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Mispersepsi Berinovasi Administrasi Negara di Daerah
Rati Sumanti

P

eran

seorang

leader

sangat

perubahan dari sesuatu hal, baik yang

dibutuhkan untuk memotivasi

bersifat

inkremental

pegawainya melakukan inovasi.

sedikit),

maupun

Leader

yang

inovatif

harus

bersifat radikal

(sedikit

demi

perubahan

yang

Penemuan pesawat

menghargai

dan

terbang adalah sebuah inovasi yang

kekayaan

ide,

radikal, karena memang belum ada

setiap

sebelumnya. Namun ada juga sebuah

pegawainya sehingga membuka jalan

penemuan yang merupakan kombinasi

bagi pegawainya untuk berinovasi. Kata

dari dua hal yang lama menjadi sesuatu

”inovasi” memiliki banyak pengertian

yang baru. Contohnya adalah pisau

yang

Ancok

cukur pria yang dimulai dengan satu

Psikologi

pisau dan sekarang memiliki tiga atau

Kepemimpinan dan Inovasi disebutkan

empat pisau dan mobil yang secara

bahwa inovasi adalah suatu proses

konsisten diperbarui dengan fitur baru

memikirkan dan mengimplementasikan

dan teknologi.

menghormati,
memanfaatkan
pengalaman

serta

perspektif

berbeda-beda.

(2012),

dalam

Menurut

bukunya

pemikiran sehingga menghasilkan hal

Dalam

Kamus

Besar

Bahasa

baru berbentuk produk, jasa, proses

Indonesia (KBBI) didefinisikan bahwa

bisnis, cara baru, kebijakan dan lain

inovasi

sebagainya.

penemuan baru yang berbeda dari yang

Sedangkan

menurut

Mckeown

(2008), inovasi adalah suatu bentuk

adalah

pembaharuan,

atau

sudah ada atau yang sudah dikenal
sebelumnya

(gagasan,

metode,
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alat). Inovasi berbeda dengan penemuan

organisasi

(invention/

penyelenggaraan

discovery)

yang

hanya

publik

yang

melakukan

pemerintahan

dan

menghasilkan pengetahuan (knowledge)

pelayanan publik kepada masyarakat.

baru. Inovasi merupakan sebuah proses

Memang

transformasi

organisasi

yang

memberikan

nilai

jika

dibandingkan

swasta,

dengan

inovasi

pada

tambah sehingga menghasilkan produk

organisasi publik masih jauh tertinggal.

baru, baik berupa barang, jasa, sistem,

Hal ini tentunya tidak terlepas dari

dan sebagainya. Berdasarkan definisi

budaya

inovasi yang dipaparkan di atas, dapat

mempengaruhi

disimpulkan bahwa inovasi bertujuan

para pelaku birokrasi dan beberapa

memecahkan

permasalahan

permasalahan lainnya.

dihadapi

untuk

kualitas

serta
hidup

yang

selama

ini

kurangnya

yang

kreativitas

Berinovasi pada organisasi publik

meningkatkan
dengan

khususnya sektor pemerintahan disebut

memanfaatkan segala daya dan upaya

sebagai ”inovasi administrasi negara.”

serta

Inovasi yang kini semakin digalakkan di

sumber

sehingga

manusia

birokrasi

daya

dapat

yang

dimiliki

berkontribusi

bagi

kemaslahatan masyarakat.

daerah-daerah

baik

provinsi,

kabupaten/kota sampai desa ternyata

Secara awam jika kita mendengar

digadang-gadang

salah

faktor

benak kita adalah suatu penemuan

berbagai permasalahan yang selama ini

baru

menjerat

belum

pernah

ada

untuk

satu

kata “inovasi” maka yang terbayang di
yang

penting

sebagai

birokrasi

mengatasi

kita.

Inovasi

sebelumnya. Penemuan yang berawal

administrasi negara merupakan solusi

dari

dan

terbaik yang harus ditempuh bagi para

membutuhkan biaya besar serta hanya

pelaku birokrasi di daerah agar mampu

bisa

meningkatkan

proses
dilakukan

panjang,
oleh

rumit

inovator,

para

daya

saing

sehingga

profesor dan ilmuan yang sudah banyak

dapat memajukan daerahnya. Selain

melakukan penelitian. Persepsi umum

itu, keharusan berinovasi juga telah

ini

diamanatkan

dalam

ternyata berinovasi itu mudah, murah

Nomor

Tahun

dan bisa dilakukan oleh siapa saja.

Pemerintahan Daerah pada Pasal 386

tidak

selamanya

benar,

karena

Persepsi ini tidak hanya berlaku

ayat

(1)

23

Undang-Undang
2014

tentang

yang

menyebutkan

bahwa

rangka

peningkatan

kinerja

bagi organisasi swasta saja akan tetapi

“dalam

juga

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

dapat

diaplikasikan

pada
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Pemerintah Daerah dapat melakukan

urusan

inovasi”.

dilakukan dimana saja, kapan saja

Upaya ini dilakukan untuk

memberikan

legitimasi

hukum

bagi

dan

tertentu.

untuk

Inovasi

urusan

dapat

apa

saja.

aparatur sipil negara di daerah sehingga

Berinovasi sangat dibutuhkan tidak

bisa mengakselerasi kreativitas daerah

terbatas

untuk

swasta saja tetapi yang tidak kalah

berinovasi

sehingga

dapat

memajukan daerahnya.
Meskipun

hanya

pada

organisasi

penting juga pada organisasi publik

demikian,

masih

yang

notabene

memiliki

fungsi

banyak tantangan yang dihadapi oleh

pelayanan

kepada

masyarakat.

pemerintah

Organisasi

publik

juga

daerah

dalam

tidak

melaksanakan inovasi tersebut. Adanya

terbatas hanya di tingkat pusat saja

anggapan

tetapi

bahwa

berinovasi

itu

juga

berinovasi

sangat

merupakan hal yang tidak wajar, tidak

dibutuhkan bagi organisasi publik

disukai bahkan cenderung dihindari

di setiap level baik di pemerintah

sehingga berdampak pada rendahnya

provinsi,

keinginan setiap pegawai ASN di daerah

pedesaan.

