Kota Surabaya. 

                                                
28 Mochammad Aris, “Penerapan Program Surabaya Single Window (SSW) sebagai Upaya 

Peningkatan Kualitas Layanan Perijinan Bagi Masyarakat di Kota Surabaya (Studi Pada Unit 
Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya), 
http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1340 (diakses pada 
27 Oktober 2017 pukul 00:58 WIB). 



 

 
 

 Yudi Bowo Prasetya (2017) dalam Jurnal Administrasi Negara Universitas 

Airlangga yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Surabaya Single 

Window (SSW) di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya”29 

menghasilkan penelitian bahwa dari ketujuh aspek mengenai efektivitas, terdapat 

enam aspek yang dapat dikatakan cukup efektif dan sesuai dengan rencana 

pelaksanaan yang telah ditetapkan, yakni aspek aksesibilitas, bias, frekuensi, 

ketepatan pelayanan, akuntabilitas, serta kesesuaian program dengan kebutuhan. 

Sedangkan satu aspek yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan rencana 

pelaksanaan yang telah ditetapkan adalah aspek cakupan dari SSW itu sendiri. 

Sama seperti penelitian Rindri Andewi Gati, fokus dari penelitian ini adalah tahap 

evaluasi kebijakan, yakni tentang efektivitas dari program SSW. Sedangkan pada 

penelitian ini penulis lebih meninjau terkait tahapan implementasi SSW. 

 Sementara itu, Cintantya Andhita Dara Kirana (2017) dalam Jurnal 

Pembangunan dan Kebijakan Publik Universitas Garut yang berjudul “Monitoring 

dan Evaluasi Program ‘Surabaya Single Window’ sebagai Bentuk Electronic 

Government di Kota Surabaya”30 menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan SSW 

selama kurang waktu 3 tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 

2016, pelaksaaan program Surabaya Single Window (SSW) belum berjalan 

dengan efektif. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan, yaitu dari segi 

                                                
29 Yudi Bowo Prasetya, “Evaluasi Pelaksanaan Program Surabaya Single Window (SSW) di Unit 

Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA Kota Surabaya), 
http://repository.unair.ac.id/67755/3/Sec.pdf (diakses pada 06 September 2018 pukul 02:25 
WIB). 

30 Cintantya Andhita Dara Kirana, “Monitoring dan Evaluasi Program ‘Surabaya Single Window’ 
sebagai Bentuk Electronic Government di Kota Surabaya”, 
https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPKP/article/view/273/pdf (diunduh pada 17 Maret 2019 
pukul 23:25 WIB). 



 

 
 

penguasaan IT masyarakat yang masih rendah, kendala teknis operasional, sumber 

daya manusia, dan budaya organisasi beberapa SKPD yang belum mau dan 

mampu untuk berubah. Penelitian Cintantya Andhita Dara Kirana juga fokus 

kepada tahap evaluasi kebijakan, yakni tentang efektivitas dari program SSW. 

Sedangkan penelitian ini difokuskan kepada tahapan implementasi SSW serta 

pengaruhnya terhadap peningkatan akuntabilitas UPTSA Kota Surabaya. 

 Selain penelitian-penelitian terdahulu, teori juga dibutuhkan dalam sebuah 

penelitian. Penelitian metode campuran memuat sebuah orientasi yang akan 

mengarahkan tipe pertanyaan yang diajukan, siapa saja yang berpartisipasi dalam 

penelitian, cara pengumpulan data, dan hal-hal yang dihasilkan dari penelitian. 

Teori menyajikan keseluruhan perspektif yang digunakan dengan rancangan-

rancangan penelitian.31 

 Oleh karena itu, untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, sebagai 

landasan kerja yang berkaitan dengan penelitian maka penulis mengklasifikasikan 

konsep-konsep teoritik sebagai berikut. 

 

1.5.2 Pelayanan Publik 

 Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat 

oleh pemerintah (negara). Negara didirikan oleh publik (masyarakat) dengan 

tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sejalan 

dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertera pada Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat. Pada hakikatnya pemerintah 

                                                
31  John W. Creswell, 2016, Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan 

Campuran Edisi IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 334. 



 

 
 

harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang dimaksud bukan 

kebutuhan secara individual melainkan berbagai kebutuhan yang sesungguhnya 

diharapkan oleh masyarakat, misalnya kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.32 

 Pelayanan publik juga diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan baik 

dalam bentuk barang/jasa publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan 

biasanya diberikan kepada publik guna memenuhi kebutuhan dan keinginan 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun 

pelayanan publik dapat dinyatakan berhasil apabila pemerintah telah memberikan 

pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.33 

 Sejalan dengan teori-teori di atas, dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, juga disebutkan bahwa pelayanan publik 

adalah 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 (dalam hal ini pemerintah/negara). 

 Pemerintah sebagai pengelola layanan publik didorong untuk memperbaiki 

dirinya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Inti 

dari good governance adalah pemerintah memiliki kewajiban melayani 

masyarakatnya. Dwiyanto menyatakan pelayanan publik dalam konteks 

mewujudkan good governance dapat dilihat melalui 3 langkah strategis,34 yakni: 

                                                
32  Lijan Poltak Sinambela, dkk., 2006, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan 

Implementasi, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 5-6. 
33 HM Ismail, MH, Immanuel Yosua, M. Khoirul Anwar, dan Syamsud Dhuha, 2010, Menuju 

Pelayanan Prima, Konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Malang: 
Program Sekolah Demokrasi bekerja sama dengan Averroes Press, hlm. 1. 

34  Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, dan Masduki, Op.cit., hlm. 97-98. 



 

 
 

1) Interaksi antara negara (yang diwakili pemerintah) dengan warganya, termasuk 

berbagai kelompok atau lembaga di luar pemerintah dalam pelayanan publik. 

Seharusnya interaksi tersebut memaksa pemerintah sebagai penyedia layanan 

untuk memberikan pelayanan terbaik; 2) Pelayanan publik adalah ranah di mana 

prinsip-prinsip good governance dapat diartikulasikan dengan baik seperti 

bagaimana interaksi antara pemerintah dengan warga atau dengan pasar, yaitu 

bagaimana keterlibatan aktor di luar pemerintah dapat memberi masukan, kritik, 

atau respon terhadap bentuk pelayanan yang diberikan. Melalui pelayanan publik 

dapat juga dilihat nilai-nilai efektivitas, efisiensi, non-diskriminatif, adil, dan 

tanggap; serta 3) Pelayanan publik melibatkan seluruh kepentingan yang berada di 

dalam negara. Pemerintah, masyarakat, dan pasar memiliki kepentingan terhadap 

pelayanan publik yang lebih baik. Baik atau buruknya pelayanan publik baik di 

daerah maupun pusat tentu sangat berpengaruh terhadap legitimasi dan 

elektabilitas pemerintah. 

 

1.5.2.1 Prinsip Pelayanan Publik 

 Indikator yang digunakan untuk menilai pelayanan publik tidak hanya 

berorientasi pada bentuk pelayanan publiknya, namun juga bagaimana pemerintah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, petugas pelayanan 

publik harus memahami beberapa prinsip pokok dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, yaitu:35 

                                                
35 HM Ismail, MH, Immanuel Yosua, M. Khoirul Anwar, dan Syamsud Dhuha, Op.cit., hlm. 1-2. 



 

 
 

1. Prinsip aksesibilitas, yakni seluruh jenis pelayanan yang diberikan harus 

mudah dijangkau/diakses oleh setiap pengguna layanan. 

2. Prinsip kontinuitas, yakni seluruh jenis pelayanan yang diberikan harus terus-

menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan 

yang berlaku. 

3. Prinsip teknikalitas, yakni seluruh jenis pelayanan harus ditangani oleh petugas 

yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut. 

4. Prinsip profitabilitas, yakni proses pelayanan harus dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien serta dapat memberikan keuntungan ekonomis dan sosial 

baik bagi pemerintah maupun masyarakat. 

