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Bab 1
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sebagai pemenuhan hak warga negara dan pembangunan secara merata
baik dari para pelaku ekonomi dan pencari kerja di kota Balikpapan perlu
adanya evaluasi terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah
dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan melalui beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang selama ini sudah dilakukan namun perlu
adanya kajian implementasi pelayanan kepada masyarakat agar dapat
mengukur sejauh mana kekurangan dan kelebihan pelayanan yang sudah
dilakukan Pemerintah Kota.
Untuk mendukung program pembangunan yang berkelanjutan
seiring dengan pemekaran wilayah perlu kiranya ada perubahan atau
memangkas birokrasi yang dianggap kurang tepat sehingga dapat
mengurangi biaya operasional, effisiensi dan terukur. Kewajiban untuk
melaksanakan pengembangan SPM dituangkan dalam UU No.23 tahun
2014 Tentang Pemerintah Daerah yang sebelumnya tertuang dalam
Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan SPM Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut SPM
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dalam berbagai jenis pelayanan menjadi urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal, dan sebagai rujukan bagi
pelayanan umum, untuk itulah dilakukan penelitian yang akan melihat
sejauh mana penerapan dan pelaksanaan pelayanan secara langsung
dapat diamati dilapangan dengan kondisi dan pengembangan wilayah serta
implementasi kebijakan atau regulasi yang sudah dilaksanakan apakah
sudah memenuhi standar ataukah ada kemungkinan kebijakan yang
dilakukan perlu diadakan perubahan atau tidak, mengingat jumlah yang
dilayani mengalami peningkatan sesuai dengan pertumbuhan penduduk.
Secara umum keberhasilan pembangunan Kota Balikpapan dapat diukur
dengan kepuasan masyarakat yang mendapat pelayanan secara mudah
cepat dan murah, yang dimbangi dengan kapasitas Sumber daya manusia
dibidang pelayanan dan sarana teknologi informasi yang memadai.
Kebijakan yang dilakukan menggambarkan kualitas kebijakan yang
disusun

dan

dirumuskan

sesuai

dengan

tujuan,perencanaan

dan

pembiayaan diharapkan dukungan personil dalam pencapaian target, pada
prakteknya

penerapan

SPM

masih

mengalami

hambatan

dan

permasalahan secara umum apakah pelayanan publik sudah memenuhi
standar yang telah ditetapkan.
Untuk mengetahui hal tersebut secara terukur dan terarah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Bidang Penelitian akan
melakukan

kajian

Implentasi

Otonomi

Daerah

khususnya

terkait

pelaksanaan penerapan pelayanan untuk mengetahui sudah sejauh mana
pelayanan yang dilakukan apakah sudah memenuhi standar yang
ditetapkan apakah kebijakan yang ada masih relevan dengan situasi dan
kondisi saat ini.
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1.2. Maksud dan Tujuan
Tujuan dilaksanakan kajian Implementasi Otonomi Daerah adalah :
1. Untuk mengetahui berapa banyak jumlah SKPD yang melakukan
pelayanan umum maupun khusus apakah sudah tepat dengan
kebijakan yang diberlakukan.
2. Mendorong laju percepatan pembangunan dan pencapaian target
SPM.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman aparatur lembaga
Pemerintah dan Pemangku kepentingan tentang SPM.
4. Untuk mengetahui masalah mendasar dalam penerapan SPM dan
bagaimana

strategi

pelayanan

kepada

pemecahan
masyarakat

masalah
dan

dalam

pengaruhnya

melakukan
terhadap

pembangunan.
5. Sebagai referensi dalam mengambil kebijakan penyusunan RPJPD
dan RPJMD Kota Balikpapan periode mendatang, manfaat
pelaksanaan otonomi daerah pada akhirnya harus dinilai pada
sejauh mana kebijakan ini mampu meningkatkan kesejahteraan
rakyat.

1.3. Sasaran
Instansi yang telah menerapkan SPM.

1.4. Keluaran
Dokumen hasil kajian inplementasi Otonomi Daerah yang akan
menjadi rekomendasi/saran kepada Kepala Daerah dan Pemangku
kepentingan yang terkait dengan penerapan SPM untuk mengatasi
hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target pelaksanaan
pelayanan.
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Bab 2
Kajian Pustaka

2.1. Kebijakan Desentralisasi di Indonesia
2.1.1. Konsep Desentralisasi
Desentralisasi adalah suatu terminologi dengan makna yang sangat
luas. Setiap penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat dapat
tercakup dari pengertian tersebut. Konsep desentralisasi selalu berkaitan
dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kekuasaan yang
menjadi domain pemerintah pusat yang diserahkan ke daerah. Dalam
konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, desentralisasi selalu
dikaitkan dengan pembentukan daerah otonom atau pemerintahan daerah
dan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada
daerah sehingga pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk
mengatur

dan

mengurus

urusan

pemerintahan

tersebut

secara

independen.
Mengapa desentralisasi banyak diambil sebagai sebuah kebijakan
untuk mengatur relasi pemerintahan pusat dan daerah? Semua ini tidak
terlepas dari adanya fakta bahwa tidak ada satupun pemerintah dari suatu
negara dengan wilayah yang luas dapat melaksanakan kebijaksanaan dan
program-programnya secara efektif dan efisien melalui sistem sentralisasi
(Bowman & Hampton, 1983). Dari pandangan ini kita dapat melihat urgensi

Laporan Akhir

Hal. II-1

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

dari

kebutuhan

akan

pelimpahan

ataupun

penyerahan

sebagian

kewenangan pemerintah pusat baik dalam konotasi politis maupun
administratif kepada organisasi atau unit di luar pemerintah pusat itu
sendiri. Apakah pelimpahan ini akan lebih menitikberatkan pada pilihan
devolusi, dekonsentrasi, delegasi ataupun bahkan privatisasi, hal tersebut
akan tergantung kepada para pengambil keputusan politik di negara yang
bersangkutan. Di banyak negara di dunia, keempat bentuk tersebut
diterapkan oleh pemerintah pusat, walaupun salah satu bentuk mungkin
mendapatkan prioritas dibandingkan bentuk-bentuk lainnya (Rondinelli &
Cheema, 1983).
Secara teoritik terdapat elemen-elemen dasar yang bersifat umum
dalam institusi pemerintahan daerah. Agar pemerintah daerah mampu
melaksanakan otonominya secara optimal yaitu sebagai instrumen
menciptakan proses demokratisasi dan kesejahteraan di tingkat lokal,
maka

harus

dipahami

secara

filosofis

elemen-elemen

dasar

yang

membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu entitas pemerintahan.
Sedikitnya terdapat tujuh elemen dasar yang membangun entitas
pemerintahan daerah, yaitu; (Kemendagri, 2011):
1. Urusan Pemerintahan
Urusan pemerintahan yaitu kewenangan daerah untuk mengatur
dan

mengurus

urusan

kemampuan

daerah

hakekatnya

membagi

pemerintahan

masing
urusan

–

sendiri

masing.

sesuai

dengan

Desentralisasi

pemerintahan

antar

pada

tingkatan

pemerintahan; pusat dan daerah.
2. Kelembagaan
Kewenangan daerah tidak mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak
dimanifestasikan dalam kelembagaan daerah. Untuk konteks
Indonesia,

ada

dua

kelembagaan

penting

yang

membentuk

pemerintahan daerah yaitu: kelembagaan untuk pejabat politik yaitu
kelembagaan kepala daerah dan DPRD; dan kelembagaan untuk
pejabat karir yang terdiri dari perangkat daerah (dinas, badan,
kantor, sekretariat, kecamatan, kelurahan dll).
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3. Personil
Personil adalah elemen yang menggerakkan kelembagaan daerah
untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi domain
daerah. Personil daerah (PNS Daerah) tersebut yang pada gilirannya
menjalankan kebijakan publik strategis yang dihasilkan oleh pejabat
politik (DPRD dan kepala daerah) untuk menghasilkan barang dan
jasa (goods and services) sebagai hasil akhir (end product) dari
pemerintahan daerah.
4. Pelayanan Publik
Elemen dasar yang keenam yang membentuk pemerintahan daerah
adalah "pelayanan publik". Hasil akhir dari pemerintahan daerah
adalah

tersedianya

"goods

and

services"

yang

dibutuhkan

masyarakat. Secara lebih detail goods and services tersebut dapat
dibagi dalam dua klasifikasi sesuai dengan hasil akhir (end products)
yang dihasilkan pemerintahan daerah. Pertama, pemerintahan
daerah menghasilkan public goods yaitu barang-barang (goods)
untuk kepentingan masyarakat lokal seperti jalan, jembatan, irigasi,
gedung sekolah, pasar, terminal, rumah sakit dan sebagainya yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, pemerintahan daerah
menghasilkan pelayanan yang bersifat pengaturan publik (public
regulations) seperti menerbitkan Akte Kelahiran, Kartu Tanda
Penduduk,

Kartu

Keluarga,

Izin

Mendirikan

Bangunan,

dan

sebagainya. Pada dasarnya pengaturan publik dimaksudkan untuk
menciptakan ketentraman dan ketertiban (law and order) dalam
masyarakat. Isu yang paling dominan dalam konteks pelayanan
publik tersebut adalah bagaimana kualitas dan kuantitas pelayanan
publik

yang

dihasilkan

menyejahterakan

pemerintahan

masyarakat

lokal.

daerah

dalam

Prinsip-prinsip

rangka
standar

pelayanan minimal dan pengembangan pelayanan prima (better,
cheaper, faster and simpler) serta akuntabilitas akan menjadi isu
utama dalam pelayanan publik tersebut.
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2.1.2. Desentralisasi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat
Fakta bahwa desentralisasi di banyak negara belum mampu
menghasilkan bukti yang solid dan kokoh untuk mendorong kemajuan
daerah, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan warga menyadarkan
banyak pihak tentang pentingnya model desentralisasi dan otonomi daerah
disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi masingmasing negara. Walaupun desentralisasi menjadi strategi pembangunan
yang umum dilakukan di banyak negara maju dan berkembang pasca
tahun 1980-an, namun cerita keberhasilan desentralisasi sering bersifat
unik dan kontekstual (Andrews and Vries, 2007).
Keberhasilan

desentralisasi

dalam

memperbaiki

kehidupan

warganya tidak berlaku umum dan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu
yang taken for granted. Beberapa penelitian telah mengingatkan mengenai
risiko penggunaan desentralisasi sebagai panacea dalam memecahkan
masalah

pembangunan

dan

pelayanan

publik

di

negara

sedang

berkembang, yang cenderung menyederhanakan masalah (Andersson,
Gibson and Lehoucq 2004). Segelintir peneliti mulai mempertanyakan
asumsi

yang

mengklaim

bahwa

desentralisasi

dapat

memperbaiki

pemberian pelayanan di tingkat lokal (Agrawal and Gibson 1999; Larson
2002; Andersson dkk, 2004; Deininger and Mpuga 2005). Sementara
peneliti yang lain seperti Andrews dan Vries (2007) yang membuktikan
bahwa

pengalaman

Brazil,

Rusia,

Jepang,

dan

Swedia

dalam

melaksanakan desentralisasi ternyata menghasilkan pengalaman yang
berbeda terkait dengan dampaknya terhadap partisipasi publik. Memang
tidak

semua

negara

mengalami

kemajuan

setelah

melaksanakan

desentralisasi. Di beberapa negara desentralisasi justru telah membuka
kesempatan untuk “rent-seeking” dan korupsi (Treisman 2000; Oyono
2004, Tambulasi dan Kayuni, 2007).
Keberhasilan desentralisasi memperbaiki kesejahteraan rakyat di
daerah sangat tergantung pada kesesuaian bentuk, cakupan dan besaran
kewenangan
desentralisasi
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kementerian dan lembaga sektoral, dan kekuatan masyarakat sipil di
daerah. Namun, dampak yang berbeda-beda yang dialami banyak negara
lain dalam melaksanakan desentralisasi tidak perlu membuat Indonesia
menjadi ragu-ragu dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi
daerah. Desentralisasi sudah menjadi pilihan, bukan hanya sekarang ini,
tetapi bahkan sejak para pendiri bangsa di masa lalu. Kondisi demografis,
sosial budaya, dan geografis yang memiliki variabilitas yang tinggi antar
daerah, menjadikan desentralisasi sebagai keniscayaan. Pilihan para
pendiri bangsa di masa lalu terhadap desentralisasi dan otonomi daerah
menunjukan kearifan mereka terhadap tingginya pluralitas bangsa.
Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbentang pada
begitu banyak pulau yang terpisah satu dengan lainnya, dengan etnisitas,
budaya, dan tingkat sosial ekonomi yang berbeda-beda membutuhkan
pemerintah daerah yang otonom dan memiliki kapasitas merespon
dinamika lokal yang kompleks. Pemerintahan daerah yang seperti ini hanya
dapat dikembangkan ketika desentralisasi dilakukan.
Keyakinan bahwa desentralisasi menjadi pilihan yang tepat dapat
dijustifikasi dengan melihat pengalaman banyak negara lain yang berhasil
menggunakan desentralisasi untuk mendorong pembangunan daerah,
demokratisasi, dan kesejahteraan ekonomi (Boone 2003, Kohl 2003, Lam
1996, Oates 1972; Manin, Przeworski and Stokes 1999). Bahkan, dalam
New Public Management (NPM), yang sekarang ini menjadi gerakan
pembaharuan administrasi publik di negara maju dan berkembang,
desentralisasi telah menjadi satu nilai penting dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang efisien, efektif, responsif, dan akuntabel (Osborne &
Gaebler, 1993; Pollit, Birchall dan Putman, 1998).
Ketika

misalkan

sebagian

negara

lainnya

gagal

menjadikan

desentralisasi sebagai strategi untuk membangun pemerintahan yang
efisien dan efektif hal itu menunjukkan bahwa desentralisasi tidak bisa
diperlakukan secara taken for granted, karena keberhasilannya bersifat
kontekstual. Desentralisasi tidak terjadi dalam ruang yang vakum, tetapi
dalam sebuah konteks historik, budaya, politik, dan kelembagaan tertentu.
Sistem desentralisasi yang dikembangkan mesti harus kontekstual dengan
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memperhatikan

berbagai

variabel

dan

kondisi

sehingga

model

desentralisasi yang dikembangkan di Indonesia benar-benar sesuai dengan
sistem pemerintahan, politik, budaya, sejarah, dan cita-cita membangun
negara

bangsa.

Bahwa

pelaksanaan

desentralisasi

mesti

harus

memperhatikan konteks masing-masing negara sudah lama diingatkan
oleh para pemikir desentralisasi sejak lama (Rondinelli, 1980, Cheema and
Rondinelli, 1982).
Ada banyak kondisi yang diperlukan agar desentralisasi dapat
menghasilkan manfaat seperti yang diharapkan, seperti kapasitas lokal,
komitmen
tersedianya

politik

dari

saluran

pimpinan

bagi

nasional,

partisipasi

politik

konsistensi

kebijakan,

masyarakat,

kualitas

kepemimpinan lokal, kesiapan aparatur pusat dan daerah untuk
mengubah mindset, tersedianya lembaga lokal yang berjiwa demokratis,
dan terbatasnya otoritas fiskal di daerah (Rondinelli 1980, Dillinger 1995;
Seabright 1996, Manor 1999; Bardhan and Mookherjee 2000). Sebagian
dari variabel di atas dapat menjelaskan mengapa pengalaman banyak
daerah di Indonesia melaksanakan desentralisasi juga berbeda-beda,
dimana sebagian provinsi dan kabupaten/kota berhasil mempercepat
pembangunan

daerahnya,

sementara

sebagian

lainnya

gagal

memanfaatkan otonomi untuk perbaikan kinerja (Dwiyanto, 2003a and
Dwiyanto, 2003b).
Walaupun secara umum desentralisasi dan otonomi daerah mampu
mendorong munculnya berbagai inovasi, tetapi desentralisasi juga
melahirkan banyak masalah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di
daerah. Pelaksanaan desentralisasi yang tidak kontekstual, karena
dilaksanakan untuk memenuhi tekanan eksternal lembaga donor yang
seringkali mengkaitkan dengan program-programnya, dapat menjawab
pertanyaan yang dikemukakan oleh Turner dan Hulme (1997) yang risau
tentang kegagalan desentralisasi memenuhi janjinya. Apa yang salah
dengan desentralisasi: teori atau prakteknya? Atau gugatan Jeffrey (2008)
tentang koherensi dan stabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan
secara desentralistis, ketika tingkat pemerintahan yang berbeda dikuasai
partai politik yang berbeda-beda. Pertanyaan-pertanyaan itu mengingatkan
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kita semua untuk berani secara terbuka dan kritis melihat persoalan yang
terjadi dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.
Berbagai keluhan tentang ketidakmampuan desentralisasi dan
otonomi daerah di Indonesia memenuhi harapan dari banyak pemangku
kepentingan

dapat

muncul

dari

keduanya,

ketidaktepatan

model

desentralisasi yang diterapkan dan karena kesalahan implementasinya,
atau bahkan karena interaksi dari keduanya. Subtansi yang kabur dalam
peraturan

perundangan

dapat

menjadi

sumber

masalah

dalam

pelaksanaan desentralisasi. Hal yang sama juga dapat mendorong
terjadinya penafsiran yang berbeda di kalangan pemangku kepentingan
sehinga pelaksanaan desentralisasi tidak sesuai dengan semangat dari
peraturan perundangan yang berlaku. Bahkan, subtansi yang salah dalam
pengaturan dapat memicu implementasi yang salah pula. Banyak
penelitian

membuktikan

bahwa

ketidakjelasan

dalam

pengaturan

kebijakan desentralisasi menimbulkan masalah dalam implementasi
(Dwiyanto, 2003a). Akibatnya, pelaksanaan desentralisasi tidak dapat
memberi

manfaat

sebagaimana

diharapkan

oleh

para

pemangku

kepentingan dan masyarakat luas.
Apa yang terjadi selama ini menunjukan pentingnya membuat
kebijakan desentralisasi yang jelas dan tepat karena kegagalan untuk
membuat kebijakan yang tepat dan jelas dapat memicu bukan hanya
kegagalan implementasi tetapi juga kegagalan untuk mencapai tujuan dari
kebijakan desentralisasi itu sendiri. Untuk itu dalam rangka memperbaiki
pelaksanaan

desentralisasi

di

Indonesia

upaya

yang

serius

dan

menyeluruh perlu dilakukan untuk meninjau kembali berbagai pengaturan
yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dinilai
menimbulkan

kerancuan

dalam

memahami

tujuan

kebijakan

desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.
Dengan melakukan serangkaian koreksi terhadap persoalan baik
yang bersifat sistemik ataupun yang kontekstual maka diharapkan
Indonesia dapat mewujudkan kebijakan desentralisasi yang mampu
membawa kemajuan, kesejahteraan rakyat di daerah, dan memperkokoh
keberadaan NKRI.
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2.1.3. Dinamika Desentralisasi di Indonesia
1. Masa awal Kemerdekaan hingga Orde Lama
Dinamika
diberlakukannya

desentralisasi
berbagai

di

Indonesia

ditandai

perundang-undangan

dengan
tentang

pemerintahan daerah. Setiap UU yang diberlakukan akan menandai
terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan daerah dan ini
sangat erat kaitannya dengan situasi politik nasional. Pada dasarnya
terdapat 8 (delapan) kali perubahan yang bersifat pokok terhadap
sistem pemerintahan daerah pasca kemerdekaan. Setiap perubahan
sistem

tersebut

dituangkan

dalam

Undang-Undang

tentang

Pemerintahan Daerah yang memuat pengaturan yang berbeda satu
sama lainnya.
Merunut pada dinamika tersebut, maka sebenarnya kebijakan
desentralisasi pemerintahan di Indonesia sudah cukup lama
dilakukan dan mengalami pasang surut sejak Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1945 dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Para
pendiri bangsa sejak awal telah memutuskan perlunya desentralisasi
dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. UndangUndang tersebut kemudian digantikan dengan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1948 yang dimaksudkan sebagai pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang dianggap sudah tidak
sesuai lagi dengan semangat kebebasan setelah kemerdekaan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 hanya mengatur mengenai
daerah otonom dan sama sekali tidak menyinggung daerah
administratif.
Jika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 lebih menekankan
pada aspek dekonsentrasi, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1948 pada aspek desentralisasi, maka regulasi selanjutnya, yaitu
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ditandai dengan penekanan
yang lebih jauh lagi ke arah desentralisasi. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1957 adalah produk dari sistem parlemen liberal hasil dari
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pemilihan umum pertama tahun 1955 dan juga Undang-Undang
dasar yang liberal. Partai-partai politik di parlemen menuntut adanya
pemerintah daerah yang lebih demokratik. Keadaan tersebut telah
menimbulkan keresahan di kalangan Pamong Praja yang bertugas
melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat di daerah. Pada
tanggal 16 Nopember 1959, sebagai tindak lanjut dari Dekrit
Presiden, Pemerintah Pusat mengeluarkan Penetapan Presiden 6
Tahun 1959 untuk mengatur pemerintahan daerah agar sejalan
dengan UUD 1945.
Penetapan Presiden 6 Tahun 1959 menandai beralihnya
kebijaksanaan pemerintahan daerah ke arah prinsip dekonsentrasi.
Kekuasaan daerah pada dasarnya terletak di tangan kepala daerah,
dan pemerintah pusat mempunyai kontrol yang kuat terhadap
kepala daerah yang umumnya direkrut dari Pamong Praja. Meskipun
DPRD mempunyai hak untuk mengusulkan calon-calon kepala
daerah, presiden ataupun Kementerian Dalam Negeri mempunyai
hak untuk menolaknya dan mengangkat calon yang direstui.
Golongan Pamong Praja mendominasi jabatan bupati dan walikota.
Pada awal tahun 1960-an pada waktu semua jabatan kepala daerah
terisi, dari 238 kepala daerah, 150 orang atau 63% berasal dari
Pamong Praja (Legge, 1961).
Menyesuaikan dengan situasi politik yang berlangsung, maka
pada

pertengahan

dekade

1960-an,

dikeluarkanlah

regulasi

desentralisasi yang baru melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1965. Dalam Undang-Undang ini, kepala daerah tetap memegang
peran ganda yaitu sebagai pimpinan daerah dan wakil Pemerintah
Pusat di daerah. Meskipun prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi
dianut dalam sistem tersebut, namun dekonsentrasi hanyalah
dianggap sebagai pelengkap saja. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1965 merupakan arus balik dari kecenderungan sentralisasi menuju
ke desentralisasi. Hal ini nampak dari kebebasan yang diberikan
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kepada kepala daerah dan BPH untuk menjadi anggota partai politik
tertentu. Dengan demikian kesetiaan atau loyalitas dari para
eksekutif daerah tidak lagi semata-mata hanya kepada pemerintah
pusat.
Berakhirnya kekuasaan Orde Lama mengakhiri pula riwayat
UU No. 18 Tahun 1965. Regulasi yang mengatur hubungan pusat
dan daerah kemudian dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1974 yang lahir dalam masa Orde Baru. Ciri utama dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah penguatan peran
kepala daerah dalam menjalankan dua fungsi utamanya yaitu
sebagai kepala daerah otonom dan sebagai wakil pemerintah pusat
di

daerah.

Sebagai

kepala

daerah

otonom,

dia

memimpin

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan
yang diserahkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Sedangkan
sebagai wakil pemerintah pusat, kepala daerah disebut sebagai
kepala wilayah yang memimpin wilayah administrasi sebagai wilayah
kerja wakil pemerintah pusat di daerah. Ciri utama dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 adalah kuatnya intervensi pemerintah
pusat dalam setiap elemen dasar dari pemerintahan daerah. Dari
aspek urusan pemerintahan, prinsip otonomi daerah yang dianut
adalah otonomi yang luas, riil dan bertanggung jawab. Dalam
kenyataannya urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah
berjumlah antara 7 dan 9 urusan untuk tingkat kabupaten/kota dan
19 urusan untuk tingkat provinsi. Nuansa sentralisasi juga terasa
demikian kuat dalam aspek kepegawaian, keuangan, dan aspekaspek lainnya dalam hubungan pusat dengan daerah. UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 bertahan selama hampir 25 tahun
yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 sebagai tindak lanjut dari reformasi.
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2. Masa Reformasi
Pasca reformasi, pemerintah pusat melakukan serangkaian
perubahan arah kebijakan, antara lain dengan menerbitkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk mencari format
kebijakan desentralisasi yang mampu mempercepat kemajuan
daerah,

meningkatkan

kesejahteraan

rakyat,

dan

sekaligus

memperkuat integrasi nasional. Walaupun berbagai upaya telah
dilakukan untuk mengantisipasi dinamika politik, sosial, dan
ekonomi yang berpengaruh terhadap sistem pemerintahan daerah,
namun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai payung
kebijakan desentralisasi masih mengandung banyak kekurangan
dan kelemahan yang jika tidak segera diperbaiki dapat mengganggu
keberhasilan desentralisasi itu sendiri. Dinamika pelaksanaan
desentralisasi pemerintahan menimbulkan beberapa pertanyaan
penting

tentang

bentuk

desentralisasi

yang

seharusnya

dikembangkan di Indonesia.
Apakah desentralisasi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia
terbatas pada desentralisasi wilayah, sebagaimana selama ini
dilakukan, atau termasuk juga desentralisasi fungsional (Rondinelli,
2007). Apakah desentralisasi terpisah dari dekonsentrasi dan tugas
pembantuan sebagaimana yang digunakan di Indonesia, atau
mengikuti

klasifikasi

Rondinelli

dan

Cheema

(1983)

yang

mengklasifikasi desentralisasi ke dalam berbagai cara, yaitu:
dekonsentrasi, delegasi dan devolusi. Apakah desentralisasi yang
dikembangkan di Indonesia tetap mengikuti praktik yang selama ini
dilakukan

di

kewenangannya

negara-negara
sebagian

kesatuan,

besar

pada

yang

melimpahkan

kabupaten/kota?

Atau,

pelimpahan kewenangan kepada provinsi perlu diperbesar seperti
yang

terjadi

pada

negara-negara

yang

menganut

sistem

pemerintahan federal. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu
penting

untuk

menjadi

bahan

pemikiran

bersama

dalam

mengembangkan kebijakan desentralisasi di Indonesia.
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menandai terjadinya
shifting yang signifikan dari sentralisasi yang dianut oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi pemerintahan daerah yang
desentralistik secara ekstrim. Maka banyak kalangan mengatakan
telah terjadi “big bang” dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia,
dari yang serba terpusat selama era Orde Baru menjadi serba ke
daerah dalam era reformasi. Dalam era Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 terjadi penyerahan urusan secara drastis ke daerah
khususnya ke daerah kabupaten/kota. Dalam konteks otonomi
seluas-luasnya

pemerintah

pusat

dan

provinsi

mempunyai

kewenangan yang terbatas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
25 Tahun 2000 sedangkan di luar dari yang ditentukan menjadi
kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Terjadi pergesekan
kewenangan antar tingkatan dan susunan pemerintahan terkait
dengan

kewenangan-kewenangan

yang

khususnya

potensial

menghasilkan penerimaan (revenue centers). Sebaliknya terjadi gejala
penelantaran

urusan-urusan

pemerintahan

yang

bersifat

pengeluaran (cost centers). Terjadi pula ketegangan antara kepala
daerah dengan DPRD terkait dengan kecenderungan meluas
ditolaknya laporan pertanggung jawaban kepala daerah oleh DPRD.
Dalam bidang kepegawaian juga muncul kecenderungan kebijakankebijakan yang bersifat primordial yang kalau dibiarkan akan
membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menyuburkan
rasa kedaerahan yang sempit. Berbagai persoalan tersebut telah
menggiring ke arah dilakukannya perubahan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian dikeluarkan Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penggantinya.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berusaha mencari
keseimbangan
Pengalaman

antara

desentralisasi

menunjukkan

pendulum

dengan

sentralisasi.

kebijakan

desentralisasi

ataupun sentralisasi yang ekstrim cenderung akan menciptakan
instabilitas pemerintahan yang akan bermuara pada konflik yang
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elitis dan tidak berpihak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Untuk itu selalu terdapat upaya untuk menyeimbangkan antara
kebijakan yang desentralistik dengan kebijakan yang sentralistik
sebagai suatu continuum kebijakan. Namun dalam perjalanan
Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

walaupun

urusan

pemerintahan sudah dibagi antar tingkatan pemerintahan secara
sistematik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,
namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena berbagai
hal. Pertama, pembagian urusan pemerintahan tidak diikuti dengan
pembagian sumber-sumber pendanaan yang seimbang. Hampir 70%
dari keuangan negara masih ada di tangan pemerintah pusat, dan
hanya menyisakan 30% untuk dialokasikan ke daerah dalam bentuk
dana perimbangan. Kedua, urusan pemerintahan yang diserahkan
ke provinsi sedikit tapi sumber pendanaannya banyak sehingga
menyebabkan kecenderungan provinsi untuk mencampuri urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Ketiga, di
tingkat kabupaten/kota sebagai lini terdepan penyedia pelayanan
publik kurang didukung oleh pendanaan yang memadai. Pendapatan
asli daerah hanya berkisar kurang dari 10% sehingga 90%
pendanaan tergantung dari dana perimbangan. Pada sisi lain, dana
yang

sudah

terbatas

tersebut

pemanfaatannya

juga

kurang

proporsional dan hampir 80% dipakai untuk overhead cost.
Pada

sisi

kelembagaan,

juga

ada

kecenderungan

membengkaknya kelembagaan daerah untuk mengimbangi tekanan
birokrasi akibat terjadinya penambahan pegawai. Otonomi luas telah
memberikan peluang pemerintah daerah membengkakkan struktur
organisasi pemerintahan daerah dan besarnya struktur organisasi
akan menuntut adanya tambahan pegawai. Tambahan pegawai akan
menyebabkan membengkaknya biaya rutin (biaya tidak langsung)
dan akan menyisakan sedikit sekali untuk membiayai pelayanan
publik

(biaya

langsung).

Buruknya

pelayanan

publik

akan

berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada sisi
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hubungan antara kepala daerah dengan DPRD tidak muncul
persoalan sebagaimana dalam era diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999, namun ketegangan muncul antara kepala
daerah dengan wakil kepala daerah. Sebagian besar pasangan kepala
daerah dan wakilnya cenderung kurang harmonis dan kondisi
tersebut telah mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah.
Salah satu akibatnya adalah terkotak-kotaknya birokrasi ke dalam
prokontra kepala daerah atau wakil kepala daerah. Pergesekan
menjadi semakin keras manakala kepala daerah dan wakilnya
masing-masing maju mencalonkan diri dalam pilkada berikutnya.
Berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 menyebabkan pemerintahan daerah berjalan kurang efektif.
Untuk itu diperlukan kebijakan yang bersifat lebih “affirmative”
untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah. Bagaimana
mengarahkan

agar

spirit

reformasi

dan

demokrasi

mampu

menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Anomali yang terjadi
adalah reformasi yang dilaksanakan secara demokratis belum
menghasilkan kesejahteraan yang memadai. Hasil penilaian Indeks
Pembangunan Manusia di Indonesia belum menunjukkan data yang
menggembirakan. Pada tahun 2008 kita ada di urutan 109 dari 179
negara yang disurvei. Namun pada tahun 2009 peringkat Indonesia
melorot ke nomor 111 dan terjadi perbaikan di tahun 2010 menjadi
peringkat 108. Tapi angka ini masih sangat jauh dibandingkan
negara-negara tetangga kita seperti Malaysia di peringkat 63,
Thailand

di

peringkat

86.

Terlebih

dengan

disepakatinya

perdagangan bebas ASEAN dan juga dengan China, memerlukan
kebijakan desentralisasi yang mampu mendukung daya saing
daerah. Upaya memperbaiki berbagai persoalan yang ditimbulkan
oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 itulah yang kemudian
menjadi alasan pokok keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun
2014.

Laporan Akhir

Hal. II-14

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

2.1.4. Desentralisasi dan Pelayanan Publik dalam UU No. 23 Tahun 2014
1. Desentralisasi dan Pelayanan Publik
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas (prima)
menjadi salah satu ciri tata pemerintahan yang baik (good
governance). Kinerja pelayanan publik sangat besar pengaruhnya
terhadap

kualitas

kehidupan

masyarakat.

Oleh

karena

itu

membangun sistem manajemen pelayanan publik yang handal
adalah keniscayaan bagi daerah kalau mereka ingin meningkatkan
kesejahteraan warganya. Tidak mengherankan kalau perbaikan
kualitas pelayanan publik menjadi salah satu alasan mengapa
pemerintah mendesentralisasikan kewenangan penyelenggaraan
pelayanan publik kepada daerah. Dengan menyerahkan kewenangan
penyelenggaraan pelayanan kepada daerah, pemerintah pusat
berharap pelayanan publik akan menjadi lebih responsif terhadap
dinamika masyarakat di daerahnya. Ketika manajemen pelayanan
diserahkan ke daerah, kesempatan warga untuk ikut berpartisipasi
dalam penyelenggaraan pelayanan seharusnya menjadi semakin
terbuka. Warga harus dapat dengan lebih mudah mengawasi
jalannya

penyelenggaraan

pelayanan.

Mereka

harus

dapat

menyampaikan aspirasinya (local voice) kepada rezim pelayanan.
Mekanisme penyampaian keluhan harus dikembangkan di setiap
satuan birokrasi pelayanan dan birokrasi wajib menindaklanjuti
keluhan yang disampaikan warga penggunanya. Untuk mengawasi
praktik penyelenggaraan pelayanan di daerah kabupaten/kota,
gubernur sebagai wakil pusat melakukan supervisi atas pelayanan
publik di wilayahnya.
Mengingat terbatasnya resources yang tersedia bagi daerah
untuk penyelenggaraan pelayanan publik maka daerah perlu
didorong untuk mengutamakan pelayanan dasar. Untuk itu, perlu
ada definisi yang jelas tentang pelayanan dasar. Agar pemerataan
akses terhadap pelayanan dasar dapat dijaga maka perlu ada
pengaturan tentang standar pelayanan minimum untuk pelayanan
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yang termasuk dalam kategori pelayanan dasar. Penetapan standar
pelayanan minimum tidak berarti membatasi ruang bagi daerah
untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan aspirasi dan
kapasitas daerah. Daerah yang memiliki kapasitas lebih dapat
menyelenggarakan pelayanan di atas standar pelayanan minimum.
2. Kelemahan Pelayanan Publik dalam UU sebelumnya (No. 32
Tahun 2004)
Pelayanan publik telah lama menjadi isu penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, sayangnya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 belum mengatur sama sekali tentang
penyelengaraan pelayanan publik di daerah. Beberapa masalah
dalam

penyelenggaraan

pelayanan

publik

seperti:

belum

diterapkannya standar pelayanan minimal untuk pelayanan dasar,
belum adanya standar penyelenggaraan pelayanan yang mengatur
hak dan kewajiban pengguna dan penyelenggara, mekanisme
penyampaian keluhan dan penyelesaian sengketa, penting untuk
diatur dalam revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Dengan membuat pengaturan yang jelas tentang penyelenggaraan
pelayanan publik di daerah diharapkan pelaksanaan desentralisasi
dapat mempercepat tercapainya perbaikan kualitas pelayanan
publik.
Namun,

pengaturan

tentang

penyelenggaraan

pelayanan

publik oleh daerah harus disinkronkan dengan Undang-Undang
pelayanan publik sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dan
inkonsistensi dalam pengaturan tentang pelayanan publik di daerah.
Pengalaman penyelenggaraan pelayanan publik di daerah
menunjukan kinerja yang bervariasi (Kemendagri, 2011). Beberapa
daerah

berhasil

mengembangkan

inovasi

dalam

manajemen

pelayanan publik dengan mengembangkan berbagai teladan (best
practices).