untuk berinovasi terutama dalam hal

Hal

pelaksanaan

dilakukan

fungsinya

sebagai

kabupaten/kota

paling

mudah
agar

sampai

yang

dapat

muncul

ide-ide

pelaksana kebijakan publik, pelayan

inovasi adalah membiasakan diri

publik serta perekat dan pemersatu

kita untuk memperhatikan segala

bangsa. Anggapan tersebut sebenarnya

sesuatu yang ada di sekitar kita,

adalah pemahaman yang keliru. Penulis

baik dari yang kecil maupun besar,

disini menyebutnya sebagai mispersepsi

karena inspirasi seringkali muncul

dalam berinovasi administrasi negara.

dari hal-hal tak terduga yang luput

Ada tiga mispersepsi umum dalam

dari pengamatan kita. Salah satu

berinovasi administrasi negara yang sering

contoh

inovasi

terjadi di daerah yaitu:

berdampak

1. Mispersepsi bahwa berinovasi itu

gallery.

sederhana

yang

luas

adalah

learning

Learning

gallery

berawal

sulit.

dari ide sederhana memanfaatkan

Berinovasi itu sebenarnya bukanlah

dinding kantor atau ruangan yang

hal

kosong untuk ditempel kata-kata

yang

terlalu

sulit

untuk

dikerjakan karena berinovasi tidak

motivasi

terikat

pegawai ASN yang bekerja di kantor

ruang,

waktu

maupun

yang

dapat

menggugah
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tersebut maupun orang-orang yang

akan ada pertukaran pengetahuan

melihat kata-kata motivasi tersebut.

dan infomasi yang bermanfaat bagi

Tanpa disadari kata-kata motivasi

setiap pegawai.

itu dapat terinternalisasi ke dalam

Dalam

pelaksanaan

diri

setiap

pegawai

pegawai

dan

besar

dapat

dalam

pelaksanaan

kemungkinan

diimplementasikan
tugas

pokok

inovasi

dapat

ini,

menjadi

informan yang berbagi ilmu dan
pengalaman

baik ketika pegawai

dan fungsi setiap pegawai ASN.

tersebut

Meskipun demikian, penelitian dan

pendidikan dan pelatihan maupun

pengembangan

ketika benchmarking ke

tetap

terhadap

inovasi

dibutuhkan

menguatkan

dan

untuk

mengikuti

daerah

kegiatan
daerah-

yang

maju

meningkatkan

perkembangannya. Kegiatan diskusi

kualitas produk inovasi. Tujuannya

ilmiah ini secara tidak langsung

agar setiap produk inovasi yang

dapat

dihasilkan

pengembangan kompetensi pegawai

dapat

dipelajari

dan

dijadikan

direplikasi oleh daerah-daerah lain

secara

internal

yang masih membutuhkan.

menghemat

indikasi
yang

dapat

besarnya

biaya

pengembangan pegawai yang harus
2. Mispersepsi bahwa berinovasi itu
mahal.

oleh

SKPD

yang

bersangkutan.

Persepsi bahwa berinovasi itu mahal
tidak

dikeluarkan

selamanya

benar

karena

3. Mispersepsi bahwa berinovasi itu
hanya bisa dilakukan oleh seorang

inovasi tidak harus berbiaya mahal

leader.

bahkan bisa dilakukan zero cost dan

Selama ini ada mispersepsi umum

inovasi berbiaya mahal belum tentu

yang sering kita dengar bahwa ide

juga lebih baik dari inovasi rendah

inovasi harus berasal dari seorang

biaya. Contoh inovasi yang tidak

leader yang memiliki motivasi kuat

berbiaya (zero cost) adalah dengan

dan

membangun kelompok diskusi di

melakukannya.

setiap

seringkali

SKPD.

Inovasi

tersebut

konsistensi

tinggi

untuk

Mispersepsi

menjadi

jebakan

ini
yang

banyak memberikan manfaat bagi

mengakibatkan

ketidakberlanjutan

organisasi karena dengan adanya

inovasi tersebut. Lebih parah lagi

diskusi ilmiah di setiap SKPD maka

Buletin Akselerasi Kinerja I-2017 |

4

dapat mengakibatkan keengganan

membuka jalan bagi pegawainya untuk

pegawai untuk melakukan inovasi.

berinovasi. Pada intinya, leader adalah

Setiap pegawai memiliki hak dan

aspek

kesempatan

yang

sama

untuk

berinovasi, namun bukan berarti tanpa

melakukan

inovasi

dan

menjadi

adanya seorang leader maka inovasi

dengan

dinamika

inovator

sesuai

profesi

dan

kemampuannya

karena itu berinovasi harus menjadi

masing-masing.

Karena

pada

budaya yang melekat pada diri setiap

dasarnya

manusia

telah

pegawai,

dikaruniai
untuk

kemampuan
mengeluarkan

siapapun yang menjadi innovator maka

yang

Sumanti)

demikian

dimana

Dengan

peluang untuk

mengatasi masalah tersebut. Karena
sejatinya setiap upaya yang bernilai
positif dan memberi kemanfaatan
orang

disebut

banyak

sebagai

akan

tetap

berjalan.

(Rati

masalah,

melakukan inovasi sebagai upaya

bagi

organisasi.

ide-ide

masalah

maka terbukalah

maupun

Oleh

Sehingga siapapun yang menjadi leader,
inovasi

ada

leader

keniscayaan.

berfikir

terutama dalam memecahkan setiap
ada.

sebuah

dalam

seorang

setiap

menjadi

penting

maka

inovasi.

dapat

REFERENSI
Ancok, Djamaludin, 2012. Psikologi
Kepemimpinan dan Inovasi. Jakarta :
Erlangga.
Mckeown, D, 2008. The Truth About
Innovation.
New
York
:
Pearson/Financial
Times.