5. Prinsip akuntabilitas, yakni proses, produk, dan mutu pelayanan yang telah 

diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

 Mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum 

yang menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kepada publik, adapun prinsip-

prinsip pelayanan yang terkandung yaitu:36 

1. Kesederhanaan, artinya prosedur/tata cara pelayanan yang dilaksanakan secara 

mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, serta mudah dipahami oleh 

masyarakat. 

2. Kejelasan dan kepastian, artinya ada kejelasan dan kepastian dalam seluruh 

aspek yang ada/berkaitan dengan proses pelayanan; 

                                                
36 HM Ismail, MH, Immanuel Yosua, M. Khoirul Anwar, dan Syamsud Dhuha, Op.cit., hlm. 2-3. 



 

 
 

3. Keamanan, artinya proses/produk hasil pelayanan dapat memberikan 

keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

4. Keterbukaan, artinya segala hal yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib 

(baik diminta atau tidak) diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat 

agar lebih mudah diketahui maupun dipahami. 

5. Efisiensi, artinya seluruh persyaratan pelayanan harus berkaitan langsung 

dengan pencapaian sasaran dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara 

persyaratan pelayanan dengan produk layanan. 

6. Ekonomis, artinya pengenaan biaya suatu pelayanan harus ditetapkan secara 

wajar dengan memperhatikan nilai produk layanan, kondisi dan kemampuan 

masyarakat untuk membayar, serta ketentuan perundangan yang berlaku. 

7. Keadilan dan pemerataan, artinya pelayanan tersebut harus didistribusikan 

secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. 

8. Ketepatan waktu, artinya pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan pada 

waktu yang telah ditetapkan. 

 

1.5.2.2 Kualitas Pelayanan Publik 

 Pelayanan publik yang berkualitas dapat diartikan sebagai pelayanan 

publik yang dapat membuat masyarakat merasa puas setelah menggunakan 

jasanya. Untuk mencapai kepuasan masyarakat, dituntut kualitas pelayanan prima 

yang tercermin dari:37 

                                                
37 Lijan Poltak Sinambela, dkk., Op.cit., hlm. 6. 



 

 
 

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, serta mudah dimengerti 

dan diakses. 

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

baik pemberi maupun penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada 

prinsip efisiensi dan efektivitas. 

4. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

5. Kesamaan hak, yakni tidak adanya diskriminasi dalam pemberian layanan 

dilihat dari aspek apapun, khususnya ras, suku, agama, golongan, status sosial, 

dan lain-lain. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 

 Adapun pendekatan SERVQUAL digunakan oleh negara-negara maju 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yakni pendekatan yang bertujuan 

untuk mengetahui persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap produk yang 

ditawarkan. Berawal dari SERVQUAL diformulasikan, konsep SERVQUAL 

mencakup 10 dimensi, namun kemudian disederhanakan menjadi 5 dimensi, 

yakni:38 
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1. Tangible, yakni sebuah jasa yang tidak dapat dilihat maupun diraba meliputi 

tampilan fasilitas fisik, perlengkapan, cara berpakaian dan cara berkomunikasi 

pegawai. 

2. Reliability, yakni derajat kecakapan dalam memberikan pelayanan terhadap 

masyarakat. Kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan cepat 

dan akurat. 

3. Responsiveness, yakni berhubungan dengan sikap tanggap para pelayan publik 

terhadap aspirasi, kebutuhan, dan keluhan masyarakat. 

4. Assurance, yakni berkaitan dengan kemampuan lembaga dan para stafnya 

untuk menanamkan rasa percaya dan keyakinan terhadap para pengguna 

layanannya disertai dengan keterampilan, etika, maupun moral yang baik. 

5. Empathy, ditandai dengan sikap peduli dan penuh perhatian serta mau 

mengetahui keinginan atau kebutuhan masyarakat. 

 

1.5.2.3 Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

 Dalam kaitannya dengan pola pelayanan, Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan adanya 

empat pola pelayanan, yaitu:39 

1. Fungsional 

 Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai dengan 

tugas, fungsi, dan kewenangannya. 

2. Terpusat 

                                                
39 Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Op.cit., hlm. 24-25. 



 

 
 

 Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan 

berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait 

lainnya yang bersangkutan. 

3. Terpadu 

 Pola penyelenggaraan pelayanan publik terpadu dibedakan menjadi dua, yakni: 

a. Terpadu Satu Atap 

 Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang 

meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak memiliki keterkaitan proses 

dan dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah 

dekat dengan masyarakat tidak perlu disatuatapkan. 

b. Terpadu Satu Pintu 

 Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang 

meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan 

dilayani melalui satu pintu. 

4. Gugus tugas 

 Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas 

ditempatkan pada instansi pemberi layanan dan lokasi pemberian pelayanan 

tertentu. 

 

1.5.2.4 Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik 

 Efektivitas dan efisiensi merupakan tujuan dari suatu pelayanan publik. 

Efektivitas didefinisikan sebagai doing the right things dan efisiensi sebagai doing 

things right. Efektivitas dan efisiensi pelayanan juga dikatakan sebagai cakupan 



 

 
 

dari kualitas pelayanan karena suatu kualitas pelayanan dinilai baik dan 

menghasilkan kepuasan masyarakat yang tinggi berarti pelayanan tersebut sudah 

mendekati atau bahkan efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.40 Efektivitas 

pelayanan publik bisa dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan yang telah 

diberikan kepada publik sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. 

Sedangkan efisiensi dalam pelayanan publik ditandai dengan sejauh mana sumber 

daya yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan. Biasanya efisiensi lebih 

menekankan pada aspek internal yang terjadi dalam organisasi publik terkait. 

Pelayanan publik biasanya lebih menekankan efektivitas dibanding efisiensi 

dalam kinerjanya. Ada beberapa pendekatan untuk mengetahui efektivitas 

kegiatan organisasi pelayanan publik, antara lain:41 

1. Pendekatan sasaran (goal approach), yakni pendekatan yang mengukur 

efektivitas pelayanan dari sisi output/sasaran yang telah direncanakan seperti 

efektivitas, efisiensi, produktivitas, keuntungan, pengembangan, stabilitas, dan 

kepemimpinan. 

2. Pendekatan sumber (system source approach), yakni pendekatan yang 

mengukur efektivitas pelayanan dari sisi input. Dengan kata lain, mengukur 

keberhasilan suatu organisasi pelayanan publik dalam mendapatkan sumber-

sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performance yang baik seperti 

kemampuan memanfaatkan lingkungan, menginterpretasikan lingkungan, 

                                                
40  Amin Ibrahim, 2008, Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya, Jakarta: 

Mandar Maju. 
41 Ahmad Ainur Rohman, M. Mas’ud Sa’id, Saiful Arif, Purnomo, 2008, Reformasi Pelayanan 

Publik, Malang: Program Sekolah Demokrasi, PLACIDS (Public Policy Analysis and 
Community Development Studies), KID (Komunitas Indonesia untuk Demokrasi), dan 
Averroes bekerja sama dengan Averroes Press, hlm. 19-21. 



 

 
 

memelihara kegiatan organisasi, dan kemampuan untuk bereaksi serta 

beradaptasi dengan lingkungan. 

3. Pendekatan proses (process approach), yakni pendekatan yang menekankan 

pada aspek internal organisasi publik seperti komunikasi, perhatian, kerja 

sama, loyalitas, desentralisasi, pengambilan keputusan, dan lain-lain. 

4. Pendekatan integratif (integrative approach), yakni pendekatan yang 

merupakan gabungan dari tiga pendekatan sebelumnya yang muncul akibat 

adanya kelemahan maupun kelebihan dari masing-masing pendekatan. Dalam 

pendekatan ini juga termasuk pendekatan konstituensi, yakni pendekatan yang 

memusatkan perhatiannya pada konstituensi organisasi, baik yang berada di 

dalam organisasi maupun di luar yang memiliki kepentingan terhadap performa 

organisasi. 