Misalnya,

beberapa

kota/kabupaten

berhasil

mengembangkan manajemen pelayanan yang partisipatif dengan
mengadopsi kontrak pelayanan seperti yang dilakukan di Kota
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Yogyakarta dan Blitar. Sementara Kabupaten Jembrana berhasil
memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara gratis dan
beberapa

kabupaten

seperti

Sragen,

Sidoarjo,

dan

banyak

kabupaten/kota berhasil mengembangkan pelayanan satu pintu
(OSS). Namun, pada saat yang sama banyak kabupaten/kota yang
gagal mewujudkan kinerja pelayanan yang lebih baik. Otonomi
daerah ternyata memiliki dampak yang berbeda dalam praktik
penyelenggaraan pelayanan di daerah. Salah satu masalah yang
penting

dalam

penyelenggaraan

pelayanan

adalah

semakin

menguatnya unsur-unsur subyektivitas dalam penyelenggaraan
pelayanan. Hal ini ditandai dengan semakin maraknya diskriminasi
dalam pelayanan berbasis pada unsur-unsur subyektivitas seperti
pertemanan, etnis, afiliasi politik, kesamaan profesi (sesama PNS),
dan agama.
Di samping diskriminasi pelayanan publik, masalah lain dalam
penyelenggaraan pelayanan publik adalah rendahnya aksesibilitas
pelayanan, yang ditandai dengan masih besarnya angka pengguna
biro

jasa

(intermediaries)

dalam

penyelenggaraan

pelayanan.

Besarnya angka pengguna biro jasa dalam mengakses pelayanan
publik sangat bervariasi, berkisar antara 50-80% tergantung pada
jenis pelayanan. Besarnya angka pengguna biro jasa ini menunjukan
ketidaksanggupan warga untuk berhubungan langsung dengan
penyelenggara pelayanan. Hal ini menjelaskan besarnya opportunity
cost yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses pelayanan
publik.
Kecenderungan

prosedur

pelayanan

hanya

mengatur

kewajiban dan mengabaikan hak-hak pengguna pelayanan publik
menjadi salah satu sebab mengapa penyelenggaraan pelayanan
publik sering menjadi sumber ketidakpuasan warga terhadap
pemerintah. Penyelenggara pelayanan cenderung menempatkan
dirinya sebagai penguasa, yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi
dari pada pengguna dan dapat berbuat seenaknya dalam mengelola
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pelayanan publik. Akibatnya, penyelenggara pelayanan publik sering
menjadi arena konflik antara pemerintah dengan warganya.
Ada beberapa penyebab mengapa kinerja pelayanan publik di
daerah pada umumnya masih jauh dari yang diharapkan. Pertama,
penyelenggaraan pelayanan selama ini cenderung dianggap sebagai
domain rezim pelayanan. Jenis pelayanan, kualitas, dan cara
pelayanan sepenuhnya ditentukan oleh rezim pelayanan. Warga
tidak

memiliki

kesempatan

untuk

ikut

berpartisipasi

dalam

pengambilan keputusan tentang berbagai hal terkait dengan
pelayanan

yang

dibutuhkannya.

Akibatnya,

pelayanan

yang

diberikan oleh daerah sering tidak sesuai dengan aspirasi dan
kebutuhannya.

Kedua,

prosedur

pelayanan

cenderung

hanya

mengatur kewajiban dari warga pengguna, tetapi hak-haknya tidak
pernah diatur dan dilindungi.
Prosedur juga sering gagal mengatur mengenai kewajiban dari
penyelenggara

pelayanan.

memperlakukan

warga

Akibatnya,

pengguna

rezim

pelayanan

seenaknya.

Tidak

dapat
adanya

pengaturan tentang hak-hak warga membuat proses pelayanan
publik menjadi penuh dengan ketidakpastian. Ketiga, proses
pelayanan seringkali dikaitkan dengan struktur hirarkhi birokrasi di
daerah. Panjangnya jenjang hirarkhi birokrasi dengan sendirinya
membuat

proses

menghabiskan

pelayanan

banyak

publik

energi

dari

menjadi

warga

panjang

dan

dan

penyelenggara

pelayanan. Apalagi ketika prosedur pelayanan dibuat dengan
semangat

untuk

mencegah

terjadinya

moral

hazards

proses

pelayanan publik menjadi sangat kompleks dan sulit diikuti secara
wajar oleh warga pengguna. Akibatnya, banyak warga cenderung
menggunakan biro jasa atau perantara. Besarnya angka pengguna
biro jasa menunjukan bahwa masyarakat tidak lagi sanggup
mengakses pelayanan secara wajar. Keempat, birokrasi pelayanan
belum mampu mengembangkan budaya dan etika pelayanan yang
menghargai posisi pengguna sebagai warga negara yang berdaulat.
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Birokrasi pelayanan masih menempatkan warga sebagai obyek
pelayanan yang dapat diperlakukan seenaknya sesuai dengan
kemauannya.
Kepuasan warga belum menjadi kriteria utama bagi birokrasi
pelayanan untuk menilai kinerjanya. Akibatnya, akuntabilitas
birokrasi

belum

pelayanannya

dilihat

melainkan

dari
dari

kepuasaan
kepatuhan

warga

terhadap

birokrasi

terhadap

peraturan dan prosedur pelayanan. Rakyat sebagai pengguna
pelayanan publik harus mempunyai kepastian tentang jenis dan
kualitas pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah.
Untuk itu harus dibangun kontrak pelayanan publik antara
pemerintah daerah dengan masyarakat. Kontrak tersebut akan
menjelaskan jenis pelayanan, kualitas, biaya, prosedur dan waktu
yang diperlukan untuk mengakses pelayanan publik tersebut.
Kemudian kalau pemerintah daerah gagal memenuhi kontrak
pelayanan publik tersebut, harus terdapat kejelasan kemana
masyarakat

harus

menyampaikan

keluhannya.

Keberadaan

ombudsman daerah dapat dijadikan saluran bagi masyarakat untuk
menyampaikan keluhannya.
3. Muatan Pokok UU No. 23 Tahun 2014
Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki era baru
ketika UU No 32 Tahun 2004 digantikan dengan UU no 23 tahun
2014. Era baru penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat kita
lihat dari perbedaan yuridis maupun filosofis. Perbedaan yuridis
tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang tidak
diatur dalam UU sebelumnya. Sedangkan perbedaan filosofis terlihat
dari makna dan orientasi yang secara tersurat terkandung dalam
pasal-pasal yang sebelumnya tak diatur dalam UU sebelumnya.
Perbedaan secara yuridis, sangat terlihat dengan tidak adanya
pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah. Perihal pemilihan daerah telah diatur dalam UU No
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22 Tahun 2014. Adapun alasan utama yang tecantum dalam naskah
akademik RUU Pilkada dimaksudkan agar UU baik tentang Pemda
maupu Pilkada dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan isu
sentralnya

masing-masing.

Selain

itu,

dalam

pemisahan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pilkada dimaksudkan
untuk

mempertegas

posisi

dan

perbedaan

Gubernur

dan

Walikota/Bupati. Hal ini dikarenakan Gubernur yang dipilih melalui
mekanisme pemilihan langsung. Namun, secara sepihak dikooptasi
dengan menempatkan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Dalam perspektif akademis posisi Gubernur dapat dikategorikan
sebagai

“unit

antara”.

Ciri

khas

dari

“unit

antara”

dalam

penyelenggaraan pemerintahannya bersinggungan dengan kegiatan
dekonsentrasi dari pada desentralisasi. Dengan demikian, Gubernur
yang dipilih langsung oleh rakyat, kewewenangannya “terkebiri”
karena status gandanya yang juga sebagai wakil pemerintah pusat
(Kusuma, 2014). Berbeda dengan Walikota dan Bupati yang samasama dipilih oleh rakyat tapi statusnya sebagai daerah otonom yang
mengedepankan prinsip atau asaz desentralisasi. Di sinilah urgensi
pemisahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemilihan
pilkada menjadi dua UU yang berbeda.
Perbedaan

selanjutnya

perihal

pembagian

urusan

pemerintahan. Pada UU sebelumnya urusan pemerintahan dibagi
atas urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (dapat
dilimpahkan sebagian urusannya kepada perangkat pemerintah
pusat

atau

wakil

pemerintah

pusat

di

daerah

atau

dapat

menugaskan kepada pemerintahan daerah) dan urusan pemerintah
daerah dibagi atas urusan wajib dan pilihan. Namun, di UU No 23
Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi atas urusan absolut yang
diselenggarakan oleh pemerintah pusat, urusan pemerintahan
kongkruen yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
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Adapun yang menjadi titik permasalahan dalam pembagian
urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terlalu
banyak (31 buah urusan yang menjadi urusan pemerintahan yang
didesentralisasikan). Selain itu, pemerintah daerah dari provinsi
hingga

desa

juga

dibebankan

untuk

melaksanakan

urusan

pemerintah pusat berdasarkan azas tugas pembantuan. Dengan
besarnya urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh
pemerintah daerah, kebutuhan akan aparatur yang melaksanakan
urusan wajib tersebut semakin membesar. Aparatur daerah yang
gemuk ini, tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar pula
sehingga terjadi overcost terhadap pembiayaan aparatur. Kondisi ini
berdampak tidak maksimalnya penyelenggaran program di daerah
khususnya pada aspek pengadaan sarana dan prasarana yang
diperuntukkan bagi masyarakat (Kusuma, 2014).
Selain itu, efek samping dari gemuknya aparatur di daerah,
dan diperparah dengan alur birokrasi yang kacau, telah melahirkan
birokrasi

yang

Management

tidak

(NPM),

efektif
yang

dan

efisien.

sekarang

ini

dalam

New Public

menjadi

gerakan

pembaharuan administrasi publik di negara maju dan berkembang,
desentralisasi telah menjadi satu nilai penting dalam rangka
mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, responsif, dan
akuntabel
4. Pelayanan Publik dalam UU No. 23 Tahun 2014
Disahkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

memberi

harapan

baru

terhadap

perbaikan

kualitas

pelayanan publik di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini, urusan Pemerintahan terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu
urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren,
serta urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan sendiri
adalah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan
presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara
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dan

penyelenggara

Pemerintahan

Daerah

untuk

melindungi,

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Urusan
sepenuhnya

pemerintahan
menjadi

absolut

kewenangan

adalah

pemerintah

urusan
pusat.

yang
Urusan

pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat,
Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan
Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait
Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah
provinsi

dengan

Daerah

kabupaten/kota

walaupun

Urusan

Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau
ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun daerah
provinsi

dan

daerah

kabupaten/kota

mempunyai

urusan

pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun
tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan
mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.
Adapun urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan
presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan
ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi
berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar
kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan
demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan
umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala
pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala
pemerintahan kabupaten/kota.
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Urusan
Pemerintahan

Urusan
Absolut

-

Politik UN
Pertanahan
Keamanan
Yustisi
Moneter dan
Fiskal
Nasional
- Agama

Urusan
Pemerintahan Umum

Urusan
Konkruen

Wajib

Pilihan

Non Yandas

Pelayanan Dasar

Konsekuensi dari Adanya Urusan Wajib Pelayanan Dasar
adalah (Suwignyo, 2014): (1) Penyelenggaraan pemerintahan daerah
telah diamanatkan untuk memprioritaskan pelaksanaan rusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; (2).
pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat, sekaligus mendukung indikator
kinerja utama kementerian; (3) Mendapat perlakuan khusus dalam
penyusunan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran di pusat
dan di daerah; dan (4) Kinerjanya akan dikontrol secara ketat oleh
berbagai stakeholders.
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah
pusat dan daerah provinsi dan daerah kab/kota tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini. Urusan pemerintahan konkuren yg tidak
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tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan
tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya
menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan
konkuren, ditetapkan dengan peraturan presiden.
Tabel 2.1
Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pusat dan Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN WAJIB (24)
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Terkait Yandas (6)
Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan
Umum&Penataan
Ruang
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Ketentraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan
Masyarakat
Sosial

Dalam

Tidak Terkait Yandas (18)
1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
8. Pengendalian Pendudukan
dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

penyelenggaraan

kewenangan

URUSAN PILIHAN (8)
1.
2.
3.
4.
5.

Kelautan dan Perikanan
Pariwisata
Pertanian
Kehutanan
Energi dan Sumber Daya
Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

Urusan pemerintahan
konkruen yang diserahkan
ke Daerah menjadi dasar
pelaksanaan Otonomi
Daerah (Pasal 9 ayat 4)

konkuren,

maka

kewenangan pemerintah pusat adalah (1) menetapkan NSPK (Norma,
Standar, Prosedur, Kriteria), yaitu berupa ketentuan Perundangundangan

yang

ditetapkan

oleh

pemerintah

pusat

(yang

dilaksanakan oleh Kementerial/Lembaga) sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat dan yang menjadi kewenangan
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daerah; dan (2) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

Adapun

kewenangan

pemerintahan

daerah

dalam

penyelenggaraan urusan konkuren adalah (1) Daerah berhak
menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

daerah,

dan

wajib

berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan oleh pemerintah
pusat;

(2)

Dalam

hal

kebijakan

daerah

yang

dibuat

tidak

mempedomani NSPK, pemerintah pusat membatalkan kebijakan
daerah; (3) Penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar, berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat
Selain membagi jenis-jenis urusan pemerintahan, maka
Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan bahwa dalam
pembagian urusan konkuren, maka digunakanlah beberapa prinsip
sebagai berikut: (1) akuntabilitas, yang ditentukan berdasarkan
kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang
ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan; (2)
Efisiensi, yang ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya
guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh; (3) eksternalitas, yang
ditentukan berdasarkan luas, besaran, & jangkauan dampak yang
timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan; serta
kepentingan strategis nasional, yang

ditentukan berdasarkan

pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan
bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar
negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
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2.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam UU Nomor 23 Tahun
2014
Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang
berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam Pasal 18 ayat
(2) diatur bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan
Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) Diatur bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai

standar

pelayanan

minimal

diatur

dengan

peraturan

pemerintah.
Dengan terkandungnya SPM dalam UU No 23 Tahun 2014 maka
diharapkan akan berpengaruh positif terhadap perbaikan pelayanan
publik, karena beberapa alasan, antara lain: (1) Lebih terjaminnya
penyediaan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah
kepada masyarakat; (2) Bermanfaat dalam menentukan jumlah anggaran
yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan publik; (3) Menjadi
landasan dan dasar dalam menentukan anggaran kinerja dan alokasi
dalam penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan;
(4) Membantu penilaian kinerja kepala daerah secara lebih akurat dan
terukur sehingga akan mengurangi kesewenang-wenangan dalam menilai
kinerja pemerintah daerah; (5) Menjadi alat bantu untuk meningkatkan
akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat, karena masyarakat
dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik.
Penerapan SPM dalam perencanaan pembangunan daerah dilakukan pada
waktu penyusunan dokumen RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010). Dalam rangka
mendukung pelaksanaan percepatan penerapan dan pencapaian SPM,
maka pemerintah daerah perlu mengintegrasikan pencapaian SPM ke
dalam dokumen RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.
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2.2.1. Penyusunan SPM Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan

pelayanan

publik

bergandeng

erat

dengan

kewenangan/urusan/fungsi yang dijalankan oleh daerah. Kemampuan
daerah

(propinsi,

kabupaten/kota)

dalam

mengidentifikasi

kewenangan/fungsi daerah akan sangat mempengaruhi kemampuan
mereka menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai bidang-bidang
kewenangan pemerintahan yang diselenggarakan.
Dengan

mempertimbangkan

pemerintahan

di

Indonesia,

maka

keberadaan
pihak

berbagai

tingkatan

sangat

mendesak

yang

membutuhkan SPM adalah pihak pemerintah kabupaten/kota. Hal ini
didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, UU No 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menempatkan otonomi daerah secara utuh
pada daerah kabupaten/kota. Konsekuensinya, daerah kabupaten/kota
mempunyai

kewenangan

dan

keleluasaan

untuk

membentuk

dan

melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya.
Kedua, dibandingkan posisi propinsi maupun pusat, maka posisi
kabupaten/kota paling dekat dengan masyarakat. Sehingga tuntutan
pelayanan publik akan lebih diarahkan pada pemerintah kabupaten/kota.
Ketiga, dengan tuntutan masayarakat yang bisa langsung disampaikan,
maka

pemerintah

daerah

kabupaten/kota

dituntut

pula

untuk

menyediakan berbagai jenis pelayanan bagi masyarakat daerahnya
masing-masing.
Secara prinsip urusan yang diatur oleh pemerintah daerah adalah
paralel dengan urusan yang ditangani pemerintah, di luar urusan bidangbidang dan segmen urusan pemerintahan yang dikecualikan, hal ini
memiliki makna yang tersirat bahwa otonomi tersebut merupakan
kekuasaan otonomi yang luas. Otonomi luas yang terfokus pada daerah
diberi keleluasaan untuk menentukan baik jenis-jenis yang akan diurusi
dan diprioritaskan, juga urusan yang belum dapat dilayani untuk
kemudian diserahkan kembali ke pemerintah yang lebih atas. Berbagai
jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tergantung
dari kebutuhan, kondisi dan potensi yang secara riil potensi yang ada di
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daerah. Kondisi yang demikian berarti konsep otonomi daerah merupakan
sesuatu yang nyata, sehingga sangat dimungkinkan bahwa isi otonomi
daerah dari daerah yang satu dengan daerah yang lain sangat berbeda.
Kondisi yang demikian ini tidak dapat diseragamkan untuk seluruh
Kabupaten/Kota atau Provinsi, karena masing-masing memiliki keunikan
dan kekhasan tersendiri.
Guna

tercapainya

maksud

dan

tujuan

otonomi

daerah

dikembangkan maka perlu diperhatikan persoalan kualitas pengelolaan
wewenang yang dilaksanakan oleh pemerintah paerah. Penyelenggaraan
pelayanan dasar kepada masyarakat, pemerintah daerah diwajibkan
melaksanakan urusan pemerintahan tertentu yang disebut dengan urusan
wajib. Penyelenggaraan urusan wajib merupakan penyediaan pelayanan
dasar kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
sebagai alat ukur yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu,
pemerintah

melalui

masing-masing

departemen/LPND

menerbitkan

Pedoman Standar Pelayanan Minimal, untuk selanjutnya dipedomani
Kabupaten/Kota untuk menetapkan Standar Pelayanan Minimal yang
berlaku

dan

wilayahnya.

wajib
Atas

dilaksanakan
dasar

itu,

Pemerintah

beberapa

Kota

Balikpapan

departemen/

LPND

di

telah

menerbitkan Pedoman Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu pedoman acuan
atau tolok ukur (dimengerti sebagai tingkat minimal pelaksanaan atau
tingkat target nasional) untuk mengukur (menilai) pelaksanaan fungsi
wajib regional yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Rumusan tentang Standar Pelayanan Minimal dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Standar

Pelayanan

Minimal,

sebagaimana

ditetapkan

oleh

Pemerintah Pusat, hanya diterapkan pada fungsi wajib regional,
namun daerah nantinya diharapkan kelak menyumbangkan dan
menerapkan standar pelaksanaan regional sebagai kewenangan
regional pilihan di samping standar wajib;
2. Standar Pelayanan Minimal ditetapkan Pemerintah Pusat diterapkan
di semua Kabupaten/Kota;
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3. Standar Pelayanan Minimal harus dinamis dan ditinjau serta
diperbaharui

dari

waktu

ke

waktu

menurut

kapasitas

dan

kebutuhan nasional yang selalu berubah;
4. Standar Pelayanan Minimal harus didefinisikan/ditentukan oleh
Pemerintah Pusat secara jelas dan konkrit, dan mudah untuk
diukur. Tiap standar harus memiliki indikator yang mengukur
pelaksanaan tersebut oleh pihak yang berwenang di tingkat regional
dari fungsi wajib, dalam hal kualitas dan jumlah dari pelayanan yang
dimaksud;
5. Indikator dari setiap Standar Pelayanan Minimal memberikan dasar
untuk menyiapkan target nasional sebagai perwujudan dari kondisi
minimal yang diharapkan untuk pelaksanaan fungsi wajib secara
nasional;
6. Menjadi tanggung jawab tiap daerah untuk merencanakan dan
menentukan anggaran belanja untuk pencapaian target nasional
untuk tiap Standar Pelayanan Minimal;
7. Perencanaan

pencapaian

mendefinisikan
pelaksanaan

tingkat

untuk

target
dasar

tahun

yang

nasional,

daerah

pelaksanaan,
berjalan

atau

yaitu

akan
tingkat

sebagaimana

ditunjukkan oleh data indikator terakhir. Daerah kemudian akan
mendefinisikan peningkatan yang diperlukan dalam pelaksanaan
pelayanan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk
mencapai Standar Pelayanan Minimal;
8. Standar Pelayanan Minimal berbeda dari standar teknis, sebagai
contoh: jika target tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang
terjangkau dengan berjalan kaki adalah 3 km, ini termasuk SPM
nasional sedangkan standar teknis berkaitan dengan rincian alat dan
biaya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
9. Daerah memantau, mengontrol dan melaporkan pelaksanaan dari
target, wakil pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk
menilai pelaksanaan melalui pemantauan laporan khusus dan
berkala, dan mengambil tindakan tepat yang diperlukan jika Standar
Pelayanan Minimal tidak terpenuhi;
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10. Pemerintah daerah memberi prioritas pertama dalam penggunaan
seluruh dana dari semua sumber, baik pusat maupun daerah untuk
menaati Standar Pelayanan Minimal sehingga dapat memenuhi
fungsi wajib;
Langkah awal penyusunan SPM ini dengan tahap mengidentifikasi
kewenangan Kota Balikpapan selanjutnya, atas dasar daftar kewenangan
Kota Balikpapan, proses penyusunan rencana pencapaian standar
pelayanan minimal mengacu kepada indikator yang telah ditetapkan oleh
kementerian terkait.
Standar Pelayanan Minimal harus diacu dalam perencanaan daerah,
penganggaran daerah, pengawasan, pelaporan dan merupakan salah satu
alat untuk menilai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Kepala Daerah, serta menilai kapasitas daerah sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Kota Balikpapan. Hasil akhir dari Standar Pelayanan Minimal
tersebut agar mempunyai kekuatan hukum maka harus dituangkan dalam
bentuk Peraturan Gubernur, yang kemudian dilaksanakan oleh dinas yang
memiliki urusan yang terkait dengan SPM sebagai pedoman dalam
pelaksanaan lebih lanjut.
Pemerintah melalui Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non
Kementerian

(LPNK)

telah

menetapkan

SPM

untuk

diterapkan

di

Pemerintahan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang terdiri dari
15 (lima belas) bidang yaitu:
1. Perumahan Rakyat;
2. Pemerintahan Dalam Negeri
3. Sosial;
4. Kesehatan;
5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Lingkungan Hidup;
7. Keluarga Berencana dan Sejahtera;
8. Ketenagakerjaan;
9. Pendidikan;
10. Pekerjaan Umum;
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11. Ketahanan Pangan;
12. Kesenian;
13. Komunikasi dan Informasi;
14. Perhubungan; dan
15. Penanaman Modal.
Dari bidang SPM yang telah ditetapkan diatas, yang wajib diterapkan
oleh Pemerintah Provinsi sebanyak 9 (sembilan) bidang, yaitu: Perumahan
Rakyat; Sosial; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Lingkungan Hidup; Ketenagakerjaan; Ketahanan Pangan; Kesenian; dan
Perhubungan; serta Penanaman Modal. Sedangkan yang wajib diterapkan
oleh pemerintah Kabupaten/Kota yaitu seluruh bidang yang ditetapkan
diatas (15 bidang). Untuk menerapkan SPM tersebut tentunya terlebih
dahulu pemerintah daerah perlu menyusun Rencana target pencapaian
masing-masing bidang standar Pelayanan Minimal tersebut.
2.2.2. Pedoman Penyusunan SPM Kabupaten/Kota
1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal;
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/Tahun 2008
Tentang

Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Kesehatan

di

Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri RI Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di
Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/ 2008
Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah
Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang

Perumahan

Rakyat

Daerah

Provinsi

dan

Daerah

Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009
tentang Standar Pelayanan Minimal Terpadu Bagi Saksi dan/atau
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan
Ekploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota;
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13. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan

Menteri

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Nomor

PM.106/HK.501/MKP/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesenian;
15. Peraturan

Menteri

Komunikasi

dan

Informatika

Nomor

22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan

Menteri

Pertanian

65/Permentan/OT.140/12/2010

Tentang

Standar

Nomor
Pelayanan

Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010
Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Dasar Di Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal
Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Republik

Indonesia Nomor PER.04/MEN/IV/2011 Tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.15/MEN/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketenagakerjaan;
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21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Rencana Pembiayaan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 10
Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal
Berbasis Jalan;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 2
Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Nomor 55/HK-010/B5/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang

Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera

Di

Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Nomor

231/HK-010/B5/2010

Tentang

Petunjuk

Teknis

Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Di
Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 281 /PER/B4/2011 Tentang Petunjuk Teknis
Monitoring dan Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga
Sejahtera Di Kabupaten Dan Kota
28. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008
Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
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29. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

317/MENKES/SK/V/2009 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan
Pembiayaan

Pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Indonesia

Nomor

Kesehatan Kabupaten/Kota;
30. Keputusan

Menteri

Kesehatan

129/Menkes/SK/II/2008

Tentang

Republik
Standar

Pelayanan

Minimal

Rumah Sakit; dan
31. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 80/HUK/2010
Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota.
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 /PRT/M/2014
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;
33. Peraturan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Republik

Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Ketenagakerjaan;

2.2.3. Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM
Era yang serba modern dan kondisi alam keterbukaan informasi
maka muncul konsekuensi-konsekuensi berupa tuntutan masyarakat
yang beraneka macam. Salah satu tuntutan yang ada di antaranya adalah
berupa kualitas sistem pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
pemerintah. Sisi lain yang perlu dicermati juga adalah realisasi sistem
otonomi daerah yang telah dilaksanakan Pemerintah Pusat terhadap
Pemerintah Daerah. Kondisi ini pun membawa euforia dalam sistem tata
kelola pemerintahan yang ada di berbagai strata birokrasi pemerintah
daerah. Beberapa daerah muncul adanya pimpinan daerah yang sangat
kreatif dalam pengelolaan sistem birokrasinya, tetapi ada pula di beberapa
daerah justru muncul pemanfaatan kekuasaan yang terkadang cenderung
berlebihan sehingga banyak menimbulkan berbagai persoalan dan gejolak
sosial. Gejolak sosial yang muncul di masyarakat terutama mempersoalkan
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rendahnya kualitas sistem pelayanan

di birokrasi yang

terutama

menyangkut sendi-sendi kehidupan. Administrator di birokrasi yang
memiliki akuntabilitas tinggi akan mengarahkan organisasinya untuk
memberikan kepuasan maksimal kepada customers dan memenuhi
kebutuhan customers. Atas dasar inilah perlu disusun standar pelayanan
yang tepat dan informasi yang jelas bagi para stakeholders.
Implementasi
anggaran

yang

strategi

besar.

ini

Belum

ditunjukkan
banyak

dalam

pemerintah

bentuk

alokasi

daerah

yang

menempatkan masyarakat sebagai subyek utama pembangunan. Dalam
konteks ini juga berarti bahwa tidak ada diskriminasi dalam pemanfaatan
sumber daya. pelayanan kepada publik semakin mahal, lebih tinggi dari
tarif resminya.
Birokrasi pemerintah merupakan garis terdepan yang berhubungan
dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu,
birokrasi pemerintah harus bersikap netral baik dari sisi politik yaitu
bukan merupakan kekuatan politik. Birokrasi pemerintah diharapkan
tidak akan memihak kepada kelompok tertentu, dengan tujuan agar
pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah bisa diberikan kepada
seluruh masyarakat tanpa keberpihakan kepada sekelompok masyarakat
tertentu.
Tuntutan terhadap pentingnya pelayanan publik yang semakin
berkualitas sudah menjadi keharusan di era reformasi dewasa ini. Bagi
daerah di Indonesia Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi sangat
penting mengingat selama ini masyarakat seringkali mengeluhkan
terhadap pelayanan publik. Tujuan disusunnya SPM ini adalah untuk
memudahkan masyarakat dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan
dengan pelayanan dan semuanya untuk memuaskan masyarakat dalam
hal pelayanan.
Pada dasarnya birokrasi pemerintah sebagai pusat pelayanan yang
paling dekat dengan masyarakat adalah di Kabupaten/Kota, oleh karena
itu, adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) basis penerapannya
terutama adalah di Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
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Nomor 38 Tahun 2007; ada 25 (dua puluh lima) urusan wajib yang
diamanatkan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, selain 8
(delapan) urusan pilihan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota diharapkan dapat menentukan pelayanan apa saja yang
harus disediakan berdasarkan urusan wajib tersebut karena hal tersebut
dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap warganya.
Standar Pelayanan Minimal akan berpengaruh pada kepuasan pelayanan
publik. Apabila publik merasa puas dilayani maka publik dengan senang
hati memenuhi kewajibannya di dalam mengurus sesuatu yang diatur oleh
pemerintah kabupaten/kota. Apabila pelayanan itu jelas, masyarakat akan
merasa puas dilayani dan senang hati, dan ini mau tidak mau akan
berpengaruh dengan PAD.

2.2.4. Monitoring, Evaluasi Dan Pengawasan SPM
Harapan kebanyakan orang pada awalnya, termasuk the founding
father terhadap sistem pemerintahan desentralistik, mungkin dengan
diotonomikan berbagai urusan maka pelayanan akan menjadi semakin
baik. Karena dari segi perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan akan
lebih efisien.
Harapan ini memang tidak salah, akan tetapi tidak semuanya benar,
karena pada kenyataannya daerah dibenturkan pada permasalahan
anggaran biaya untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal. Bagi
daerah yang tergolong surplus hal tersebut tidak menjadi persoalan, tetapi
bagi daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil hal
tersebut merupakan permasalahan yang memerlukan pemecahan secara
serius.
Belum lagi permasalahan dalam hal kelembagaan yang seringkali
menyebabkan kualitas pelayanan yang diberikan menjadi kurang baik.
Dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan misalnya, perangkat
organisasi di Provinsi, Kabupaten dan Kota masih memiliki berbagai
perbedaan yang secara substansi cukup mengganggu. Dari segi nama yang
berbeda-beda itu akan berpengaruh kepada substansi bidang garapan dan
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layanannya. Belum lagi persoalan-persoalan yang ditimbulkan untuk
kepentingan korespondensi dan komunikasi pemerintah pusat terhadap
SKPD yang ada di daerah.
Oleh sebab itu, perlu kiranya dari segi nama dan substansi hal itu
diatur atau disepakati agar memiliki kemiripan sesuai dengan standar
pelayanan minimal yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Memang
betul otonomi memberikan kewenangan penuh kepada daerah. Akan
tetapi, kewenangan itu harus pula diberi makna secara inheren akan
adanya tuntutan untuk menegakkan akuntabilitas jenis pelayanan yang
ditangani oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Bentuk dari
monitoring dan pengendalian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
dilaksanakan sebagai berikut:
1. Pemerintah
pemerintah

(instansi
di

terkait),

Daerah

melalui

Bupati

(dekonsentrasi)

sebagai

wakil

memonitor

dan

mengendalikan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten/Kota dan
Standar Pelayanan Minimal.
2. Pemerintah (instansi terkait) menilai apakah urusan daerah yang
wajib sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
melalui pemantauan terhadap:
3. Laporan berkala oleh Pemerintah Daerah;
4. Laporan khusus oleh Pemerintah Daerah bila upaya memenuhi
Standar Pelayanan Minimal tidak berhasil dan dapat mengakibatkan
terancamnya pengadaan pelayanan dasar kepada masyarakat;
5. Laporan daerah ditindaklanjuti Pemerintah dengan melakukan
permintaan dokumen, inspeksi, atau audit khusus bila upaya
pelaksanaan kewenangan wajib dan memenuhi Standar Pelayanan
Minimal (SPM) tidak berhasil dan dapat mengakibatkan terancamnya
pengadaan

pelayanan

dasar

kepada

masyarakat

atau

mengakibatkan masalah berskala nasional seperti bencana alam,
kebakaran, kerusuhan, kerawanan pangan, atau konflik sosial;
6. Dalam hal daerah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan urusan
wajib serta tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka
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Pemerintah dapat melakukan tindakan dengan mempertimbangkan
derajat dan alasan kegagalan, tindakan tersebut dapat bervariasi dari
yang berdampak paling ringan bagi pemerintah daerah, dan yang
berdampak biaya paling ringan bagi pemerintah pusat, sampai yang
berdampak paling berat;

Tindakan

dan

instrumen

pemerintah

untuk

mendukung

terlaksananya kewenangan wajib daerah serta tercapainya Standar
Pelayanan Minimal berupa:
1) Penyediaan dukungan peningkatan kapasitas daerah;
2) Negosiasi dan menyepakati antara pemerintah dan pemerintah
daerah yang tidak dapat melaksanakan kewenangan wajib serta
mencapai

Standar

Pelayanan

merestrukturisasi/merelokasikan

Minimal

untuk

daerah

dan/atau

anggaran

kegiatan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal dalam jangka
waktu yang disetujui bersama;
3) Negosiasi antar lembaga-lembaga terkait dengan daerah yang tidak
dapat melaksanakan kewenangan wajib serta mencapai Standar
Pelayanan

Minimal

mengenai altematif penyediaan pelayanan

dimaksud (misalnya: BOT, Management Contract, Kerjasama antar
Daerah, Konsesi dan lain-lain);
4) Menyediakan bantuan keuangan yang spesifik misalnya DAK, dari
Pemerintah Pusat. Bila dalam pelaksanaan kewenangan wajib dan
Standar Pelayanan Minimal selama beberapa tahun terlihat suatu
pola permasalahan di seluruh daerah yang disebabkan oleh
kurangnya dana, maka pemerintah pusat harus mempertimbangkan
penyesuaian pengalokasian DAU atau formulanya;
5) Pengambilan keputusan oleh instansi yang berwenang untuk
menunjuk

dan

menempatkan

di

daerah

seorang

pejabat

(commisioner) yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan
tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan
wajib dan memenuhi standar pelayanan minimal;
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6) Pengambilan keputusan oleh instansi yang berwenang untuk
mentransfer kewenangan tersebut kepada tingkat pemerintahan
lainnya,

dengan

mengikuti

proses

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan;
7) Memutuskan apakah daerah yang tidak mampu melaksanakan
kewenangan wajib dan tidak mencapai SPM, baik berdasarkan
inisiatif

daerah,

maupun

merger/penggabungan

daerah

Pemerintah
agar

untuk

urusan

melakukan
wajib

dapat

dilaksanakan dan Standar Pelayanan Minimal dapat terpenuhi.
Evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dapat dilakukan
melalui sistem lapangan dan pengamatan di lapangan, juga perlu dicek
dengan pertanyaan sebagai berikut: apakah kegiatan pelayanan itu sudah
dapat memenuhi keinginan dalam rangka mencapai sasaran? Apakah
pelaksanaan kegiatan itu sudah lancar dan memuaskan pihak-pihak yang
terkait dengan pelayanan? Bagaimana pendapat pihak-pihak yang
memperoleh layanan administratif dari pelayanan itu?. Cara lain yang
dapat ditempuh untuk evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal,
antara lain: menyediakan kotak saran atau pengaduan untuk menampung
segala jenis keluhan atau saran dari masyarakat mengenai pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal, mencari informasi langsung kepada orangorang yang bersangkutan melalui cara “in-grouping” pada pembicaraan
mereka serta penyebaran semacam angket kepada responden tertentu.
Pemerintah Provinsi sebagai wakil pusat di daerah mengawasi
pelaksanaan SPM dari Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya. Atas dasar
SPM masyarakat dapat melakukan sosial kontrol atas pelaksanaannya di
daerah. Untuk itu, harus dilakukan sosialisasi SPM dan pemerintah daerah
membuat daftar pelayanan dan SPM dari masing-masing pelayanan
tersebut

dan

disosialisasikan

kepada

masyarakat.