Namun

yang terpenting adalah kemauan
untuk

mengimplentasikannya

dengan aksi nyata sehingga menjadi
sebuah karya inovasi.
Peran

seorang

dibutuhkan

untuk

leader

sangat

memotivasi

pegawainya melakukan inovasi. Leader
yang

inovatif

menghargai
kekayaan

harus
dan

ide,

menghormati,
memanfaatkan

pengalaman

serta

perspektif setiap pegawainya sehingga
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Undang-Undang Desa tahun
2014 mengamanatkan peningkatan
partisipasi masyarakat dalam setiap
kegiatan
pembangunan
dea.
Pelibatakan
masyarakat
dapat
meningkatkan
efektivitas
dan
efisiensi pelayanan publik di desa.
Dalam teori desentralisasi, pelibatan
masyarakat
memungkinkan
penyediaan barang dan jasa publik
secara tepat sehingga sumber daya
pemerintah tidak terbuang sia-sia
akibat
over
supply.
Pelibatan
masyarakat
juga
dapat
meningkatkan
akuntabilitas
penyelenggaraan desa karena semua
aktor memiliki peran penting dalam

memonitoring
kegiatan desa.

dan

mengevaluasi

Pelibatan
masyarakat
bukanlah perkara yang mudah
mengingat
adanya
tantangantantangan yang selalu muncul
dalam upaya pelibatan masyarakat
di dalam pembangunan. Tinggi atau
rendahnya keterlibatan masyarakat
dapat dipengaruhi oleh karakteristik
desa maupun karakteristik individu.
Salah
satu
faktor
yang
mempengaruhi
keterlibatan
masyarakat di dalam kegiatan desa
adalah kepercayaan. Rendahnya
kepercayaan
terhadapproses
pemerintahan akibat trauma yang
berkepanjangan
menyebabkan
masyarakat
menjadi
resisten
terhadap kegiatan-kegiatan di desa.
Pelibatan hanya dianggap sebagai
kegiatan yang tidak memiliki tujuan
dan capaian yang jelas. Bahkan,
sebagian masyarakat menganggap
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pelibatan masyarakat hanya menjadi
syarat formal yang harus dipenuhi
pemerintah desa dalam mengambil
keputusan.
Selain
itu,
pelibatan
masyarakat juga dipengaruhi oleh
faktor individu, seperti tingkat
pendidikan dan jenis kelamin.
Masyarakat
yang
berpendidikan
tinggi lebih cenderung terlibat dalam
kegiatan-kegiatan desa yangbersifat
rapat, sedangkan untuk kegiatankegiatan
yang
membutuhkan
kotribusi fisik secara langsung
cenderung tidak terlibat. Selain itu,
wanita
juga
memiliki
tingkat
partisipasi yang rendah dalam
kegiatan-kegiatan desa.
Oleh sebab itu, perlu adanya
upaya
untuk
meningkatkan
partisiasi masyarakat dalam

kegiatan-kegiatan
desa.
Bentuk
pelibatan yang banyak mengambil
waktu dan tenaga harus mampu
dikurangi atau bahkan dihilangkan
sehingga
masyarakat
menjadi
tertarik terlibat dalam kegiatan desa.
Pelibatan masyarakat dapat
ditingkatkan dengan pengenalan
inovasi di masyarakat. Inovasi
memungkinkan komunikasi antar
Pemerintah dan masyarakat lebih
efisien dan efektif. Salah satu inovasi
yang
dapat
dilakukan
dengan
memanfaatkan teknologi informasi
seperti pembangunan website dan
aplikasi berbasis online (daring).
Website memungkinkan pemerintah
menyampaikan
informasi
tanpa
batas waktu dan jarak. Masyarakat
dapat
mengkases
informasi
dimanapun dan kapanpun.
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Selain website, membangun
aplikasi yang dapat digunakan
untuk menginformasikan kegiatan
realtime juga menjadikebutuhan.
Pada masyarakat yang memiliki
tingkat kesibukan yang tinggi,
pelibatan masyarakat harus mampu
dilakukan
tanpa
tatap
muka.
Masukan
dalam
rapat
desa,
misalnya, harus mampu dilakukan
tanpa
terlibat
langsung.
Jika
membangun
aplikasi
terlalu
dianggap
mahal,
maka
opsi
pemanfaatan aplikasi yang populer
dapat menjadi opsi inovasi.
Beberapa desa di Indonesia
telah memanfaatkan aplikasi daring
yang ada untuk meningkatkan
pelibatan masyarakat. Salah satu
aplikasi
yang
menjadi
media
komunikasi
masyarakat
adalah
aplikasi whatsapp group (WAG).
Walaupun
terlihat
sederhana,
pemanfaatan WAG terbukti mampu
meningkatkan
keterlibatan
mayarakat di kegiatan desa. Paling
tidak, masyarakat terinformasikan
terkait kegiatan-kegiatan di desa.
Tanpa perlu membangun hal-hal
sulit, WAG dapat menjadi solusi
terbaik
untuk
membangun
komunikasi antar masyarakat desa.
Selain
WAG,
membangun
akun Facebook yang menarik untuk
desa adalah opsi yang visible. Selain
gratis, FB juga dengan mudah
menghubungkan
akun-akun
FB
masyarakat dengan akun desa.

Sebuah
langkah
yang
cukup
menjanjikan karena FB memiliki
banyak fitur seperti sharing photo,
dokumen, bahkan chatting.
Salah
satu
daerah
yang
sukses
memanfaatkan
internet
dalam
menjalankan
pemerintah
daerah adalah Banyuwangi. Wilayah
yang luas menjadi berkah bagi
Banyuwangi
sekaligus
menjadi
tantangan
dalam
memberikan
pelayanan.
Contohnya
ketika
seorang warga desa ingin mengurus
dokumen kependudukan ke kota,
mereka harus menempuh perjalanan
sampai dua jam. Tantangan inilah
yang
kemudian
membuat
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
melirik
pemanfaatan
teknologi
informasi.
Pada bulan Mei 2016, mereka
meluncurkan
program
Smart
Kampung. Melalui program ini,
Pemkab Banyuwangi berkomitmen
membangun infrastruktur jaringan
internet
yang
menghubungkan
seluruh
desa
di
Banyuwangi.
Kemudian, infrastruktur internet
tersebut
digunakan
untuk
melakukan layanan publik. Jadi
ketika
warga
ingin
mengurus
dokumen kependudukan, seperti
Kartu Keluarga, Surat Pernyataan
Miskin, atau Surat Keterangan
Catatan Kepolisian, mereka tidak
perlu datang ke kantor kecamatan
atau
kota
lagi.
Mereka
bisa
mengurus semua dokumen tersebut
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di kantor desa masing-masing,
sehingga lebih nyaman dan irit
waktu.
Akan tetapi beberapa pilihan
yang menjanjikan di atas bukan
dapat mudah dilakukan. Beberapa
desa masih memiliki akses internet
yang buruk. Jaringan pemerintah
dan swasta bahkan belum tersedia.
Oleh
sebab
itu,syarat
utama
pemanfaatan
aplikasi
dalam
pemerintah desa adalah ketersedian
jaringan internet di desa tersebut.
Jangan sampai akses belum dimiliki
oleh mayoritas masyarakat. Selain
itu, kecerdasan masyarakat juga
menjadi tantangan lain.
Akses
tanpa diikuti dengan literasi internet
yang sehat dapat menjadi masalah
sosial.