 Meskipun pelayanan publik lebih terfokus pada efektivitas, namun dalam 

tataran praktis, efisiensi adalah unsur yang diperlukan untuk mengetahui efektif 

tidaknya suatu pelayanan. Selain itu, beberapa alternatif bisa dilakukan untuk 

meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ekonomis, yaitu:42 

1. Melakukan reformasi internal dari pegawai/birokrasi mengenai tugas yang 

diembannya; 

2. Peningkatan suasana kompetisi dengan sesama pegawai dalam memberikan 

pelayanan; 

3. Mendeskripsikan dan mempublikasi secara jelas dan tegas mengenai kriteria 

efektif dan efisien dalam suatu layanan; 

                                                
42 Ibid., hlm. 21-23. 



 

 
 

4. Adanya otonomi, demokratisasi, serta keterlibatan pegawai dalam merumuskan 

suatu kebijakan; 

5. Peningkatan moralitas pegawai; 

6. Pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen (planning, organizing, actuating, 

evaluating) secara konsekuen; serta 

7. Secara eksternal, perlu adanya upaya peningkatan sense of responsibility dari 

masyarakat, bahwa mereka membayar berbagai jenis pajak dan memiliki hak 

untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. 

 

1.5.2.5 Hambatan Memberikan Pelayanan Publik Berkualitas 

 Dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki 

berbagai kelemahan, di antaranya:43 

1. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi hampir pada semua tingkatan unsur 

pelayanan mulai dari tingkatan petugas pelayanan (front line) hingga 

penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, 

maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan. 

2. Kurang informatif. Berbagai informasi yang diberikan lambat atau bahkan 

tidak sampai kepada masyarakat. 

3. Kurang aksesibel. Hal ini biasa disebabkan karena unit pelaksana pelayanan 

tidak mudah dijangkau/diakses oleh masyarakat. 

                                                
43 HM Ismail, MH, Immanuel Yosua, M. Khoirul Anwar, dan Syamsud Dhuha, Op.cit., hlm. 19-

20. 



 

 
 

4. Kurang koordinasi. Beberapa unit pelayanan yang saling berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya sangat kurang berkoordinasi sehingga sering terjadi 

tumpang tindih kebijakan. 

5. Birokratis. Proses pelayanan (khususnya pelayanan perizinan) biasanya terdiri 

dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian yang terlalu lama. 

6. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya 

petugas pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar 

keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat sehingga pelayanan yang dilaksanakan 

apa adanya tanpa adanya perbaikan. 

7. Inefisien. Persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan perizinan) 

seringkali tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan. 

 

1.5.2.6 Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

 Definisi Maxwell tentang enam dimensi kunci kualitas dikembangkan 

dalam hubungan pelayanan yang sehat, emberikan petunjuk awal yang baik, untuk 

menyertakan kemauan publik. Dikemukakan bahwa layanan harus:44 

1. Appropriate and relevant (sesuai dan relevan) untuk memenuhi pilihan publik 

yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya. 

2. Available and accesible (tersedia dan dapat dijangkau) untuk seluruh 

masyarakat umum maupun masyarakat yang berkebutuhan khusus. 

3. Equitable (keadilan) yakni persamaan perlakuan bagi seluruh masyarakat tanpa 

membeda-bedakan. 

                                                
44 HM Ismail, MH, Immanuel Yosua, M. Khoirul Anwar, dan Syamsud Dhuha, Op.cit., hlm. 21. 



 

 
 

4. Acceptable (dapat diterimda) yakni pemberian layanan harus dilaksanakan 

dengan menyenangkan, sesuai keinginan, dapat dipercaya, mudah digunakan, 

tepat waktu, peka, dan manusiawi. 

5. Economic and efficient (ekonomis dan efisien) dari sudut pengguna layanan 

seperti masyarakat dapat diartikan telah membayar layanan melalui pajak. 

Selain itu, pelayanan harus diberikan secara tepat waktu dan hemat biaya. 

6. Effective (efektif) yakni pelayanan yang diberikan dapat memberi keuntungan 

bagi pemerintah maupun masyarakat. 

 

1.5.3 Electronic Government 

 Electronic Government yang selanjutnya disebut sebagai e-government 

merupakan cara pendistribusian informasi dari pemerintah kepada masyarakat 

tanpa harus bertatap muka, melainkan melalui internet.  The World Bank Group 

mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi oleh 

lembaga pemerintah dan memiliki kemampuan untuk menunjang hubungan antara 

pemerintah dengan warga negara, swasta, maupun antar pemerintah. E-

government merupakan upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas 

pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. 

 Backus menyatakan bahwa e-governance lebih dari sekadar website pada 

internet, melainkan mencakup fungsi yang sangat luas, yang seringkali 

dihubungkan dengan e-democracy dan e-government. E-democracy adalah suatu 

proses dan struktur yang memfasilitasi segala bentuk interaksi secara elektronik 



 

 
 

antara pemerintah (sebagai pihak yang dipilih) dengan masyarakat (sebagai pihak 

yang memilih). Sedangkan konsep e-government merupakan suatu bentuk e-

business di sektor pemerintah karena umumnya ditujukan pada penyediaan 

pelayanan publik secara elektronik, baik kepada masyarakat maupun swasta.45 

 Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, sebagian besar 

unit kerja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah menerapkan e-

government. Namun, tidak semua lembaga pemerintah menerapkan e-government 

dalam layanannya. Nyatanya, masih banyak ditemukan pola kerja konvensional 

terutama bagi lembaga yang baru dalam tahap perencanaan. Padahal, tujuan 

penerapan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk memberi kemudahan 

kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang baik dan berinteraksi 

dengan pemerintah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kepemerintahan, 

memperbaiki akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat serta menaikkan tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.46 

 Terlepas dari masih banyaknya hambatan dalam pelaksanaan e-

government khususnya di Indonesia, dapat dikatakan bahwa keberhasilan 

pemerintah daerah dalam membangun dan menerapkan e-government sangat 

bergantung pada kemampuan dan kesiapan sumber daya manusia, baik pada level 

pelaksana dan yang paling utama adalah pengambil kebijakan. Kemampuan untuk 

mengubah budaya atau cara kerja aparat dalam pelayanan publik tidak hanya 

membutuhkan sumber daya manusia (pegawai pelaksana), namun juga diperlukan 
                                                
45 Falih Suryadi dan Bintoro Wardiyanto, 2010, Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi 

Birokrasi dan e-Governance, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 54. 
46 Ibid., hlm. 59. 



 

 
 

motivasi dan dukungan penuh dari pimpinan agar seluruh jajaran pemerintah di 

bawahnya memiliki komitmen untuk berubah serta menjalankannya. 

 Selain dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan 

masyarakatnya, komitmen penerapan e-government oleh para pimpinan lembaga 

dan pemerintahan ternyata membuktikan bahwa kepala daerah yang berhasil 

mengembangkan daerahnya dengan konsep tersebut dan memberi kontribusi 

positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berhasil dipilih kembali 

oleh masyarakat dalam Pilkada di daerahnya masing-masing.47 

 

1.5.4 Inovasi 

 Inovasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial 

tertentu yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. 