DPRD

dapat

memanfaatkan SPM sebagai benchmark untuk mengukur efisiensi dan
efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik. SPM dapat
dijadikan alat ukur bagi kepala daerah untuk melakukan pengawasan
internal untuk mengukur tingkat kinerja birokrasi daerah.
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Seiring dengan pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi
Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota. Maka perlu diambil
kebijaksanaan untuk pemberian insentif bagi daerah yang memenuhi SPM
melalui penambahan DAU (Dana Alokasi Umum) dan pemberian sanksi
bagi yang tidak memenuhi SPM dengan pengurangan DAU.

2.2.5. Pengembangan Standar Pelayanan Minimal
Pengembangan dalam Standar Pelayanan Minimal Pemerintah
melalui Departemen Dalam Negeri telah mencoba suatu model (model
building) dan sudah ditunjuk beberapa daerah untuk menjadi obyek
pengembangan model tersebut. Salah satu kunci sukses pengembangan
Standar Pelayanan Minimal ke depan adalah adanya pertanggungjawaban
daerah

dalam

pertanggungjawaban

hal

melaksanakan

tersebut

antara

prinsip
lain

otonomi,

mencakup

dan

bagaimana

pemerintah daerah: (1) menyesuaikan antara tujuan pelayanan yang
diberikan yang telah dirumuskan melalui standar pelayanan minimal di
wilayah otonominya dengan falsafah, moral, dan etika yang diakui oleh
masyarakat secara luas; (2) menyesuaikan antara tujuan pelayanan publik
di daerahnya dengan proses, kegiatan, serta hasil dan dampak yang dapat
dicapai; (3) memiliki keterbukaan terhadap pihak-pihak luar yang
berkepentingan dan atau memiliki kewenangan dengan jenis pelayanan
yang diberikan (stakeholders) untuk melakukan penilaian dan atau
evaluasi

terhadap

proses

dan

hasil

pelayanan

di

daerahnya;

(4)

mempertanggungjawabkan mengenai pemanfaatan sumber daya finansial
dan insani, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (5)
meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil dari proses pelayanan tersebut
di daerahnya dalam kerangka ikut menumbuhkembangkan semangat dan
jiwa yang mengakui negara kesatuan RI; dan (6) menumbuhkan kesadaran
di jajaran aparatur pelayanan bahwa profesionalisme lebih diutamakan.
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2.2.6. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan SPM
Beberapa hambatan yang menyebabkan pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal menjadi tidak optimal antara lain: (1). Terbatasnya
anggaran pemerintah daerah dapat menjadi penghalang utama untuk
melaksanakan SPM. Terlebih lagi hampir 70% s/d 80% dari anggaran
daerah habis untuk membiayai aparatur daerah (eksekutif dan legislatif)
sehingga sedikit sekali dana yang tersisa untuk membiayai SPM; (2). Sering
terdapat kerancuan antara standar teknis suatu pelayanan dengan SPM.
Ada kecenderungan kementerian teknis menerapkan standar teknis yang
tinggi sehingga daerah tidak mampu melaksanakan dan menjadi alasan
untuk menarik suatu urusan ke pusat; (3). Sampai sekarang masih belum
terdapat kata sepakat antar tingkatan pemerintahan dalam membagi suatu
urusan

ke

dalam

tingkatan-tingkatan

pemerintahan

yang

ada.

Kecenderungannya adalah adanya saling tarik menarik urusan terutama
yang berkaitan dengan urusan menghasilkan uang; (4) Kewenangan atau
urusan pemerintahan sering belum berkorelasi dengan pelayanan.
“Kewenangan” lebih untuk mencari kekuasaan yang berkaitan dengan
uang atau penerimaan. Berbagai hambatan-hambatan pelaksanaan SPM
di atas, memacu kita untuk mengembangkan SPM ini lebih baik lagi ke
depan.

2.2.7. Pengintegrasian Rencana Pencapaian SPM Dalam Dokumen Perencanaan
Dan Penganggaran
Pemerintah

kabupaten

menyusun

rencana

pencapaian

SPM

pendidikan dasar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan dijabarkan dalam target tahunan
pencapaian SPM pendidikan dasar. RPJMD yang memuat rencana
pencapaian SPM pendidikan dasar akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD),

Kebijakan

Umum

Anggaran

Daerah/APBD (KUA) dan Prioritas Pagu

Pendapatan

dan

Belanja

Anggaran (PPA). Adapun

mekanisme rencana pencapaian SPM dalam RPJMD adalah sebagai
berikut:
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Gambar 2.1
Pengintegrasian SPM dalam RPJMD

2.2.8. Mekanisme Pembelanjaan Penerapan SPM Dan Perencanaan
Pembiayaan Pencapaian SPM
Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama
antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wajib
memuat target pencapaian dan penerapan SPM di kabupaten/kota. Nota
kesepakatan inilah yang menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD yang
menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan yang akan
dilakukan

dalam

rangka

pencapaian

dan

penerapan

SPM

di

kabupaten/kota. Pengintegrasian SPM ke dalam RAPBD ini dapat dilihat
pada Gambar 2.2.
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Gambar 2.2
Pengintegrasian SPM ke dalam RAPBD

Mekanisme perencanaan pembiayaan pencapaian SPM (gambar 2.3)
adalah sebagai berikut:
1.

Pemerintah

kabupaten/kota

menyusun rincian kegiatan untuk

masing-masing jenis pelayanan dalam rangka pencapaian SPM
dengan mengacu pada indikator kinerja dan batas waktu pencapaian
SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.
2.

Pemerintah

kabupaten/kota

daerah menetapkan batas waktu

pencapaian SPM untuk daerahnya dengan mengacu pada batas
waktu pencapaian SPM secara nasional, kemampuan dan potensi
daerah masing-masing.
3.

Pemerintah

kabupaten/kota

menetapkan target

tahunan

pencapaian SPM mengacu pada batas waktu yang sudah ditentukan
oleh masing-masing daerah.
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Gambar 2.3
Mekanisme Perencanaan Pembiayaan SPM

2.3. Standar Pelayanan Publik
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik,
baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung
maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan
Standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing. Sebagai tindak
lanjut pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut, maka telah
ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik. Selanjutnya Kementerian PAN dan RB menetapan Peraturan nomor
15 tahun 2014 Tentang Pedoman standar pelayanan.
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Di Indonesia, upaya untuk menetapkan standar pelayanan publik
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah
lama dilakukan. Upaya tersebut antara lain ditunjukan dengan terbitnya
berbagai kebijakan, di antaranya adalah UU RI No.25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan

Publik.

Namun

sejauh

ini

standar

pelayanan

publik

sebagaimana yang dimaksud masih lebih banyak berada pada tingkat
konsep, sedangkan implementasinya masih jauh dari harapan. Hal ini
terbukti dari masih buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh
berbagai instansi pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik.
Adapun yang dimaksud dengan standar pelayanan (LAN, 2003)
adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian
kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia
pelayanan

kepada

pelanggan

untuk

memberikan

pelayanan

yang

berkualitas.
Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan berkualitas adalah
pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta
mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi
pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pihak yang
melayani, tetapi juga pihak yang ingin dipuaskan ataupun dipenuhi
kebutuhannya. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar
pelayanan (LAN, 2003) antara lain adalah:
a. Manfaat Standar Pelayanan Publik
1. Memberikan jaminan kepada masyarakat akan pelayanan yang
berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Alat untuk mengukur kinerja pelayanan
3. Alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan
4. Memberikan fokus yang jelas
5. Memberikan informasi mengenai akuntablitas pelayanan yang
harus dipertangungjawabkan oleh unit penyedia layanan
6. Menjadi alat bagi pengambilan keputusan
7. Menghilangkan

keraguan

pegawai

dalam

pengambilan

keputusan
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8. Menjelaskan sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam
pelayanan
9. Menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki petugas

b. Implikasi Standar Pelayanan Publik
1. Organisasi harus melakukan upaya pengembangan pegawai,
agar setiap dapat menyesuaikan dengan komitmen untuk
memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.
2. Organisasi harus secara aktif melakukan upaya peningkatan
standar pelayanan berkelanjutan
3. Organisasi harus ecara aktif komunikasi dengan masyarakat
pelanggan
4. Melakukan upaya pengukuran kepuasan pelanggan (Indeks
Kepuasan Masyarakat)
5. Membuka akses yang baik kepada masyarakat, baik melalui
pengelolaan keluhan ataupun bentuk lainnya
6. Membuat mekanisme pelaporan kinerja organisasi
7. Memiliki Standard Operating Procedures (SOP)

c. Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Tuntutan

masyarakat

terhadap

pelayanan

publik

yang

berkualitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, pemerintah
telah mengeluarkan Permen PAN dan RB Republik Indonesia No 15
Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan yang digunakan
untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah. Hal ini sangat
ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan
di atas sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang
memuaskan

masyarakat

sesuai

dengan

kemampuan

yang

dimilikinya.
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Identifikasi

Analisis

Perumusan

 JenisPelayanan
 Pelanggan
 Harapan
Pelanggan






Visi
Misi

Proses & Prosedur
Sarana & Prasarana
Waktu
Biaya

Mekanisme
Pengaduan
/Keluhan

Gambar 2.4.
Langkah Penyusunan Standar Pelayanan

Dari sisi mikro, hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi
masalah-masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
1. Penetapan Standar Pelayanan
Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam
pelayanan

publik.

Standar

komitmen

penyelenggara

pelayanan

pelayanan

merupakan

untuk

suatu

menyediakan

pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas
dasar

perpaduan

harapan-harapan

masyarakat

dan

kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar
pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis
pelayanan,

identifikasi

pelanggan,

identifikasi

harapan

pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses
dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya
pelayanan.
Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi
mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga
informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung
terselenggaranya

proses

manajemen

yang

menghasilkan

pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Informasi lain yang juga dihasilkan adalah informasi mengenai
kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber daya manusia
yang dibutuhkan serta distribusinya beban tugas pelayanan
yang akan ditanganinya.
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2. Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP)
Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan
secara

konsisten

diperlukan

adanya

Standard

Operating

Procedures. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang
dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan
sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara
konsisten. Di samping itu SOP juga bermanfaat dalam hal:


Untuk

memastikan

bahwa

proses

dapat

berjalan

uninterupted. Jika terjadi hal-hal tertentu, misalkan
petugas yang diberi tugas menangani satu proses tertentu
berhalangan

hadir,

maka

petugas

lain

dapat

menggantikannya. Oleh karena itu proses pelayanan
dapat berjalan terus;


Untuk memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat
berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;



Memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan
penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi
penyimpangan dalam pelayanan;



Memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan
perubahan-

perubahan

tertentu

dalam

prosedur

pelayanan;


Memberikan

informasi

yang

akurat

dalam

rangka

pengendalian pelayanan;


Memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan
kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas
tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan
tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas
yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian
tugas dan tangungjawab yang jelas;
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3. Pengembangan Survey Kepuasan Pelanggan
Untuk

menjaga

kepuasan

pelanggan,

maka

perlu

dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan pelanggan
atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Dalam konsep

manajemen pelayanan,

kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan
yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas
yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survey kepuasan
pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan
pelayanan publik;
4. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi
bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara
konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu didisain
suatu sistem pengelolaan pengaduan yang secara dapat efektif
dan efisien mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi
bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan;
Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009, dalam peraturan ini
dibedakan menjadi dua bagian yaitu:
a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:
1) Persyaratan
2) Sistem, mekanisme, dan prosedur
3) Jangka waktu pelayanan
4) Biaya/tarif
5) Produk pelayanan
6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan
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b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pengelolaan

pelayanan

di

internal

organisasi

(manufacturing) meliputi:
1) Dasar hukum
2) Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas
3) Kompetensi pelaksana
4) Pengawasan internal
5) Jumlah pelaksana
6) Jaminan pelayanan,
7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
8) Evaluasi kinerja pelaksana Dalam
Dalam pedoman yang telah dikeluarkan ini yang menjadi
fokus dalam proses penyusunan Standar Pelayanan adalah
komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan penyampaian
pelayanan.
Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam penyusunan
dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan
berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen Standar
Pelayanan pada bagian ini wajib dipublikasikan.
Sedangkan untuk komponen Standar Pelayanan yang
terkait

dengan

pengelolaan

internal

pelayanan

proses

pengembangan dan penyusunannya diserahkan pada masingmasing organisasi penyelenggara pelayanan. Komponen ini
menjadi bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses
pembahasan dengan masyarakat.
Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan selain perlu
memperhatikan

komponen

Standar

Pelayanan,

organisasi

penyelenggara pelayanan juga perlu memperhatikan spesifikasi
jenis pelayanan yang akan disusun Standar Pelayanan. Fokus
pada spesifikasi jenis pelayanan ini penting untuk menghindari
kesalahan dalam penentuan persyaratan, waktu, prosedur
maupun biaya pelayanan.
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Langkah-langkah

yang

harus

dilakukan

dalam

penyusunan Rancangan Standar Pelayanan adalah:
1. Identifikasi Persyaratan
Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal
lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang
harus dipenuhi, dalam proses penyelenggaraan pelayanan
sesuai

dengan

ketentuan

perundang-

undangan.

Persyaratan pelayanan dapat berupa dokumen atau
barang/hal lain, tergantung kebutuhan masing-masing
jenis pelayanan.
Cara yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi
persyaratan pelayanan adalah dengan melihat kebutuhankebutuhan apa saja yang diperlukan untuk penyelesaian
proses pelayanan. Untuk mempermudah dalam proses
penyusunan ini, Standar Pelayanan yang sudah ada
sebelumnya dapat dijadikan rujukan. Dalam proses
identifikasi persyaratan pelayanan, juga perlu diperhatikan
apakah persyaratan itu harus disampaikan di awal, di
akhir atau secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
Proses

perumusan

persyaratan

pelayanan

ini

dilakukan dengan memperhatikan dasar hukum yang ada.
Proses identifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis
pelayanan.
Hasil yang diharapkan dalam proses identifikasi ini
adalah:
a. Daftar persyaratan yang diperlukan dalam setiap
tahapan dari masing-masing jenis pelayanan.
b. Waktu yang dipersyaratkan untuk

penyampaian

persyaratan (di awal, di akhir, atau secara bertahap)
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2. Identifikasi Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan
bagi penerima pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan
proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk
mendapatkan pelayanan yang diperlukan.
Disamping

itu,

penyelenggara

pelayanan

wajib

memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Hasil yang
diharapkan dari tahapan ini adalah tahapan proses
pelayanan sebagai bahan penyusunan Standar Operasional
Prosedur.
3. Identifikasi Waktu
Waktu

pelayanan

adalah

jangka

waktu

yang

diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan
dari setiap jenis pelayanan. Kemudian waktu-waktu yang
diperlukan dalam setiap proses pelayanan (dari tahap awal
sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan
waktu yang dibutuhkan.
Proses identifikasi waktu pelayanan ini dilakukan
untuk setiap jenis pelayanan. Dalam menghitung waktu,
perlu betul-betul memperhatikan baik prosedur yang
mengatur hubungan dengan pengguna layanan, maupun
prosedur yang mengatur hubungan antar petugas.
Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah waktu
yang

diperlukan

untuk

menyelesaikan

setiap

jenis

pelayanan.
4. Identifikasi Biaya/Tarif
Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan
dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
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Proses identifikasi biaya pelayanan juga dilakukan
berdasarkan setiap tahapan dalam prosedur pelayanan.
Berapa biaya yang diperlukan untuk masing-masing
tahapan pelayanan. Pada proses

ini juga sekaligus

diidentifikasi biaya yang akan dibebankan pelanggan dan
biaya yang akan dibebankan unit pengelola pelayanan.
Penghitungan dua komponen biaya pelayanan ini penting
dilakukan, untuk mengetahui berapa jumlah biaya yang
akan dibebankan ke pelanggan, dan berapa biaya yang
dibebankan kepada pengelola.
Bagi unit pengelola pelayanan, identifikasi ini sangat
penting untuk menjadi dasar pengajuan anggaran dan
penentuan tarif. Apabila pelayanan ke pelanggan diberikan
secara gratis, artinya beban biaya pelayanan secara
keseluruhan ditanggung oleh pihak pengelola (pemerintah).
Informasi biaya ini harus jelas besarannya, dan
apabila gratis harus jelas tertulis untuk menghindari
perilaku petugas yang kurang baik. Proses identifikasi ini
dilakukan pada setiap jenis pelayanan.
Hasil yang diharapkan pada tahapan ini adalah:
a. Jumlah biaya yang dibebankan ke pelanggan dari
setiap

jenis

pelayanan

(untuk

pelayanan

yang

dipungut biaya);
b. Jumlah biaya yang dibebankan kepada unit pengelola
pelayanan; dan
c. Daftar

pelayanan

yang

diberikan

gratis

kepada

pelanggan (apabila terdapat jenis pelayanan yang
gratis).
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5. Identifikasi Produk Pelayanan
Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang
diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa penyediaan
barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan
dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang ditetapkan. Proses identifikasi
produk pelayanan dapat dilakukan berdasarkan keluaran
(output) yang dihasilkan dari setiap tahap pelayanan. Hasil
akhir dari prosedur pelayanan inilah yang menjadi
"produk" dari suatu jenis pelayanan. Proses identifikasi ini
dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Hasil yang
diharapkan dari proses identifikasi ini adalah daftar produk
layanan yang dihasilkan dari setiap jenis pelayanan.
6. Penanganan Pengelolaan Pengaduan
Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat
mekanisme

pengelolaan

pengaduan.

Bentuk-bentuk

pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan antara
lain: penyediaan kotak saran/kotak pengaduan, sms,
portal pengaduan dalam website, dan penyediaan petugas
penerima pengaduan.
Untuk mempermudah penanganan pengaduan, perlu
dibuatkan

prosedur

pengelolaan

pengaduan.

Dalam

mekanisme pengaduan harus diinformasikan secara jelas
nama petugas, nomor telepon, alamat email, dan alamat
kantor yang dapat dihubungi.
Selain itu perlu juga mengatur mekanisme pengaduan
apabila

terdapat

permasalahan

yang

tidak

dapat

diselesaikan di dalam internal organisasi penyelenggara.
Hal-hal lebih rinci terkait pengelolaan pengaduan ini
dilakukan sebagaimana peraturan terkait yang berlaku.
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Hasil-hasil
identifikasi

yang

Standar

diperoleh
Pelayanan

dalam

setiap

tersebut,

proses

selanjutnya

menjadi dasar bagi penyusunan Standar Pelayanan untuk
membuat Rancangan Standar Pelayanan.
Berbagai data dan informasi hasil diskusi dipilih
sesuai dengan kebutuhan penyusunan Standar Pelayanan.
Informasi yang dimuat dalam Standar Pelayanan adalah
informasi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan dan yang dapat diukur.
Penyusunan
penting

untuk

Rancangan

Standar

memudahkan

proses

Pelayanan
diskusi

ini

dengan

masyarakat. Format yang dapat dipakai dalam membuat
Rancangan Standar Pelayanan sebagai bahan diskusi
antara lain:
Tabel 2.2
Rancangan Standar Pelayanan

d. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Standar Pelayanan
Sebagaimana amanat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009, bahwa dalam penyusunan penetapan Standar
Pelayanan

Publik

wajib

dilakukan

dengan

mengikutsertakan

masyarakat dan pihak-pihak terkait.
Tujuan keikutsertaan masyarakat dalam forum pembahasan
bersama adalah untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara
pelayanan dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat dan kondisi
lingkungan, guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang
berkualitas. Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan ditujukan
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untuk

membangun

kesepakatan,

kompromi

antara

harapan

masyarakat dan kesanggupan penyelenggara pelayanan, terutama
menyangkut kemampuan yang dimiliki, meliputi:
1. Dukungan

pendanaan

yang

dialokasikan

untuk

penyelenggaraan pelayanan;
2. Pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan dari segi
kualitas maupun kuantitas;
3. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang digunakan untuk
menyelenggarakan pelayanan.
e. Penetapan Standar Pelayanan
Sebelum

dilakukan

penetapan

Standar

Pelayanan,

penyelenggara wajib membuat Berita Acara Pembahasan Standar
Pelayanan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan wajib turut
serta memberikan tanda tangan. Standar pelayanan yang telah
disepakati antara penyelenggara dan pengguna layanan kemudian
ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik.
f. Penerapan Standar Pelayanan
Standar pelayanan yang sudah ditetapkan tersebut, selanjutnya
siap diterapkan oleh unit pelayanan yang bersangkutan. Proses
penerapan standar pelayanan ini dilakukan dengan internalisasi dan
sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Untuk melaksanakan standar
pelayanan tersebut, harus diintegrasikan ke dalam perencanaan
program, kegiatan, dan anggaran unit pelayanan yang bersangkutan.
Integrasi standar pelayanan dalam manajemen penyelenggaraan
pelayanan dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi hasil penyelenggaraan
pelayanan. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan
penyelenggaraan standar pelayanan diakomodasi melalui program
dan anggaran, menjadi acuan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan
pelayanan, acuan pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan
pelayanan, dan menjadi umpan balik dalam tahap perencanaan
program dan anggaran berikutnya.
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Tahapan

selanjutnya

dalam

proses

penerapan

standar

pelayanan dilakukan internalisasi dan sosialisasi. Internalisasi
diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran
organisasi penyelenggara pelayanan. Sedangkan, sosialisasi perlu
dilakukan untuk membangun pemahaman dan persamaan persepsi
di

lingkungan

internalisasi

unit/satker

dan

sosialisasi

penyelenggara
ini

agar

pelayanan.

Proses

didokumentasikan

oleh

penyelenggara.
g. Penetapan Maklumat Pelayanan
Sebelum

menerapkan

Standar

Pelayanan,

penyelenggara

diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan.
Maklumat pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan
kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai
dengan Standar Pelayanan.
Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah:
1. Pernyataan janji dan kesanggupan

untuk melaksanakan

pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban
dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau
memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan
tidak sesuai standar.
4. Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan
secara luas, jelas, dan terbuka kepada masyarakat, melalui
berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat
h. Pemantauan dan Evaluasi
Pada prinsipnya proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan
untuk

melakukan

evaluasi

kinerja

pelayanan

sebagai

dasar

perbaikan berkelanjutan. Dalam proses pemantauan dilakukan
penilaian apakah Standar Pelayanan yang sudah disusun dapat
dilaksanakan

dengan

baik,

apa

yang

menjadi

faktor

kunci

keberhasilan dan apa yang menjadi faktor penghambat.
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Metode yang dapat dipergunakan antara lain: analisis dokumen,
survey, wawancara, dan observasi. Survey dapat dilakukan dengan
menggunakan

metode

Survey

Kepuasan

Masyarakat

(SKM)

sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Evaluasi

Standar

Pelayanan

adalah

rangkaian

kegiatan

membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar
Pelayanan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan dalam rangka
penerapan

Standar

Pelayanan.

Proses

evaluasi

juga

mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh,
serta hasil dari Survey Kepuasan Masyarakat.
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan,
penyelenggara

pelayanan

dapat

melakukan

perbaikan

untuk

peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan
(continuous improvement).
Dalam

upaya

mencapai

kualitas

pelayanan

yang

baik,

diperlukan penyusunan standar pelayanan publik yang dapat
menjadi tolok ukur pelayanan yang berkualitas. Penetapan standar
pelayanan publik merupakan fenomena yang berlaku baik di negara
maju maupun di negara berkembang. Di Amerika Serikat pada era
pemerintahan Presiden Bill Clinton, ditandai dengan dikeluarkannya
executive

order

12863,

yang

mengharuskan

semua

instansi

pemerintah untuk menetapkan standar pelayanan konsumen (setting
customer service standard).
Isi executive order intinya adalah adanya upaya identifikasi
pelanggan yang harus dilayani oleh instansi, mensurvey pelanggan
untuk menentukan jenis dan kualitas pelayanan yang mereka
inginkan dan untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan
dengan pelayanan yang sedang berjalan, mengukur hasil yang
terbaik, menyediakan berbagai pilihan sumber-sumber pelayanan
kepada pelanggan dan sistem pengaduan yang mudah diakses, serta
menyediakan

sarana

untuk

menampung

dan

menyelesaikan

keluhan/pengaduan.
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2.4. Evaluasi Kebijakan dan Evaluasi Dampak Kebijakan
2.4.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan
Secara teoritik siklus terakhir dalam proses kebijakan adalah
evaluasi,

yang

bertujuan

memberikan

informasi

mengenai

kinerja

program/kebijakan setelah diimplementasikan. Evaluasi sangatlah penting
sebagai

bentuk

melakukan

akuntabilitas

evaluasi

atas

pemerintah

sebuah

atas

kinerjanya.

program/kebijakan

Namun

yang

dapat

memberikan masukan bagi pemerintah/pembuat keputusan dengan hasil
yang dapat dipertanggung-jawabkan tidaklah mudah. Sebagian karena
kesulitan yang bersifat instrinctive (karena sifat dampak yang berdimensi
luas dan dapat menyebar), juga karena beragam kebijakan juga menuntut
beragam metode pengukuran yang sesuai; serta karena kurangnya usaha
yang serius untuk itu. Untuk menghasilkan studi evaluasi yang benarbenar berguna, maka memahami kriteria evaluasi yang harus dipenuhi,
memahami metoda penelitian evaluasi, serta memilih metoda pengukuran
yang tepat adalah syaratnya (Rochyati, 2012).
Kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan harus
dievaluasi karena dari evaluasi tersebut akan diketahui keberhasilan atau
kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh
rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan; atau perlu perbaikan
sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai
keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya (implementasi)
dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan
yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai
apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi
masyarakat

yang

dituju.

Secara

normatif

fungsi

evaluasi

sangat

dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, terlebih di masa
masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah.
Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana efektivitas
kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sejauh
mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara
harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166),
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secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang
menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,
implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut
Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat
dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk
menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu
kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas
kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu
kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya. Evaluasi kebijakan tersebut akan menentukan langkah yang
dapat diambil dimasa yang akan datang.

2.4.2. Lingkup Studi Evaluasi
Analisis kebijakan publik telah berkembang jauh sebelum minat
pada studi implementasi muncul, bahkan analisis studi evaluasi telah lahir
terlebih dahulu. Jika studi kebijakan publik dianalogikan sebagai
induknya, maka studi implementasi adalah anak bungsu yang lahir setelah
studi evaluasi, meski dalam urutan siklus kebijakan tidak akan ada
evaluasi jika implementasi tidak dilakukan. Lantas apa beda antara
keduanya? Apakah hanya lokusnya atau fokusnya? Untuk menjawab hal
tersebut terlebih dulu harus dilihat ruang lingkup studi/ analisis kebijakan
publik yang menjadi induk studi implementasi dan studi evaluasi.
Analisis kebijakan publik (policy analysis) adalah kajian multidisiplin
terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan
mengkontektualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin tersebut
yang mengandung orientasi problem dan kebijakan (Parsons, xii).
Sementara menurut Wildavsky (1979): analisis kebijakan publik adalah
subbidang terapan yang isinya tak dapat ditentukan berdasarkan disiplin
yang terbatas, tapi dengan segala sesuatu yang tampaknya sesuai dengan
situasi dari masa dan hakekat dari persoalannya. Analisis kebijakan publik
menurut Harold Laswell dalam buku Parsons tersebut adalah analisis
yang: (a) Multi method; (b) Multi disciplinary; (c) Berfokus pada problem;
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(d) Berkaitan dengan pemetaan konstektualitas problem kebijakan, opsi
kebijakan, dan hasil kebijakan; (e) Bertujuan untuk mengintegrasikan
pengetahuan

ke

dalam

suatu

disipilin

yang

menyeluruh

untuk

menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan. Dari yang
dinyatakan oleh Lasswell di atas, tampaknya lingkup analisis kebijakan
publik lebih berfokus pada persoalan proses pembuatan kebijakannya,
yakni dari tahap pendefinisian masalah, agenda setting, formulasi
kebijakan sampai legalisasi kebijakan.
Sedang Parsons menyatakan ada 2 kategori luas analisis dalam studi
kebijakan publik yakni:
1. Analisis Proses Kebijakan yakni analisis bagaimana mendefinisikan
proses kebijakan, dimulai dari mendefinisikan problem sampai pada
implementasi dan pengevaluasiannya.
2. Analisis dalam dan untuk proses kebijakan, yakni kajian yang
menggunakan

teknik

analisis,

riset,

dan

advokasi

dalam

pendefinisian problem sampai implementasinya. Atau dengan kata
lain, kategori pertama menganalisis untuk tujuan deskripsi dan
eksplanasi proses kebijakan, sedang yang kedua analisis untuk
tujuan penilaian secara analitis terhadap proses kebijakan (dan jika
memugkinkan bersifat presriptif bagi kasus yang di riset).

Dari rumusan Parsons di atas, maka analisis implementasi dan
analisis evaluasi adalah bagian dari analisis kebijakan publik, hanya pada
satu tahap proses dan kedalaman analisis yang berbeda tentunya. Meski
demikian pada umumnya yang dipahami sebagai analisis kebijakan adalah
yang lebih berfokus pada proses pembuatan kebijakan, sebagaimana yang
dikatakan oleh Lasswell. Sedang analisis implementasi dan analisis
evaluasi memiliki focus berbeda sesuai namanya, kendati juga tetap
merupakan analisis yang multi disiplin.
Jika seseorang ingin mengkaji mengapa suatu kebijakan tidak
mencapai hasil yang diinginkan, maka kajian apakah yang harus ia
lakukan? Kajian implementasi atau kajian evaluasi? Bukankah daur hidup
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sebuah kebijakan tidak bisa ditentukan, kapan ia dianggap telah selesai
diimplementasikan lalu bisa dievaluasi? Atau, apakah kita sedang
melakukan studi evaluasi saat kita mengkaji hasil suatu kebijakan yang
sedang diimplementasikan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita
lihat penjelasan dari Sabatier dan Mazmanian. Menurut Sabatier dan
Mazmanian, melakukan studi implementasi berarti berusaha memahami
apa yang senyatanya terjadi setelah suatu program diberlakukan, yakni
peristiwa dan kegiatan dalam usaha untuk mengadministrasikannya dan
usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat.
Dari rumusan itu, maka lingkup studi implementasi adalah seluruh
kegiatan dan peristiwa yang terjadi setelah suatu kebijakan diberlakukan.
Analisis

dalam

mempertanyakan

studi

implementasi

apakah

sebuah

misalnya
kebijakan

tidak
yang

gagal dalam pengimplementasiannya adalah sebuah kebijakan yang benarbenar tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan (ini adalah pertanyaan
evaluatif). Tetapi studi implementasi mempertanyakan apakah terjadi
kesalahan atau kekurangan dalam proses pengimplementasian dan apa
sebabnya. Memang pada studi implementasi juga dapat timbul pertanyaan
evaluative, misalnya: Apakah program-program tindakan yang dipilih telah
sesuai dengan tujuan tersebut? Atau, apakah keputusan-keputusan yang
dibuat untuk mengimplementasikan kebijakan sudah tepat? Namun
demikian pertanyaan tersebut tidak lepas dari koridor penyusunan
program-program tindakan sebagai hasil penafsiran implementor atas
sebuah kebijakan.
Antara analisis studi evaluasi dan analisis studi implementasi
memang sering terjadi overlap, karena keduanya bisa berangkat dari
permasalahan yang sama: Mengapa seuatu kebijakan tidak mencapai hasil
yang diinginkan? Namun menjaga batas antara keduanya adalah penting,
studi implementasi hanya berkaitan dengan pertanyaan bagaimana cara
agen publik mengimplementasikan sebuah kebijakan untuk mencapai
perubahan sebagaimana yang dimaksudkan oleh kebijakan tersebut. Lebih
jelasnya dapat dilihat pada pendapat Jenkins berikut ini:
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‘Studi implementasi adalah studi perubahan : bagaimana perubahan itu
terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Juga
merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik:
bagaimana organisasi di dalam dan di luar system politik menjalankan
fungsi mereka dan berinteraksi satu sama lain: apa memotivasi
tindakan – tindakan mereka dan apa motivasi lain yang mungkin
membuat mereka bertindak secara berbeda (Jenkins, 1978, p.200).