Strategi
Jitu
Banyuwangi
Mewujudkan Smart Kampung.
Akses
pada
https://infokomputer.grid.id/2
017/09/fitur/strategi-jitubanyuwangi-mewujudkansmart-kampung/.

Referensi
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Asnuddin.
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan
Dengan Pelibatan Masyarakat
Setempat. Jurnal Smartek, Vol
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Menghadirkan Budaya Melayani
Dewi Irmayanti Pane

A

capkali
kita
mendengar
kasus mengenai oknum
Pejabat Negara ataupun
oknum Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang
semena-mena
dengan
masyarakat. Berlagak seperti raja
yang
harus
dilayani.
Harus
diberikan
service
yang
memuaskan. Seperti kasus PNS
yang minta makan enak gratis di
jajaran PNS di Pemda DKI Jakarta
(2017), Mental yang seperti inilah
yang harus diubah. Tentu saja
mindset yang seperti itu justru
terbalik dengan fungsinya sebagai
seorang ASN. Maka penulis merasa
tergelitik untuk mengulas tentang
pengertian dari ASN dan juga tugas
pokok dan fungsinya.
Di dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, pengertian
ASN adalah profesi bagi pegawai

negeri
sipil
dan
pegawai
pemerintah
dengan
perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.
ASN
terdiri
dari
Pegawai Negri Sipil (PNS) dan
Pegawai
Pemerintah
dengan
Perjanjian Kerja (PPPK). Seorang
ASN mempunyai fungsi sebagai
pelaksana
kebijakan
publik,
pelayan publik dan perekat dan
pemersatu bangsa. Jadi ASN itu
adalah seorang “pelayan”. Pelayan
itu sendiri adalah orang yang
melayani. Dalam Kamus Besar
Bahasa
Indonesia
(KBBI)
pengertian dari melayani adalah
membantu menyiapkan (mengurus)
apa-apa
yang
diperlukan
seseorang. Dalam hal melayani
sudah seharusnya memberikan
pelayanan
terbaik
kepada
pelanggannya yaitu masyarakat.
Sebagai seorang ASN sudah
barang tentu akan dituntut untuk
melakukan tugas sebagaimana
Buletin Akselerasi Kinerja I-2017 |
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mestinya. Dalam hal pelayanan
publik tentu sebaiknya seorang
ASN
wajib
bekerja
secara
professional, menjaga integritas,
berkualitas, bebas dari intervensi
politik, serta bersih dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dalam
menentukan
apakah
pelayanan publik yang dilakukan
seorang ASN ataupun atas nama
Lembaga/Organisasinya
sudah
dilakukan secara prima, tentu
perlu kajian yang terus menerus.
Selain itu perlu diberikan juga
standard pelayanan prima yang
seperti apa yang diharapkan oleh
masyarakat.
Karena
keluhan
masyarakat belakangan ini justru
meningkat terkait oknum yang
masih suka “nakal” di lapangan.
Untuk jasa perizinan misalnya,
masih
banyak
oknum
yang
melakukan
pungli.
Dengan
seringnya
melihat
kenyataan
seperti ini maka pelayanan prima
dalam pelayanan publik yang
paling tepat adalah pelayanan
terbaik pemerintah dan dapat
memuaskan masyarakat. Sehingga
masyarakat tidak lagi mempunyai
stigma negative menyangkut ASN
dan birokrasi pemerintahan.
Bagaimana
menumbuhkan
budaya sebagai “pelayan” bukan
lagi dilayani? Perlu dilakukan
revolusi mental kepada semua ASN
yang terkait dengan pelayanan
dengan masyarakat baik langsung
maupun tidak langsung. Beberapa

hal sederhana yang bisa dilakukan
agar pelayanan lebih maksimal,
antara lain:
1. Mengawali niat ikhlas dalam
menjalankan pekerjaan sebagai
seorang ASN.
2. Mengutamakan
stakeholder/masyarakat,
dilakukan dengan memberikan
suatu
kemudahan
dan
kenyaman kepada pelanggan,
mengutamakan
pelanggan
eksternal dari pada pelanggan
internal dan mengutamakan
pelanggan langsung dari pada
pelanggan tidak langsung.
3. Memangkas
Birokrasi
yaitu
pelayanan yang berlangsung
dengan tertib dan lancar di mata
pelanggan,
meskipun
sebenarnya proses pelayanan
itu melibatkan beberapa unit
kerja yang berbeda. Alangkah
baiknya proses pelayanan tidak
lagi ribet dan berulang seperti
benang kusut.
4. Sikap melayani dari hati, dalam
melayani
stakeholder/masyarakat sikap
dan perilaku seorang ASN
haruslah baik. Artinya bahwa
meskipun sarana dan prasarana
pelayanan sangat baik, tapi
biasanya sikap dan perilaku
pelayanan oleh seorang ASN
merupakan penilaian yang tidak
dapat diabaikan. Apalagi di era
digital seperti sekarang ini. Baik
atau buruknya seorang pegawai
dapat
langsung
di
dokumentasikan dan di viralkan
melalui sosial media. Yang tentu
saja bisa memberikan efek
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positif ataupun negatif bagi
sebuah lembaga/organisasi.
5. Memberikan pelayanan cumacuma, bahwa seorang ASN
sudah di gaji dan diberikan
“penghargaan” oleh negara. Jadi
tidak
lagi
membebani
masyarakat dengan biaya-biaya
diluar tarif resmi ataupun
sekedar bingkisan terima kasih.
6. Meyakini dalam diri bahwa
dengan memaksimalkan potensi
yang ada, bekerja rajin dan
jujur,
maka
kita
akan
mendapatkan apa yang pantas
kita dapatkan.
7. Melakukan
perbaikan
yang
berkelanjutan dan berinisiatif
tinggi, bahwa pelayanan yang
diberikan kepada pelanggan
perlu selalu berkembang sesuai
zaman dan diperbaharui agar
sesuai juga dengan tuntutan
kebutuhan
pelanggan
yang
semakin tinggi dan beragam.