Dilihat dari bentuk atau wujudnya “sesuatu yang baru” itu dapat berupa ide, 

gagasan, benda, atau mungkin tindakan. Sedangkan dilihat dari maknanya, sesuatu 

yang baru itu bisa benar-benar baru yang bekum tercipta sebelumnya yang 

kemudian disebut dengan innovation, atau dapat juga tidak benar-benar baru 

sebab sebelumnya sudah ada dalam konteks sosial yang lain yang kemudian 

disebut dengan istilah discovery. 48 

 Gopalakrishan dan Damanpur menyebutkan bahwa inovasi pada dasarnya 

merujuk pada sesuatu yang baru, apakah berbentuk gagasan-gagasan baru, 

                                                
47 Ibid., hlm. 61. 
48 Wina Sanjaya, 2008, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 
hlm. 317. 



 

 
 

produk, metode, atau bentuk pelayanan.49 Inovasi adalah perubahan yang 

dilakukan secara terencana untuk memperbaiki praktik-praktik yang telah ada 

sebelumnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa inovasi adalah 

faktor penyebab perubahan, yang dalam hal ini seperti inovasi menurut pendapat 

Schumpeter, yakni melalui inovasi maka akan didapat penambahan nilai dari 

produk, pelayanan, proses kerja, pemasaran, sistem pengiriman, dan kebijakan, 

tidak hanya bagi organisasi tapi juga stakeholder dan masyarakat.50 

 Para ahli juga memberikan pemaknaan yang berbeda-beda dalam 

memahami konsep inovasi. Menurut Kim, inovasi didefinisikan dalam berbagai 

cara tergantung pada disiplin ilmu atau subjek studi. Seiring dengan pendapat 

tersebut, Dobni juga menyatakan bahwa definisi dari keinovatifan bersifat 

multidimensi, seperti gagasan mereka yang mencakup dimensi produk, pasar, 

proses, perilaku, dan inovasi strategis. Perbedaan pemahaman tersebut dapat 

dilihat dari beberapa definisi inovasi berikut.51 

1. Inovasi adalah sebuah kreasi dan implementasi dari proses, produk, pelayanan, 

dan metode penyampaian baru yang menghasilkan peningkatan signifikan 

dalam segi efisiensi, efektivitas, dan kualitas. (Albury, 2003) 

2. Inovasi meliputi desain teknis, manufaktur, manajemen, dan aktivitas 

komersial yang terlibat dalam pemasaran produk baru (atau yang ditingkatkan) 

atau penggunaan komersial pertama dari proses atau peralatan baru (atau yang 

dtingkatkan). (Freeman, 1982) 

                                                
49 Irwan Noor, 2013, Desain Inovasi Pemerintahan Daerah, Malang: Universitas Brawijaya Press 

(UB Press), hlm. 84.  
50 Ibid., hlm. 14. 
51 Ibid., hlm. 82-83. 



 

 
 

3. Penerapan komersial atau industri dari sesuatu yang baru—produk baru, 

proses, atau metode produksi; pasar atau sumber pasokan baru; bentuk baru 

bisnis komersial atau organisasi keuangan. (Joseph Schumpeter, dalam “The 

Theory of Economic Development”) 

4. Inovasi adalah kegiatan kajian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang 

bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu 

pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang telah ada ke dalah produk atau proses produksi. (Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2002) 

 Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa komponen yang berkaitan 

dengan inovasi, seperti:52 

a) Subjek Inovasi—Inovasi berhubungan dengan sesuatu yang berubah, yang 

mungkin termasuk sebuah produk, pelayanan, aktivitas, inisiatif, struktur, 

program, atau kebijakan. 

b) Ide baru—Inovasi melibatkan generasi ide-ide baru. Inovasi juga melibatkan 

penggunaan kreativitas untuk mengembangkan gagasan. 

c) Aplikasi—Ide-ide kreatif belum tentu merupakan inovasi. Ide atau penemuan 

baru harus diterapkan ke dalam suatu aktivitas organisasi agar dapat menjadi 

inovasi. Dengan demikian berarti inovasi melibatkan implementasi praktis dari 

ide-ide baru serta juga melibatkan seni, kreativitas, dan keterampilan. 

                                                
52 Ibid., hlm. 83-84. 



 

 
 

d) Perubahan Signifikan—Perubahan yang dibawa harus “signifikan” dan positif. 

Signifikansi, dalam hal ini, berarti harus berhubungan dengan beberapa 

peningkatan yang dianggap penting. 

 Dalam bukunya yang berjudul Diffusion of Innovations, Rogers 

menyebutkan 5 (lima) karakteristik inovasi, yakni sebagai berikut.53 

1. Relative Advantage (Keunggulan Relatif), yakni sejauh mana inovasi dianggap 

lebih baik daripada ide yang digantikannya. Tingkat keuntungan relatif dapat 

diukur dari segi ekonomi, tetapi prestise sosial, kenyamanan, dan kepuasan 

juga merupakan faktor penting. Semakin besar manfaat relatif yang dirasakan 

dari suatu inovasi maka akan semakin cepat laju adopsi akan terjadi. 

2. Compatibility (Kompatibilitas), yakni sejauh mana inovasi dianggap konsisten 

dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi 

potensial. Sebuah ide yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma 

sistem sosial tidak akan diadopsi secepat inovasi yang kompatibel. 

3. Complexity (Kompleksitas), yakni sejauh mana inovasi dianggap sulit 

dipahami dan digunakan. Inovasi yang lebih mudah dipahami akan diadopsi 

lebih cepat daripada inovasi yang rumit. 

4. Trialability (Kemampuan Uji Coba), yakni sejauh mana inovasi dapat 

diujicobakan. Ide-ide baru yang dapat dicoba secara mudah pada umumnya 

akan lebih cepat karena lebih sedikit menimbulkan ketidakpastian bagi 

individu yang mempertimbangkannya untuk diadopsi. 

                                                
53 Everett M. Rogers, 2003, Diffusion of Innovations (Fifth Edition), New York: The Free Press, 

A Division of Simon & Schuster, Inc., hlm. 15-16. 



 

 
 

5. Observability, yakni sejauh mana hasil suatu inovasi dapat dilihat oleh orang 

lain. Apabila individu semakin mudah untuk melihat hasil dari suatu inovasi, 

maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mengadopsinya. Visibilitas 

semacam itu merangsang diskusi tentang ide-ide baru di kalangan masyarakat 

karena biasanya mereka meminta informasi terkait inovasi tersebut. Hal ini 

dapat menyebabkan penyebaran inovasi menjadi lebih cepat. 

 Borins mengatakan ada 3 (tiga) penghambat inovasi yang berasal dari: (1) 

Muncul dari dalam birokrasi itu sendri (sikap skeptis dan enggan berubah); (2) 

Lingkungan politik, yakni tuntutan organisasi yang kadang-kadang tidak bisa 

dipenuhi karena lingkungan politik yang tidak kondusif seperti penambahan 

anggaran, peraturan-peraturan yang menghambat, dan kepentingan-kepentingan 

golongan; serta (3) Lingkungan di luar sektor publik, seperti keraguan publik 

terhadap efektivitas suatu program, kesulitan melaksanakan program, terutama 

dalam menentukan kelompok sasaran.54 

 Pada pandangan lain, Mulgan dan Albury menyatakan ada 8 (delapan) 

hambatan inovasi pada sektor publik, yaitu:55 

1. Keengganan untuk menutup program yang gagal; 

2. Ketergantungan berlebih pada tampilan kinerja tinggi sebagai sumber inovasi; 

3. Teknologi tersedia, namun menghambat budaya atau organisasi; 

4. Tidak adanya imbalan atau insentif untuk berinovasi atau mengadopsi inovasi; 

5. Tidak berani mengambil resiko; 

6. Anggaran jangka pendek dan perencanaan; 

                                                
54 Irwan Noor, Op.cit., hlm. 25. 
55 Ibid., hlm. 27. 



 

 
 

7. Tekanan dan hambatan administratif; dan 

8. Budaya risk aversion (menghindari resiko). 

 

1.5.4.1 Inovasi di Pemerintahan Daerah 

 Capaian sektor privat yang baik melalui inovasi memberikan pencerahan 

bagi sektor pemerintahan. Terlebih lagi dengan munculnya krisis dalam sektor 

pemerintahan yang sering dikonotasikan statis, formal, dan rigid. Groot 

menyatakan bahwa pemerintah lokal yang inovatif adalah yang dapat membuat 

pelayanan publik lebih responsif. Sementara itu, Mulgan dan Albury 

mengungkapkan bahwa inovasi penting dalam sektor publik karena pemerintahan 

yang efektif dan pelayanan publik bergantung pada inovasi yang berhasil—untuk 

mengembangkan cara yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan, 

menyelesaikan masalah, serta dalam menggunakan sumber daya dan teknologi. 

Inovasi terkadang dipandang sebagai kemewahan opsional atau beban tambahan, 

namun sebenarnya inovasi harus dipandang sebagai suatu kegiatan inti karena 

inovasi penting: a) untuk meningkatkan daya tanggap layanan terhadap kebutuhan 

daerah dan individu; b) dan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan publik. 