Sementara tujuan dan lingkup analisis (riset) evaluasi menurut Carol
H. Weiss (1972:4) adalah :
“To measure the effects of a program against the goals it set out to
accomplish as a means of contributing to subsequent decision making
about the program and improving future programming. The effect
emphasizes the outcomes of the program, rather than its efficiecy,
honesty, morale, or adherence to rule or standars. The comparison of
effects with goals stresses the use of explicit criteria for judging how well
the program is doing”.

Weiss secara tegas menyatakan bahwa tujuan analisis evaluasi lebih
pada pengukuran efek dan dampak sebuah program/kebijakan pada
masyarakat, dibanding pengukuran atas efisiensi, kejujuran pelaksanaan,
dan lain-lain yang terkait dengan standar-standar pelaksanaan. Tujuan
kebijakan itu sendiri adalah untuk menghasilkan dampak/perubahan,
sehingga wajar jika untuk itulah evaluasi dilakukan. Adapun yang
membedakan antara analisis studi implementasi dengan analisis studi
evaluasi dapat kita lihat yang dinyatakan oleh Parsons :
” … evaluation eximines ‘how public policy and the people who deliver it
may be appraised, audited, valued and controlled” while the study of
implementation is about “how policy is put into action and practice” (1995,
p. 461).

Meskipun dilakukan secara sistematis, namun ada beberapa hal
yang membedakan analisis evaluasi dengan analisis akademik lainnya,
yang menurut Weiss (1972:6-7) adalah :
1. Evaluasi

ditujukan

untuk

pembuatan

keputusan,

untuk

menganalisis problem sebagaimana yang didefinisikan oleh pembuat
keputusan, bukan oleh periset, sebab si pembuat keputusanlah yang
berkentingan terhadap hasil evaluasi.
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2. Evaluasi adalah riset yang dilakukan dalam setting kebijakan, bukan
dalam setting akademik, karenanya pertanyaan-pertanyaan evaluasi
diarahkan oleh program. Peneliti tidak membangun asumsi dan
hipotesisnya sendiri sebagaimana pada studi-studi lain.
3. Evaluasi memberikan penilaian atas pencapaian tujuan, bukan
mengevaluasi tujuan

Atau dari pernyataan Browne & Wildavsky : “Evaluators are able to
tell us a lot about what happened – which objectives, whose objectives, were
achieved – and a little about why – the causal connections (Hill & Hupe, 12),
yang merupakan wilayah analisis implementasi. Karena meski tujuan dan
dampak saling berinteraksi namun dampak tidak dapat dinilai melalui
seperangkat tujuan yang dirumuskan secara tegas.

2.4.3. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan
James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi
kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan
ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi,
sebagaimana berikut:
a. Tipe pertama
Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila
evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi
kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan
kebijakan itu sendiri.
b. Tipe kedua
Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya
kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih
membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam
melaksanakan program.
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c. Tipe ketiga
Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat
secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk
mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana
tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.
Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya
dengan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya ketika seseorang hendak
melakukan evaluasi dampak kebijakan, ada tiga hal yang perlu
diperhatikan yaitu:
(a) Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang
valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi
untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan
dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut.
(b) Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan
atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi
kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan
publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa
kebijakan

publik

dibuat

untuk

menyelesaikan

masalah-

masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan
tercapai tapi masalah tidak terselesaikan.
(c) Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada
evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya,
evaluasi

kebijakan

diupayakan

untuk

menghasilkan

rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas
kebijakan yang dievaluasi.

Menurut M. Solly Lubis (2007: 35), pada bidang ekonomi
pemerintah harus mengatasi masalah ekonomi, perbedaan yang
menyolok antara kaya dan miskin, antara ekonomi lemah dan
ekonomi kuat, ketidakmerataan kesempatan kerja dan ketidakrataan
pendapatan nasional. Menurut Subarsono (2012: 122) dampak
merupakan akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi
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adanya kebijakan yang diimplementasikan Evaluasi kebijakan secara
sederhana menurut William Dunn dalam Agustino (2008:187),
berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau
manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai
bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil
tersebut member sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator,
secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan
bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi
dengan baik.

2.4.4. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan
Dalam perspektif Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho
(2003:186-187), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu: (a)
Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program
dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar
berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator
dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung
keberhasilan atau kegagalan program; (b) Kepatuhan. Melalui evaluasi
dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik
birokrasi maupun pelaku lainya sesuai dengan standar dan prosedur yang
ditetapkan oleh kebijakan; (c) Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui,
apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan,
atau justru ada kebocoran atau penyimpangan; (d) Akunting. Dengan
evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.
Menurut Soeprapto (2000:60): Isu yang kritis dalam evaluasi dampak
kebijakan adalah apakah suatu program telah telah menghasilkan efek
yang lebih atau tidak yang terjadi secara alami meskipun tanpa intervensi
atau dibandingkan dengan intervensi alternatif. Tujuan pokok penilaian
dampak adalah untuk menafsirkan efek-efek yang menguntungkan atau
hasil yang menguntungkan dari suatu intervensi. Adapun menurut Rossi
dan Freeman (dalam William Dunn, 2000: 36), mendefinisikan penilaian
atas

dampak
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menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak
menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang
mungkin masuk akal.
Sementara menurut William Dunn dan Ripley, evaluasi kebijakan
berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas publik, karenanya sebuah kajian
evaluasi harus mampu memenuhi esensi akuntabilitas tersebut, yakni:
1. Memberikan Eksplanasi yang logis atas realitas pelaksanaan sebuah
program/kebijakan. Untuk itu dalam studi evaluasi perlu dilakukan
penelitian/kajian tentang hubungan kausal atau sebab akibat
2. Mengukur Kepatuhan, yakni mampu melihat

kesesuaian antara

pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan
3. Melakukan Auditing untuk melihat apakah output kebijakan sampai
pada

sasaran

penyimpangan

yang

dituju?

Apakah

pada

penggunaan

ada

anggaran,

kebocoran

dan

apakah

ada

penyimpangan tujuan program, dan pada pelaksanaan program
4. Akunting, untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari
kebijakan. Misalnya seberapa jauh program yang dimaksud mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat, adakah dampak yang
ditimbulkan telah sesuai dengan yang diharapkan, adakah dampak
yang tak diharapkan.

2.4.5. Dimensi Evaluasi Kebijakan
Menurut Rochyati (2012), secara garis besar ada dua dimensi penting
yang harus diperoleh informasinya dari studi dievaluasi dalam kebijakan
publik. Dimensi tersebut adalah:
1. Evaluasi kinerja pencapaian tujuan kebijakan, yakni mengevaluasi
kinerja orang-orang yang bertanggungjawab mengimplementasikan
kebijakan. Darinya kita akan memperoleh jawaban atau informasi
mengenai kinerja implementasi, efektivitas dan efisiensi, dan hal-hal
lain yang terkait.
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2. Evaluasi kebijakan dan dampaknya, yakni mengevaluasi kebijakan
itu sendiri serta kandungan programnya. Darinya kita akan
memperoleh informasi mengenai manfaat (efek) kebijakan, dampa
kebijakan, kesesuaian kebijakan/program dengan tujuan yang ingin
dicapainya (kesesuaian antara sarana dan tujuan), dll

Sementara Palumbo menyatakan bahwa kajian dalam studi evaluasi
kebijakan meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut:
1. Evaluasi Proses pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan
dilaksanakan. Pada tahap ini menurut Palumbo diperlukan dua kali
evaluasi, yakni
2. Evaluasi Desain Kebijakan, untuk menilai apakah alternatifalternatif yang dipilih sudah merupakan alternative yang paling
hemat dengan mengukur hubungan antara biaya dengan manfaat
(cost-benefit analysis), dll yang bersifat rasional dan terukur.
3. Evaluasi Legitimasi kebijakan, untuk menilai derajat penerimaan
suatu kebijakan atau program oleh masyarakat/kelompok sasaran
yang dituju oleh kebijakan tersebut. Metode evaluasi diperoleh
melalui jajak pendapat (pooling), survery, dll.
4. Evaluasi Formatif yang dilakukan pada saat proses implementasi
kebijakan sedang berlangsung tujuan evaluasi formatif ini utamanya
adalah

untuk

mengetahui

seberapa

jauh

sebuah

program

diimplementasikan dan kondisi-kondisi apa yang dapat diupayakan
untuk meningkatkan keberhasilannya. Dalam istilah manajemen,
evaluasi

formatif

adalah

monitoring

terhadap

pengaplikasian

kebijakan. Evaluasi Formatif banyak melibatkan ukuran-ukuran
kuantitatif sebagai pengukuran kinerja implementasi.
5. Evaluasi Sumatif yang dilakukan pada saat kebijakan telah
diimplementasikan dan memberikan dampak. Tujuan evaluasi
Sumatif

ini

adalah

untuk

mengukur

bagaimana

efektivitas

kebijakan/program tersebut member dampak yang nyata pada
problem yang ditangani.
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2.4.6. Evaluasi Formatif
Evaluasi Formatif dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan
program dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Merupakan evaluasi terhadap proses
2. Menilai tingkat kepatuhan pelaksana atas standar aturan
3. Menggunakan model-model dalam implementasi
4. Biasanya bersifat kuantitatif
5. Melihat dampak jangka pendek dari pelaksanaan kebijakan/
program

Tujuan evaluasi formatif ini adalah untuk melihat :
1. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat
2. Apakah penyampaian pelayanannya telah sesuai dan konsisten
dengan spesifikasi program atau tidak;
3. Sumberdaya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program
tersebut (Rossi & Freeman dalam Parsons, h.550).

Jenis evaluasi formatif meliputi:
1. Evaluasi administratif: Biasanya evaluasi administratif dilakukan
dalam lingkup pemerintahan yang dikaitkan dengan aspek-aspek
ketaatan finansial dan prosedur.
2. Evaluasi Yudisial : Evaluasi yang berkaitan dengan obyek-obyek
hukum
3. Evaluasi Politik: Evaluasi yg dilakukan oleh lembaga-lembaga politik

Aspek-aspek kinerja implementasi yang dievaluasi dalam evaluasi
formatif ini adalah:
1. Effort Evaluation: Mengevaluasi kecukupan input program
2. Performance Evaluation: Mengkaji output dibandingkan dengan input
program.
3. Effectiveness Evaluation: Mengkaji apakah pelaksanaannya sesuai
dengan sasaran & tujuan
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4. Effeciency Evaluation: Membandingkan biaya dengan output yang
dicapai
5. Process Evaluation: Mengkaji metode pelaksanaan, aturan dan
prosedur dalam pelaksanaan

Dunn mengatakan, mengevaluasi suatu program atau kebijakan
publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan
program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam
menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi kebijakan publik yaitu
sebagai berikut (Dunn, 1999:609):
1. Efektivitas
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian
dicapainya

keberhasilan

dalam

mencapai

tujuan

yang

telah

ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu
terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil
yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa
apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar,
maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut
dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada
organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari
tujuan-tujuan

tersebut.

Apabila

setelah

pelaksanaan

kegiatan

kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan
permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat
dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi
adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif
dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.
Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan,
semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian
tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.
Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka
dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai
tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok,
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kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas
merupakan

daya

pesan

untuk

mempengaruhi

atau

tingkat

kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan
hal-hal

yang

dikemukakan

di

atas,

maka

ukuran

efektivitas

merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan
tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat
sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsifungsinya secara optimal.
2. Efisiensi
Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang
diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi
yang

merupakan

sinonim

dari

rasionalitas

ekonomi,

adalah

merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir
umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan
melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan
yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan
efisien Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik
ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui
proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang
dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan
dan tidak layak untuk dilaksanakan.
3. Kecukupan
Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang
telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu
tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan
yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berhubungan
dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh
alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau
kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berbagai
masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu
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kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk
pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum
suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada
analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran
yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi
aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.
4. Pemerataan
Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai
arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan
publik.

Kriteria

kesamaan

(equity)

erat

berhubungan

dengan

rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan
usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang
akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program
tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biayamanfaat merata. Menurut Winarno (2002: 188), seberapa jauh suatu
kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari
melalui beberapa cara, yaitu:
a. Memaksimalkan kesejahteraan individu.
Analis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan
individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat
preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai
semua individu.
b. Melindungi kesejahteraan minimum.
Di

sini

analis

mengupayakan

peningkatan

kesejahteraan

sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi
orang-orang

yang

dirugikan

(worst

off).

Pendekatan

ini

didasarkan pada kriteria Pareto yang menyatakan bahwa suatu
keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling
tidak ada satu orang yang diuntungkan atau dirugikan.
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c. Memaksimalkan net economy welfare.
Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan net
economy welfare tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang
dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang
hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Kaldor-Hicks:
Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat
perolehan

bersih

dalam

efisiensi

dan

jika

mereka

yang

memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan.
Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa
yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini,
mengabaikan isu perataan.
d. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif.
Di sini analis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif
untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang
secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria
redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi
sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan
pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang
dirugikan.
5. Responsivitas
Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai
respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan
publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan
dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,
preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat
yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi
pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga
tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat
dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan. Kriteria
responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan
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semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan)
masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok
yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu,
kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai
dari

kelompok

tertentu

terhadap

kriteria

efektivitas,

efisiensi,

kecukupan, dan kesamaan.
6. Ketepatan
Menurut Winarno (2002: 184): Ketepatan merujuk pada nilai atau
harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi
tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi
sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai
apakah

hasil

merupakan

dari

pilihan

alternatif
tujuan

yang
yang

direkomendasikan
layak.

Kriteria

tersebut
kelayakan

dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini
menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk
merealisasikan tujuan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka
yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan
kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah,
dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang
meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan
ketepatan

pelaksanaan

kebijkan

tersebut

ditinjau

dari

aspek

masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Laporan Akhir

Hal. II-75

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Tabel 2.3
Kategori Evaluasi
Kategori

Pertanyaan

Ilustrasi

Efektivitas

Apakah hasil yang diinginkan telah
tercapai?

Unit Pelayanan

Efisiensi

Seberapa banyak upaya yang
diperlukan untuk mencapai hasil
yang diinginkan?

Cost-benefit Ratio;
Manfaat bersih; Unit
Biaya

Kecukupan

Seberapa jauh pencapaian hasil
yang diinginkan untuk
memecahkan masalah

BIaya tetap, Efektifitas
tetap

Pemerataan

Apakah biaya manfaat
didistribusikan secara merata
kepada kelompok-kelompok yang
berbeda?

Criteria Pareto; Kriteria
Kaldor-Hicks: Kriteria
Rawls

Responsivitas

Apakah hasil kebijakan
memuaskan kebutuhan/preferensi
atau nilai-nilai kelompok tertentu?

Konsistensi dengan
survey warga Negara

Ketepatan

Apakah hasil (tujuan) yang
diinginkan benar-benar berguna
atau bernilai

Program public harus
merata dan eisien

Sumber: William N. Dunn (1999; h 609)

2.4.7. Evaluasi Sumatif/Dampak Kebijakan
a. Pengertian Evaluasi Dampak
Menurut Rochyati, paling tidak terdapat tiga pengertian dari
dampak (2012). Pertama, dampak adalah perubahan kondisi fisik
maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Kedua, dampak
juga dapat dimaknai sebagai akibat yang dihasilkan oleh suatu
intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang
diharapkan atau tidak diharapkan), dan sejauh mana akibat
tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok
sasaran (impact). Ketiga, dampak juga bisa dimaknai sebagai akibat
yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok
sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak
dan apakah akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku
baru pada kelompok sasaran (effects).
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Menurut Samodra Wibawa dkk (1994: 29): Evaluasi dampak
memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak
kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya, sekalipun
yang terakhir ini tidak dikesampingkan dari penelitian evaluatif.
Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika
kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan
dampak apa saja akan terjadi. Di antara dampak-dampak yang
diduga akan terjadi ini, ada dampak yang diharapkan dan ada yang
tak diharapkan. Pada akhir implementasi kebijakan menilai pula
dampak-dampak yang tak terduga, yang di antaranya ada yang
diharapkan dan tak diharapkan, atau yang diinginkan dan tak
diinginkan.
b. Tujuan Evaluasi Sumatif/Dampak
Evaluasi sumatif umumnya dilakukan untuk memperoleh
informasi terkait dengan efektifitas sebuah kebijakan/program
terhadap permasalahan yang diintervensi. Evaluasi ini bertujuan
untuk:
1. Menilai apakah program telah membawa dampak yang
diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga
2. Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi
program
3. Mengeksplor apakah ada akibat yang tidak diperkirakan baik
yang positif maupun yang negatif
4. Mengkaji

bagaimana

program

mempengaruhi

kelompok

sasaran, dan apakah perbaikan kondisi kelompok sasaran
betul-betul disebabkan oleh adanya program tersebut ataukah
karena faktor lain.

Laporan Akhir

Hal. II-77

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

c. Dimensi Dampak
Dimensi dampak yang dikaji dalam evaluasi kebijakan ini
meliputi
1. Dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran) yang
diharapkan atau tidak.
2. Dampak pada kelompok di luar sasaran sering disebut
eksternalitas / dampak melimpah (spillover effects)
3. Dampak sekarang dan dampak yang akan datang.
4. Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai
program dan dampak biaya tak langsung yang dikeluarkan
publik akibat suatu kebijakan (misalnya dampak terhadap
pengeluaran rumah-tangga akibat relokasi pemukiman yang
menyebabkan jarak ke sekolah/tempatkerja makin jauh, dlsb).
d. Appraisal Dimensi Dampak
Menurut Langbein (1980), memperkirakan dampak perlu
memperhitungkan dimensi-dimensi sebagai berikut:
1) Waktu
Dimensi waktu ini penting diperhitungkan karena kebijakan
dapat memberikan dampak yang panjang, baik sekarang maupun
pada masa yang akan datang. Semakin lama periode evaluasi
waktu semakin sulit mengukur dampak, sebab: (a) hubungan
kausalitas antara program dengan kebijakan semakin kabur; (b)
pengaruh faktor-faktor lain yang harus dijelaskan juga semakin
banyak; (c) jika efek terhadap individu dipelajari terlalu lama
maka akan kesulitan menjaga track record individu dalam waktu
yg sama; (d) semakin terlambat sebuah evaluasi dilakukan akan
semakin sulit mencari data dan menganalisis pengaruh program
yang diamati.
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2) Selisih Antara Dampak Aktual Dengan yang Diharapkan
Selain memperhatikan efektivitas pencapain tujuan, seorang
evaluator harus pula memperhatikan: (a) berbagai dampak yang
tak diinginkan; (b) dampak yang hanya sebagian saja dari yang
diharapkan; dan (c) dampak yang bertentangan dari yang
diharapkan
3) Tingkat Agregasi Dampak
Dampak juga bersifat agregatif artinya bahwa dampak yang
dirasakan

secara

individual

akan

dapat

merembes

pada

perubahan di masyarakat secara keseluruhan
4) Tipe Dampak
Ada 4 tipe utama dampak program: (a) dampak pada kehidupan
ekonomi : penghasilan, nilai tambah dsb; (b) dampak pada proses
pembuatan kebijakan: apa yg akan dilakukan pada kebijakan
berikutnya; (c) dampak pada sikap publik : dukungan pada
pemerintah, pada program dsb; (d) dampak pada kualitas
kehidupan individu, kelompok dan masyarakt yang bersifat non
ekonomis.
e. Unit-Unit Sosial Terdampak
Sebuah kebijakan/program dapat membawa dampak pada
berbagai unit sosial
1. Dampak individual : biologis (penyakit, cacat fisik karena
kebijakan teknologi nuklir misalnya), psikologis (stress, depresi,
emosi dsb), lingkungan hidup (tergusur, pindah rumah dsb),
ekonomis (naik turunnya penghasilan, harga, keuntungan dsb),
sosial serta personal
2. Dampak organisasional: langsung (terganggu atau terbantunya
pencapaian tujuan organisasi), tak langsung (peningkatan
semangat kerja, disiplin)
3. Dampak pada masyarakat (meningkatnya kesejahteraan dan
sejenisnya)
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4. Dampak pada lembaga dan sistem sosial (meningkatnya
kesadaran kolektif masyarakat; menguatnya solidaritas sosial,
dan sebagainya).
f. Faktor-Faktor Kegagalan Dampak
Sebuah kebijakan/program bisa saja gagal memperoleh dampak
yang diharapkan meski proses implementasi berhasil mewujudkan
output sebagaimana yang dituntut oleh program tersebut, namun
ternyata

gagal

mencapai

outcomes-nya;

apalagi

jika

proses

implementasi gagal mewujudkan keduanya. Hal ini menurut
Anderson bisa saja disebabkan karena : (1) Sumber daya yang tidak
memadai; (2) Cara implementasi yang tidak tepat (misalkan pilihanpilihan tindakan yang kontraproduktif seperti studi banding atau
membeli mobil bagi pejabat yang memakan banyak biaya dengan
tujuan meningkatkan kapasitas layanan); (3) Masalah publik sering
disebabkan banyak faktor tetapi kebijakan yang dibuat hanya
mengatasi satu faktor saja; (4) Cara menanggapi kebijakan yang
justru dapat mengurangi dampak yang diinginkan (misalkan karena
takut dianggap melanggar prosedur, maka implementers bertindak
sesuai ‘textbook’ walau situasinya mungkin berbeda); (5) Tujuantujuan kebijakan tak sebanding bahkan bertentangan satu sama
lain, misalnya kebijakan untuk menumbuhkan industri dalam negeri
yang memberi insentif pajak dan kemudahan modal; tapi di sisi lain
ada kebijakan kenaikan harga listrik dan kenaikan harga sumber
energi dan sebagainya; (6) Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar
dari masalahnya (yang ini sering terjadi di Indonesia, terutama
karena seringnya terjadi mark-up harga, ataupun karena bentukbentuk kegiatan yang terkesan dicari-cari untuk penyerapan
anggaran yang seharusnya tidak dibutuhkan; (7) Banyak masalah
publik yang tak mungkin dapat diselesaikan; (8) Timbulnya masalah
baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan tindakan; (9)
Sifat dari masalah yang akan dipecahkan (Anderson, 1996).
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Bab 3
Metodologi Kajian

3.1. Kerangka Pikir Studi
Dari latar belakang, tujuan, sasaran dan kerangka teori yang sudah
diuraikan pada Bab sebelumnya, maka kerangka pikir dalam studi ini
seperti pada Gambar 3.1.
Upaya Peningkatan Pelayanan Publik
di Kota Balikpapan

Standar Pelayanan Minimal
Indikator SPM Pelayanan
Dasar (YanDas)
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan
Umum&Penataan
Ruang
4. Perumahan dan
Kawasan Permukiman
5. Ketentraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan
Masyarakat
6. Sosial

EVALUASI

Tingkat Pencapaian
SPM

Kendala Pelaksanaan
SPM

Indikator SPM Non Pelayanan
Dasar (Non YanDas)
1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Lingkungan Hidup
5. Administrasi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
6. Perhubungan
7. Komunikasi dan
Informatika
8. Penanaman Modal
9. Kebudayaan

Solusi Mencapai SPM

Mutu Pelayanan Publik
Meningkat

Gambar 3.1
Kerangka Pikir Studi
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3.2. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (mixed
methods), antara metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Menurut
Creswell (2010), penelitian gabungan merupakan pendekatan penelitian
yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif,
hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2011), yang menyatakan bahwa
metode penelitian gabungan adalah suatu metode penelitian yang
mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif
dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam
suatu

kegiatan

penelitian,

sehingga

diperoleh

data

yang

lebih

komprehensif, valid, reliable dan obyektif.
Metode penelitian kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Taylor
(1975) dalam Moleong (2002), yang menyatakan ”metodologi kualitatif”
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati, sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang
datanya berupa angka-angka yang diolah dengan metode statistik (Sutedi,
2011).

3.3. Teknik Pengumpulan Data
Berbagai

data

yang

dibutuhkan

dalam

penelitian

ini

akan

dikumpulkan dengan beberapa metode sebagai berikut:
a. Kuesioner
Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yaitu dengan cara
responden

memberikan

jawaban

pada

daftar

pertanyaan

yang

diberikan. Responden dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu
sesuai dengan topik penelitian.
b. Wawancara mendalam (in-depth interview)
Wawancara mendalam, yaitu melakukan serangkaian tanya-jawab
antara peneliti dengan informan (responden) yang dilakukan secara
terbuka dan leluasa.
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c.

Studi Pustaka (Dokumentasi)
Studi pustaka atau dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk
memperoleh data sekunder, yang dipandang penting dan relevan
dengan topik penelitian sebagai referensi.

3.4. Jenis Data
Data yang dipereloh peneliti dapat digolongkan menjadi data primer
dan data sekunder:
a) Data primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui
wawancara mendalam dengan informan dan melalui kuesioner. Data
primer diperoleh peneliti melalui studi lapangan. Studi lapangan
dilakukan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan.
Dalam melakukan wawancara, peneliti dibantu dengan alat bantu
wawancara

yaitu

pedoman

wawancara.

Selain

itu

dengan

menyebarkan daftar pertanyaan sesuai dengan topik studi kepada
para responden
Tabel 3.1
Data Primer
No

Nama Data

1

Kuesioner

2

Wawancara

3

Observasi

Sumber Data
Masyarakat Pengguna Layanan
a. SKPD Pelaksana Urusan SPM
b. Masyarakat
c. LSM
a. Fasilitas Layanan
b. Situasi Layanan

b) Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen yang
telah ada. Menurut stewart data sekunder adalah:
Secondary Information Consist of sources of data and other informatona
collected by others and acrchieved in some form. These soources include
goverment report, industry studies, and syndicated information services
as well as the traditioonal books and journals found in library
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Tabel 3.2
Data Sekunder
No

Nama Data

1

Kota Balikpapan Dalam Angka

2

RPJMD Kota Balikpapan

3

Profil Pelayanan Dasar Kota Balikpapan

4

Profil Kesehatan Kota Balikpapan

5

Profil Pendidikan Kota Balikpapan

6

LPPD Kota Balikpapan

7

Indek Pembangunan Manusia Kota Balikpapan

8

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan

9

LAKIP Kota Balikpapan

11

Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

12

Dokumen SPM Masing-Masing Urusan

13

Jumlah dan Jenis Standar Pelayanan Publik yang telah disusun

14

LAKIP SKPD

15

Renstra SKPD

3.5. Teknik Analisis Data
(1)

Analisis Efektifitas Pelayanan Dasar
Efektivitas mengukur hubungan antara realisasi dengan target yang
ditetapkan, dengan formula:
Efektifitas 1=

(2)

Realisasi Capaian SPM
Target Capaian SPM

x 100%

Analisis Indeks Kinerja
Untuk menentukan capaian atas indikator-indikator yang telah
ditetapkan

sebelumnya

dibuatlah

analisis,

dimana

kinerja

pemerintahan diukur dengan menggunakan indeks:
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A. Untuk mengukur kinerja perekonomian daerah digunakan
rumus:
IKE i, t =

( Ppnm  Pkap  RPktp  (100  AK )
4

Dimana :
IKE
Ppnm
Pkap
RPktp
AK

:
:
:
:
:

indek kinerja ekonomi daerah
pertumbuhan PDRB non migas dalam tahun
perdapatan perkapita tahun tertentu
rasio PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi
angka kemiskinan

B. Mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan
rumus:
IKK i, t =

((100  Kf )  Kpp  Pbm  Ksp )
4

Dimana :
IKK
Kf
Kpp
Pbm
Ksp

:
:
:
:
:

kinerja keuangan pemerintah daerah
ketergantungan fiskal
kapasitas penciptaan pendapatan
proporsi belanja modal
kontribusi sektor pemerintah

3.6. Program Kerja
Program kerja disusun agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan
secara sistematis, efektif dan efisien, maka kegiatan perencanaan ini perlu
ditetapkan urutan pelaksanannya. Berdasarkan strategi yang telah
disusun, maka pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan melalui tahapantahapan sebagai berikut:
(1) Tahap Persiapan
(a) Persiapan Tenaga Ahli dan Narasumber
(b) Pemilihan Metode Kerja
(c) Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
(d) Penyusunan Laporan Pendahuluan
(e) Diskusi Pembahasan
(f) Revisi
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(2) Tahap Identifikasi
(a) Identifikasi Permasalahan
(b) Pengumpulan data primer dan data sekunder
(c) Penyusunan Laporan Antara
(d) Pembahasan Kajian dan Masukan Tim Teknis
(e) Perbaikan dan Revisi data
(3) Tahap Penyempurnaan dan Formulasi data
(a) Formulasi data
(b) Penyusunan Executive Summary
(c) Penyusunan Draft Laporan Akhir
(d) Penyempurnaan Data
(e) Evaluasi data yang akan ditampilkan
(f) Penyerahan Laporan Akhir

Tahap Persiapan

(1) Persiapan Tenaga Ahli dan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Narasumber
Pemilihan Metode Kerja
Rencana Pelaksanaan
Pekerjaan
Penyusunan Laporan
Pendahuluan
Diskusi Pembahasan
Revisi

Laporan Pendahuluan paling lambat minggu
ke 3 setelah ditanda tangani kontrak kerja
sama yang memuat kegiatan awal
pelaksanaan penelitian dan data deskripsi
lokasi sasaran penelitian sebanyak 2 (dua)
eksemplar
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Tahap Identifikasi
Identifikasi Permasalahan
Pengumpulan data primer dan
data sekunder
Penyusunan Laporan Antara
Pembahasan Kajian dan
Masukan Tim Teknis

Laporan Antara paling lambat
dilaksanakan minggu ke 8 setelah ditanda
tangani Kontrak Kerja Sama yang berisi
data data hasil survey lapangan maupun
hasil studi dokumentasi serta hasil analisa
data perubahan hasil masukan tim teknis
pada laporan awal yang telah direvisi dan
disempurnakan sebanyak 3(tiga)
eksemplar

Tahap Penyempurnaan
dan Formulasi Data
(1) Formulasi data
(2) Penyusunan
Executive Summary
(3) Penyusunan Draft
Laporan Akhir
(4) Penyempurnaan Data
(5) Evaluasi data yang
akan ditampilkan
(6) Penyerahan Laporan
Akhir

Laporan Akhir paling lambat pada
minggu ke 12 setelah ditanda
tanganinya kontrak kerja sama
memuat laporan pelaksanaan kegiatan
sebanyak 5 (lima) exemplar dan
mendiskusikan dengan tim teknis dan
dipersentasikan dan segera
melakukan perbaikan
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3.7. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Secara keseluruhan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan Kegiatan
Kajian Implementasi Otonomi Daerah Kota Balikpapan adalah selama 4 (empat)
bulan,

terhitung

sejak

ditandatanganinya

Surat

Perjanjian

Kerja

(SPK).

Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel. 3.3
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Kegiatan Kajian Implementasi Otonomi Daerah
Kota Balikpapan
No

Uraian Pekerjaan

Bulan 1

Bulan 2

Bulan 3

Bulan 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I

TAHAP PERSIAPAN
- Persiapan tenaga ahli dan
narasumber
- Pemilihan metode kerja
- Rencana pelaksanaan pekerjaan
- Penyusunan laporan pendahuluan
- Diskusi pembahasan
- Revisi
II TAHAP IDENTIFIKASI
- Identifikasi permasalahan
- Pengumpulan Data Primer &
- Data Sekunder
- Penyusunan Laporan Antara
- Pembahasan kajian dan masukan
tim teknis
- Perbaikan dan revisi data
III TAHAP PENYEMPURNAAN DAN
FORMULASI DATA
- Formulasi Data
- Penyusunan executive summary
- Penyusunan draft laporan akhir
- Penyempurnaan data
- Evaluasi data yang akan
ditampilkan
- Penyerahan Laporan Akhir
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Bab 4
Analisis Data dan
Pembahasan

4.1. Gambaran Umum
Sebuah

kota

adalah

sebuah

masa

depan.