Referensi
http://www.newsjs.com/url.php?p=
http://metro.news.viva.co.id/news/
read/935727-djarot-masih-adapns-yang-minta-makan-enak-gratis
diakses pada tanggal 6 September
2017

Mengingat krisis kepercayaan
dari masyarakat yang semakin
rendah, tuntuan untuk merevolusi
mental para ASN terasa menjadi
berat. Akan tetapi saat inilah waktu
yang tepat untuk membuktikan
kepada masyarakat bahwa seorang
ASN mampu untuk berubah. Tanpa
harus ada unsur paksaan dari
atasan atau karena ada ancaman.
Tentu saja dengan dukungan dari
masyarakat semua “cap jelek” akan
seorang ASN bisa dihilangkan satu
persatu.
Demi
memajukan
pelayanan
dan
menjaga
citra
bersama.
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Menggagas
Inovasi Melalui Laboratorium Inovasi
Henri Sinurat

Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf
Kalla telah bergulir sejak 20 Oktober
2014. Tiga tahun sudah Presiden
Joko Widodo dan Wakil Presiden
Jusuf Kalla menerapkan 9 program
prioritas dengan nama Nawacita.
Nawacita
Presiden
dan
Wakil
Presiden tersebut bertujuan untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Satu dari sembilan program yang
menarik
adalah
menghadirkan
pemerintah yang tidak absen dalam
membangun
tata
kelola
pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya, dengan
memberikan prioritas pada upaya
memulihkan kepercayaan publik
pada institusi-institusi demokrasi
dengan melanjutkan konsolidasi
demokrasi melalui reformasi sistem
kepartaian, pemilu, dan lembaga
perwakilan.
Target pencapaian tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya sejatinya
mulai terbangun dengan gebrakangebrakan
melalui
beberapa
kebijakan
Presiden
dan
Wakil
Presiden dalam kurun waktu dua
tahun
terakhir
ini.
Lahirnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi
warna
baru
dalam

pembangunan
tata
kelola
pemerintahan yang bersih, efektif
dan demokratis. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tersebut
menyatakan bahwa peningkatan
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan daerah, pemerintah
daerah dapat melakukan inovasi.
Global Innovation Index (GII) yang
dibuat oleh Cornell University,
Insead Business School dan WIPO
pada tahun 2014 menempatkan
Indonesia pada peringkat ke 87
dunia. Pada tahun 2016 Indonesia
berada pada posisi 88 dunia.
Sementara itu Singapura berada
pada posisi ke 6, Malaysia pada
posisi ke 35, Thailand posisi ke52,
Vietnam posisi ke 59, Philipina
posisi ke 74.
Jika melihat hasil dari GII
tersebut,
Indonesia
jelas
jauh
tertinggal
dari
Negara-negara
tetangga di ASEAN. Ada semacam
anekdot
yang
lahir
bahwa
“bagaimana mau menerapkan nilainilai inovasi karena sudah cukup
nyaman dengan pola yang sudah
ada”. Meski sebenarnya beberapa
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daerah sudah mulai berlari bahkan
sudah ada yang berlari kencang
dalam penerapan inovasi dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah. Dukungan dan apresiasi
pemerintah melalui penghargaan
inovasi sektor publik. Kementerian
PAN & RB melahirkan program
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik,
Kementerian Dalam Negeri juga
melahirkan
program
Innovative
Government
Award,
Lembaga
Administrasi Negara mempunyai
program Temu Inovasi Administrasi
Negara (INAGARA). Program-program
ini dapat menumbuhkembangkan
semangat pemerintah daerah untuk
berpacu dalam mengembangkan
semangat inovasi di daerah.
Untuk menerapkan inovasi
sebenarnya tidak sulit. Pemerintah
daerah
dapat
melihat
dan
memodifikasi inovasi yang sudah

berkembang
di
daerah
lain.
Pemerintah daerah juga dapat
melahirkan
inovasi-inovasi
baru
yang bagi daerah itu sendiri.
Laboratorium inovasi merupakan
kunci utama untuk melahirkan
inovasi-inovasi baru di daerah.
Setiap aparatur sipil Negara dapat
berkumpul, bertukar pikiran, serta
menyalurkan
ide-ide
untuk
melahirkan inovasi di Laboratorium
Inovasi.
Ada 5(lima) tahapan yang akan
diselenggarakan dalam penerapan
Laboratorium
Inovasi.
Tahapan
tersebut meliputi drum up, diagnose,
design, deliver, dan display. Kunci
sukses sebuah laboratorium inovasi
administrasi Negara berada pada
tahap awal yaitu drum up. Drum up
merupakan tahapan membangun
kesadaran bersama dan secara
kolektif untuk menyelenggarakan

Display
Deliver
Design
Diagnose
Drump-up
Tahapan 5 D Laboratorium Inovasi
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inovasi. Karakter organisasi yang
berbeda-beda dalam pemerintahan
melahirkan persepsi yang berbeda
tentang inovasi. Kesamaan persepsi
dan komitmen akan memudahkan
organisasi untuk melahirkan sebuah
inovasi. Tidak jarang inovasi hanya
lahir hanya sampai pada tahapan
gagasan saja. Oleh karena itu,
pimpinan lembaga dan Kepala
Daerah menjadi sangat penting
dalam
membangun
kesadaran
kolektif.
Dukungan
pimpinan
lembaga dan Kepala Daerah akan
mendorong calon-calon innovator
lebih leluasa dalam mengembangkan
ide dan gagasan inovasi yang akan
dibangun.
Diagnose
sebagai
langkah
selanjutnya merupakan tahapan
melahirkan ide dan gagasan inovasi.
Lahirnya sebuah inovasi tidak selalu
berdasarkan sebuah masalah tetapi
inovasi juga bisa lahir karena tidak
ada
masalah.
Masalah
yang
dihadapai oleh sebuah instansi
dapat dikenali dan dipelajari untuk
kemudian
ditemukan
jalan
keluarnya.
Kemampuan
untuk
menganalisa
permasalahanpermasalahan yang ada dapat
dipelajari dalam tahapan diagnose.
Inovasi yang lahir karena tanpa
permasalahan bisa berasal dari ide
kreatif individu maupun kolektif dari
sebuah lembaga. Sumber inovasi
lainnya juga dapat diperoleh dari
cara shopping innovation maupun
benchmarking.