Selain itu, Mulgan dan Albury juga menyatakan bahwa inovasi harus menjadi 

kegiatan inti sektor publik karena inovasi membantu meningkatkan performa 

pelayanan publik dan nilai publik; menanggapi harapan masyarakat dan 

menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna; meningkatkan efisiensi 

pelayanan dan meminimalisir biaya (costs). 56 

                                                
56  Ibid., hlm. 15-16. 



 

 
 

 Kemudian, Gabris dan Golembiewski berpendapat bahwa pemerintah 

daerah lebih cenderung mudah berinovasi dibandingkan pemerintah pusat dan 

pemerintah federal karena pemerintah daerah memiliki wilayah yang kecil dan 

kapasitas untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tegas. Sedangkan 

pentingnya inovasi pada pemerintahan lokal di Indonesia mulai menjadi perhatian 

sejak terjadinya pergeseran sistem pemerintahan dari sentralisasi ke 

desentralisasi.57 Kondisi lain yang memberikan arah bagi perkembangan inovasi 

bagi pemerintahan daerah adalah munculnya isu untuk mencapai standar 

kemampuan bermain dalam kompetisi (daya saing daerah) dan tingkat 

kemakmuran masyarakat.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57 Ibid., hlm. 17. 
58 Ibid., hlm. 23. 



 

 
 

1.6 Kerangka Pemikiran 

 

 Bagan 1.5 

Alur Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bagan di atas menunjukkan bahwa implementasi Surabaya Single Window 

(SSW) dengan wujud e-government merupakan bentuk inovasi pemerintah daerah 

Kota Surabaya sekaligus untuk menciptakan pemerintahan berbasis good 

governance. Dampak yang diharapkan dari adanya inovasi berbasis elektronik ini 

adalah menghasilkan perubahan, namun perubahan tersebut perlu dikelola dengan 

Akuntabilitas Publik 
Unit Pelayanan Terpadu 
Satu Atap Kota Surabaya 

Pelayanan Publik: 
Surabaya Single 
Window (SSW) 

Standar dan Sasaran 
Kebijakan 

Sumber Daya 

Hubungan Antar 
Organisasi 

Karakteristik 
Pelaksana Kebijakan 

Kondisi Sosial, 
Politik, dan Ekonomi 

Disposisi 
Implementor 



 

 
 

baik. Selain itu, tentu akan menimbulkan beberapa keuntungan maupun 

permasalahan. 

Melalui SSW sebagai bentuk inovasi dalam pelayanan publik, tentu SSW 

dapat mempengaruhi beberapa hal yang berkaitan dengan perwujudan pelayanan 

publik yang baik oleh pemerintah seperti baik atau tidaknya implementasi dari 

SSW itu sendiri serta meningkat atau tidaknya kualitas pelayanan publik setelah 

diimplementasikan yang berdampak pada kepuasan masyarakat. Dari penerapan 

SSW yang baik ataupun buruk maka kemudian didapatkan hal-hal terkait 

akuntabilitas pemerintah yang didasarkan pada pendapat masyarakat. Hal ini perlu 

diuraikan oleh peneliti karena menyangkut dengan berjalannya sistem electronic 

government seperti yang diharapkan agar tercipta pelayanan publik yang 

berkualitas. 

Dengan uraian tersebut, maka keberhasilan dari pengimplementasian SSW 

yang akan ditemui nantinya diharapkan dapat memberi dampak yang baik pada 

masyarakat terutama pengguna layanan SSW serta kekurangan yang ditemui akan 

membuat pemerintah Kota Surabaya dapat terus melakukan perbaikan pada SSW. 

Perbaikan-perbaikan tersebut tentu dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan 

yang baik terhadap perubahan yang dihasilkan. 

 

1.7 Operasionalisasi Konsep 

1.7.1 Implementasi Kebijakan 

 Implementasi merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan. 

Implementasi apabila dipandang secara luas memiliki makna pelaksanaan undang-



 

 
 

undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik saling bekerja 

sama untuk melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan 

yang telah ditetapkan. Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin berpendapat 

bahwa implementasi adalah hal-hal yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan 

yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis 

keluaran yang nyata (tangible output).59 Implementasi mencakup tindakan 

maupun tanpa tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang 

dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Terkait dengan keterlibatan 

berbagai aktor dalam implementasi, Ripley dan Franklin (1986) menyatakan:60 

“Implementation process involve many important actors 
holding diffuse and competing goals and expectations who 
work within a contexts of an increasingly large and complex 
mix of government programs that require participation from 
numerous layers and units of government and who are affected 
by powerful factors beyond their control.” 

 
 Sementara itu, Merilee S. Grindle menyatakan bahwa secara umum tugas 

implementasi adalah membentuk suatu ikatan (linkage) yang memudahkan 

pencapaian tujuan-tujuan kebijakan sebagai dampak dari suatu kegiatan 

pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a 

policy delivery system” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan 

dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, 

                                                
59 Budi Winarno, 2007, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Yogyakarta: Media Pressindo 

(Anggota IKAPI), hlm. 144-145. 
60 AG Subarsono, 2015, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi (Cetakan VII), 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 89. 



 

 
 

kebijakan publik diartikan sebagai program-program tindakan yang dimaksudkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.61 

 Selanjutnya, Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn membatasi 

implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan 

kebijakan sebelumnya. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap 

implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran 

ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan 

demikian, tahap implementasi hanya terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan 

dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.62 

 Selain itu, George C. Edwards III menyatakan bahwa studi implementasi 

kebijakan bersifat krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik.  

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara 

pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat 

yang dipengaruhinya. Apabila suatu kebijakan publik tidak tepat atau tidak dapat 

mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu 

mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan tersebut 

diimplementasikan dengan sangat baik. Selain itu, suatu kebijakan yang telah 

direncanakan dengan sangat baik juga dapat mengalami kegagalan apabila 

                                                
61 Budi Winarno, Op.cit., hlm. 146. 
62 Ibid., hlm. 146-147. 



 

 
 

pelaksana kebijakan kurang bisa mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan 

baik.63 

 Terdapat dua kelompok implementasi, yaitu pendekatan top-down dan 

bottom-up. Adapun perbandingan keduanya dapat dilihat dari tabel 1.1 sebagai 

berikut.64 

Tabel 1.1 

Perbandingan Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up 

 Top-Down Bottom-Up 

Fokus awal Kebijakan pemerintah 
(pusat) 

Jaringan implementasi 
pada level paling bawah 

Identifikasi aktor 
utama yang terlibat 

dalam proses 

Dari pusat (atas) dilanjutkan 
ke bawah sebagai 
konsekuensi implementasi 

Dari bawah, yaitu para 
implementor pada level 
lokal ke atas 

Kriteria evaluasi 

Berfokus pada pencapaian 
tujuan formal yang 
dinyatakan dalam dokumen 
kebijakan 

Kurang begitu jelas, apa 
saja yang dianggap 
peneliti penting dan punya 
relevansi dengan kebijakan 

Fokus secara 
keseluruhan 

Bagaimana mekanisme 
implementasi bekerja untuk 
mencapai tujuan kebijakan 

Interaksi startegis antar 
berbagai aktor yang telah 
terlibat dalam 
implementasi 

Sumber: Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2015) 
 

 Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, 

menurut Grindle, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, 

yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 

implementation). Adapun variabel isi kebijakan mencakup: a) sejauh mana 

kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; b) 

jenis manfaat yang diterima oleh target group; c) sejauh mana perubahan yang 

                                                
63 Ibid., hlm. 174. 
64 Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015, Implementasi Kebijakan Publik: 

Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta: Gava Media, hlm. 48. 