Kota

Balikpapan

merupakan salah satu kota yang menjadi kiblat preferensi kota ideal di
Indonesia bahkan di dunia. Kota Balikpapan memiliki wilayah 85%
berbukit-bukit serta 12% berupa daerah datar yang sempit terutama
berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sungai kecil serta pesisir pantai.
Dengan kondisi tanah yang bersifat asam (gambut) serta dominan tanah
merah yang kurang subur. Sebagaimana layaknya wilayah lain di
Indonesia, kota ini juga beriklim tropis. Kota ini berada di pesisir timur
Kalimantan yang langsung berbatasan dengan Selat Makassar, memiliki
teluk yang dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan laut komersial dan
pelabuhan minyak.
Dengan

semakin

tumbuhnya

perekonomian

terutama

sejak

diberlakukannya otonomi daerah, kota ini terus menerus dibanjiri oleh
pendatang

dari

berbagai

daerah,

sehingga

pemerintah

kota

memberlakukan operasi kependudukan berupa Operasi KTP di pintu
masuk kota, jalan raya, pemukiman, bandara serta pelabuhan. Penduduk
terutama dari etnis pendatang yang sudah lama menetap di Balikpapan
yakni berasal dari etnis Banjar, Bugis, Makassar, Jawa Timur kemudian
pendatang lain yang di antaranya eretnis Manado, Gorontalo, Madura,
Jawa, Sunda dan lain-lain.
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Pada tahun 2014, Kota Balikpapan mempunyai jumlah penduduk
706.414 jiwa yang terdiri dari laki-laki 367.966 jiwa, dan perempuan
338.448 jiwa. Dengan jumlah pendatang selama tahun 2012 sebanyak
21.486 jiwa yang merupakan jumlah tertinggi selama tiga tahun terakhir.
Jumlah pendatang tersebut mampu melampaui jumlah pendatang yang
masuk di Singapura pada tahun yang sama yakni sebanyak 20.693 jiwa.
Antara tahun 2003 hingga 2012, jumlah pendatang tercatat 170 ribu jiwa
lebih, sebagian besar dari pendatang tersebut memenuhi persyaratan dan
menjadi warga tetap, sedangkan sisanya dipulangkan atau pindah sendiri.
Peningkatan jumlah penduduk terjadi akibat tingginya arus migrasi
pendatang serta pertambahan alamiah (kelahiran), sehingga Balikpapan
mulai tahun 2005 hingga saat ini menjadi kota terpadat penduduk di
Kaltim. Penduduk Kota Balikpapan tersebar di 6 (Enam) Kecamatan dan
34 (Tiga puluh empat) Kelurahan. Distribusi penduduk di tiap Kelurahan
dan Kecamatan. Secara lebih detail, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut
ini:
Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2009-2014
No
1
1
2
3
4
2
1
2
3
4
5
6
3
1
2
3
4
5
6

Kecamatan

Kelurahan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BALIKPAPAN TIMUR
61.691 65.868 67.097 71.027 75.587 81.580
MANGGAR
27.309 30.079 31.032 32.583 34.443 37.425
LAMARU
7.395
8.006
7.465
8.894
9.602 10.514
TERITIP
11.535 12.395 12.926 13.025 13.904 14.843
MANGGAR BARU
15.452 15.388 15.674 16.525 17.638 18.798
BALIKPAPAN BARAT
95.731 90.283 91.116 96.482 100.500 104.305
BARU ILIR
21.087 19.609 20.031 21.085 21.788 22.340
BARU TENGAH
22.542 21.144 21.474 22.213 23.587 24.579
BARU ULU
21.591 20.711 20.114 22.209 22.808 23.602
KARIANGAU
3.730
3.427
3.614
4.068
4.524
4.984
MARGO MULYO
14.820 14.349 14.733 14.751 15.050 15.554
MARGA SARI
11.961 11.043 11.150 12.156 12.743 13.246
BALIKPAPAN UTARA
124.300 123.571 127.929 136.202 145.651 154.908
BATU AMPAR
48.506 49.259 51.349 56.188 31.122 33.128
GUNUNG SAMARINDA
27.226 27.017 27.776 29.499 22.226 23.113
KARANG JOANG
17.169 17.051 17.838 18.944 20.259 21.982
MUARA RAPAK
31.399 30.244 30.966 31.571 32.881 33.831
GUNUNG SAMARINDA BARU
9.116
9.902
GRAHA INDAH
30.047 32.952

Laporan Akhir

Hal. IV-2

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

No
4
1
2
3
4
5
6
5
1
2
3
4
5
6
7
6
1
2
3
4
5

Kecamatan

Kelurahan

2009

2010

2011

BALIKPAPAN TENGAH
121.620 111.918
GUNUNG SARI ULU
15.788 14.824
GUNUNG SARI ILIR
27.923 23.912
KARANG REJO
26.621 25.078
KARANG JATI
16.619 15.160
MEKAR SARI
14.868 13.704
SUMBER REJO
19.801 19.240
BALIKPAPAN SELATAN
102.430 106.048
SEPINGGAN
56.001 58.641
GUNUNG BAHAGIA
46.429 47.407
SEPINGGAN BARU
SEPINGGAN RAYA
SUNGAI NANGKA
DAMAI BARU
DAMAI BAHAGIA
BALIKPAPAN KOTA
113.629 116.090
PRAPATAN
14.928 15.348
TELAGA SARI
19.050 19.271
KLANDASAN ULU
17.588 17.660
KLANDASAN ILIR
27.028 27.773
DAMAI
35.035 36.038
TOTAL
619.401 613.778
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015

112.081
14.975
23.715
25.185
15.013
13.769
19.424
117.411
69.657
47.754
116.993
15.378
19.141
17.762
27.931
36.781
632.627

2012

2013

113.049 115.921 119.801
15.393 15.671 16.333
23.811 24.398 25.104
25.733 26.264 27.035
14.818 14.979 15.386
13.520 14.077 14.440
19.774 20.532 21.503
110.971 135.573 145.915
61.751 28.465 30.449
49.220 21.545 22.662
- 23.744 25.977
- 15.093 17.081
- 18.573 18.707
8.626
9.224
- 19.527 21.815
115.851 96.453 99.905
15.159 14.595 14.754
19.077 19.184 19.947
17.291 15.985 16.808
27.482 26.831 27.725
36.842 19.858 20.671
643.582 669.685 706.414

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa wilayah Kecamatan
Balikpapan Utara mempunyai jumlah penduduk paling banyak, yaitu
154.908 jiwa atau sekitar 21,92%. Tingginya jumlah penduduk di
Kecamatan Balikpapan Utara dikarenakan pesatnya perkembangan
diwilayah ini, terutama pembangunan perumahan baru, perkantoran,
perdagangan dan transportasi. Pesatnya pembangunan menyebabkan
banyaknya pendatang untuk lebih memilih bertempat tinggal di wilayah
Kecamatan Balikpapan Utara.
4.1.1. Pertumbuhan Penduduk
Angka

pertumbuhan

menggambarkan
pertumbuhan

penduduk

penambahan

alamiah

maupun

penduduk
migrasi

merupakan
yang

angka

dipengaruhi

penduduk.

Indikator

yang
oleh
laju

pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan
memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Angka pertumbuhan
penduduk di Kota Balikpapan selengkapnya dapat dilihat pada grafik
berikut ini.
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Gambar 4.1.
Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2009-2014
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 (diolah)

Angka Pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2012
adalah

-0,60%.

Kemudian

pada

tahun

berikutnya

mengalami

pertumbuhan yang cukup signifikan, pada tahun 2013 yaitu sebesar
5,29%, dan pada tahun 2014 menjadi 5,34%. Pertumbuhan penduduk
yang terus meningkat ini mengambarkan berbagai hal, salah satunya
migrasi penduduk dari luar kota Balikpapan yang menjadi kelompok
mukim baru menjadi satu arus kependudukan yang tidak bisa ditepis.
4.1.2. Berdasarkan Kepadatan Penduduk
Merujuk pada data sebelumnya, jumlah penduduk Kota Balikpapan
pada tahun 2014 sebanyak 706.414 jiwa, dengan luas wilayah 503,3 km2,
maka kepadatan penduduk Kota Balikpapan secara keseluruhan adalah
1.403,56 jiwa/km2. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kilometer persegi
wilayah Kota Balikpapan dihuni oleh 1.403 sampai 1.404 orang penduduk.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.
Tabel 4.2
Kepadatan Penduduk Kota Balikpapan Tiap Kecamatan/Kelurahan
Tahun 2014
Kecamatan
BALIKPAPAN TIMUR
BALIKPAPAN BARAT
BALIKPAPAN UTARA
BALIKPAPAN TENGAH
BALIKPAPAN SELATAN
BALIKPAPAN KOTA
KOTA BALIKPAPAN

Luas Wilayah
Darat (Km2)
130,7
180,6
132,9
10,8
37,6
10,7
503,3

2009
472,00
530,07
935,29
11.261,11
2.724,20
10.619,53
1.230,68

2010
503,96
499,91
929,80
10.362,78
2.820,43
10.849,53
1.219,51

Kepadatan
2011
2012
513,37
543,44
504,52
534,23
962,60
1.024,85
10.377,87
10.467,50
3.122,63
2.951,36
10.933,93
10.827,20
1.256,96
1.278,72

2013
2014
578,32
624,18
556,48
577,55
1.095,94 1.165,60
10.733,43 11.092,69
3.605,66 3.880,72
9.014,30 9.336,92
1.330,59 1.403,56

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 (diolah)

Laporan Akhir

Hal. IV-4

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

4.1.3. Piramida Penduduk
Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut
umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal
(dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat berupa
absolut ataupun persentase, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan
umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan.
Dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan
ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan sistem
umur terbuka (75+); dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili
penduduk laki-laki sedangkan bagian kanan untuk penduduk perempuan.
Piramida

penduduk

juga

dapat

digunakan

untuk

membuat

perencanaan pembangunan dengan memperhatikan umur dan jenis
kelamin secara cepat dan juga berguna untuk evaluasi data kependudukan
yang dikumpulkan. Piramida yang disajikan dari periode-periode yang lain
dapat menunjukkan perkembangan dan kecenderungan penduduk dimasa
lalu, saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan melihat gambar
piramida penduduk, kita mengetahui struktur umur penduduk dan
implikasinya

terhadap

tuntutan

penyediaan

pelayanan

pendidikan,

pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja
dewasa, laki-laki, perempuan, dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga
kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja
yang harus diciptakan. Pada gambar berikut disajikan piramida penduduk
Kota Balikpapan Tahun 2014.
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
-40000

Laki-Laki
Perempuan

-20000

0

20000

40000

Gambar 4.2.
Piramida Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2014
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan
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Gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa penduduk Kota Balikpapan
terbanyak adalah pada kelompok usia 30-34 tahun. Persentase penduduk
yang berada pada kelompok usia dibawah 30 tahun adalah sebesar
51,23%, sedangkan yang berusia di atas 34 tahun hanya sebesar 38,13%.
Penduduk yang berada pada kelompok umur di bawah 5 tahun sudah
mulai berkurang karena penurunan jumlah kelahiran.
Untuk penduduk usia di atas 24 sampai 44 tahun menunjukkan
jumlah

yang

membengkak

pada

badan

piramida

penduduk.

Ini

menunjukkan besarnya penduduk yang berada pada usia produktif.
Demikian juga untuk kelompok umur antara 5-14 tahun masih cukup
tinggi yang pada 5-10 tahun yang akan datang akan berpengaruh pada
kelompok usia kerja, sehingga pemerintah Kota Balikpapan harus
mempersiapkan

tambahan

penciptaan

lapangan

pekerjaan

untuk

menghindari bertambahnya pengangguran khususnya pada 5-10 tahun
yang akan datang.
Jika

dilihat

menunjukkan

dari

kelompok

sektor
usia

0-9

pendidikan,
tahun

piramida

akan

penduduk

berpengaruh

pada

penyediaan sarana pendidikan yang ada di Kota Balikpapan dalam jangka
5-10 tahun yang akan datang. Jika jumlah sarana pendidikan mencukupi
maka tidak akan ada masalah. Akan tetapi jika jumlah sarana pendidikan
yang ada tidak sesuai dengan banyaknya anak usia sekolah, maka
tentunya akan menjadi masalah untuk generasi yang akan datang. Jumlah
sarana pendidikan yang kurang tentunya akan berpengaruh pada kualitas
pendidikan dikarenakan kapasitasnya melebihi standar. Sebaliknya jika
jumlah sarana pendidikan berlebih, maka akan banyak di temui sekolah
yang jumlah siswanya sangat minim. Jadi keseimbangan penyediaan
sarana pendidikan dengan jumlah pelajar harus diperhatikan.
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4.1.4. Migrasi
Migrasi masuk yang dimaksud adalah penduduk yang masuk dari
luar Kota Balikpapan dengan tujuan menetap di Kota Balikpapan, dan
Migrasi keluar adalah penduduk yang keluar Kota Balikpapan dengan
tujuan menetap di daerah lain. Sedangkan migrasi netto merupakan selisih
antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih
besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi neto positif.
Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut
migrasi neto negatif.
Jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar di Kota Balikpapan sejak
tahun 2011 terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2014 jumlah
migrasi masuk sebanyak 34.450 jiwa dan migrasi keluar sebanyak 9.325
jiwa. Dari Angka tersebut maka migrasi netto pada tahun 2014
sebanyak25.125 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut
ini.
Tabel 4.3
Migrasi di Kota Balikpapan Tahun 2011-2014
Uraian

2011

2012

2013

2014

Migrasi Masuk

18.523

21.486

25.535

34.450

Migrasi Keluar

7.673

7.778

8.251

9.325

Migrasi Netto
10.850
13.708
17.284
Sumber: Dinas Dukcapil Kota Balikpapan tahun 2015

25.125

4.1.5. Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Kota Balikpapan sebagai parameter penting dalam penentuan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). IPM berkaitan langsung dengan
dimensi ekonomi dan dimensi social.Hal ini penting untuk menunjukkan
indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan dari waktu ke
waktu mengalami peningkatan. Meskipun demikian, tantangan perubahan
kependudukan di Kota Balikpapan menuntut pemerintah untuk bekerja
ekstra.
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Pembangunan IPM menunjukan tingkat kemajuan yang semakin
menggembirakan. Hal ini terlihat dengan terus meningkatnya Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Angka IPM Kota
Balikpapan pernah mengalami penurunan ditahun 1999, dari angka 72,00
tahun 1996 turun menjadi 70,6 pada tahun 1999 sebagai dampak krisis
ekonomi yang melanda Indonesia. Tahun–tahun berikutnya angka IPM
berangsur membaik hingga pada tahun 2002 tercatat sebesar 73,00 atau
meningkat sebesar 2,4 point terhadap tahun 1999, dan sampai pada tahun
2013 menghasilkan angka IPM 79,87, kemudian pada tahun 2014 sebesar
80,38. Capaian ini memposisikan Kota Balikpapan pada kategori IPM
menengah atas (berdasarkan skala internasional), dan menempati
peringkat pertama di Kalimantan Timur, serta peringkat 9 secara nasional.
Perbandingan nilai IPM Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dan Nasional
tahun 1999–2014 dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut ini.
Tabel 4.4.
IPM Kota Balikpapan, IPM Kalimantan Timur dan IPM Nasional
Tahun 1999-2014
Wilayah

Tahun
1999

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Nasional

64,3

71,76

72,27

72,77

73,29

73,81

74,32

Kalimantan Timur

67,8

75,11

75,56

76,22

76,71

77,33

77,86

Balikpapan
70,6
77,86
78,33
Sumber: Buku IPM Kota Balikpapan 2014, BPS
* ) Angka Proyeksi

78,85

79,38

79,87

80,38

Pemerintah Kota Balikpapan sangat menyadari bahwa peningkatan
ini tidak terlepas dari hasil kerja keras unsur pemerintah, swasta,
akademisi, serta masyarakat. Tabel 4.4 di atas memberikan indikasi bahwa
potensi yang ada di Kota Balikpapan memiliki keunggulan yang relatif lebih
baik dan patut untuk terus dipelihara dan dikembangkan dalam
peningkatan pembangunan disegala bidang secara berkelanjutan.
Meskipun data IPM tersebut melukiskan situasi pembangunan
manusia di tataran makro, namun bila ditelisik lebih jauh, data itu tetap
merepresentasikan kondisi riil pembangunan sektor pendidikan di Kota
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Balikpapan. Terbukti, salah satu indikator pendidikan dalam IPM, yaitu
indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, menunjukkan
peningkatan yang signifikan. Capaian peningkatan itu sangat ditentukan
oleh kebijakan afirmatif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan,
yaitu peningkatan proporsi anggaran pendidikan.

4.2. Kinerja Ekonomi Daerah
4.2.1. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Di Luar Minyak dan Gas
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya kenaikan kapasitas
produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan
PRDB. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan
pembangunan ekonomi. Indikator kinerja ekonomi daerah yang pertama
dianalisis adalah Pertumbuhan PDRB berdasar harga konstan. PDRB
diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan
ekonomi suatu daerah. Perhitungan pendapatan regional ini mempunyai
ukuran makro utama tentang kondisi suatu region. Pada umumnya,
perbandingan kondisi antar daerah dapat dilihat dari perbandingan PDRB
antar daerah.
Indikator pertumbuhan ekonomi dapat dihitung baik dengan
memasukkan peran sektor minyak bumi dan gas maupun tanpa
memasukkan peranan sektor tersebut. Para ekonom sepakat bahwa sektor
minyak dan gas merupakan sektor yang tidak dapat diperbaharui. Pada
suatu saat minyak dan gas akan habis, sehingga apabila pertumbuhan
ekonomi didasarkan pada peran sektor tersebut, maka tidak akan dapat
menopang pembangunan ekonomi berkelanjutan. Untuk itu perhitungan
pertumbuhan ekonomi dilakukan tanpa memasukkan sektor minyak dan
gas.
Pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan atas dasar Harga Konstan
tahun 2010 menunjukkan data sebagai berikut. Pada tahun 2010,
pertumbuhan ekonomi kota Balikpapandi luar sektor minyak dan gas
relatif tinggi mencapai 8,34 persen. Sementara itu, padatahun 2011 dan
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2012 mengalami perlambatan seiringpenurunan peran sektor industri
akibat dampak krisis global. Pada tahun 2011 dan tahun 2012
pertumbuhan PDRB Kota Balikpapan tercatat sebesar 5,35 % dan 5,52 %
dan di tahun 2013 menurun menjadi 4,16 %, di tahun 2014 pertumbuhan
PDRB Kota Balikpapan meningkat kembali menjadi 5,11%. Penurunan laju
pertumbuhan ekonomi yang terjadi tahun 2013 dikarenakanadanya laju
penurunan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor jasa
lainnya yang pertumbuhannya negatif seiring dengan penurunan peran
sektor pertambangan dan penggalian.

13,87

10,14

10,29

9,04
9,87
6,41 10,04

5,15

8,34

12,37
7,52

8,02

8,78

5,35

5,52

5,11
4,16

6,07
3,91

4,5
2,13

3,21

5,19

4,62
2,08

4,6

5,57

4,67

3,6

1,7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Pertumbuhan Ekonomi (%) Dgn Migas

Pertumbuhan Ekonomi (%) Tanpa Migas

Gambar 4.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas dan Non Migas

4.2.2. Pendapatan Per Kapita
Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan
perkapita. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan bukti keberhasilan
pembangunan yang merupakan salah satu tugas pemerintah. Pendapatan
perkapita menunjukkanrata-rata tingkat pendapatan masyarakat pada suatu
daerah.Pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi angka PDRB suatu
tahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang ada di daerah itu.
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PDRB Perkapita yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per
satu orang penduduk bukanlah alat untuk mengukur kesejahteraan
karena nilai PDRB tersebut belum tentu dimiliki oleh penduduk wilayah
tersebut. Pada tahun2010 PDRB per kapita Kota Balikpapan mencapai
102, 660 juta rupiah. Nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 99,920
juta rupiah pada tahun 2011. Penurunan tersebut diduga akibat
pertumbuhanjumlah penduduk yang melebihi laju pertumbuhan PDRB
sehingga rasio PDRB terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan.
Sementara itu pendapatan per kapita tahun 2012 dan 2013 mengalami
kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 100,630 juta rupiahdan 108,170
juta rupiah.
Adapun pada tahun 2014, PDRB perkapita Balikpapan mencapai
118,41 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 9,41 persen pada tahun
2014. Pertumbuhan PDRB perkapita berturut-turut sebesar -2,66 persen,
0,71 persen, 7,50 persen dan 9,41 persen selama periode 2011-2014. Data
tersebut

mengindikasikan

bahwa

selama

periode

tersebut

terjadi

percepatan pertumbuhan PDRB perkapita secara berkelanjutan. Sebuah
sinyal yang menunjukkan berhasilnya pembangunan ekonomi di Kota
Balikpapan.

Gambar 4.4.
PDRB Per Kapita Kota Balikpapan
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4.2.3. Rasio PDRB Balikpapan terhadap PDRB Kaltim
Selama periode 2010-2014 rasio PDRB Kota Balikpapan terhadap
PDRB Kalimantan Timur relatif konstan. Kondisi ini mengindikasikan
bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan hampir sama dengan
laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut juga
menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan
Timur

ditopang

salah

satunya

oleh

pertumbuhan

ekonomi

Kota

Balikpapan.
Pada tahun 2010, rasio PDRB Kota Balikpapan terhadap PDRB
Kalimantan Timur sebesar 13,776 persen. Nilai tersebut mengalami
penurunan menjadi 13,524 persen dan 13,531 persen pada tahun 2011
dan 2012. Rasio tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi
13,640, akan tetapi tetap lebih rendah dari rasio yang sama pada tahun
2010. Adapun tahun 2014 nilai rasio PDRB Kota Balikpapan terhadap
PDRB Kalimantan Timur mengalami kenaikan menjadi 13,835 persen.
Keadaan ini diduga akibat pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan yang
cukup tinggi pada tahun 2014.

Gambar 4.5.
Rasio PDRB Kota Balikpapan Terhadap
PDRB Provinsi Kalimantan Timur
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4.2.4. Angka Kemiskinan
Salah satu indikator kinerja ekonomi daerah adalah tingkat
kemiskinan. Tingkat kemiskinan menunjukkan jumlah penduduk yang
tingkat pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Semakin
rendah jumlah penduduk miskin di suatu daerah, semakin baik kinerja
perekonomian daerah tersebut.
Dari

data

hasil

kajian,

KotaBalikpapanmengalami

maka

fluktuasi.

jumlahpenduduk
Padatahun

2010

miskin

di

persentase

penduduk miskin adalah 3,371 persen. Nilai tersebut terus mengalami
penurunan menjadi sebesar 3,685 persen pada tahun 2011 dan 2,668
persen pada tahun 2012. Ini merupakan angkakemiskinan terkecil selama
periode 2010-2014. Selanjutnya pada tahun 2013 angka kemikinan
meningkat menjadi 3,539 persen. Hal ini diduga akibat pertumbuhan
ekonomi yang relatif rendah pada tahun tersebut. Adapun pada 2014
angka kemiskinan turun sedikit menjadi 3,355 persen seiring dengan
kenaikan laju pertumbuhan ekonomi tahun tersebut.

Gambar 4.6.
Jumlah Penduduk Miskin (%) Kota Balikpapan
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4.2.5. Indeks Kinerja Ekonomi Daerah
Berdasarangka pertumbuhan ekonomi di luar sektor minyak dan
gas, angka pendapatan per kapita, rasio PDB Kota Balikpapan terhadap
Propinsi Kalimantan Timur dan angka kemiskinan, maka dapat dihitung
indeks kinerja ekonomi Kota Balikpapan. Indeks tersebut dihitung dengan
cara menjumlahkan keempat komponen di atas dan selanjutnya dibagi
empat.
Dalam periode 2010-2014, indeks kinerja ekonomi Kota Balikpapan
sempat mengalami penurunan pada tahun 2011. Indeks kinerja ekonomi
Kota Balikpapan pada tahun 2010 sebesar 55,261. Nilai tersebut turun
menjadi 53,777 pada tahun 2011. Hal ini diduga akibat turunnya laju
pertumbuhan ekonomi di luar minyak dan gas pada tahun tersebut.
Selanjutnya pada tahun 212 dan 2013 mengalami kenaikan menjadi
54,253 dan 55,608 seiring dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi
dan kenaikan pendapatan per kapita. Kedua faktor tersebut juga
menyebabkan naiknya indeks kinerja ekonomi Kota Balikpapan sebesar
58,512 pada tahun 2014.

Gambar 4.7.
Grafik Indeks Kinerja Ekonomi Kota Balikpapan
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4.3. Kinerja Keuangan Daerah
4.3.1. Ketergantungan Fiskal
Salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan daerah
adalah

Derajat

fiskaldigunakan

Desentralisasi
untuk

daerah/kemandirian

Kota

Fiskal

(DSF).

mengetahui
Balikpapan

Derajat

tingkat
dengan

desentralisasi
ketergantungan

menghitung

rasio

pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Penerimaan
pendapatan asli daerah sejak tahun 2010 terus mengalami peningkatan,
dengan rata-rata selama periode 2010-2014 sebesar Rp.391.533 juta,
begitu juga dengan total pendapatan yang diterima dengan rata-rata
selama periode tahun 2010-2014 sebesar Rp.2.035.257 juta. Dari data
pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah dapat diketahui
derajat desentralisasi fiskalKota Balikpapan.
Adapun perkembangan derajat desentralisasi fiskal Kota Balikpapan
periode 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.
Tabel 4.5
Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Balikpapan
Tahun 2010-2014 (%)
Tahun

Pendapatan Asli
Daerah (juta rupiah)

Total Pendapatan
Daerah (juta rupiah)

DSF (%)

Kriteria

2010

143.796

1.243.280

11,57%

Kurang

2011

237.029

1.804.343

13,14%

Kurang

2012

352.034

2.206.403

15,96%

Kurang

2013

470.719

2.422.211

19,43%

Kurang

2014

754.088

2.500.046

30,16%

Cukup

Rata-rata
391.533
2.035.257
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (diolah)

18,05%

Kurang

Dari tabel 4.5 diatas, rata-rata derajat desentralisasi fiskal Kota
Balikpapan selama periode 2010-2014 sebesar 18,05 %, masuk pada
kategori “kurang”. Hal ini menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih
dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Namun, walaupun
rata-rata termasuk kategori “kurang” namun angka DSF setiap tahunnya
mengalami peningkatan, dan pada tahun 2014 mencapai angka 30,16%
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(masuk kategori cukup). Peningkatan capaian ini menunjukkan bahwa
Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya untuk meningkatkan
kemandirian

daerahnya

dengan

terus

mengoptimalkan

penerimaan

Pendapatan Asli Daerah.
Ketergatungan fiskal mengalami kenaikan yang sangat tajam selama
periode 2010-2014. Padatahun 2010 angka ketergantungan fiskal sebesar
6,19.Angka ketergantungan ini mengalami lebih dari dua kali lipat menjadi
14,86 pada tahun 2011 dan terus mengalami kenaikanpada tahun-tahun
sesudahnya. Walaupun kenaikan ketergantungan fiskal ini tidak sebesar
kenaikan pada tahun 2011, akan tetapi nilainya tetap jauh lebih besar
daripada angka ketergantungan fiskal tahun 2010. Ketergantungan fiskal
Kota Balikpapan naik menjadi sebesar 17,45 dan 17,63 pada tahun 2012
dan 2013, untuk selanjutnya naik kembali menjadi 17,99 pada tahun
2014. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Kota Balikpapan semakin
bergantung pada pemerintah pusat.

Gambar 4.8.
Grafik Ketergantungan Fiskal Kota Balikpapan
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4.3.2. Kapasitas Pencapaian Pendapatan
Kapasitas pencapaian pendapatan diukur dengan rasio antara
pendapatan asli daerah (PAD) terhadap produk domestik regional bruto
(PDRB). Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan kenaikan kapasitas
pencapaian pendapatan. Selama periode 2010-2014, kapasitas pencapaian
pendapatan mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi
pemerintah Kota Balikpapan. Padatahun 2010, kapasitas pencapaian
pendapatan sebesar 0,25. Angka pencapaian ini mengalami kenaikan
menjadi 0,39 pada thun 2011 dan terus mengalami kenaikanpada tahuntahun sesudahnya. Kapasitas pencapaian pendapatan naik menjadi 0,39
dan 0,55masing-masing pada tahun 2012 dan 2013. Selanjutnya
pemerintah Kota Balikpapan berhasil meningkatkan kapasitas pencapaian
pendapatan menjadi 0,71 dan 1,1 pada tahun 2013 dan 2014.

Gambar 4.9.
Grafik Kapasitas Pencapaian Kota Balikpapan
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4.3.3. Proporsi Belanja Modal
Selama tahun 2010-2012, proporsi belanja modal pemerintah Kota
Balikpapan relatif konstan. Proporsi belanja modal tahun 2010 sebesar
0,02. Angka ini tidak mengalami kenaikan pada tahun 2011 dan hanya
sedikit meingkat menjadi 0,03 pada tahun 2012. Akan tetapi pada tahun
2013 dan 2014, pemerintah Kota balikpapan berhasil meningkatkan angka
proporsi belanja modal mengalami kenaikan. Proporsi belanja modal pada
tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan, masing-masing menjadi
sebesar 44,78 dan 41,32.

Gambar 4.10.
Grafik Proporsi Belanja Modal

4.3.4. Kontribusi Sektor Pemerintah
Kontribusi sektor pemerintah diukur dengan rasio total belanja
terhadap produk domestik bruto (PDRB). Selama periode 2010-2014,
kontribusi sektor pemerintah relatif konstan.Pada tahun 2010, kontribusi
sektor pemerintah mencapai 2,36. Angka tersebut mengalami kenaikan
menjadi sebesar 2,54 dan 2,63 masing-masing pada tahun 2011 dan 2012.
Selanjutnya pada tahun 2013, pemerintah Kota Balikpapan berhasil
meningkatkan kontribusi sektor pemerintah menjadi 3,67. Kontribusi
sektor pemerintah sedikit turun menjadi 3,63 pada tahun 2014 akan tetapi
angka tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan angka yang sama tahun
2010.
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Gambar 4.11.
Grafik Kontribusi Sektor Pemerintah

4.3.5. Indeks Kinerja Keuangan (IKK)
Selama periode 2010-2014, pada awalnya indeks kinerja keuangan
mengalami penurunan. Pada tahun 2010 indeks kinerja keuangan sebesar
24,11.Angka indeks tersebut mengalami penurunan menjadi 22,02 pada
tahun 2011 dan selanjutnya turun menjadi 21,44 pada tahun 2012. Angka
indkes kinerja keuangan pada tahun 2012 merupakan angka indeks
terendah selama periode 2010-2014. Penurunan angka indeks ini
dikarenakan naiknya derajat ketergantungan fiskal Kota Balikpapan. Pada
tahun 2010 derajat ketergantungan fiskal sebesar 6,19.Nilai tersebut
mengalami kenaikan menjadi sebesar 14,86 dan 17,45 masing-masing
untuk tahun 2011 dan 2012. Pada saat yang sama angka proporsi belanja
modal tidak mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan angka indeks
kinerja keuangan mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2012.
Sementara

itu,

pada

tahun

2013

dan

2014,

walaupun

derajat

ketergantungan fiskal relatif konstan, akan tetapi angka proporsi belanja
modal mengalami kenaikan. Proporsi belanja modal pada tahun 2013 dan
2014 mengalami kenaikan, masing-masing menjadi sebesar 44,78 dan
41,32. Nilai tersebut naik tajam dari nilai tahun sebelumnya sebesar 0,03.
Hal ini menyebabkan angka indeks kinerja keuangan naik menjadi sebesar
32,89 dan 32,01 pada tahun 2013 dan 2014.
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Gambar 4.12.

Grafik Indeks Kinerja Keuangan (IKK)

4.4. Kinerja Pelayanan Dasar Kota Balikpapan
4.4.1. Bidang Kesehatan
 Indikator dan Capaian
Untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk, tersedianya
kesehatan yang memadai merupakan salah satu faktor utama. Aspek
kesehatan selalu erat dengan sarana dan prasarana bidang
kesehatan.

Tanpa

mengabaikan

peranan

kualitas

pelayanan,

ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan modern merupakan
hal mendasaryang sangat perlu untukdiperhatikan. Pelayanan
kesehatan yang maksimal merupakan prasyarat mutlak bagi
pembangunan sebuah daerah.
Secara konseptual, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 741/MENKES/Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. SPM kesehatan
memuat 18 indikator dengan 4 jenis pelayanan dasar, yaitu;
1. Pelayanan Kesehatan Dasar (14 indikator);
2. Pelayanan Kesehatan Lanjutan (1 indikator);
3. Penyelidikan (2 indikator);dan
4. Promosi (1 indikator)
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Keempat jenis pelayanan tersebut menjadi titik pijak dalam
setiap aktivitasyang dijalankan. Kemudian pada konteks berikutnya,
adapun capaian SPM yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan
selaku instansi teknis dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan di
Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah
ini.
Tabel 4.6
Indikator Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Balikpapan
No

Indikator SPM

1
2

Kunjungan Bumil K4
Komplikasi Kebidanan yang
Ditangani
3 Pertolongan Persalinan Oleh
Tenaga Kesehatan yang Memiliki
Kompetensi Kebidanan
4 Pelayanan Nifas
5 Neonatus dengan Komplikasi yang
Ditangani
6 Kunjungan Bayi
7 Desa/ Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)
8 Pelayanan Anak Balita
9 Pemberian Makanan Pendamping
ASI pada Anak usia 6 - 24 bulan
Keluarga Miskin
10 Balita Gizi Buruk Mendapat
Perawatan
11 Penjaringan Kesehatan Siswa SD
dan Setingkat
12 Peserta KB Aktif
13 Cakupan Penemuan dan
Penanganan Penderita Penyakit
a. Penemuan Dan Penanganan
Penderita Penyakit - Acute
Flacid Paralysis (AFP) rate per
100.000 penduduk< 15 tahun
b. Penemuan Dan Penanganan
Penderita Penyakit - Penemuan
Penderita Pneumonia Balita
c. Penemuan Dan Penanganan
Penderita Penyakit - Penemuan
pasien baru TB BTA Positif
d. Penemuan Dan Penanganan
Penderita Penyakit - Penderita
DBD yang ditangani
e. Penemuan Dan Penanganan
Penderita Penyakit - Penemuan
penderita diare

Laporan Akhir

Target SPM
Batas
Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas Keterangan Capaian
Nasional
Nasional Daerah
92
95,44
104%
Sangat efektif
Tercapai
2015
73

100

137%

Sangat efektif

Tercapai

2015

87

94,62

109%

Sangat efektif

Tercapai

2015

87

92,30

106%

Sangat efektif

Tercapai

2015

80

97,47

122%

Sangat efektif

Tercapai

2010

94

99,64

106%

Sangat efektif

Tercapai

2010

100

100,00

100%

Sangat efektif

Tercapai

2010

90

95,48

106%

Sangat efektif

Tercapai

2010

100

100,00

100%

Sangat efektif

Tercapai

2010

100

100,00

100%

Sangat efektif

Tercapai

2010

100

99,42

99%

Sangat efektif

72

73,54

102%

Sangat efektif

80

75,00

94%

Efektif

Tidak
Tercapai

2010

80

34,38

43%

Tidak efektif

Tidak
Tercapai

2010

40

32,73

82%

Cukup efektif

Tidak
Tercapai

2010

100

100,00

100%

sangat efektif

Tercapai

2010

100

118,02

118%

sangat efektif

Tercapai

2010

Tidak
Tercapai
Tercapai

2010
2010
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No

Indikator SPM

Target SPM
Tingkat
Target Capaian Efektifitas
Nasional Daerah

14 Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien
Masyarakat Miskin
15 Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pasien Masyarakat Miskin
16 Pelayanan Gawat Darurat level 1
yang harus diberikan Sarana
Kesehatan (RS) di Kab/ Kota
17 Desa/kelurahan mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi< 24 jam
18 Desa Siaga Aktif

Efektifitas

Batas
Keterangan Capaian
Nasional

Tidak
efektif
Tidak
efektif

Belum
Tercapai
Belum
Tercapai

89%

Cukup efektif

Belum
Tercapai

2015

100,00

100%

Sangat efektif

Tercapai

2015

100,00

100%

Sangat efektif

Tercapai

2015

100

38,95

39%

100

5,42

5%

100

89,47

100
100

2015
2015

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan terkait indikator
yang dilaksanakan pada bidang kesehatan, ketercapaian SPM Secara
umum pelaksanaan SPM bidang kesehatan terdiri atas 22 indikator
(termasuk sub indikator Cakupan Penemuan dan Penanganan
Penderita Penyakit) ada 15 indikator yang tercapai dan 7 indikator
yang belum tercapai.
Pada bidang kesehatan ada beberapa indikator yang memiliki
sedikit dengan tingkat ketercapaian. Hasil dari capaian pelaksanaan
SPM Kota Balikpapan tahun 2014 dibandingkan dengan capaian
SPM Nasional 2014 menunjukkan hasil perhitungan persentase
maka informasi yang ada menunjukkan 68% mampu mencapai
target SPM yang ada dan 32 % belum mampu mencapai target SPM.
Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 4.13 dibawah ini.