Tahapan design merupakan
rencana
strategis
dalam
perancangan
sebuah
inovasi.
Penyusunan
langkah-langkah
pelaksanaan sebuah inovasi menjadi
penting untuk memastikan tidak ada
kekeliruan dalam pelaksanaannya.
Tahapan
ini
juga
memetakan
stakeholder yang mendukung dan
menghambat pelaksanaan sebuah
inovasi. Sehingga rencana aksi yang
dibangun dapat berjalan dengan
baik.
Tahapan deliver merupakan
tahapan yang membutuhkan waktu
cukup
lama.
Tahapan
ini
merupakan pelaksanaan sebuah
inovasi. Ada inovasi yang dapat
dicapai dalam hitungan waktu
minggu, bulan bahkan sampai
tahun. Kegiatan ini akan dimulai
dari
proses
launching
sebuah
inovasi,
pelaksanaan,
hingga
perbaikan penyelenggaraan inovasi.
Sementara
itu
sebagai
tahap
terakhir,
display
merupakan
kegiatan
penyampaian
inovasi
kepada publik. Dapat dilakukan
melalui
pameran
maupun
penyampaian kepada publik melalui
media. Display sebagai bentuk
gerakan
akuntabilitas
sebuah
kegiatan
kepada
masyarakat.
Penyelenggaraan display juga dapat
dijadikan ajang untuk menghimpun
masukan
dan
pendapat
dari
stakeholder
terkait
juga
dari
masyarakat.
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Inovasi yang dibangun oleh
Aparatur Sipil Negara tidak selalu
membutuhkan banyak biaya dan
tenaga.
Kendala
yang
sering
dihadapi
institusi
pemerintahan
adalah aparaturnya yang malas dan
merasa cukup bekerja dengan
rutinitas yang ada. Kurun waktu
tahun
2015-2016
Lembaga
Administrasi
Negara
telah
memfasilitasi 16 kabupaten/kota
yang menghasilkan 1.969 inovasi.
Laboratorium Inovasi yang digagas
oleh Lembaga Administrasi Negara
sejatinya
diciptakan
untuk
membangun
kesadaran
dan
kemauan berinovasi. Pengalamanpengalaman
berinovasi
dapat
ditularkan kepada instansi lainnya
guna
pembentukan
budaya
berinovasi secara terus menerus. Tri
Widodo Utomo selaku Deputi Inovasi
Lembaga
Administrasi
Negara
menyatakan bahwa laboratorium
merupakan gerakan awal dari upaya
membangun dan menggagas konsepkonsep inovasi di sektor publik.
Sebagai
langkah
awal
untuk
membangun birokrasi kelas dunia
pada tahun 2025 nanti. Semoga.
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KEGAGALAN
DALAM

BERINOVASI
Heru Syah Putra

I

novasi

membutuhkan

Perubahan

yang

kreatifitas.

terjadi

dengan

atau terhenti jika hambatan-hambatannya
tidak diselesaikan terlebih dahulu.

kreatifitas dan memberi dampak yang

besar baru dapat diolongkan inovasi. Akan
tetapi,

bagi

pemerintah,

inovasi

membutuhkan lebih dari kreatifitas karena
lingkungannya relatif lebih sulit berinovasi
dibandingkan swasta. Pemerintah sering
menghadapi

hambatan

ketika

inovasi

diperkenalkan. Resistensi merupakan hal
yang paling sering ditemui.

oleh

aparatur

karena

mengganggu zona nyaman.
perubahan

mendasar

menimbulkanbiaya

yang

Australia

telah

menetapkan dua puluh tiga faktor yang
dapat

menghambat

dan

menggagalkan

inovasi pelayanan publik. Akan tetapi,
hanya

enam

faktor

yang

dapat

mempengaruhi inovasi di seluruh tahapan
inovasi yaitu the risk (risiko), short-term focus
(fokus jangka pendek), failure of leadership
(kepemimpinan yang lemah), policies and

Perubahan yang mendasar sering
ditolak

Pemerintah

dapat

Selain

juga
besar

itu,

procedures

daya),

dan

eksternal).

dan

a. The Risk

yang

dapat

menghilangkan

kebiasaan

lama

yang

menguntungkan

personal. Selain itu, inovasi juga sering gagal

dan

prosedur),

efficiency and resources (efisiensi dan sumber

sering

adjusment

(kebijakan

external

Pegawai
mengindari

opposition

pemerintah
risiko

(kondisi

cenderung
kegagalan.