 

 
 

diinginkan dari sebuah kebijakan (biasanya kebijakan yang bertujuan untuk 

mengubah sikap dan perilaku target group akan lebih sulit diimplementasikan 

dibandingkan dengan kebijakan yang hanya memberi bantuan langsung secara 

fisik); d) apakah letak sebuah program kebijakan sudah tepat (implementornya 

sudah tepat); e) apakah sebuah program kebijakan menyebutkan implementornya 

secara rinci; serta f) apakah sebuah program kebijakan didukung oleh sumber 

daya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: a) 

seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor 

yang terlibat dalam implementasi kebijakan; b) karakteristik institusi dan rezim 

yang sedang berkuasa; serta c) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok 

sasaran.65 

 Selanjutnya, menurut  Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, 

terdapat enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, antara lain 

sebagai berikut:66 

1) Standar dan sasaran kebijakan. Hal ini harus jelas dan terukur sehingga dapat 

direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi 

multiinterpretasi yang kemudian berdampak pada timbulnya konflik. 

2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya non-manusia. 

3) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah 

program perlu dukungan dan koordinasi yang baik dengan instansi lain untuk 

mencapai suatu keberhasilan yang diinginkan. 

                                                
65 AG Subarsono, Op.cit., hlm. 93. 
66  Ibid., hlm. 99-101. 



 

 
 

4) Karakteristik pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-

pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi akan mempengaruhi proses 

implementasi suatu program. 

5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya 

ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan 

dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan; 

bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik 

mendukung implementasi kebijakan. 

6) Disposisi implementor. Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, 

yakni: a) respons implementor terhadap kebijakan; b) pemahamannya terhadap 

kebijakan (kognisi); dan c) preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor 

(intensitas posisi implementor). 

 Dapat dinyatakan bahwa model van Meter dan van Horn mengasumsikan 

bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Beberapa 

variabel kritis implementasi kebijakan adalah sumber daya dan tujuan standar, 

yang mendorong ke komunikasi antar organisasi dan penegakan aktivitas, 

karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan, yang dipengaruhi oleh 

kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik, yang pada gilirannya membangkitkan 

watak pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan.67 

                                                
67 Riant Nugroho, 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 



 

 
 

 Selain itu, dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:68 

1) Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan implementor 

mengetahui apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dengan baik 

sehingga dapat meminimalisir distorsi implementasi. Apabila tujuan dan 

sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh 

kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok 

sasaran. 

2) Sumber daya. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten, namun sumber daya tetap dibutuhkan agar kebijakan dapat berjalan 

secara efektif. 

3) Disposisi. Hal ini berhubungan dengan watak dan karakteristik yang dimiliki 

oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. 

4) Struktur birokrasi. Struktur organisasi yang berperan sebagai implementor 

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses implementasi 

kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi 

adalah adanya SOP (Standard Operating Procedures) yang akan menjadi 

pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang 

terlalu panjang akan melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, 

yakni prosedur birokrasi yang rumit/kompleks sehingga menyebabkan aktivitas 

organisasi tidak fleksibel. 

 

                                                
68 Ibid., hlm. 90-93. 



 

 
 

1.7.2 Akuntabilitas 

 Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik 

untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut langkah dari 

seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap 

hasil dan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja 

pemerintah dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan 

masyarakat.69 

 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket 

Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama 

dengan International Monetary Fund (IMF) menginstruksikan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara untuk meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas pelayanan masyarakat terutama yang menyangkut kepastian 

prosedur, waktu, dan pembiayaan pelayanan publik. Selain itu, untuk 

mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel ditetapkan 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik.70 

 Menurut Yango dalam Lembaga Administrasi Negara (2004), 

akuntabilitas dapat dirinci sebagai berikut.71 

                                                
69 Penny Kusumastuti Lukito, 2014, Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor 

Publik: Tantangan Berdemokrasi ke Depan, Jakarta: PT Grasindo (Anggota IKAPI), hlm. 2. 
70 Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Op.cit, hlm. 207-208. 
71 H. M. Ladzi Safrony, 2012, Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks 

Birokrasi Indonesia: Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Yogyakarta: Aditya Media 
Publishing (Anggota IKAPI No. 003/DIY/94), hlm. 142. 



 

 
 

1. Akuntabilitas tradisional/reguler, menekankan pada kebutuhan terhadap 

peraturan-peraturan terkait bidang fiskal administrasi publik guna mengukur 

efisiensi dan kualitas pelayanan. 

2. Akuntabilitas manajerial, menekankan pada fokus manajerial yang menyangkut 

efisiensi dalam menggunakan harta kekayaan dan sumber daya. 

3. Akuntabilitas program, menekankan pada pencapaian pelaksanaan program 

yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup tugasnya. 

4. Akuntabilitas proses, menekankan pada tingkat pencapaian kesejahteraan sosial 

dari setiap pelaksanaan kebijakan dipengaruhi faktor etika dan moral dalam 

proses pelaksanaan. 

 Sedangkan Paul dalam Lembaga Administrasi Negara (2004) membagi 

akuntabilitas dalam 3 (tiga) aspek sebagai berikut.72 

1. Akuntabilitas demokratis, menekankan akuntabilitas menurut instansi yang 

memberikan kewenangan dan tanggung jawab. 

2. Akuntabilitas profesional, menekankan pada norma dan standar profesi 

masing-masing dengan memberikan kebebasan dalam menentukan public 

interest untuk kepentingan publik. 

3. Akuntabilitas hukum, menekankan pada penilaian kepatuhan pada peraturan 

perundang-undangan dalam menyediakan keperluan publik dan pelayanan 

publik. 

 Selain itu, ada pula yang meninjau dari aspek lain (dalam Lembaga 

Administrasi Negara, 2004), yakni:73 

                                                
72 Loc.cit. 



 

 
 

1. Akuntabilitas keuangan, menekankan pertanggungjawaban pada integritas 

keuangan dengan sasaran laporan keuangan yang dilaporkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Akuntabilitas manfaat, menekankan pertanggungjawaban pada efektivitas 

biaya dan manfaat yang dihasilkan. 

3. Akuntabilitas prosedural, menitikberatkan pertanggungjawaban pada prosedur-

prosedur yang digunakan dalam menetapkan suatu kebijakan, baik aspek etika 

dan moral, kepastian hukum, maupun keputusan politik. 

 Akuntabilitas juga bersifat berjenjang, dari akuntabilitas yang bersifat 

individual sampai dengan hasil pembangunan yang merupakan 

pertanggungjawaban kolektif. Tingkatan akuntabilitas dimulai pada akuntabilitas 

teknis, yaitu pertanggungjawaban terhadap input dan output atau produk yang 

dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan. Selanjutnya, tingkat akuntabilitas 

strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban outcomes atau manfaat, 

misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. 

Pada tingkatan akhir, akuntabilitas politik adalah pertanggungjawaban terhadap 

pencapaian dampak atau perubahan sosial/ekonomi/politik yang dapat dirasakan 

oleh masyarakat yang diakibatkan dari berbagai kebijakan dan program yang 

dijalankan oleh pemerintah. Semakin ke atas, tingkat akuntabilitas kinerja bersifat 

kolektif karena pencapaiannya membutuhkan kontribusi dari berbagai 

                                                                                                                                 
73 Ibid., hlm. 143. 



 

 
 

program/kegiatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi yang 

baik agar dapat mencapai hasil yang baik.74 

 Karena pelaksanaan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, 

baik kepada masyarakat maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi 

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pertanggungjawaban pelayanan publik meliputi:75 

1. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik 

 a. Dapat dilihat melalui: tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, 

kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan 

kebijakan atau peraturan perundang-undangan), dan kedisiplinan; 

 b. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar atau 

Akta/Janji Pelayanan Publik yang telah ditentukan; 

 c. Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit 

pelayanan instansi pemerintah. Apabila terdapat 

kekurangan/ketidaksesuaian dalam pencapaian standar, maka harus 

dilakukan perbaikan; 

 d. Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik 

harus diberikan kompensasi kepada penerima layanan; 

 e. Masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan secara 

berkala sesuai dengan mekanisme yang berlaku; dan 

                                                
74  Ibid., hlm. 3-4. 
75 Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Op.cit., hlm. 216-218. 



 

 
 

 f. Dapat bertanggungjawab apabila terjadi kerugian dalam pelayanan publik 

atau jika pengaduan masyarakat tidak mendapat respon sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan. 

2. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik 

 a. Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan; serta 

 b. Pengaduan masyarakat yang terkait dengan ketidaksesuaian biaya pelayanan 

publik harus ditangani oleh petugas/pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat 

Keputusan/Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang. 

3. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik 

 a. Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan; 

 b. Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan; serta 

 c. Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat, dan sah. 

 

1.8 Metode Penelitian 

 Metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu metode 

penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mix-methods (campuran kualitatif dan 

kuantitatif). Dalam buku Creswell disebutkan bahwa tiap-tiap metode memiliki 

titik tekannya sendiri dan suatu pendekatan penelitian selalu melibatkan asumsi-

asumsi filosofis atau metode-metode atau prosedur-prosedur yang tidak sama 

antara satu dengan yang lainnya. 



 

 
 

1.8.1 Desain Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan di Unit Pelayanan Satu Atap Kota Surabaya ini 

menggunakan penelitian kualitatif. Mengacu pada pengertian dalam buku John W. 

Creswell yang berjudul Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, 

Kuantitatif, dan Campuran, yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif 

adalah sebuah sarana untuk menggali dan memahami makna yang berasal dari 

individu dan kelompok mengenai masalah sosial atau masalah individu. Proses 

penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang sudah muncul; 

mengumpulkan data menurut ranah (setting) partisipan; menganalisis data secara 

induktif; mengelola data dari yang spesifik menjadi tema umum; dan membuat 

penafsiran mengenai makna di balik data. Laporan tertulis akhir memiliki struktur 

penulisan yang fleksibel.76 

 Tipe penelitian menggunakan tipe deskriptif, karena pada penelitian ini 

berupaya menggambarkan dan memahami fenomena yang sedang terjadi, yang 

pada akhirnya memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena yang 

diteliti. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian interpretatif, yang di 

dalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus 

menerus dengan para partisipan. Keterlibatan itulah yang nantinya memunculkan 

serangkaian masalah strategis, etis, dan personal dalam penelitian. Output dari 

pendekatan kualitatif adalah deskripsi (narasi) yang menggambarkan kepuasan 

ataupun ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang telah diterima. 

                                                
76 John W. Creswell, Op.cit., hlm. 330. 



 

 
 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

bersifat kualitatif dan bertujuan untuk dapat menghasilkan suatu fokus penelitian, 

yakni menentukan atau membatasi masalah-masalah yang diteliti di lapangan, 

seperti mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang muncul dalam 

pengimplementasian SSW serta kepuasan masyarakat terhadap layanan SSW 

sebagai perwujudan akuntabilitas publik UPTSA Kota Surabaya. 

 

1.8.2 Populasi dan Sampel 

1.8.2.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan setelah itu ditarik kesimpulannya.77 Secara lebih singkat, 

populasi diartikan sebagai keseluruhan objek penelitian.78 Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat kota Surabaya sebagai pengguna SSW. 

 

1.8.2.2 Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang diteliti.79 Namun, 

meskipun sampel hanya sebagian dari populasi, kesimpulan penelitian yang 

diperoleh harus dapat menggambarkan populasi karena sampel dianggap 

representasi dari populasi. Adapun sampel dari penelitian ini adalah masyarakat 

kota Surabaya sebagai pengguna SSW. 

                                                
77 Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan ke-22, Bandung: 

Alfabeta CV, hlm. 215. 
78 Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI) 

Cetakan ke-13, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 130. 
79 Ibid., hlm. 131. 



 

 
 

1.8.3 Teknik Pengambilan Sampel 

 Pencarian informan dalam penelitian ini secara kualitatif dilakukan dengan 

menggunakan salah satu teknik non-probability sampling, yakni purposive 

sampling (pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan 

tertentu/adanya tujuan tertentu)80 untuk memperoleh key informants (orang yang 

terpercaya dan benar-benar memahami permasalahan penelitian) sehingga 

memungkinkan peneliti mempelajari beberapa isu sentral sesuai dengan tujuan 

penelitian. Adapun metode purposive sampling ini dipilih karena memiliki 

kelebihan dalam pemilihan kasus-kasus yang kaya informasi (information rich 

cases) untuk studi mendalam dan dapat digunakan untuk membandingkan apabila 

terjadi perbedaan. 

 Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode snowball, yakni 

mengidentifikasi kasus-kasus tertentu melalui sejumlah orang yang dihubungi 

secara berangkai. Maksudnya adalah awalnya sampel ditentukan dalam jumlah 

sedikit, namun apabila data dirasa kurang memuaskan maka peneliti akan mencari 

orang lain lagi yang dianggap lebih memahami konteks penelitian. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan sumber data tambahan. 

 Dalam penelitian ini besarnya sampel diambil berdasarkan perhitungan 

sampel dengan rumus Frank Lynch sebagai berikut. 

 

 

 

                                                
80 Sugiyono, Op.cit., hlm. 218-219. 
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Keterangan: 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

z = Nilai Variabel Normal 

 1. Nilai variabel normal (2,58) untuk tingkat kepercayaan 99% 

 2. Nilai variabel normal (1,96) untuk tingkat kepercayaan 95% 

 3. Nilai variabel normal (1,65) untuk tingkat kepercayaan 90% 

p = Harga Patokan Tertinggi (0,50) 

d = Sampling Error 

 1. 0,01 untuk z = 2,58 

 2. 0,05 untuk z = 1,96 

 3. 0,10  untuk z = 1,65 

 Berdasarkan rumus di atas, maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

N = 3.342.627 (data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya 

per 31 Desember Tahun 2017) 

z = 1,65 maka d = 0,10 

p = 0,50 

n =  
!"#.%('(%)

!*#+"#.%	('(%)
 

 = 
-.-./.0/1	(',03)#.4,34('(4,34)

-.-./.0/1	(4,'4)#+',03#.4,34	('(4,34)
 



 

 
 

 = 
-.-./.0/1	(/,1//3)	.		4,/3

-.-./.0/1	(4,4')	+	/,1//3	.		4,/3
 

 = 
5.'44.-4/,4'	.		4,/3
--../0,/1	+	4,0640/3

 

 = 
/./13.413,3
--../0,5340

 

 = 68,061 

 Maka, dari 68 jumlah yang didapatkan, peneliti menetapkan sampel 

penelitian ini sebanyak 70 orang penduduk kota Surabaya pengguna SSW (hasil 

pembulatan). 

 

1.8.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian dapat dikatakan sebagai pedoman untuk mencari tahu 

tentang apa yang diteliti (dapat berupa pertanyaan wawancara, kuesioner, 

checklist, dan pedoman dokumentasi). Terdapat dua hal utama yang dapat 

mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yakni kualitas instrumen penelitian dan 

kualitas pengumpulan data. Dapat dikatakan bahwa apabila instrumennya baik, 

maka akan menghasilkan data yang benar dan kesimpulan yang sesuai dengan 

kenyataan. Dalam penelitian kualitatif, instrumen dikembangkan setelah peneliti 

telah mempelajari permasalahan penelitian dengan jelas.81 

 

 

 

                                                
81 Ibid., hlm. 222-223. 



 

 
 

1.8.5 Situs Penelitian 

 Penelitian ini dalam pelaksanaannya berlokasi di Kota Surabaya, 

khususnya di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya dan Pemerintah 

Kota Surabaya atau beberapa SKPD yang terkait lainnya. Alasan mengapa peneliti 

memilih Kota Surabaya sebagai situs penelitian adalah karena Surabaya 

merupakan lokasi di mana Surabaya Single Window (SSW) dilaksanakan. Seperti 

yang telah disebutkan, SSW merupakan sistem perizinan terintegrasi berbasis 

elektronik yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Selain itu, adanya 

antusiasme masyarakat yang sangat besar terhadap penerapan SSW karena 

aplikasi atau sistem ini dinilai benar-benar memudahkan akses masyarakat 

terutama masyarakat yang sibuk dan terkendala waktu disertai dengan adanya 

hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan SSW. 