Gambar 4.13
Persentase Capaian dan Efektifitas Pencapaian
SPM Bidang Kesehatan
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Akan tetapi tingkat ketidaktercapaian sebanyak 7 indikator
bukanlah tingkat ketidakpercayaan yang mutlak. Tetapi dari ketujuh
indikator sesungguhnya ada beberapa indikator yang sudah cukup
efektif dalam menerapkan SPM bidang kesehatan. Dari gambar
diatas dapat dilihat 73% (16 indikator) yang dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan selaku penanggungjawab pelaksanaan SPM bidang
kesehatan sangat efektif, dalam hal ini berarti antara target yang
ditentukan dan realisasi sudah mendekati ketercapaian, secara
berurutan 4% efektif (1 indikator), 9% cukup efektif (2 indikator) dan
tidak efektif 14% (3 indikator). Dalam konteks ini ada indikator yang
tidak tercapai tetapi dalam penerapannya sudah efektif yaitu
Indikator Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan
Sarana Kesehatan (RS) di Kab/Kota tingkat capaian daerahnya
sebesar 89,47 persen dengan efektivitas mencapai 89,47 persen.
Tidak hanya itu Penemuan dan Penanganan Penderita PenyakitPenemuan pasien baru TB BTA Positif juga mengalami hal yang
serupa. Untuk kategori capaian daerah, kota Balikpapan berhasil
menerapkan indikator tersebut diangka 32,73 persen dengan target
nasional sebanyak 40 persen. ini berati ada peroses capaian
sebanyak 82 persen. Sehinggapenerapan SPM dengan indikator
tersebut cukup efektif, hanya saja belum sampai pada tahap
maksimal dan target yang dicanangkan.
Akan tetapi, penerapan SPM yang mayoritas berhasil menjadi
penanda penting bagi keseriusan pemerintah dalam menerapkan
standar kesehatan yang layak bagi masyarakat kota Balikpapan.
Keberhasilan ini menjadi titik balik dari keteguhan pemerintah dalam
menerapkan dan mengamantkan aturan-aturan SPM di Kota
Balipapan.
Penerapan SPM yang efektif tidak bisa dilepaskan dari peran
sarana dan prasarana kesehatan yang ada di kota Balikpapan. Salah
satunya yang paling signifikan pengaruhnya adalah prasarana
kesehatan. Setidaknya jika mengacu padaSNI 03-1733-1989, rasio
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Puskesmas di Kota Balikpapan adalah 1:120 penduduk. Mengacu
pada rasio tersebut maka Puskesmas di Kota Balikpapan sangat
layak, karena melebihi jumlah sesuai standar. Idealnya, Puskesmas
Pembantu (Pustu) memiliki standar rasio 1:30.000. Jika jumlah
Pustu di Kota Balikpapan hanya ada 13 unit pada tahun 2013, maka
sudah sejak tahun 2015 ini, Kota Balikpapan mengalami kekurangan
Pustu sebanyak 11 unit.
Selain Puskesmas Pembantu, persoalan lain terkait sektor
kesehatan di Kota Balikpapan adalah kekurangan tenaga medis.
Pada tahun 2014, jumlah dokter di Kota Balikpapan sebanyak 591
orang. Selain dari pada itu aspek posyandu juga turut menentukan
penguatan pelayanan SPM di Kota Balikpapan. jumlah posyandu di
Kota Balikpapan pada tahun 2015 berjumlah 1.339 unit, sedangkan
jumlah penduduk Kota Balikpapan berumur 0-4 tahun sebanyak
56.942 jiwa. Itu berarti rasio posyandu terhadap penduduk Kota
Balikpapan umur 0-4 tahun sebesar 46. Besaran rasio ini masih ideal
karena masih berada di bawah ketentuan standar dari rasio
posyandu 1:250.
Bahkan dari sisi tenaga medis, tahun 2014, jumlah dokter
umum sebanya 241, dokter gigi sebanyak 73 orang, dokter gigi
spesialis 15, kemudian yang terahir dokter spesialis sebanyak 262.

 Kendala dan Solusi SPM Bidang Kesehatan Kota Balikpapan
Secara umum problem SPM di Kota Balikppan juga dapat
ditengarai secara detail dan proses pengentasannya sebagaimana
berikut;
1. Terbatasnya Pemahaman akan SPM
Keberadaan SPM belum dianggap sebagai kerangka dan
acuan bagi SKPD untuk memastikan pelayanan dasar yang
baik, yang ditunjukkan dengan rendahnya pemahaman akan
SPM dan bagaimana ini diimplementasikan dalam penyediaan
layanan dasar; problem ini bukanlah problem sederhana, sebab
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problem

diseputar

pemahaman

yang

pemahaman
lain.

Sehingga

SPM

akan

pemhaman

memutus
akan

SPM

sesungguhnya merupakan kunci yang tidak bisa diabaikan.
2. Ketaatan mengenai Definisi Operasional
Pada

kenyataannya

pemahaman

terhadap

definisi

operasional beberapa indikator yang tertuang dalam SPM
Bidang Kesehatan perlu dilakukan review berkaitan dengan
target yang sudah ditentukan. Sebab hal itu tidak akan
mungkin tercapai bila definisi operasional beberapa indikator
tersebut masih digunakan.
Selama ini problem tentang redifinisi operasional menjadi
hambatan dalam proses penyusunan secara detail terkait
indikator SPM di Kota Balikpapan. Sehingga sangat sulit untuk
mengakomodasi target bidang kesehatan yang telah ditentukan
dan dicanangkan sebelumnya.
3. Mutasi dan efektivitas transfer of knowledge di dalam SKPD
Salah satu problem krusial dalam SPM bidang kesehatan
adalah problem kapasitas terkait SPM bidang kesehatan itu
sendiri. Problem ini sampai detik ini terus menjadi benalu dalam
dinamika

implementasi

SPM

bidang

kesehatan

di

Kota

Balikpapan. Dengan kata lain, sebagaimana permasalahan
peningkatan kapasitas di dalam SKPD, upaya peningkatan
kapasitas staf akan SPM juga dihadapkan pada efektivitas
transfer of knowledge sehingga bukan lagi hanya menjadi
pengetahuan dan kecakapan staf/individu, tetapi menjadi
pengetahuan dan kecakapan institusi.
Begitu juga permasalahan mutasi, perlu dijawab dengan
manajemen dan transfer pengetahuan di dalam SKPD yang
efektif sehingga mutasi tidak berarti hilang dan berpindahnya
kecakapan

mengikuti

perpindahan

staf,

karena

sudah

terlembaga sebagai pengetahuan dan kecakapan institusi;
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4. Interpretasi terhadap definisi operasional Indikator SPM
Walaupun di beberapa bidang, seperti kesehatan dan
lingkungan hidup sudah disusun definisi operasional indikator
SPM yang cukup jelas, namun dalam implementasinya,
interpretasi atas definisi operasional indikator SPM ini masih
beragam, seperti halnya dalam implementasi SPM bidang
kesehatan yang mana interpretasinya bervariasi.
Keseragaman persepsi yang variatif berdampak pada
rapuhnya konsensus bersama terkait implemnetasi SPM bidang
kesehatan di Kota Balikpapan. Begitu juga, variasi pemahaman
ini berimplikasi pada basis pengukuran dan penerapan definisi
operasional indikator SPM yang berubah-ubah antar tahun,
sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Dinas Kesehatan;
5. Koordinasi dan asistensi teknis untuk penerapan dan
database SPM
Kejelasan definisi operasional indikator SPM tidaklah
cukup tanpa koordinasi dan asistensi teknis bagi Puskesmas
sebagai

ujung

tombak

pelaksanaan

dan

juga

database

pengukuran SPM. Dengan sistem informasi kesehatan yang
terintegrasi, keragaman pemahaman SDM di Puskesmas perlu
dijawab dengan keberadaan koordinasi dan asistensi teknis
yang memadai dan efektif.Hal ini karena kesalahan input data
di satu Puskesmas saja akan berimplikasi pada agregat data
yang dihasilkan di satu daerah.Begitu pula di sini, perlu
mendudukkan

peranan

Pemerintah

Provinsi

secara

jelas

sehingga bisa memfasilitasi kabupaten/kota dalam penerapan
dan

pencapaian

SPM,

serta

dalam

beberapa

bidang,

mengkoordinasikan proses implementasi mengingat terdapat
beberapa indikator SPM yang juga mengatur indikator baik di
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seperti untuk bidang
lingkungan hidup;
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Demikian juga halnya dengan Kementerian/Lembaga
terkait yang seharusnya dapat memfasilitasi secara teknis pada
SKPD pemangku SPM.
6. Pemahaman dan kapasitas SDM dalam perumusan dan
pengukuran indikator kinerja baik output maupun outcome
yang masih beragam.
Implementasi SPM yang efektif mengandaikan kapasitas
perencanaan yang baik dalam perumusan indikator pada fase
perencanaan,

dan

bagaimana

pengukurannya

pada

fase

monitoring dan evaluasi. Dalam kenyataannya, perumusan
indikator kinerja di beberapa SKPD yang belum cukup baik,
sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa ilustrasi di atas dalam
perumusan output maupun outcome dari suatu kegiatan,
menjadikan pencapaian dan pengukuran kinerja menjadi sulit
untuk dilakukan. Begitu juga, dalam beberapa kasus berbasis
gender seperti bidang layanan terpadu bagi perempuan dan
anak korban kekerasan, perumusan indikator yang tepat perlu
dilakukan untuk menghindari rumusan indikator yang bisa
miss-leading. Ilustrasi di muka tentang perumusan indikator
tersebut

yang

dirumuskan

sebagai

menurunnya

kasus

kekerasan dalam rumah tangga dalam Renstra Badan PMP2KB
menunjukkan

masih

adanya

pekerjaan

rumah

dalam

meningkatkan kapasitas SDM terkait indikator kinerja.
7. Mendudukkan SPM dan indikator layanan dasar yang lain.
Sebagai

indikator

minimal

untuk

pelayanan

wajib,

beberapa indikator yang sudah dirumuskan untuk bidang
tertentu sebetulnya tidak selalu menggambarkan aspek-aspek
layanan dasar yang disediakan.Pengalaman Dinas Kesehatan
dengan menambahkan indikator yang lain bisa menjelaskan
kebutuhan untuk penyusunan indikator yang memadai untuk
sebuah layanan dasar. Begitu juga di Badan PMP2KB,
keberadaan kerangka dan indikator Kota Layak Anak dimana
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persoalan perlindungan anak tercakup di dalamnya, adalah
ilustrasi yang lain. Namun demikian, ini tidak mengurangi
pentingnya koordinasi dan integrasi SPM dalam perencanaan
dan penganggaran, sehingga menjadi acuan kerangka kinerja
yang jelas bagi SKPD.Sebagaimana temuan di Badan PMP2KB,
perlu langkah koordinasi yang efektif untuk mendudukan
indikator SPM dengan indikator Kota Layak Anak sehingga pada
ujungnya,berimplikasi pada perbaikan layanan dasar yang
sesuai dengan ketugasan SKPD.
8. SPM lintas bidang
Sebagai alat ukur kinerja pelayanan dasar untuk urusan
wajib di daerah, seharusnya memang SPM menggambarkan
standar yang minimal dan berada dalam rentang kendali
institusi yang jelas. Namun dalam indikator di bidang layanan
terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan misalnya,
indikator yang dirumuskan ternyata merupakan ketugasan dari
berbagai SKPD sehingga kesulitan untuk mengkoordinasikan
proses pencapaian dan pengukurannya.Demikian juga SPM
Pekerjaan

Umum

dan

Penataan

Ruang,

indikator

yang

dirumuskan ternyata merupakan ketugasan dari beberapa
SKPD.
9. Monitoring dan Evaluasi Kementerian
Seperti kita ketahui bahwa Kementerian Teknis telah
menerbitkan juklak/juknis masing-masing SPM namun belum
seluruh Kementerian melakukan pembinaan dan monitoring
pelaksanaan juklak/juknis SPM tersebut. Diharapkan ada
pembinaan

monitoring

dan

evaluasi

implementasi

SPM

melaluijalur hirarkhi dari amsing-masing Kementerian sesuai
bidang SPM masing-masing ke instansi pemangku SPM di
tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
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4.4.2. Bidang Lingkungan Hidup
 Indikator dan Capaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup
diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:
20 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
Hal ini sangat penting mengingat kualitas lingkungan yang baik
salah satu modal dasar penting bagi terlaksananya pembangunan
yang berkelanjutan. Kualitas lingkungan berpengaruh terhadap
kualitas hidup masyarakat lokal, penduduk yang bekerja serta yang
berkunjung ke daerah tersebut.
SPM bidang lingkungan hidup terdiri dari 4 jenis pelayanan
dasar, pada tabel di bawah ini akan terlihat capaian dari Kota
Balikpapan dalam hal pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup.
Tabel 4.7
Indikator Capaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
Target SPM
No

Indikator SPM

Target
Nasional

Capaian
Daerah

Tingkat
Efektifitas

Efektifitas

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

1.

Pelayanan pencegahan
Pencemaran air

100%

100%

100%

Efektifitas

Tercapai

2013

2.

Pelayanan Pencegahan
Pencemaran udaradari sumber
tidak bergerak

100%

100%

100%

Efektifitas

Tercapai

2013

3.

Pelayanan penyediaan informasi
status kerusakan lahan
dan/atau tanah untuk biomassa

100%

38,9%

39%

Tidak Efektif

Tidak
Tercapai

2013

4.

Pelayanan tindak lanjut
pengaduan masyarakat akibat
adanya dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan
hidup

100%

100%

100%

Efektifitas

Tercapai

2013

Berdasarkan tabel diatas, diketahui untuk jumlah indikator
yang dicapai pada SPM Bidang Lingkungan Hidup sebanyak 3
indikator yaitu sebesar 75% tercapai dan 25% tidak tercapai
sedangkan dari tingkat efektifitas masing – masing indikator dapat
dilihat hasil sebanyak 75% indikator yang dilaksanakan sudah efektif
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dan 25 % yang tidak efektif dalam pelaksanaannya. Dalam aturan
nasional, batas capaian yang diharapkan adalah sampai tahun 2013
tetapi untuk Kota Balikpapan ada 1 indikator yang belum dapat
dicapai sampai tahun 2015 (kajian dilaksanakan), hal ini dirasakan
membutuhkan perhatian bagi pemerintah daerah dalam rangka
melaksanakan percepatan pencapaian SPM. Secara lengkap dapat
dilihat pada gambar 4.14 dibawah ini.

Gambar 4.14
Persentase Capaian dan Efektifitas Pencapaian
SPM Bidang Lingkungan Hidup

Keberhasilan pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup
sesungguhnya dapat dikategorikan maksimal. Setidaknya capaian
peksanaan SPM pada tahun 2014 sebanya 3 indikator SPM.
Kemudian yang belum tercapai sebanyak 1 indikator SPM. Ini artinya
indeks keberhasil SPM jauh lebih

besar dari pada tingkat

kegagalannya. Berdasarkan hasil perhitungan persentase maka
informasi yang ada menunjukkan 75% mampu mencapai SPM yang
ada dan 25% belum mampu mencapai SPM.
 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Lingkungan Hidup di Kota
Balikpapan
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan
dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan
Hidup Daerah Kota Balikpapan antara lain mencakup beberapa hal
sebagaimana berikut;
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1. Problem Percepatan Pencapaian
Target pencapaian SPM baru dicanangkan pada tahun
2012 dan akan dilakukan percepatan pencapaian untuk tahun
2013 – 2016. Sesungguhnya jika pola ini sejak lebih awal
dicanangkan, maka akan ada dampak dan implikasi berbeda
terkait dengan penerapan SPM di Kota Balikpapan. Sehingga
target pencapaian yang maksimal bisa diperoleh.
Dari permasalahan ini, untuk selanjutnya dapat dilakukan
perencanaan

yang

mencakup

pelayanan

dasar

bidang

lingkungan hidup dapat dituangkan dalam perencanaan daerah
(RPJMD,Renstra dan Renja SKPD).
2. Keterbatasan pemahaman SPM Bidang Lingkungan hidup
Kurangnya pemahaman tentang SPM bidang lingkungan
hidup

sehingga

kegiatan

yang

selama

ini

ada

kurang

memberikan dampak target yang akan dicapai serta kurangnya
koordinasi dalam pelaporan kegiatan. Lagi-lagi persoalan
keterbatasan
lambannya

pemahaman
sebuah

selalu

proyeksi

menjadi

dan

penanda

formulasi

bagi

kebijakan

pemerintah daerah.
Setidaknya ada dua motif mengapa hal ini bisa terjadi di
KotaBalikpapan.

Pertama,

kurangnya

proses

sosialisasi

program dari pemerintah daerah terkait penerapan dan
dampaknya. Kedua, ada kecenderungan “apatisme” publik yang
luar biasa terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah. Apatisme ini berangkat dari beberapa program
sebelumnya yang dinilai tidak tepat sasaran. Sehingga dua
kecenderungan tersebut menjadi titik balik dari lahirnya
keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap SPM di bidang
Lingkungan hidup.
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Pemahanan ini menjadi titik tolak dalam menjalankan
proses pelaksanaan ketercapaian pelayanan dasar bidang
lingkungan hidup. Karena dengan pemahaman yang baik dapat
meningkatkan program yang tepat sasaran guna pelaksanaan
pembangunan yang berbasiskan lingkungan.
3. Keterbatasan
kegiatan
yang
mendukung
pelayanan
penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau
tanah untuk biomassa
Belum

terakomodirnya

pelayanan penyediaan
dan/atau

tanah

Lingkungan

informasi

untuk

Hidup

kegiatan

mendukung

status kerusakan lahan

biomassa

Kota

yang

dalam

Balikpapan.

Renstra

Jamak

Badan

diketahui,

Biomasssa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu
bunga, biji,buah, dan termasuk tanaman yang dihasilkan oleh
kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman.
Produksi biomassa ini meliputi kegiatan yang mencakup
pemanfaatan

sumber

daya

tanah

untuk

menghasilkan

biomassa. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah
berubahnya

sifat

dasar

tanah

yang

melampaui

kriteria

kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Status kerusakan
tanah untuk produksi biomassa adalah kondisi tanah di tempat
dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku
kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
Keterbatasan

kegiatan

yang

mendukung

pelayanan

penyediaan informasi status kerusakan lahan akan menjadi
preseden buruk bagi palayanan SPM bidang lingkungan hidup
di Kota Balikpapan. Sehingga diperlukan akomodasi kegiatan
yang mendukung pelayanan penyediaan informasi status
kerusakan lahan secara maksimal.
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4. Keterbatasan Personil Lingkungan Hidup
Masih kurangnya personil Badan Lingkungan Hidup yang
bertugas di lapangan guna pemantauan, pengawasan dan
pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup. Alih-alih pemerintah daerah ingin membuat program
yang baik, tetapi pada dataran praksisnya perbendaharaan
jumlah personil masih terusmewarnai berbagai program SPM
bidang

lingkungan

hidup

Kota

Balikpapan.

Persoalan

keterbatasan personil memang merupakan persoalan yang klise,
tetapi hal ini menjadi penting karena personil merupakan dasar
utama sekaligus penyangga dari berbagai program yang akan
dan sedang dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk di
Kota Balikpapan. SPM lingkungan hidup merupakan salah satu
bagian dari ruas yang membutuhkan tenaga di lapangan yang
lebih. Sebab hal ini terkait dengan pemantauandan pengawasan
secara maksimal dan optimal. Sehingga ketika kemudian di
lapangan ditemukan kejanggalan dan berbagai persoalan yang
terjadi bisa direspon dan diatasi secara tepat.
5. Keterbatasan Personil akibat Mutasi
Terbatasnya personil PPLH dan PPNS, di mana yang sudah
ada sebelumnya di mutasi ke dinas lain. Acapakali dalam
sebuah

struktur

antiklimaks

yang

pemerintahan

seringkali

mengharuskan

ada

sebuah

problem
reformasi

dalamstruktur itu sendiri. Masalah ini jika tidak ditinjau secara
jernih maka akan berdampak serius bagi ketersediaan jumlah
personil,

sehingga

akan

menggganggu

jalannya

sebuah

program. Maka dari pada itu dibutuhkan ketepatan dalam
melakukan proses mutasi sehingga tiadak berdampak pada
stabilitas program yang telah ada.
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4.4.3. Bidang Ketenagakerjaan
 Indikator dan Capain
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan
diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.15/MEN/IV/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang

Ketenagakerjaan

Peraturan

Menteri

sebagaimana

Tenaga

Kerja

telah

dan

diubah

Transmigrasi

dengan
Nomor

PER.04/MEN/IV/2011, Kemudian diperbaharui oleh Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketenagakerjaan,

hal

ini

sangat

penting

sebab

kondisi

Ketenagakerjaan saat ini masih ditandai dengan meningkatknya
jumlah pengangguran sebagai akibat pertubuhan kesempatan kerja
yang tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Kualitas
angkatan kerja yang rendah serta berkurangnya informasi pasar
kerja kepada masyarakat mengakibatkan pencarian kerja kurang
stabil.
Oleh sebab itu maka masalah penempatan kerja, Penyelesaian
Perselisihan
Jamsostek

Hubungan
dan

Industrial,

Pengawasan

Pelayanan

Ketenagakerjaan

Kepesertaan

perlu

menjadi

Perhatian Secara khusus. SPM Bidang Ketenagakerjaan akan
menjadi titik balik terkait upaya pelayanan dan kerja pemerintah
daerah di kota Balikpapan di bidang ketenagakerajaan. Kualitas
ketenagakerjaan yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas
hidup masyarakat lokal serta daya dorong pertumbuhan ekonomi di
Kota Balikpapan.
SPM bidang Ketenagakerjaan hidup terdiri dari 5 jenis
pelayanan dasar dan 8 indikator, pada tabel di bawah ini akan
terlihat capaian dari Kota Balikpapan dalam hal pelaksanaan SPM
bidang Ketenagakerjaan.
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Tabel 4.8
Indikator Capaian SPM Bidang Ketenagakerjaan Kota Balikpapan
No
1

2

3

4

5

Jenis
Pelayanan
Dasar
Pelayanan
Pelatihan
Kerja

Pelayanan
Penempatan
Kerja
Pelayanan
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

Target SPM
Indikator
Besaran tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan berbasisi
kompetisi
Besaran tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan berbasis
masyarakat
Besaran tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan
kewirausahaan
Besaran pencari
kerja yang terdaftar
yang ditempatkan
Besaran Kasus
yang diselesaiakan
dengan Perjanjian
Bersama (PB)

Pelayanan
Kepesertaan
JAMSOSTEK

Besaran
pekerja/buruh yang
menjadi peserta
JAMSOSTEK

Pelayanan
Pengawasan
Ketenagakerja
an

Besaran
pemeriksaan
perusahaan
Besaran pengujian
peralatan di
perusahaan

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

75%

90%

120%

Sangat
Efektif

Tercapai

2016

60%

81,96%

137%

Sangat
Efektif

Tercapai

2016

60%

70,17%

117%

Sangat
Efektif

Tercapai

2016

70%

22,26%

32%

Tidak
Efektif

Belum
Tercapai

2016

50%

46,15%

92%

Efektif

Tercapai

2016

50%

100,00%

200%

Sangat
Efektif

Tercapai

2016

45%

15,09%

34%

Tidak
Efektif

Belum
Tercapai

2016

50%

20,29%

41%

Tidak
Efektif

Belum
Tercapai

2016

Secara umum pelaksanaan SPM bidang ketenagakerjaan terdiri
atas 8 indikator. Hasil dari capaian pelaksanaan SPM bidang
ketenagakerjaan Kota Balikpapan tahun 2014 dibandingkan dengan
capaian SPM Nasional 2014 menunjukkan bahwa terdapat 5
indikator SPM yang selama ini dapat tercapai dan 3 indikator SPM
yang

belum

dapat

tercapai.

Berdasarkan

hasil

perhitungan

persentase maka menunjukkan 62% mampu mencapai SPM yang
ada dan 38% belum mampu mencapai SPM.
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Berdasarkan

capaian

dan

efektifitas

SPM

Bidang

Ketenagakerjaan dapat dilihat mengenai efektifitas yang didapatkan
yaitu 50% (4 indikator) sangat efektif, 12% (1 indikator) efektif dan
38 % (3 indikator) tidak efektif. Adapun ketiga indikator tersebut
meliputi :
1. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
2. Besaran pemeriksaan perusahaan
3. Besaran pengujian peralatan di perusahaan

Dari

tingkat

ketercapaian

SPM

Bidang

Ketenagakerjaan

didapatkan hasil yaitu 62% tercapai dan tidak tercapai sebesar 38%.
Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 4.15 dibawah ini.

Gambar 4.15
Persentase Capaian dan Efektifitas Pencapaian
SPM Bidang Ketenagakerjaan

Tingkat pencapaian ini merupakan buah prestasi sebab Angka
pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka) yang cenderung
meningkat yaitu pada tahun 2011 tingkat pengangguran 6,3 persen
menjadi 8,6 persen tahun 2014 dapat direspon secara cepat oleh
pemerintah daerah.
Penerapan SPM yang mayoritas berhasil menjadi bukti tentang
keseriusan

pemerintah

dalam

menerapakan

SPM

Bidang

Ketenagakerjaan. Di tengah situasi dan tingkat kebutuhan peluang
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kerja yang tinggi pemerintah dapat membuka kran selebar-lebarnya
terkait kebutuhan masyarakat kota Balikpapan tentang dunia kerja.
Persentase keberhasilan yang tinggi menandakan pemerintah
daerah dirasa cukup berhasil dalam meningkatkan sumber daya
manusia, membangun kewirausahaan dan peningkatan kemandirian
ekonomi, sekaligus membangun hubungan yang harmonis antara
pekerja, industri, dan tenaga kerja. Sebab keberhasilan di bidang
SPM bidang ketenagakerjaan sangat bergantung pada itu semua.
 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Ketenagakerjaan di Kota
Balikpapan
1. Keterbatasan SDM
Dalam

pencapaian

Permasalahan

SPM

Bidang

Ketenagakerjaan

yang dihadapi adalah ketebatasan jumlah

pegawai terkait Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, Pengawas
Tenaga Kerja, Mediator, dan instruktur jumlahnya sangat
terbatas.
Menyikapi permasalahan ini dibutuhkan kebijakan untuk
meningkatkan
pendidikan

kualitas

dan

SDM

pelatihan

yang

yang

ada

sesuai

dengan

bentuk

sehingga

dapat

meningkatkan pelaksanaan SPM yang belum dapat dicapai.
2. Perpindahan Pegawai
Pergantian Pejabat yang cukup dinamis di lingkungan
Pemerintah

Kota

sangat

berpengaruh

pada

pengambilan

kebijakan maupun pelaksanaan kegiatan, terutama yang
menyangkut penerapan SPM Ketenagakerjaan.
Pengelolaan SDM yang baik akan membantu pelaksanaan
tugas yang akan dilaksanakan. Pergantian pegawai baik mutasi
maupun pindah tugas harus diselaraskan dengan pelaksanaan
tugas dan kecukupan SDM yang ada saat ini sehingga tugas dan
fungsi yang ada dapat berjalan dengan baik.
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Pemahaman tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM)
kepada unsur-unsur pimpinan maupun kepada staf pelaksana
kegiatan menjadi sangat penting.
3. Proporsi Anggaran dan Perencanaan Kerja
Pengalokasian anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang
Ketenagakerjaan sanagat kecil dibandingkan belanja pegawai
dan

operasional.Mengingatterbatasnya

Pemerintah

daerah

maupun

Anggaran

Pemerintah

Pusat

baik
maka

dibutuhkannya perencanaan kerja yang jelas dan terukur.
Indikator SPM hendaknya dapat masuk kedalam dokumen
perencanaan daerah (RPJMD, Renstra dan Renja SKPD),
sehingga dapat menentukan skala prioritas, sebagai pelayanan
dasar SPM menjadi penting untuk menjadi prioritas pokok.
4. Sarana dan Prasarana
Kota Balikpapan Perlu membangun tempat pelatihan
seperti BLK, guna mengatasi persoalan ketersediaan lembaga
pelatihan yang memenuhi standar penyelenggaraan pelatihan
sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah.
Keberadaan BLK dapat membantu untuk peningkatan
ketrampilan tenaga kerja yang terampil, penempatan tenaga
kerja juga dapat lebih terarah.

4.4.4. Bidang Sosial
 Indikator dan capaian
Standar pelayanan Minimal di bidang sosial merupakan
ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak
diperoleh setiap penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
PMKS adalah perorangan, keluarga, dan komunitas yang mengalami
disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial, atau budaya
sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya secara wajar.
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Peraturan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan telah
diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
129/HUK/ 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. Dan kemudian
dikuatkan dengan peraturan Keputusan Menteri Sosial Republik
Indonesia

Nomor80/HUK/2010Tentang

Panduan

Perencanaan

Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Adapun

jenis

pelayanan

dalam

rangka

penanggulangan

masalah sosial di wilayah Kota Balikpapan terdiri :
1. Pelaksanaan Program
2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten/kota
3. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat
skala kabupaten/kota
4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi
penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak
potensial terlantar yang berasal dari masyarakat renta dan
tidak mampu skala kabupaten/kota.

Kemudian

pembiayaan

atas

penyelanggaraan

SPM

ini

seluruhnya dibebankan pada APBD daerah masing-masing sehingga
pelaksanaannya perlu diintegrasikan dengan sistem penganggaran di
daerah dengan mengacu pada
1. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Balikpapan tahun 2011-2016
2. Perencanaan Strategik (Renstra) SKPD Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial Kota Balikpapan tahun 2011-2016

SPM bidang sosial terdiri dari 4 pelayanan dasar dan 7 indikator,
pada tabel di bawah ini akan terlihat capaian dari Kota Balikpapan
dalam hal pelaksanaan SPM bidang Ketenagakerjaan.
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Tabel 4.9
Indikator Capaian SPM Bidang Sosial Kota Balikpapan
Target SPM
Jenis Pelayanan
Dasar

No
1

2

3

4

Indikator

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

Pelaksanaan
program/kegiatan
bidang sosial
a.

Pemberian
bantuan sosial
bagi Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS )

Presentase (%) PMKS
yang memperoleh
bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan
dasar

40%

30%

75%

Kurang
Efektif

Belum
Tercapai

2016

b.

Pelaksanaan
kegiatan
pemberdayaan
sosial

Presentase (%) PMKS
yang menerima
program pemberdayaan
sosial melalui Kelompok
Usaha Bersama (KUBE)
atau kelompok sosial
ekonomi sejenisnya

50%

25%

50%

Kurang
Efektif

Belum
Tercapai

2016

Penyediaan sarana
dan prasarana sosial
a.

Penyediaan
sarana dan
prasarana
pelayanan panti
sosial

Presentase (%) panti
sosial skala kota yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial

40%

100%

250%

Sangat
Efektif

Tercapai

2016

b.

Penyediaan
sarana dan
prasarana
pelayanan luar
panti

Presentase (%) Wahana
Kesejahteraan Sosial
Berbasis Masyarakat
(WKSBM) yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan

30%

35%

117%

Sangat
Efektif

Tercapai

2016

Sangat
Efektif

Tercapai

2016

Penanggulangan
korban bencana
a.

Bantuan sosial
bagi korban
bencana

Presentase (%) korban
bencana skala kota
yang menerima
bantuan sosial selama
masa tanggap darurat

70%

100%

143%

b.

Evaluasi korban
bencana

Presentase (%) korban
bencana skala kota
yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap
darurat lengkap

60%

0%

0%

Tidak
Efektif

Belum
Tercapai

2016

Presentase (%)
penyandang disabilitas
fisik dan mental serta
lanjut usia tidak
potensial yang telah
menerima jaminan
sosial

30%

27%

90%

Efektif

Belum
Tercapai

2016

Pelaksanaan dan
Pengembangan
Jaminan Sosial bagi
Penyandang
Disabilitas Fisisk dan
Mental dan Lanjut
Usia tidak potensial
(penyelenggaraan
jaminan sosial)
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Secara umum pelaksanaan SPM bidang sosial terdiri atas 7
indikator. Hasil dari capaian pelaksanaan SPM Sosial Kota
Balikpapan tahun 2014 dibandingkan dengan capaian SPM Nasional
2014 menunjukkan bahwa terdapat 4 indikator SPM yang selama ini
dapat tercapai dan 3 indikator SPM yang belum dapat tercapai.
Berdasarkan hasil perhitungan persentase maka menunjukkan 57%
mampu mencapai SPM yang ada dan 43% belum mampu mencapai
SPM. Nilai capaian ini dapat menjadi progress pelaksanaan SPM
kedepannya untuk lebih baik lagi, jika mengacu pada capaian
nasional berkenaan dengan batasan waktu secara nasional pada
tahun 2016, Kota Balikpapan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial dapat melaksanakan rencana aksi untuk melaksanakan
percepatan capaian SPM bidang sosial.

Gambar 4.16
Persentase Capaian dan Efektifitas Pencapaian
SPM Bidang Sosial

Akan tetapi tingkat ketidaktercapaian sebanyak 3 indikator
bukanlah tingkat ketidakpercayaan yang mutlak. Satu indikator
yang tidar tercapai seperti indikator Presentase (%) penyandang
disabilitas fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang
telah menerima jaminan sosial merupakan salah satu indikator yang
cukup efektif. 90 persen tingkat palayanan pada indikator tersebut
menunjukkan indeks yang cukup berhasil.
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Penerapan SPM yang mayoritas berhasil menjadi penanda
penting bagi keseriusan pemerintah daerah dalam menerapkan
standar pelayanan bidang sosial yang layak bagi masyarakat kota
Balikpapan. Keberhasilan ini menjadi titik balik dari keteguhan
pemerintah dalam menerapkan dan mengamanatkan aturan-aturan
SPM bidang Sosial di Kota Balipapan.
Menimbang pada kecenderungan tersebut, tantangan masalah
sosial di Kota Balikpapan masih relatif sangat besar. Beban yang
semakin berat dari berbagai masalah sosial di atas bagaimanapun
juga harus dipahami sebagai persoalan kompleks yang sangat khas
bagi daerah urban seperti Kota Balikpapan. Perkembangan kota
Balikpapan yang kian pesat, hingga mulai mengarah ke karakter kota
metropolitan, akan selalu dibayang-bayangi persoalan sosial yang
terkait dengan kaum migran. Sehingga Kota Balikpapan mesti
menanggung beban laju urbanisasi warga dari daerah sekitar berikut
kompleksitas persoalan yang ditimbulkannya.
Di lain sisi, peluang semakin meningkatnya jumlah para pekerja
migran yang berurbanisasi ke Kota Balikpapan berpotensi juga
menimbulkan peminggiran penduduk asli Kota Balikpapan yang
berada di kelas sosial paling bawah. Salah satu peminggiran itu bisa
terjadi

karena

tingginya

kompetisi

dalam

mengakses

pekerjaan/penghidupan di perkotaan yang sudah menjadi termat
formal.
Dalam seluruh penjelasan itulah, pekerja migran di Kota
Balikpapan menjadi faktor penjelas atas menguatnya residu-residu
sosial yang sering disebut sebagai Penyandang Masalah Sosial
Kesejahteraan (PMKS). Setidaknya selama ini salah satu faktor
penyebab belum tertanganinya PMKS itu adalah belum ada alokasi
anggaran yang memadai untuk melakukan progran dan kegiatan
pembangunan bidang kesejahteraan secara optimal. Maka ke depan
berdasarkan hasil proyeksi di atas, perlu langkah-langkah antisiasi
yang tepat sasaran.
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Berdasarkan analisis di atas, mengurai peluang dan tantangan
terkait bidang kesejahteraan sosial kota Balikpapan merupakan
langkah

mendesak

yang

tidak

bisa

dikesampingkan.