Pengembangan inovasi yang bersifat baru
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memiliki

risiko

gagal

sehingga

jarang

mendorong pegawai mengembangkan ide
inovasinya. Bahkan, inovasi yang bersifat

dalam jangka menengah dan panjang.
c. Failure of leadership
Pemimpin memainkan peran sangat

buttom up, memilikikemungkinan yang lebih
besar gagalkarena keputusan pengambilan

penting

kebijakan dan kepemilikan sumber daya

pemerintahan.

tidak berada pada level staf. Akibatnya, staf

mengambil risiko dan mengatahui jenis

lebih memilih untuk tidak mengusulkan

risiko yang akan dihadapi serta strategi yang

atau coba mengembangkan inovasi.

dibutuhkan. Selain itu, pemimpin juga harus

b. Short-term focus

mampu

Inovasi dalam pelayanan publik,
terutama inovasi yang bersifat substansial
atau transformatif, memerlukan dukungan
dalam jangka panjang. Oleh sebab itu,
pengembangan

inovasi

mempertimbangkan

tersebut

kondisi

harus

dukungan

dalam jangka panjang. Jika pengembangan
tidak menyusun strategi jangka panjang,
dapat dipastikan inovasi hanya berkembang
dalam jangka pendek dan cenderung gagal

Innovation

dalam

pengembangan
Pemimpin

harus

menunjukkan

inovasi
berani

kemampuan

berinovasi dengan mengembangkan inovasi
yang
Selain

merupakan
itu,

kebutuhan

peran

organsiasi.

pemimpin

dalam

menetapkan prioritas inovasi juga sangat
dibutuhkan mengingat keterbatasan sumber
daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah.
d. Policies and procedures
Kebijakan dan prosedur pengusulan
inovasi yang rumit dapat menurunkan

Failure
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minat berinovasi. Jika perencanaan dan

instansi

pengusulan inovasi membutuhkan waktu

untuk menjalankan inovasi.

yang lama dan banyak tahapan serta
persetujuan maka proses tersebut tidak
memiliki

nilai

inovatif.

Inovasi

menghadapi

kekurangan

SDM

f. External Opposition
Desakan

harus

terhadap

menjadi

pendorong

dimulai dari prosedur yang inovatif yaitu

pemerintah

harus mudah, cepat, dan murah. Jika ketiga

sekaligus penghambat inovasi. Resistensi

nilai tersebut belum dicapai maka sulit

masyarakat

terhadap

membangun budaya berinovasi di instnasi

menjadi

kendala

pemerintah. Kekecewaan dan merasa tidak

pengembangan

dihargai akan sering muncul oleh pegawai

pendapatan masyarakat serta gaya hidup

yang akan mengusulkan inovasi.

dapat

yang tidak sedikit khususnya inovasi yang
memiliki skala yang besar. Penerapan single
indentity, sebagai contoh, membutuhkan
investasi yang sangat besar. Ivestasi harus
dilakukan terhadap sarana dan prasaran
tersebut

melalukan

perubahan fundamental. Kegagalan dalam
mencapai nila efisiensi akan menyebabkan
kegagalan

pengembangandan

implementasikarena

sumber

daya

yang

tersedia akan tidak mencukupi kebutuhan
dalam setiap tahapan inovasi. Efisiensi tidak
hanya sebatas anggaran tetapi juga sumber
daya

lainnya

seperti

sering

utama

inovasi.

dalam

Selain

menentukankeberlanjutan

itu,

inovasi.

contohnya, dapat menghambat pelayanan

Inovasi membutuhkan sumber daya

inovasi

perubahan

Pemanfaatan website atau pelayanan online,

e. Efficiency and Resources

karena

dapat

eksternal

pegawai.

jika tingkat akses internet masyarakat masih
rendah.
Referensi
Albury, D. (2010). Fostering Innovation in
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Banyak

inovasi yang gagal berkembang karena
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Koperasi Sampah
Kabupaten Aceh Tamiang
Henri Sinurat

memikirkan

solusinya.

memikirkan
lahan

Baik

bagaimana

mencari

TPA

Baru

atau

memperpanjang

usia

TPA.

Pengadaan lahan TPA yang baru
kerap

melahirkan

masalah

baru.

Karena sampah sangat berpotensi
dalam pencemaran lingkungan, baik
air maupun udara. Sampah juga
digadang-gadang menjadi penyebab

P

engelolaan dan penanganan

turunnya kualitas sumber daya alam

kebersihan lingkungan dapat

sekitar

dan

mempengaruhi

konflik

sosial.

kualitas

lingkungan. Salah satu aspek yang

pertambahan

dapat

mendukung

dilihat

pengelolaan
peningkatan

adalah

dalam

sampah.
sampah

yang

hal
Jika

selalu

dengan baik, maka akan berimbas

munculnya

pada

Sehingga

Pembuangan

Akhir

(TPA).

Masa

penggunaan TPA akan relatif lebih
cepat. Kondisi ini tentunya membuat
pemerintah melalui instansi terkait
untuk

Meningkatnya

turut

meningkatnya
sampah.

laju
laju

Sehingga

memperpanjang usia TPA menjadi
solusi

Tempat

menimbulkan

penduduk

pertambahan

muncul setiap hari tidak dikelola
keberlangsungan

kerap

praktis

dan

permasalahan
lahan

sampah

menghindari

tidak

baru.

pembuangan
cepat

habis

digunakan.
Hingga saat ini masih banyak
daerah

yang

mengelola

dengan

menerapkan

sampah

sistem

open

dumping. Sampah hanya ditimbun
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dengan

tidak

standar

memperhatikan

yang

memadai.

Meski

paradigma

sistem

pengelolaan

lama

sampah.

lama

Tahun

Pengelolaan

sampah tetap berupa sampah hingga

Sampah telah menyatakan bahwa

hasil akhir. Setiap sampah yang

setiap

datang, dikelola dan dipilah terlebih

tentang

orang

dalam

pengelolaan

hanya

Paradigma

sejatinya Undang Undang Nomor 18
2008

tersebut

dalam

sampah rumah tangga dan sampah

dahulu.

sejenis

wajib

kemudian ditentukan sampah mana

mengurangi dan menangani sampah

yang bisa digunakan maupun dapat

dengan

rumah
cara

tangga

Setelah

menjadikan

dipilah-pilah,

yang

berwawasan

didaur ulang kembali. Selebihnya

Badan

Lingkungan

akan benar-benar menjadi sampah

Hidup dan Kebersihan Kabupaten

yang dikirimkan ke TPA. Reduksi

Aceh

cara

sampah semaksimal mungkin akan

memperpanjang

mengurangi distribusi sampah dari

usia TPA. Berdasarkan konsensus

Tempat Penampungan Sementara ke

internasional,

Aceh

Tempat Pembuangan Akhir. Koperasi

Tamiang menerapkan pola reduce,

sampah terpadu merupakan unit

reuse,

usaha

lingkungan.