 Melihat hal tersebut, maka Kota Surabaya digunakan sebagai situs 

penelitian ini untuk dapat mendeskripsikan kinerja implementasi SSW di Kota 

Surabaya menggunakan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja 

implementasi menurut van Meter dan van Horn yang dalam prosesnya dapat 

mengidentifikasi hambatan apa saja yang ada dalam implementasi SSW serta 

melihat kepuasan masyarakat terhadap layanan SSW sebagai perwujudan 

akuntabilitas publik UPTSA Kota Surabaya. 

 

1.8.6 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian merupakan informan yang akan dimintai keterangan 

dalam penelitian ini yang merupakan orang-orang yang bertugas di Unit 



 

 
 

Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya dan beberapa SKPD yang terkait 

lainnya yang mengoperasionalisasikan Surabaya Single Window (SSW), serta 

beberapa masyarakat kota Surabaya yang pernah mengurus perizinan 

menggunakan SSW (sesuai jumlah sampel yang telah ditetapkan). Pada akhirnya 

peneliti membuat analisis terhadap data yang diperoleh secara kualitatif. 

 

1.8.7 Jenis Data 

 Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data yang berupa 

dokumen, arsip, dan data yang telah ada sebelumnya untuk mengamati kinerja 

implementasi Surabaya Single Window (SSW). Juga dilakukan dengan mencatat 

hasil wawancara dengan responden atau key informants yang 

mengoperasionalisasikan sistem SSW di kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu 

Atap Kota Surabaya serta memberikan lembar kuesioner kepada pengguna SSW 

untuk menjawab rumusan masalah. 

 

1.8.8 Sumber Data 

 Dalam penelitian ini, sumber data dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, 

yaitu sebagai berikut. 

a. Sumber Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama baik yang 

berupa observasi, wawancara, atau hasil kuesioner. Terkait permasalahan yang 

ingin diteliti, maka data yang dimaksud diperoleh dari kalangan birokrat seperti 

yang bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 



 

 
 

Kota Surabaya, Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya (yang 

diwakili oleh beberapa SKPD), serta masyarakat kota Surabaya yang 

menggunakan fasilitas SSW. 

b. Sumber Data Sekunder 

 Adapun untuk data sekunder peneliti mengambil referensi dari luar seperti 

buku, laporan, jurnal, internet, serta media massa cetak dan elektronik yang 

berhubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

1.8.9 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting.82 Teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni: 

a. Observasi 

 Melalui proses observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari 

perilaku tersebut.83 Hal ini berarti peneliti dapat melihat apa saja yang menjadi 

kendala/permasalahan di situs penelitian dan dapat menjadi dasar untuk 

menganalisis alternatif solusi yang seharusnya dilakukan dan/atau yang telah 

dilakukan di situs penelitian untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mengamati segala sesuatu 

terkait variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja pengimplementasian SSW  

                                                
82 Ibid., hlm. 224. 
83 Ibid., hlm. 226. 



 

 
 

yang kemudian berdampak pada peningkatan akuntabilitas Unit Pelayanan 

Terpadu Satu Atap Kota Surabaya menurut tanggapan masyarakat. 

b. Wawancara 

 Wawancara merupakan pertemuan antara peneliti dan narasumber (dalam hal 

ini key informants) untuk mendapatkan data-data penelitian yang diinginkan. 

Melalui proses ini, peneliti akan melakukan komunikasi (tanya jawab) 

langsung berhadap-hadapan (face to face interview) atau melalui telepon 

dengan subjek penelitian. 

c. Kuesioner/Angket 

 Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh informasi dari responden terkait hal-hal yang mereka 

ketahui beserta data-data pribadi mereka yang dianggap penting untuk 

penelitian.84 Kuesioner biasanya berupa daftar pertanyaan tertulis yang 

diberikan kepada responden yang dianggap memahami permasalahan 

penelitian sehingga dapat dijadikan sumber data. Kuesioner atau angket dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait pengaruh 

implementasi SSW terhadap tingkat akuntabilitas Unit Pelayanan Terpadu Satu 

Atap Kota Surabaya menurut masyarakat. 

d. Dokumen/Studi Dokumenter 

 Studi dokumenter merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara agar lebih kredibel.85 Hal ini berupa pengumpulan data melalui 

dokumen tertulis maupun tak tertulis seperti buku literatur, peraturan dan 

                                                
84 Suharsimi Arikunto, Op.cit., hlm. 151. 
85 Sugiyono, Op.cit., hlm. 240. 



 

 
 

kebijakan, buku akademis, atau dokumentasi publik (seperti koran, makalah, 

gambar, elektronik, dan laporan kantor) serta referensi lainnya yang sesuai 

dengan bidang yang diteliti dan membaca dokumen yang berhubungan dengan 

kajian penelitian. 

 

1.8.10 Analisis dan Interpretasi Data 

 Data dikumpulkan dengan beberapa cara (observasi, kuesioner, 

wawancara) dan harus diolah terlebih dahulu atau disusun secara sistematis 

sehingga data yang akan dihasilkan akan lebih mudah dipahami.86 Data yang 

nantinya akan dianalisis adalah seluruh data baik data hasil wawancara, studi 

dokumenter, observasi, maupun hasil kuesioner yang telah diberikan kepada 

responden. Adapun teknik lain yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data 

yang didasarkan pada analisis data di lapangan model Miles and Huberman adalah 

menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Setelah 

menganalisis data, dilanjutkan dengan validasi data kualitatif dengan cara 

triangulasi yang dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan 

informasi antara informan yang satu dengan informan lainnya. 

 

1.8.11 Kualitas Data (Good Criteria) 

 Tahapan selanjutnya setelah melakukan analisis dan interpretasi data 

adalah tahap verifikasi, yakni validasi dan reliabilitas.  Validitas dalam penelitian 

kualitatif adalah beberapa prosedur (yakni pengujian ulang peserta, triangulasi 

                                                
86 Ibid., hlm. 244. 



 

 
 

data yang berupa angka-angka) yang digunakan peneliti kualitatif untuk 

memaparkan akurasi temuan yang mereka dapatkan dan meyakinkan pembaca 

terhadap akurasi tersebut.87 Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat 

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.88 Kemudian 

reabilitas berarti bahwa berapa pun skor pada item yang berada dalam sebuah 

instrumen, skor tersebut secara internal memiliki konsistensi tetap stabil dari 

waktu ke waktu (dengan menguji dan melakukan korelasi dengan uji ulang), dan 

apakah ada konsistensi dalam uji administrasi dan penetapan skor. 

 Adapun untuk memastikan validasi internal, peneliti menerapkan beberapa 

strategi, yaitu sebagai berikut. 

a. Uji Kredibilitas (Member checking) 

 Informan akan mengecek seluruh proses analisis data. Tanya jawab bersama 

informan terkait dengan hasil interpretasi peneliti tentang realitas dan makna 

yang disampaikan informan akan memastikan nilai kebenaran sebuah data. 

b. Triangulasi data 

 Triangulasi dilakukan dengan cross-check jawaban dari berbagai informan atau 

dapat juga diperbandingkan dengan fakta atau data yang diperoleh dari 

lapangan. Oleh karena itu, untuk menjamin validasi dalam penelitian ini, maka 

jawaban dari informan yang satu dengan informan yang lainnya akan dilakukan 

cross-check dengan cara menanyakan ulang tentang fokus yang sama pada 

informan yang berbeda untuk menemukan jawaban atau informasi yang benar-

                                                
87 John W. Creswell, Op.cit., hlm. 355. 
88 Sugiyono, Op.cit, hlm. 268-269. 



 

 
 

benar sahih atau mencapai titik jenuh. Dalam cross-check ini juga akan 

dibandingkan antara informasi dari wawancara mendalam dengan data yang 

ditemukan dalam dokumen atau observasi di lapangan. 

 Sementara itu, untuk memastikan validasi eksternal dalam penelitian ini, 

strategi utama yang diterapkan oleh peneliti adalah menyediakan deskripsi-

deskripsi yang padat dan rinci sehingga setiap orang yang membaca penelitian ini 

akan memiliki perbandingan yang baik serta informasi yang jelas dan mendalam. 