Sebab

peningkatan penduduk usia produktif jika tidak diantisipasi maka
berpotensi memunculkan resistensi sosial. Oleh sebab itu maka
pengembangan sistem informasi yang interaktif dan meningkatkan
kerjasama

dengan

segenap

pemangku

kepentingan

dalam

penyediaan dan up date data PMKS dan PPKS menjadi peluang yang
sangat strategis.
Selain itu, pemantapan pelayanan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat melalui rehabilitasi, pemberdayaan,
jaminan, dan perlindungan sosial juga menjadi peluang yang harus
direspon secara serius oleh pemerintah kota Balikpapan. Pada saat
yang sama peningkatan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat
dalam

penyelenggaraan

profesionalisme

SDM

kesejahteraan
aparatur

sosial,

dalam

peningkatkan

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial menjadi titik balik dari upaya pemerintah dalam
menjawab arus deras transisi demografi di kota Balikpapan.
 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Sosial di Kota Balikpapan
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM
Bidang sosial salah satunya yaitu keterbatasan Pekerja Sosial
(peksos) untuk saat ini untuk lingkup Kota Balikpapan hanya
tersedia 1 orang, Koordinasi dengan PSKS belum dapat
berlangsung dengan optimal, Personil PNS maupun PNS
maupun Non PNS yang menangani pelayanan sosial jumlahnya
realtif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota
dan Potensi permasalahan sosial yang dapat ditumbulkan.
Pentingnya tugas sosial ini memberikan konsekuensi
peningkatan kapasitas dan kuantitas untuk pekerja sosial
maupun SDM (pegawai) yang menangani tugas tersebut.
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Kelembagaan bagi bidang sosial menjadi sangat penting,
jika saat ini masih tergabung dengan dinas tenaga kerja,
akselerasi penanganan sosial menjadi prioritas utama sehingga
dibutuhkan

optimalisasi

kelembagaan

SPM

dalam

penyelenggaraan pemerintah.
2. Implementasi
Pencapaian
Perencanaan Daerah

SPM

dalam

Dokumen

Pemasukan indikator SPM dalam dokumen perencanaan
saat ini belum terintegrasi dengan baik, ada indikator SPM yang
belum

masuk

dalam

dokumen

perencanaan

sehingga

mengalami kesulitan dalam melaksanaan pencapaian SPM
Bidang sosial.
Menyikapi hal tersebut, Memasukkan target pencapaian
SPM dalam RPJMD dan Renstra SKPD, penentuan skala
prioritas menjadi sangat penting dalam penentuan anggaran
terutama terkait indikator capaian SPM.
3. Sarana dan Prasarana
Tempat

penampungan

PMKS

memerlukan

perbaikan

cukup signifikan. Saat ini Sarana sosial seperti panti asuhan,
panti jompo dan panti rehabilitasi, dengan tingkat pencapaian
kinerja pelayanan minimal sebanyak 32 buah. Belum tersedia
rumah aman dan trauma center, Belum tersedia panti jompo
yang dikelola oleh pemerintah kota.
Penyiapan sarana dan prasarana sosial menjadi sangat
penting untuk dapat membantu tercapainya pelayanan dasar
bidang sosial, berkembangnya Kota Balikpapan sebagai kota
yang berkembang memberikan perhatian yang lebih bagi
pemerintah dalam mewujudkan Kota Balikpapan yang lebih
baik.
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4.4.5. Bidang Pendidikan Dasar
 Indikator dan Pencapaian
Selain persoalan bidang kesehatan dan sebagainya, bidang
pendidikan juga penting untuk diperhatikan lebih jauh. Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar diatur di dalam
Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 15 Tahun 2010
Tentang

Standar

Pelayanan

Minimal

Pendidikan

Dasar

Di

Kabupaten/Kota.
Berikut terlampir hasil capaian SPM bidang pendidikan dasar
yang telah dihitung berdasarkan peraturan di atas, secara lengkap
dapat dilihat pada peraga di bawah ini.
Tabel 4.10
Indikator Capaian SPM
Bidang Pendidikan Dasar Kota Balikpapan
Target SPM
No
1

Indikator SPM

Tersedianya satuan pendidikan dalam
jarak yang terjangkau dengan
berjalan kakai yaitu maksimal 3 Km
untuk SD/MI dan Km untuk
SMP/MTs dari kelompok permukiman
permanen di daerah terpencil;
2 Jumlah peserta didik dalam setiap
rombongan belajar untuk SD/MI
tidak melebihi 32 orang, dan untuk
SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.
Untuk setiap rombongan belajar
tersedia 1 (satu) ruang kelas yang
dilengkapi dengan meja dan kursi
yang cukup untuk peserta didik dan
guru, serta papan tulis;
3 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang
laboratorium IPA yang dilengkapi
dengan meja dan kursi yang cukup
untuk 36 peserta didik dan minimal
satu set peralatan praktek IPA untuk
demonstrasi dan eksperimen peserta
didik;
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Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional
2014
2014
2014
2014

SD
MI
SMP
MTs

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Efektif
Efektif
Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai

SD

100%

48%

48%

80%

80%

SMP

68%

68%

MTs

75%

75%

Tidak
Tercapai
Tidak
Tercapai
Tidak
Tercapai
Tidak
Tercapai

2014

MI

Tidak
Efektif
Kurang
Efektif
Kurang
Efektif
Kurang
Efektif

86%

86%
33%

Tidak
Tercapai
Tidak
Tercapai

2014

33%

Cukup
Efektif
Tidak
Efektif

SMP
MTs

100%
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Target SPM
No
4

5

6

7

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

Indikator SPM
Di setiap SD/MI dan SMP/MTs
tersedia satu ruang guru yang
dilengkapi dengan meja dan kursi
untuk setiap orang guru, kepala
sekolah dan staf kependidikan
lainnya; dan di setiap SMP/MTs
tersedia ruang kepala sekolah yang
terpisah dari ruang guru;
Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu)
orang guru untuk setiap 32 peserta
didik dan 6 (enam) orang guru untuk
setiap satuan pendidikan, dan untuk
daerah khusus 4 (empat) orang guru
setiap satuan pendidikan;
Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu)
orang guru untuk setiap mata
pelajaran, dan untuk daerah khusus
tersedia satu orang guru untuk setiap
rumpun mata pelajaran;
Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua)
orang guru yang memenuhi
kualifikasi akademik S1 atau D-IV
dan 2 (dua) orang guru yang telah
memiliki sertifikat pendidik;
Kualifiikasi S1
Sertifikasi S1

SD
MI
SMP
MTs

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Efektif
Efektif
Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai

SD

100%

69%

69%
80%

Tidak
Tercapai
Tidak
Tercapai

2014

80%

Kurang
Efektif
Kurang
Efektif

88%

88%
100%

Tidak
Tercapai
Tercapai

2014

100%

Cukup
Efektif
Efektif

MI

SMP

100%

SD
MI
SD
MI

Di setiap SMP/MTs tersedia guru
SMP
dengan kualifikasi akademik S-1 atau MTs
D-IV sebanyak 70% dan separuh
diantaranya (35% dari keseluruhan
guru) telah memiliki sertifikat
pendidik, untuk daerah khusus
masing-masing sebanyak 40% dan
20%;

9

SMP

SD

100%
100%
100%
0%

100%

100%
83%

100%
83%

100%

88%

100%

MI
100%

2014

2014

2014

100%
100%
100%
0%

MTs

11 Di setiap kab/kota semua kepala SMP SMP
/MTs berkualifikasi akademik S-1
MTs
atau D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik;
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100%

MTs

8

Di setiap SMP/MTs tersedia guru
dengan kualifikasi akademik S-1 atau
D-IV dan telah memiliki sertifikat
pendidik masing-masing satu orang
untuk mata pelajaran Matematika,
IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa
Inggris;
10 Di setiap Kabupaten/Kota semua
kepala SD/MI berkualifikasi
akademik S-1 atau D-IV dan telah
memiliki sertifikat pendidik;

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional
2014
2014
2014
2014

Efektif
Efektif
Efektif
Tidak
Efektif
Efektif
Cukup
Efektif

Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tidak
Tercapai
Tercapai
Tidak
Tercapai

2014
2014
2014
2014

88%

Cukup
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

0%

0%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

93%

93%

Efektif

2014

85%

85%

100%
100%

100%
100%

Cukup
Efektif
Efektif
Efektif

Tidak
Tercapai
Tidak
Tercapai
Tercapai
Tercapai
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Target SPM
No

100%
100%
100%
100%

Efektif
Efektif
Efektif
Tidak
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif

Batas
Tahun
Ket
Capaian
Nasional
Tercapai
2014
Tercapai
2014
Tercapai
2014
Tidak
2014
Tercapai
Tercapai
2014
Tercapai
2014
Tercapai
2014
Tercapai
2014

100%
100%

100%
100%

Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai

2014
2014

100%
0%

100%
0%

100%
100%

100%
100%

Tercapai
Tidak
Tercapai
Tercapai
Tercapai

2014
2014

100%

Efektif
Tidak
Efektif
Efektif
Efektif

SMP
MTS

100%

100%
100%

100%
100%

Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai

2014
2014

SD
MI

100%

100%
100%

100%
100%

Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai

2014
2014

SD
MI
SMP
MTs

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Efektif
Efektif
Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai

2014
2014
2014
2014

SD
MI
SMP
MTs

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Efektif
Efektif
Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai

2014
2014
2014
2014

SD
MI
SMP
MTs

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Efektif
Efektif
Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai

2014
2014
2014
2014

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

Indikator SPM

12 Disetiap kab/kota semua pengawas
SD
sekolah dan madrasah memiliki
MI
kualifikasi akademik S-1 atau D-IV
SMP
dan telah memiliki sertifikat pendidik;
MTs

100%

13 Pemerintah kab/kota memiliki
rencana dan melaksanakan kegiatan
untuk membantu satuan pendidikan
dalam mengembangkan kurikulum
dan proses pembelajaran yang efektif;
14 Kunjungan pengawas ke satuan
pendidikan dilakukan satu kali setiap
bulan dan setiap kunjungan
dilakukan selama 3 jam untuk
melakukan supervisi dan pembinaan;

SD
MI
SMP
MTS
SD
MI

15 Setiap SD/MI menyediakan buku teks
yang sudah diterapkan kelayakannya
oleh Pemerintah mencakup mata
pelajaran Bahasa Indonesia,
Matematika, IPA, dan IPS;
16 Setiap SMP/MTS menyediakan buku
teks yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh Pemerintah
mencakup semua mata pelajaran
dengan perbandingan satu set untuk
setiap peserta didik;
17 Setiap SD/MI menyediakan satu set
peraga IPA dan bahan yang terdiri
dari model kerangka manusia, model
tubuh manusia, bola dunia (globe),
contoh peralatan optik, kit IPA untuk
eksperimen dasar, dan poster/carta
IPA;
18 Setiap SD/MI memiliki 100 judul
buku pengayaan dan 10 buku
refrensi, dan setiap SMP/MTs
memiliki 200 judul pengayaan dan 20
buku refrensi;
19 Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam
per minggu di satuan pendidikan,
termasuk merencananakan
pembelajaran, melaksanakan
pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, membimbing atau
melatih peserta didik, dan
melaksanakan tugas tambahan;
20 Satuan pendidikan menyelenggarakan
proses pembelajaran selama 34
minggu per tahun dengan kegiatan
tatap muka sebagai berikut: a) Kelas
I-II: 18 jam per minggu; b). Kelas III:
24 jam per minggu, c).Kelas IV-VI: 27
jam per minggu atau d). Kelas VII-IX:
27 jam per minggu;

SD
MI
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100%
0%
100%
0%

100%

100%

100%
100%
100%
100%

100%

SMP
MTS

100%
0%
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Target SPM
No

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai

Batas
Tahun
Capaian
Nasional
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Efektif
Efektif
Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai

2014
2014
2014
2014

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Efektif
Efektif
Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai

2014
2014
2014
2014

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

Indikator SPM

21 Satuan pendidikan menerapkan
SD
kurikulum tingkat satuan pendidikan MI
(KTSP) sesuai ketentuan yang
SMP
berlaku;
MTs
22 Setiap guru meneraokan rencana
SD
pembelajaran (RPP) yang disusun
MI
berdasarkan silabus untuk setiap
SMP
mata pelajaran yang diampunya;
MTs
23 Setiap guru mengembangkan dan
SD
menerapkan program penilaian untuk MI
membantu meningkatkan
SMP
kemampuan belajar peserta didik;
MTs
24 Kepala sekolah melakukan supervisi
SD
kelas dan memberikan umpan balik
MI
kepada guru dua kali dalam setiap
SMP
semester;
MTs
25 Setiap guru menyampaikan laporan
SD
hasil evaluasi mata pembelajaran
MI
serta hasil penilaian setiap peserta
SMP
didik kepada kepala sekolah pada
akhir semester dalam bentuk laporan MTs
hasil prestasi belajar peserta didik;
26 Kepala sekolah atau madrasah
SD
menyampaikan laporan hasil ulangan MI
akhir semester (UAS) dan ulangan
SMP
kenaikan kelas (UKK) serta ujian
MTs
akhir (US/UN) kepada orang Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota atau
Kantor Kementrian Agama di
Kabupaten/Kota pada setiap akhir
semester;
27 Setiap satuan pendidikan
SD
menerapkan prinsip-prinsip
MI
manajemen berbasis sekolah (MBS)
SMP
MTs

100%

100%

100%

100%

100%

Ket

Kategori SPM bidang pendidikan dasar terdapat 27 nilai target
capaian SPM. Untuk kategori SD, Indikator SPM yang terlaksana
sebanyak 18 indikator, dengan tingkat ketidak tercapaian sebanyak
3 indikator. Kemudian untuk kategori MI tercapai sebanyak 17
dengan

tingkat

sebanyak

17

ketidaktercapaian
indikator

yang

sebanyak
sudah

4,

SMP

tercapai

tercapai
dengan

ketidaktercapaian sebanyak 4. Kemudian untuk kategori MTs

Laporan Akhir

Hal. IV-48

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

sebanyak

15

indikator

yang

tercapai

dengan

tingkat

ketidaktercapaian sebanyak 6 indikator.
Jika dipersentasekan, untuk kategori SD tingkat ketercapaian
berada diangka 86 dan ketidaktercapaian diangka 14 persen.
Kemudian untuk kategori MI persentase ketercapaian sebanyak 81
persen dan ketidaktercapaian sebanyak 18 persen. Kemudian untuk
kategori SMP tingkat ketercapaian SPM dapat dipersentasekan
sebanyak 81 persen dengan tingkat ketidaktercapaian sebesar 19
persen.

Kemudian

untuk

kategori

MTs

tingkat

persentase

ketercapaian sebanyak 71 persen dengan tingkat ketidaktercapaian
sebanyak 29 persen.
Secara umum pencapaian SPM pada semua jenjang pendidikan
yang dianalisis (SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK) tahun 2014 di Kota
Balikpapan cenderung mengalamipeningkatan jika dibandingkan
tahun 2013. Indikator SPM yang paling banyak belum terpenuhi
dengan tingkat kesenjangan yang tinggi bervariasi menurut jenjang
pendidikan. Dijenjang SD/MI, indikator paling banyak tidak
terpenuhi adalah kecukupan meja dan kursi siswa maupun Guru.
Besaran rombongan belajar dan kecukupan ruang kelas. Di jenjang
SMP/MI Indikator SPM yang paling banyak belum terpenuhi adalah
kecukupan meja Kursi siswa maupun guru, kecukupan mata
pelajaran jasmani, PKN dan TIK, serta guru bersertifikasi pada
semua mata pelajaran.Secara lengkap dapat dilihat pada gambar
4.17 dibawah ini;
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Pencapaian Indikator SPM
Bidang Pendidikan Tingkat SD

Pencapaian Indikator SPM
Bidang Pendidikan Tingkat MI

Tidak
Tercapai
[]

Tidak
Tercapai
[]

Tercapai
[]

Pencapaian Indikator SPM
Bidang Pendidikan Tingkat SMP
Tidak
Tercapai
[]

Tercapai
[]

Pencapaian Indikator SPM
Bidang Pendidikan Tingkat MTs
Tidak
Tercapai
[]

Tercapai
[]

Tercapai
[]

Gambar 4.17
Persentase Capaian SPM Bidang Pendidikan Dasar
Kota Balikpapan

Tingkat efektifitas pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar di
Kota Balikpapan maka didapatkan hasil 85 % indikator pencapaian
SPM Bidang Pendidikan Dasar memiliki kategori efektif, 6% cukup
efektif, 3 % kurang efektif dan 6% tidak efektif. Adapun capaian
efektifitas dapat dilihat pada gambar 4.18 berikut ini.

Gambar 4.18
Persentase Efektifitas Capaian SPM
Bidang Pendidikan Dasar Kota Balikpapan
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Dalam rangka menyeleraskan program pendidikan, Pemerintah
Kota Balikpapan telah mencita-citakan Kota Balikpapan sebagai Kota
Vokasional. Meskipun sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014
tentang

Pemerintahan

Daerah

telah

menggeser

kewenangan

pengelolaan sekolah menengah atas kepada provinsi, namun
tetaplah penting bagi pemerintah Kota Balikpapan untuk tetap
menyinergikan pendidikan dasar (setingkat SD dan SLTP) ke dalam
kerangka besar pendidikan vokasional yang telah dirancang. Dalam
hal ini, Pemerintah perlu mengakselerasi penyediaan sarana
prasaranapendidikan,

ketersediaan

tenaga

pendidik

dan

kependidikan yang kompeten dan pemerataan akses bagi siswa
sekolah

menengah

pertama

untuk

melanjutkan

ke

jenjang

pendidikan kejuruan.
Pemerataan pembangunan sektor pendidikan perlu lebih
mengoptimalkan

pelibatan

peran

serta

masyarakat

dan

multistakholder sebagai kebijakan alternatif yang sangat penting dan
menentukan capaian keberhasilan program pendidikan 12 tahun
bagi masyarakat.
Secara

implisit

adapun

realisasi

capaian

SPM

di

Kota

Balikpapan dapat diurai sebagaimana berikut;
a. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar pada Pendidikan
Dasar Oleh kabupaten/Kota
(i) Kontribusi

Pemerintah

Daerah:

Pemerintah

Kota

Balikpapan dan Dinas Pendidikan telah mengalokasikan
anggaran dalam penerapan SPM Bidang pendidikan.
Meningkatkan dan memberi perhatian supervisi dan
kinerja semua sekolah swasta. Koordinasi dengan yayasan
Penyelenggara

sekolah

swasta.

Koordinasi

dengan

Kementrian Agama Yang mengelola madrasah untuk
pendataan.
(ii) Kontribusi

swasta/Masyarakat:

Keberadaan

Sekolah

Swastamemberi Kontribusi yang cukup besar terhadap
pemenuhan indicator SPM. Keberadaan CSR membantu
Sekolah terhadap pemenuhan SPM.
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b. Realisasi pencapaian SPM Pelayanan Dasar Pada Pendidikan
Dasar oleh Satuan Pendidikan
(i) Kontribusi

Pemerintah

Daerah:

Pemerintah

Kota

Balikpapan dan Dinas Pendidikan telah mengalokasikan
anggaran

dalam

penerapan

pendidikan.Meningkatkan

dan

SPM
memberi

Bidang
perhatian

supervisi dan Kinerja semua sekolah swasta. Koordinasi
dengan yayasan Penyelenggara sekolah swasta. Koordinasi
dengan Kementrian Agama Yang mengelola madrasah
untuk pendataan
(ii) Kontribusi

Swasta/Masyarakat:

Keberadaan

Sekolah

Swasta memberi Kontribusi yang cukup besar terhadap
pemenuhan indikator SPM. Keberadaan CSR membantu
Sekolah terhadap pemenuhan SPM.
 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan Dasar di Kota
Balikpapan
1. Pembinaan Kementerian Terkait
Pembinaaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
belum

pernah

memberikanbimbingan

terhadap

Dinas

Pendidikan Kota Balikpapan. Problem ini seringkali menjadi
problem yang sulit diurai. Kesenjangan antara pemerintahan
daerah dan pusat dalam konteks koordinasi dan sejenisnya,
lagi-lagi menjadi persoalan yang terus terjadi. Dalam konteks
SPM pendidikan di Kota Balikpapan seakan-akan antara
pemerintah pusat dan daerah saling memunggungi, sehingga
menjadi kendala dalam proses bimbingan dan penyeluhan bagi
dinas terkait di Kota Balikpapan. Ketika ini menjadi kendala,
maka secara otomatis akan merembet pada program-program
terkait.
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Perlunya segera pembinaan percepatan pencapaian SPM
Bidang Pendidkan Dasar dari Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan. Sosialisasi yang diberikan Kemendagri, Biro
Organisasi Provinsi, Bagian Organisasi Kota hanya bersifat
umum dan tidak memberikan materi secara teknis tentang SPM
Bidang Pendidikan Dasar. Agar Sosialisasi diberikan kepada
Bappeda, Tim Anggaran, SKPD Teknis DPRD, pemangku
Tupoksi teknis sesuai bidang SPM.
2. Sarana dan Prasarana Pendidikan
Tingginya animo masyarakat akan kesadaran bersekolah
terutama di sekolah negeri memberikan implikasi kecukupan
terutama sarana dan prasarana pendidikan sehingga untuk
Pemenuhan SPM indikator yang paling memerlukan perhatian
untuk

dipenuhi

adalah

pemenuhan

sarana

prasarana,

khususnya meja dan kursi guru maupun siswa disemua
jenjangpendidikan. Yang sangat penting dibenahi untuk SD/MI
dan

SMP/MTs

adalah

besaran

rombongan

belajar

dan

kecukupan ruang kelas, kepadatan siswa yang berimplikasi
pada rombongan belajar dan ruang kelas sudah sangat perlu
untuk membangun unit sekolah baru atau Ruang Kelas Baru.
3. Terjadi Bias Persepsi Tentang Pendidikan Gratis
Penyelenggaraan

pendidikan

membutuhkan

biaya.

Pendidikan yang bermutu membutuhkan dana yang besar.
Dalam

diri

masyarakat

sudah

terlanjur

melekat

bahwa

pendidikan adalah gratis. Konsep pendidikan gratis disalahartikan oleh sebagian komponen masyarakat. Sebenarnya tidak
ada pendidikan yang gratis karena yang ada adalah biaya
penyelenggaraan

pendidikan

selama

ini

ditanggung

oleh

pemerintah sebagai upaya dalam pemenuhan kewajiban kepada
masyarakatnya. Terminologi pendidikan gratis sesungguhnya
tidak ada dasar hukumnya. Konsep yang sesungguhnya terjadi
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adalah pengambialihan pembiayaan pendidikan oleh negara
untuk memenuhi pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun
pada jenjang pendidikan dasar.
Orang tua dan masyarakat menganggap dana BOS
merupakan

sumber

pembiayaan

pendidikan

secara

keseluruhan sehingga layanan pendidikan yang diterima siswa
semestinya tidak berbayar. Keterbatasan pemerintah dalam
menyediakan layanan pendidikan melalui belum diimbangi
pemahaman orang tua dan masyarakat sehingga terjadi
kelebihan permintaan pada sekolah negeri dan pada saat
bersamaan

keengganan

orang

tua

dan

masyarakat

menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Bias persepsi
merupakan gambaran masih kurangnya sosialisasi tentang
layanan pendidikan bagi masyarakat. Bias persepsi akan
membentuk opini di masyarakat bahwa layanan pendidikan
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sosialisasi
diperlukan untuk mengubah persepsi bahwa pendidikan
merupakan tanggungjawab bersama.

4.4.6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 Indikator dan Pencapaian
Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera

mengacu

pada

Peraturan Kepala Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional No:
55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/kota.
SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
mengupayakan pelayanan publik di bidang KB yang prima kepada
masyarakat merupakan fungsi utama pemerintah daerah. Oleh
karena itu, optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan menjadi
perhatian

utama

pemerintah

daerah

agar

dapat

menyajikan

pelayanan yang prima bagi masyarakat.
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Berikut terlampir hasil capaian SPM bidang Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera yang telah dihitung berdasarkan peraturan
di atas, secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.11
Indikator Capaian SPM
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Balikpapan
Jenis Pelayanan
No Dasar dan Sub.
Kegiatan
1

Komunikasi
Informasi dan
Edukasi
Keluarga
Berencana Dan
Keluarga
Sejahtera (KIE
KB dan KS)

2

Penyediaan Alat
dan Obat
Kontrasepsi

3

Penyediaan
Informasi Data
Mikro
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Target SPM
Indikator

Target
Nasional

Nilai

Cakupan Pasangan
Usia Subur yang
istrinya dibawah usia
20 tahun (3,5%)
Cakupan sasaran
pasangan usia subur
menjadi peserta KB
aktif '(65%)
Cakupan pasangan
usia subur yang ingin
ber-KB tidak
terpenuhi
(unmetneed) '5%
Cakupan anggota
bina keluarga balita
(BKP) ber-KB (70%)
Cakupan PUS peserta
KB anggota usaha
peningkatan
pendapatan keluarga
sejahtera (UPPKS)
yang ber-KB (87%)
Ratio petugas
lapangan keluarga
erencana/penyuluh
keluarga berencana
(PLKB/PKB) 1
petugas di setiap 2
(dua) desa/kelurahan
Ratio pembantu
pembina keluarga
berencana (PPKBD) 1
(satu) petugas di
setiap
desa/kelurahan
Cakupan penyediaan
alat dan obat
kontrasepsi untuk
memenuhi
permintaan
masyarakat (30%)
setiap tahun
Cakupan penyediaan
informasi dan data
mikro keluarga di
setiap
desa/kelurahan
100% setiap tahun

100%

2,32%

Tingkat
Capaian capaian Efektifitas
Daerah
66%

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

66%

Kurang
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

100%

76,35% 117,47%

117%

Sangat
Efektif

Tercapai

2014

100%

11,46% 229,21%

229%

Sangat
Efektif

Tercapai

2014

100%

82,73% 118,18%

118%

Sangat
Efektif

Tercapai

2014

100%

93,78% 107,79%

108%

Sangat
Efektif

Tercapai

2014

100%

0,76%

152,94%

153%

Sangat
Efektif

Tercapai

2014

100%

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

100%

27,1%

90,34%

90%

Cukup
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

100%

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014
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Berdasarkan data di atas, dalam aspek keluarga berencana dan
keluarga sejahtera tingat ketercapaian kinerja SPM 9 indikator
sebanyak 7 indikator. Kemudian tingkat ketidaktercapaian sebanyak
2 indikator. Tingkat ketercapaian yang besar ini menujukkan bahwa
tingkat keseriusan pemerintah dalam menerapkan SPM bidang
Keluarga berencana.

Gambar 4.19
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Balikpapan

Berdasarkan

data

ini

maka

sesungugguhnya

tingkat

keberhasilan pemerintah telah merepresentasikan beberapa hal.
Kesuksesan pemerintah adalah wujud dari kesadaran masyarakat
untuk merencanakan kehidupan keluarganya yang lebih baik.
Sekaligus menjadi tanda dari berhasilnya pembinaan dan tingkat
kemandirian masyarakt dalam berKB.
Dari hasil analisis yang diperoleh ada 56% indikator bidang KB
dan KS yang sangat efektif dilaksankaan olehBPMPPKB Kota
Balikpapan yaitu ;
1. Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif
(65%)
2. Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak
terpenuhi (unmetneed) '5%
3. Cakupan anggota bina keluarga balita (BKP) ber-KB (70%)
4. Cakupan

PUS

peserta

KB

anggota

usaha

peningkatan

pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)
5. Ratio petugas lapangan keluarga erencana/penyuluh keluarga
berencana

(PLKB/PKB)

1

petugas

di

setiap

2

(dua)

desa/kelurahan

Laporan Akhir

Hal. IV-56

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Indikator lain memiliki keragaman efektifitas, secara urut yaitu
22 % indikator efektif, 11 % cukup efektif dan 11 % kurang
efektif.Pada konteks yang lain, peningkatan keswadayaan dan
partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sebab
menghadapi proses transisi demografi, memaksimalkan fungsi
keluarga berencana dan kelurga sejahtera merupakan sebuah
keniscayaan. Pertambahan usia penduduk yang produktif pada
prinsipnya tergantung pada keberhasilan program KB dan Keluarga
sejahtera.
 Permasalahan dan solusi SPM Bidang KB dan KS di Kota
Balikpapan
1. Pemahaman bidang KB dan KS Belum Optimal.
Selama ini problem serius di lapangan adalah terkait
kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan termenologi
dan teknis penerapan KB KS di Kota Balikpapan. Anggapan
banyak anak banyak rejeki, masih menjadi pemahaman
bersama yang sulit ditepis. Pada saat yang sama masih
banyaknya

masyarakat

yang

tidak

berKB

menggunkan

pelayanan puskesma menjadi problem tersendiri.
Perlu

adanya

langkah-langkah

dalam

hal

advokasi

terhadap percepatan pencapaian kinerja sesuai target SPM
Bidang KB dan KS
2. Tidak Optimalnya Monev SPM Bidang KB dan KS Ditingkat
Pelaksana
Salah satu kendala yang cukup menonjol ke permukaan
adalah tidak optimalnya Monitoring dan evaluasi. Problem ini
lebih pada belum maksimalnya kinerja dan apratur pemerintah
sehingga memerlukan sebuah pemahaman yang sama antara
pemerintah

dan

masyarakat

dalam

memaksimalkan

implementasi program KB.
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3. Belum satu visi untuk pencapaian SPM Bidang KB & KS di
tiap jenjang.
Perlu adanya kesamaan persepsi di daerah tentang SPM
bidang KB dan KS. Hal ini menjadi hal penting dalam
pelaksanaan pencapaian pelayanan dasar terkait KB dan KS
walaupun nantinya didalam UU No 24 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah pelayanan terkait KB dan KS tidak
menjadi pelayanan dasar tetapi peran pelaksanaan terhadap
pelayanan

tersebut

tetap

harus

dikedepankan

guna

menciptakan keluarga yang terencana dan kualitas keluarga
yang baik sehingga diperlukan alur pikir untuk pencapaian SPM
Bidang KB dan KS.