Tamiang

tersendiri

mempunyai

dalam

Kabupaten

recycle

pengelolaan

(3R)

sampah.

dalam

Pengelolaan

Baik

menggunakan

dijual

serta

mengorganisir

pemanfaatan daur ulang sampah.

sampah dengan cara mengurangi,
kembali

yang
sampah
kembali

yang

masih

maupun

dapat

sampah

mendaur ulang juga sesuai dengan

yang dapat dikelola menjadi barang

Peraturan

pakai lainnya. Anggota dari koperasi

Hidup

Menteri

Nomor

2012

ini merupakan Staff dan Tenaga

Pelaksanaan

Pelayanan Persampahan Kebersihan

Reduce, Reuse, Recycle melalui Bank

Kabupaten Aceh Tamiang, beserta

Sampah. Penerapan pola 3R tersebut

masyarakat yang berada di wilayah

diterapkan

Kabupaten Aceh Tamiang.

tentang

13

Lingkungan

Pedoman

dengan

Tahun

dibentuknya

koperasi sampah terpadu. Lahirnya
koperasi
merupakan

sampah
cara

dalam

terpadu
merubah
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mengurangi

sampah

dalam

kehidupan sehari hari. Sampah yang
telah

dikumpulkan

petugas

kebersihan kemudian dipilah-pilah
oleh pengelola koperasi. Sehingga
akan melahirkan tiga jenis sampah,
yaitu sampah yang dapat digunakan
kembali, sampah yang dapat didaur
ulang, dan sampah akhir. Sampah
yang

dapat

digunakan

kembali

biasanya digunakan untuk dijadikan
Gambar 1. Menimbang sampah yang akan
dijual

Gagasan

ini

berawal

dari

Syamsul Rizal selaku Kepala Badan
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten
Usulannya

Aceh
dalam

Tamiang.
mengurangi

jumlah sampah yang akan dibuang
ke TPA juga didorong oleh muatanmuatan

materi

Pendidikan

dan

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II
yang diikuti beliau di Pusat Kajian
dan

Pendidikan

dan

produk

lain

Contohnya

yang

pot

bermanfaat.

bunga,

tempat

sampah, tudung saji dan beragam
produk lainnya. Produk-produk dari
bahan

baku

dipasarkan

di

sampah

tersebut

koperasi.

Bahkan

produk-produk tersebut dipasarkan
pada pameran daerah. Sementara
sampah yang dapat didaur ulang
kembali

akan

perusahaan

membutuhkan.
akan
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Aparatur IV Lembaga Administrasi

akhir

kepada

tentunya

Pelatihan

Sampah

yang

dijual

dibuang ke TPA.

Negara. Permasalahan yang kerap
muncul

di

menumpuknya

permukaan
sampah

adalah
di

lingkungan masyarakat sedangkan
petugas kebersihan sangat terbatas.
Masyarakat belum ikut serta dalam

Gambar 2. Tas Dari Sampah Kemasan.

Selain dari kegiatan tersebut,

Tidak mudah untuk merubah

koperasi ini mendukung kegiatan

pola

pemerintah
edukasi

pikir

dalam

melakukan

menjaga

terhadap

kebersihan

Masih

lingkungan.
mendukung

Koperasi
penyediaan

kebersihan
banyak

untuk

lingkungan.

masyarakat

yang

turut

membuang sampah sembarangan.

tong-tong

Adanya penambahan tong sampah

sampah yang memisahkan sampah

di

sesuai

memudahkan

dengan

masyarakat

jenisnya.

Baik

beberapa

titik,

dapat

masyarakat

untuk

sampah organik maupun sampah

membuang sampah pada tempatnya.

non organik. Penanganan sampah

Tong sampah yang tersedia tidak

melalui koperasi sampah terpadu

serta-merta menjadikan Kabupaten

turut

Aceh Tamiang bersih. Tong sampah

mendukung

gerakan

melestarikanlingkungan. Masyarakat

yang

mendapatkan

sedikit

pengetahuan

dalam

tersedia
sampah

memberdayakan sampah. Selain itu

lingkungan.

masyarakat

semua

akan

menjaga

hanya
yang

mengurangi
tercecer

Sementara

daerah

di

keinginan

adalah

meraih

kebersihan lingkungan karena setiap

penghargaan Adipura. Keterbatasan

sampah yang mereka hasilkan juga

anggaran

bernilai ekonomis.

Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Aceh

di

Badan

Tamiang

Lingkungan

berimbas

pada
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terbatasnya

jumlah

petugas

kebersihan.

Terbatasnya

jumlah

membentuk garis baru yang saling

petugas kebersihan tentunya juga

menjelaskan, memiliki nilai tambah,

membatasi

atau

akan

luasan

wilayah

dibersihkan.

meningkatkan

yang
Upaya

kesejahteraan

titik-titik

(connecting

membentuk

the

makna

dots)

baru.

Sejatinya banyak hal yang sudah
dilakukan

dalam

meningkatkan

anggota Koperasi Serba Usaha Bakti

kebersihan lingkungan di Indonesia

Negeri akan meningkatkan semangat

tercinta.

kerja petugas kebersihan sebagai

kegiatan

anggotanya. Setiap anggota koperasi

sekedar

berhak

koperasi

lingkungan. Koperasi Serba Usaha

dengan sistem pembayaran dicicil.

Bakti Negeri di Kabupaten Aceh

Selain

Tamiang

meminjam

dana

meringankan

perekonomian,

beban

setiap

anggota

Tetapi
yang

tidak

sedikit

dilakukan

menjaga

kebersihan

mencoba

meningkatkan

hanya

untuk

kesejahteraan

dibimbing untuk meningkatkan rasa

petugas

kepedulian

Koperasi ini juga turut membantu

terhadap

sesama

kebersihan

anggota. Bentuk kepedulian tersebut

menyediakan

dituangkan

Saatnya

pengajian

melalui
rutin,

bersama,

kegiatan

minum

berkunjung

kopi
kepada

anggota yang sakit.
Inovasi tanpa disadari kerap
menjadi

solusi

permasalahan

yang

terhadap
kita

alami.

Permasalahan yang terjadi tentunya
mengganggu
instansi.

aktivitas

Inovasi

tidak

fasilitas
inovasi

lingkungan.
kebersihan.
bersinergi

membangun negeri.
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