4.4.7. Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
 Indikator dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layak Terpadu Bagi
Perempuan

Anak

pelaksanaannyamengacu

Korban
pada

Kekerasan

Peraturan

Menteri

Dalam
Negara

Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan.
Dalam rangka untuk menerapkan SPM Bidang Layanan
Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, maka melalui
Peraturan Daerah Nomor : 18 Tahun 2008 tentang organisasi dan
tata kerja Inpektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, telah
membentukSKPD yang diberi kewenangan untuk melaksanakan
semua kebijakan yang telah ditetapkandalam SPM Bidang Layanan
Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yaitu Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana

(BPMPPKB)

Kota

Balikpapan

yang

kemudian

ditindaklanjuti dengan keputusan Walikota Balikpapan Nomor 25
Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Organisasi Badan RPMPPKB Kota
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Balikpapan. Dimana salah satu urusan/ bidang yang ditangani oleh
BPMPPKB adalah Bidang/urusan PM-PP, dimana tugas BPMPPKB
Kota

Balikpapan

melaksanakan

adalah

dan

merumuskan,

mengoordinatkan

mengendalikan,

menjadi

kewenangan

Pemerintah Kota Balikpapan dan tugas pembantuan lainnya.
Mengacu kepada uraian tugas pokok dan fungsi dari SKPD-PMPP (BPMPPKB Kota Balikpapan) inilah yang juga menjadi dasar
untuk menerapkan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan, selain karena diamanatkan oleh
peraturan per-undang-udangan yang mengatur tentang SPM itu
sendiri, dalam rangka untuk lebih terukurnya target- target kinerja
yang minimalharus tercapai dalam bidang Layanan Terpadu Bagi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Balikpapan.
Berikut terlampir hasil capaian SPM bidang Layanan Terpadu
Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang telah dihitung
berdasarkan peraturan di atas, secara lengkap dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel 4.12
Indikator Capaian SPM
Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
Kota Balikpapan
Target SPM
Jenis Pelayanan
No
Dasar
I

Penanganan
pengaduan/
laporan korban
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak

II

Pelayanan
kesehatan bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan
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Indikator SPM
Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan pengaduan
oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu
Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan layanan
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana KTP/A dan
PPT/PKT di Rumah
Sakit

100%

100%

100%

Efektif

Batas
Tahun
Ket
Capaian
Nasional
Tercapai
2014

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah
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Target SPM
Jenis Pelayanan
No
Dasar
III Rahabilitasi
sosial bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan

IV Penegakan dan
Bantuan hukum
bagi perempuan
dan anak korban
kekerasan

V

Pemulangan dan
reintegrasi sosial
bagi perempuan
dan anak korban
kekerasan

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

Indikator SPM
Cakupan Layanan
Rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas
rahabilitasi sosial
terlatih bagi perempuan
dan anak korban
kekerasan dalam unit
pelayanan terpadu
Cakupanan layanan
bimbingan rohani yang
diberikan oleh petugas
bimbingan rohani
terlatih bagi perempuan
dan anak korban
kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu
Cakupan penengakan
hukum dari tingkat
penyidikan sampai
dengan putusan
pengadilan atas kasuskasus kekerasan
terhadap perempuan
dan anak
Cakupan perempuan
dan anak korba
kekerasan yang
mendapatkan layanan
bantuan hukum
Cakupan layanan
pemulangan bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan
Cakupan layanan
reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan

Berdasarkan
ketidaktercapaian

tabel
jauh

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional
2014

75%

0%

0%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

75%

0%

0%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

80%

20%

25%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

50%

20%

40%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

50%

0%

0%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

100%

0%

0%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

4.12,
lebih

di

atas,
besar

maka

residu

tingkat

dari

pada

tingkat

ketercapaiannya. Ini artinya tingkat pelayanan dalam SPM bidang
Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Setidaknya dari 8 indikator yang ada tingkat ketercapaian mencapai
6 indikator dengan tingkat ketidaktercapaian sebanyak 2 indikator.
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Gambar 4.20
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
Kota Balikpapan

Proses pemahaman terhadap SPM Bidang Layanan Terpadu bagi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan itu sendiri di Balikpapan
seolah-olah

masih

menjadi

salah

satu

beban

tersediri

bagi

Pemerintah Kota Balikpapan, mengingat selama periode tahun 20102014 ini terkait dengan keberadaan SPM Bidang Layanan Terpadu
bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan belum pernah
tersosialisaikan

kepada

para

pejabat

SKPD

BPMPP

di

Kota

Balikpapan, atau kalaupunsudah pernah tersosiaslisasikan namun
mungkin karena proses mutasi atau pembagian tugas SDM yang ada
di BPMPPKB, maka pemahaman terhadap SPM tersebut dianggap
belum optimal dirasakan sehingga dalam penyusunan dokumen
perencanaan maupun evaluasi terkait Bidang PP dan PA belum
bersinergi optimal dengan terget yang diatur dalam SPM Bidang PP
dan PA.
Hasil pelaksanaan program PP-PA sampai dengan bulan April
belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari
tingkat Penanganan Kasus PP-PA mencapai 40%, Kasus yang
dilaporkan selama kurun waktu Januari s/d Juni 2014 berjumlah
27 Kasus. Jumlah orang perempuan dewasa yang mengalami
kekerasan 17 orang, perempuan anak 9 oarang, Laki-laki Anak 5
orang, Laki-laki dewasa 1 orang. Berdasarkan jenis kekerasan yang
dilakukan adalah Kekersan fisik 2 kasus, kekerasan psikis 10 kasus,
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kekerasan seksual 7 kasus, kekerasan fisik disertai kekerasan psikis
4 kasus, kekerasan fisik, psikis disertai kekerasan seksual 1 kasus
(Sumber data P2TP2A Kota Balikpapan). Untuk lebih jelasnya kasuskasus dapat terlihat pada gambar di bawah ini.
38

38
27

2012

2013

2014

Gambar 4.21
Jumlah Kasus yang ditangani
Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
Kota Balikpapan

Catatan : Tahun 2014 adalah data bulan Januari s.d Juni

Gambar 4.22
Data Kasus Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data tersebut maka cukup jelas dipahami, proses
implementasi SPM bidang layanan dan terpadu untuk perempuan
dan anak korban kekerasan sesunggunya belum maksimal. Oleh
sebab itu maka kemudian upaya yang maksimal dari pemrintah
perlu untuk terus dipupuk dan ditingkatkan.
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 Permasalahan dan solusi SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi
Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kota Balikpapan
1. Pemahaman SDM tentang SPM Bidang PP & PA Belum
Optimal
Proses

pemahaman

terhadap

SPM

Bidang

Layanan

Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan itu
sendiri di Balikpapan ternyata masih merupakan hal yang
menjadi salah satu beban tersediri bagi Pemerintah Kota
Balikpapan, mengingat selama periode tahun 2010-2014 ini
terkait dengan keberadaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan belum pernah
tersosialisaikan kepada para pejabat SKPD BPMPP di Kota
Balikpapan, atau kalaupunsudah pernah tersosiaslisasikan
namun mungkin karena proses mutasi atau pembagian tugas
SDM yang ada di BPMPPKB, maka pemahaman terhadap SPM
tersebut dianggap belum optimal dirasakan sehingga dalam
penyususnan dokumen perencanaan maupun evaluasi terkait
Bidang PP dan PA belum bersinergi optimal dengan terget yang
diatur dalam SPM Bidang PP dan PA.
2. Proses Koordinasi di Daerah
Proses koordinasi di daerah, baik itu koordinasi dengan
internal PemerintahKota maupun koordinasi dengan eksternal
Pemerintah Kota Balikpapandalam hal proses perencanaan dan
penganggaran terkait evaluasinya sebenarnya cukup intens
telah dilakukan namun dalam kerangka pemahaman sebatas
yang dimiliki informasinya oleh SKPD PP dan PA Kota
Balikpapan dan belum optimal secara penuh mengacu kepada
regulasi yang diatur SPM Bidang PP dan PA.Hal lain terkait
masalah ini yaitu regulasi SPM Bidang PP & PA belum optimal
dan belum tersosialisasikannya karena proses mutasi dan lainlain sehingga dibutuhkannya sosialisasi terhadap pemahaman
terkait regulasi PP dan PA.
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3. Tidak Optimalnya Monev SPM Bidang PP & PA di Tingkat
Pelaksana
Pemerintah Kota Balikpapan wajib melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap penerapan pencapaian SPM PP-PA di kota
Balikpapan dimaksudkan agar pelaksanaan program PP-PA
dapat dilaksanakan secara optimal, untuk mencapai Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Program PPPA.
Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM
bidang PP dan PA ini merupakan instrumen bagi BPMPPKB dan
instansi terkait lainnya dalam pengendalian secara nasional
menurunkan kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan
anak di Kota Balikpapan. Selain itu diharapkan dapat menjadi
acuan bagi BPMPPKB Kota Balikpapan untuk melakukan
monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang
PP-PA di Kota Balikpapan.

4.4.8. Bidang Perumahan Rakyat
 Indikator dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
diatur di dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor:
22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
Hal ini sangat penting mengingat Kualitas perumahan yang baik
merupakan salah satu modal dasar penting bagiterlaksananya
pembangunan yang berkelanjutan. Kualitas perumahan rakyat
berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat lokal, penduduk
yang bekerja
SPM bidang perumahan rakyat terdiri dari 2 jenis pelayanan
dasar dengan 3 indikator, pada tabel di bawah ini akan terlihat
capaian dari Kota Balikpapan dalam hal pelaksanaan SPM bidang
perumahan rakyat.
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Tabel 4.13
Indikator Capaian SPM
Bidang Perumahan Kota Balikpapan
No
1

2

Jenis Pelayanan
Dasar dan Sub.
Kegiatan
Rumah Layak Huni
dan Terjangkau

Lingkungan yang
Sehat dan Aman
yang didukung
dengan Prasarana,
Sarana dan Utilitas
Umum (PSU)

Target SPM
Indikator
Cakupan ketersediaan
rumah layak huni
Cakupan Layanan
Rumah Layak Huni
Yang Terjangkau
Cakupan lingkungan
yg sehat dan aman yg
didukung Prasarana,
sarana dan Utilitas
Umum (PSU)

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah
100%

88,33%

88,33%

Cukup
Efektif

70%

80%

114,29%

Sangat
Efektif

Batas
Tahun
Ket
Capaian
Nasional
Belum
2009 Tercapai
2025
2009 Tercapai
2025
2009 2025

100%

100%

100,00%

Efektif

Tercapai

Gambar 4.23
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang Perumahan Kota Balikpapan

Berdasarkan data ini, maka asumsi standar pelayanan minimal
dalam bidang perumahan rakyat di kota Balikpapan menunjukkan
tingkat ketercapaian lebih besar dari pada tingkat ketidaktercapaian.
Dari 3 indikator 2 berhasil dan tercapai dengan baik. Kemudian yang
belum tercapai sebanyak 1 indikator yakni indikator cakupan
ketersediaan rumah layak huni.
Pada posisi demikian, pelayanan di bidang perumahan yang
terjangkau dan sehat Kota Balipapan ditengarai berhasil dalam
melakukan pelayanan sesuai SPM bidang perumahan rakyat dengan
tingkat progresifitas tinggi. Tinggal bagaimana celah-celah pelayanan
yang belum maksimal direspon secara serius oleh pemerintah secara
komprehensif.
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 Solusi dan Permasalahan SPM Bidang Perumahan Kota
Balikpapan
Adapun

permasalahan

dalam

penerapan

SPM

Bidang

Perumahan rakyat antara lain;
1. Lemahnya
pemahaman
penerapan SPM

masyarakat

terkait

dengan

Lemahnya pemahaman merupakan masalah krusial yang
tidak saja akan menghambat proses pelayanan SPM bidang
Perumahan Rakyat, tetapi juga akan menambah deret persoalan
baru

di

Kota

Balikpapan.

Sebab

perumahan

merupkan

kebutuhan dasar yang sangat menentukan bagi kemungkinan
yang lain.
2. Ketersedian lahan yang terbatas
Problem SPM bidang perumahan rakyat sesungguhnya
juga erat kaitannya dengan bidang lahan. Disamping lahan
terbatas, pada saat yang sama pemerintah merasa kesulitan
untuk mereorganisir masyarakat untuk proses pembangunan
rumah.
3. Koordinasi Lintas Bidang
Banyak lintas bidang yang menjadi beban kerja dinas
terkait

khususnya

mengakibatkan

dibidang

perumahan

ketidakfokusan

kinerja

rakyat

sehingga

dan

perhatian

pemerintah.
Dibutuhkannya

koordinasi

lintas

sektoral

terkait

pencapaian SPM Bidang Perumahan di Kota Balikpapan.
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4.4.9. Bidang Kesenian
 Indikator dan Pencapaian
Sementara itu, dalam ruas yang berbeda, aspek kesenian juga
menempati posisi yang penting. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesenian diatur didalam Peraturan Menteri Kebudayaan Dan
Pariwisata Nomor: Pm.106/HK.501/MKP/2010 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesenian. SPM bidang kesenian terdiri
dari 2 jenis pelayanan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah
dalam upaya melakukan pencapainnya.
SPM bidang Kesenian terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar
dengan 7 indikator, pada tabel di bawah ini akan terlihat capaian
dari

Kota

Balikpapan

dalam

hal

pelaksanaan

SPM

bidang

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

Tercapai

2014

Tercapai

2014

Tercapai

2014

Tercapai

2014

Tercapai

2014

Tercapai
Tercapai

2014
2014

perumahan rakyat.
Tabel 4.14
Indikator Capaian SPM
Bidang Kesenian Kota Balikpapan
Target SPM
No

Indikator SPM

Tingkat
Target Capaian capaian Efektifitas
Nasional Daerah

Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian
1 Cakupan Kajian Seni
50%
53%
106%
Sangat
Efektif
2 Cakupan Fasilitasi Seni
30%
71%
237%
Sangat
Efektif
3 Cakupan Gelar Seni
75%
100%
133%
Sangat
Efektif
4 Misi Kesenian
100%
100%
100%
Efektif
Sarana dan Prasarana
5 Cakupan SDM Kesenian
25%
50%
200%
Sangat
Efektif
6 Cakupan Tempat Kesenian
100%
100%
100%
Efektif
7 Cakupan Organisasi Kesenian
42%
67%
160%
Sangat
Efektif

Berdasarkan data di atas, maka indeks ketercapaian SPM
bidang kesenian di Kota Balikpapan merupakan bidang yang paling
berhasil dalam bidang implementasi SPM. Sebab dari 7 indikator,
secara

keseluruhan

semuanya

tercapai.

Sehingga

pada

titik

klimaksnya tingkat pelayanan SPM bidang Kesenian telah sampai
pada arah akan kinerja pemerintah yang maksimal.
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Gambar 4.24
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang Kesenian Kota Balikpapan

Dalam aspek fasilitas, Sumber daya manusia, pagelaran, kajian,
semuanya merepresentasikan sebuah capaian yang maksimal.
Tingkat keterbukaan masyarakat terhadap dunia kesenian pada
prinsipnya

akan

menjadi

penentu

utama

perjalana

panjang

implementasi Standar Pelyanan Minimal di Kota Balikpapan.
Akan tetapi lagi – lagi ada beberapa kendala bagi proses
implementasi SPM bidang kesenian. Meskipun tidak terlalu tampak
tetapi tetap saja menjadi bagian masalah yang harus diwaspadai dan
direspon secara seksama.
 Permasalahan Dan Solusi SPM Bidang Kesenian Kota Balikpapan
1. Pemahaman akan SPM
Keberadaan SPM belum dianggap sebagai kerangka dan
acuan bagi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
untuk

memastikan

pelayanan

dasar

yang

baik,

yang

ditunjukkan dengan rendahnya pemahaman akan SPM dan
bagaimana ini diimplementasikan dalam penyediaan layanan
dasar.
Dibutuhkannya

komitmen

bersama

dalam

rangka

implementasi pelaksanaan SPM Bidang Kesenian dengan
peningkatan pemahaman aparatur yang ada didalamnya.
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2. Kurangnya SDM Kesenian
Sebagai Standar Pelayanan Minimal bidang Kesenian
kurangnya Sumber Daya Manusia bidang Kesenian seperti
Sarjana Seni dan Among Budaya untuk mengimplementasikan
dalam penyediaan layanan dasar.

4.4.10. Bidang Komunikasi dan Informatika
 Indikator dan Pencapaian
Kemudian beranjak pada bidang komunikasi dan informatika,
disebutkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi
dan Informatika diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan
Informatika

Nomor:

22/PER/M.KOMINFO/12/2010

Tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di
Kabupaten/Kota.

Di

dalam

peraturan

tersebut,

SPM

Bidang

Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota terdri dari 2 jenis
pelayanan dasar dan 2 indikator yang harus dipenuhi oleh
Kabupaten/Kota.
Berikut beberapa jenis pelayanan dasar yang termaktub dalam
SPM bidang Komunikasi dan Informatika.
1. Jenis Pelayanan Dasar
a. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional
Adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari
Pemerintah,

Pemerintahan

daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat
baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan
melalui media massa maupun bentuk media komunikasi
lainnya

dan

atau

lembaga-lembaga

komunikasi

di

masyarakat.
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b. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan.
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok
yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk
masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya
melakukan

kegiatan

masyarakat

dalam

tambah.Secara

informasi

dan

rangka

operasional

pemberdayaan

meningkatkan
KIM

adalah

nilai

cakupan

pengembangan fasilitasi dan kerja sama yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap KIM dalam
pengelolaan informasi guna peningkatan nilai tambah di
tingkat kecamatan.
2. Target Pencapaian SPM
Target Pencapaian SPM Bidang Kominfo
a. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi
Nasional melalui :


Media

massa

seperti

majalah,

radio,

dan

televisi

ditargetkan untuk melakukan diseminasi sebanyak 12
kali dalam setahun dengan target realisasi sebanyak 100
persen pada tahun 2014.


Media Website (Media Online)
Diseminasi melalui media online ditargetkan untuk
melakukan update setiap hari dalam setahun dengan
target realisasi sebanyak 100 persen pada tahun 2014.



Media Tradisionil seperti pertunjukkan rakyat
Diseminasi

melalui

media

tradisionil

ditargetkan

sebanyak 12 kali dalam setahun dengan target realisasi
sebanyak 100 persen pada tahun 2014.


Media

Interpersonal

seperti

sarasehan,

ceramah,

diskusi, dan lokakarya
Pelaksanaan diseminasi melalui media interpersonal
ditargetkan sebanyak 12 kali dalam setahun dengan
target realisasi sebanyak 100 persen pada tahun 2014.
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Media Luar Ruang
Diseminasi Informasi Nasional melalui media luar ruang
seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan
baliho ditargetkan sebanyak 12 kali dalam setahun
dengan target realisasi sebanyak 100 persen pada tahun
2014.

b. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM)
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok
Informasi

Masyarakat

(KIM)

di

tingkat

kecamatan

ditargetkan sebanyak 50 persen pada Tahun 2014.
SPM bidang Teknologi dan Informasi terdiri dari 2 jenis
pelayanan dasar dengan 15 indikator, pada tabel di bawah
ini akan terlihat capaian dari Kota Balikpapan dalam hal
pelaksanaan SPM bidang komunikasi dan informatika.
Tabel 4.15
Indikator Capaian SPM
Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
No
1

Target SPM

Jenis
Pelayanan
Dasar
Pelaksanaan
Diseminasi
Informasi
Nasional
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Indikator SPM

Tingkat
Target Capaian Capaian Efektivitas
Nasional Daerah

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

Pelaksanaan Diseminasi dan
Pendistribusian Informasi
Nasional melalui:
a.

Media massa:

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

- Majalah

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

- Radio

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

- Televisi

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

b.

Media website (media
online)

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

c.

Media tradisionil seperti
pertunjukan rakyat;

100%

0%

0%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

d.

Media interpersonal
seperti sarasehan,
ceramah/diskusi dan
lokakarya;

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

e.

Media luar ruang:

100%

75%

75%

Kurang
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

- Buletin

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

- Leaflet

100%

50%

50%

Kurang
Efektif

Tidak
Tercapai

2014
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No

Jenis
Pelayanan
Dasar

2 Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Kelompok
Informasi
Masyarakat
(KIM)

Target SPM
Indikator SPM

Tingkat
Target Capaian Capaian Efektivitas
Nasional Daerah

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

- Booklet

100%

50%

50%

Kurang
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

- Brosur

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

- Spanduk

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

- Baliho

100%

50%

50%

Kurang
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

50%

0%

0%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat di
Tingkat Kecamatan

SPM bidang komunikasi dan informasi terdapat 2 jenis
pelayanan dasar dalam kaitannya dengan nilai target capaian
SPM. Pertama, pelaksanaan diseminasi informasi nasional dan
yang kedua Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM). Kemudian dari keseluruhan
indikator sebanyak 15 indikator, tingkat ketercapaian indikator
sebanyak 9 indikator, kemudian tingkat ketidaktercapaiannya
mencapai 6 indikator. Semua pencapaian tersebut didasarkan
pada target pencapaian SPM di tingkat nasional.

Gambar 4.25
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
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Hasil dari capaian SPM komunikasi dan informasi yang
cukup maksimal di atas, menunjukkan bahwa untuk indikator
pelaksanaan diseminasi informasi nasional telah mampu
mencapai indeks keberhasilan sedangkan untuk Pengembangan
dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
menunjukkan bahwa belum tercapai karena tidak ada realisasi
kegiatan yang dilakukan. Untuk tingkat efektifitas yang dicapai
masing – masing indikator SPM bidang komunikasi dan
informatika yaitu 73% efektif, 14 % kurang efektif dan 13 %
tidak efektif.
Pelaksanaan diseminasi informasi nasional terdiri atas
media massa, media website (media online), media tradisional,
media interpersonal, media luar ruangan. Tingkat ketercapaian
ini merupakan salah satu bentuk bahwa akses dunia informasi
daerah Kota Balikpapan telah cukup berjalan secara maksimal.
Hal ini sekaligus menjadi babak baru tentang sebuah capaian
Kota Balikpapan sebagai sebagai kota yang telah mendapatkan
penghargaan sebagai kota smart city.
 Permasalahan Dan Solusi SPM Bidang Komunikasi dan
Informatika Kota Balikpapan
1. Belum ada Pertunjukan Media Tradisional
Untuk pelaksanaan diseminasi informasi melalui media
tradisional seperti pertunjukan rakyat belum dilaksanakan oleh
Bagian Humas dan Protokol karena Sumber Daya Manusia
(SDM) yang terbatas. Solusinya pada Tahun 2015 akan
dilaksanakan kegiatan pemutaran film dokumenter. Pemutaran
film tersebut rencananya akan dilaksanakan sebanyak 15 kali
dalam setahun. Pemutaran film tersebut sebagai sarana
diseminasi yang efektif karena dapat menjangkau masyarakat
luas dan tidak memerlukan tenaga SDM yang banyak sehingga
lebih efisien dalam hal waktu dan tenaga.
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2. Memaksimalkan media luar ruang
Untuk diseminasi media luar ruang, pada tahun 2014 telah
dianggarkan pembuatan papan informasi yang akan diletakkan
di 60 lokasi yang tersebar di seluruh Kota Balikpapan. Papan
informasi tersebut berguna sebagai sarana untuk menaruh
berbagai informasi dan pengumuman yang dapat dibaca oleh
khalayak ramai. Pada tahun 2014 juga telah dianggarkan untuk
membuat rangka billboard untuk baliho yang rencananya akan
ditempatkan di 6 kecamatan yang ada di Balikpapan. Untuk
sementara baru dianggarkan sebanyak 3 rangka billboard dan
nantinya pada anggaran perubahan 2014 akan ditambah lagi 3
rangka billboard. Billboard tersebut nantinya akan digunakan
sebagai tempat untuk informasi media luar ruang. namun lagilagi hal itu belum berfunsi secara maksimal.
3. Indikator Kelompok Informasi Masyarakat KIM belum
dilaksanakan
Indikator Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) belum
dilaksanakan pada Tahun 2013 karena belum mendapat
persetujuan dari DPRD. Solusinya adalah perlu diadakan
sosialisasi SPM hingga ke tingkat DPRD. Selain itu pada tahun
2013, Pemerintah Kota Balikpapan telah membentuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hingga ke tingkat
kelurahan. Hal ini merupakan langkah awal dari terwujudnya
Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

4.4.11. Bidang Penanaman Modal
 Indikator dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal
diatur di dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal
Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
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SPM bidang penanaman modal memiliki jenis pelayanan dasar
sebanyak 7 jenis pelayanan dasar dengan 7 indikator, berdasarkan
hitungan dan data lapangan SPM bidang penanaman modal Kota
Balikpapan, secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.16
Indikator Capaian SPM
Bidang Penanaman Modal Kota Balikpapan
Target SPM
No

1

2

3

4

Jenias
Pelayanan Dasar
Kebijakan
Penanaman
Modal
Kerjasama
Penanaman
Modal

Promosi
Penanaman
Modal
Pelayanan
Penanaman
Modal

5

Pengendalian
kegiatan
Penanaman
Modal

6

Pengelolaan Data
dan
Informasi
Penanaman
Modal
Penyebar luasan,
Pendidikan dan
pelatihan
Penanaman
Modal

7

Indikator

Target
Nasional

Capaian
Daerah

Tersedianya
Informasi Peluang
investasi
Terselenggaranya
fasilitasi
Pemerintah
Daerah dalam
rangka Kerjasama
Kemitraan
Terselenggaranya
Promosi Peluang
Penanaman Modal
Terselenggaranya
pelayanan
Perizinan dan non
Perizinan Bidang
Penanaman Modal
melalui Pelayanan
Satu Pintu
Terselenggaranya
Bimbingan
pelaksanaan
Penanaman Modal
bagi Dunia Usaha
dan masyrakat
Implementasi
SPIPISE

100%

80%

50%

Terselenggaranya
sosialisasi
kebijakan
penanaman modal
kepada msyarakat
dan Dunia Usaha

Tingkat
Capaian

Efektivitas

Ket

80%

Cukup
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

25%

50%

Kurang
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

100%

80%

80%

Cukup
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

70%

50%

71%

Kurang
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

100%

25%

25%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

50%

25%

50%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

100%

50%

50%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

SPM bidang penanaman modal terdapat 7 indikator nilai SPM.
Hasil dari capaian SPM Bidang penanaman modal menunjukkan
bahwa seluruh target indikator belum dapat dicapai sesuai dengan
target nasional.
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Secara umum dalam pelaksanaan pelayanan penanaman
modal, dapat dilihat tingkat efektifitas pelaksanaannya, sebanyak
28% cukup efektif, 29% kurang efektif dan 43% dirasakan tidak
efektif. Hal ini merupakan evaluasi dalam upaya penguatan
perencanaan

dan

pelaksanaan

pelayanan

penanaman

modal

kedepannya.

Gambar 4.26
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Dalam konteks demikian maka intensifikasi dan ekstensifikasi
penguatan dalam bidang implementasi SPM bidang penanaman
modal, perlu dilakukan secara intens. Tersedianya informasi peluang
investasi,

promosi,

fasilitasi,

hari

ini

kurang

direspon

oleh

pemerintah.
Selain dari pada itu, aspek perizinan menjadi problem
tersendiri. Kemudahan akses perizinan akan menjadi salah satu titik
awal kemajuan akan dunia investasi di Kota Balikpapan.
 Permasalahan Dan Solusi SPM Bidang Penanaman Modal Kota
Balikpapan
1. Belum terbaharuinya Peraturan Daerah yang menjadi
landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan
Permasalahan

terkait

hal

ini

menyebabkan

tidak

sesuainyadengan perkembangan kelembagaan BPMP2T. Proses
pembaharuan

menjadi

penting

untuk

menemukan

titik

relevansi dengan perkembangan kelembagaan BPMP2T itu
sendiri. Hal ini dirasa belum berjalan maksimal dengan apa
yang terjadi di Kota Balikpapan.
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2. Sarana prasarana yang belum memadai
Tugas pelayanan kerap mengalami hambatan. Lagi-lagi
sarana dan prasana menjadi problem tersendiri yang sulit
dientaskan. Problem ini merupakan problem krusial yang
hampir menjadi kendala utama dalam setiap penerapan sebuah
program.
3. Sumber Daya Manusia yang terbatas secara kuantitas
maupun secara kualitas
Peningkatan jumlah dan kualitas SDM dirasakan penting
dalam

rangka

optimalisasi

dan

peningkatan

pelayanan

penanaman modal, hal ini mengingat penanaman modal
merupakan pintu masuk bagi investor atau orang yang ingin
berinvestasi di Kota Balikpapan.
4. Belum Maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengelolaan data dan informasi pelayanan
Seiring

dengan

penyederhanaan
penanaman

program

sistem

modal

pemerintah

pelayanan

membawa

dan

implikasi

pusat

terkait

investasi
bahwa

bagi
dalam

pelaksanaannya akan banyak berhubungan dengan teknologi
informasi sehingga pemanfaatan teknologi informasi dirasakan
penting dalam penunjang pelaksanaan pelayanan penanaman
modal.
4.4.12. Bidang Ketahanan Pangan
 Indikator dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan
diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
SPM bidang Ketahanan Pangan memiliki jenis pelayanan dasar
sebanyak 4 jenis pelayanan dasar dengan 7 indikator, berdasarkan
hitungan dan data lapangan SPM bidang penanaman modal Kota
Balikpapan, secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 4.17
Indikator Capaian SPM
Bidang Ketahanan Pangan Kota Balikpapan

No

A.

B.

C.

D.

Target SPM

Jenis
Pelayanan
Dasar

Indikator SPM

Tingkat
Efektifitas

Efektifitas

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

Target
Nasional

Capaian
Daerah

Ketersediaan
Ketersediaan
dan Cadangan Energi dan Protein
Pangan
Per Kapita

90%

0%

0%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2015

Penguatan
Cadangan Pangan

60%

14,49%

24%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2015

Distribusi dan Ketersediaan
Akses Pangan Informasi Pasokan,
Harga dan Akses
Pangan di Daerah
Stabilitas Harga
dan Pasokan
Pangan
Penganekarag Skor Pola Pangan
aman dan
Harapan (PPH)
Keamanan
Pengawasan dan
Pangan
Pembinaan
Keamanan Pangan

90%

100%

111%

Efektif

Tercapai

2015

90%

93%

104%

Efektif

Tercapai

2015

90%

0%

0%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2015

80%

100%

125%

Efektif

Tercapai

2015

Penanganan
Kerawanan
Pangan

60%

0%

0%

Tidak
Efektif

Dalam
perhitungan
dimasukkan
kategori
“tercapai”
karena Kota
Balikpapan
tidak pernag
mengalami
kerawanan
pangan

2015

Penanganan
Daerah Rawan
Pangan

Berdasarkan data di atas maka, tingkat ketercapaian sebanyak
4 indikator kemudian tingkat

ketidaktercapaian mencapai 3

indikator. Ada beberapa indikator pada capaian SPM Bidang
Ketahanan Pangan yang belum terlihat hasilnya karena tidak dapat
dihitung, hal ini disebabkan ketersediaan data yang dikeluarkan oleh
BPS Kota Balikpapan yang belum keluar (publish). Adapun capaian
tersebut yaitu
1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
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Jika kita melihat historis pencapaian indikator ketersediaan
energi dan protein per kapita pada tahun 2013 dan 2014 nilai yang
dicapai di Kota Balikpapan yaitu sebesar 18,72%

dan Skor Pola

Pangan harapan (PPH) pada tahun tersebut yaitu sebesar 21,73%.
Sementara itu, terkait dengan penanganan daerah rawan
pangan, sampai saat ini Kota Balikpapan tidak pernah mengalami
kerawanan pangan, dengan struktur perkotaan dan luas wilayah
yang dekat memberikan kemudahan mobilitas dalam mengakses
wilayah yang jauh di Kota Balikpapan.

Gambar 4.27
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang Ketahanan Pangan Kota Balikpapan

Secara umum untuk efektifitas dalam pelaksanaan indikator
ketahanan pangan 50% efektif dan 50% lainnay tidak efektif. Hasil
yang sama dapat dilihat pada pencapaian masing – masing
ketercapaian indikator ketahanan pangan ada 50% tercapai dan 50%
tidak tercapai. Dalam konteks demikian proses intensifikasi dan
ekstensifikasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah dalam
rangka membangun kembali proses peningkatan SPM bidang
Ketahanan

pangan

yang

maksimal.

Pada

saat

yang

sama

ketercapaian SPM di beberapa indikator harus tetap dipertahankan
secara berkesinambungan.
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 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Ketahanan Pangan
Adapun

beberapa

permasalahan

yang

menjadi

problem

mendasar dalam penerapan SPM bidang ketahanan Pangan adalah
antara lain;
1. Kurangnya pemahaman dalam pengetahuan kolektif
masyarakat terkait dengan SPM bidang ketahanan pangan.
Sebab selama ini isu ketanahan pangan di Kota Balikpapan
tidak

terlalu

menyeruak

ke

permukaan

sebab

di

Kota

Balikpapan potensi pertanian tidak terlalu mendominasi.
Sehingga

masyarakat

ini

berdampak

pada

keterbatasan

pemahaman masyarakat terkait sektor pertanian. Sebagai
daerah perkotaan Kota Balikpapan sangat tergantung dengan
distribusi pangan yang datang dari luar hal ini sangat riskan,
ketergantungan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan harga
terhadap barang pokok.
Penguatan

ketahanan

pangan

di

Kota

Balikpapan

dirasakan perlu dalam rangka koordinasi dengan Stakeholders
terkait ketahanan pangan sehingga mampu menjaga kestabilan
harga dan jaminan distribusi yang baik terhadap pangan yang
ada di Kota Balikapapan.
2. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
Saat ini tugas dan fungsi ketahanan pangan melekat pada
sekretariat daerah sebagai bagian dari struktur sekretariat
daerah, hal ini memberikan implikasi pelaksanaan kegiatan
yang dilaksanaan hanya bersifat koordinasi dan tidak teknis.
Penguatan kelembagaan dirasakan perlu dilaksanakan
mengingat saat ini personil yang menangani ketahanan pangan
sangat terbatas sehingga untuk hal – hal yang bersifat penting,
contoh

Pengawasan

dan

Pembinaan

Keamanan

Pangan

dilaksanakan menunggu provinsi Kalimantan Timur yang
melaksanakan survey ke Kota Balikpapan sehingga tidak bisa
dilaksanakan secara rutin dan sangat terbatas.
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4.4.13. Bidang Perhubungan
 Indikator dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang perhubungan telah
diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Perhubungan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pada prinsipnya dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata,
sektor transportasi memegang peranan yang sangat penting, karena
melalui sektor ini dapat dilihat bagaimana suatu daerah dapat
membiayai

kegiatan

pemerintahan

dan

pembangunan.

Dinas

Perhubungan Kota Balikpapan selaku instansi yang berwenang
dalam

hal

pengelolaan

transportasi,

dituntut

untuk

dapat

memberikan pelayanan yang lebih prima sehingga diperlukan
strategi dan Standar Pelayanan prima yang dituangkan dalam
rencana strategis.
Untuk mencapai tersebut maka diperluakan Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Pelayanan Sektor
Perhubungan guna mengukur tingkat pencapaian indikator jenis
pelayanan yang diberikan. Diharapkan pada tahun 2016 pencapaian
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dapat direalisasikan 100
persen.
SPM bidang Perhubungan memiliki jenis pelayanan dasar
sebanyak 4 jenis pelayanan dasar dengan 26 indikator, berdasarkan
hitungan dan data lapangan SPM bidang Perhubungan Kota
Balikpapan, secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 4.18
Indikator Capaian SPM
Bidang Perhubungan Kota Balikpapan
Target SPM
No
I

Jenis Pelayanan Dasar
Angkutan 1. Jaringan
Jalan
Pelayanan
Angkutan
Jalan

2. Jaringan
Prasarana
Angkutan
Jalan

3. Fasilitas
Perlengkapan
Jalan

4. Pelayanan
Pengujian
Kendaraan
Bermotor

5. Sumber Daya
Manusia (SDM)
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Indikator SPM

Target
Nasional

Tingkat
Capaian Efektifitas Efektifitas
Daerah

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

1

Tersedianya angkutan
umum yang melayani
wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan
untuk jaringan jalan
Kab/Kota.

75%

100%

133%

sangat
efektif

Tercapai

2014

2

Tersedianya angkutan
umum yang melayani
jaringan trayek yang
menghubungkan daerah
tertinggal dan terpencil
dengan wilayah yang
telah berkembang pada
wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan
Kab/Kota.

60%

100%

167%

Sangat
efektif

Tercapai

2014

3

Tersedianya halte pada
setiap Kab/Kota yang
telah dilayani angkutan
umum dalam trayek.

100%

100%

100%

efektif

Tercapai

2014

4

Tersedianya terminal
angkutan penumpang
pada setiap Kab/Kota
yang telah dilayani
angkutan umum dalam
trayek.

40%

100%

250%

sangat
efektif

Tercapai

2014

Tersedianya fasilitas
perlengkapan
jalan(rambu, marka, dan
guardrill) dan
penerangan jalan umum
(PJU) pada jalan
Kab/Kota.

60%

100%

167%

sangat
efektif

Tercapai

2014

a. Tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan
(rambu, marka, dan
guardrill) pada jalan
Kab/Kota.

50%

100%

200%

sangat
efektif

Tercapai

2014

b. Tersedianya fasilitas
peneranagan jalan
umum (PJU) pada
jalan Kab/Kota.

100%

100%

100%

efektif

Tercapai

2014

Tersedianya unit
pengujian kendaraan
bermotor bagi Kab/Kota
yang memiliki populasi
kendaraan wajib uji
minimal 4000 (empat
ribu) kendaraan wajib
uji.

60%

50%

83%

cukup
efektif

Tercapai

2014

Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM) di
bidang terminal pada
Kab/Kota yang telah
memiliki terminal.

50%

100%

200%

sangat
efektif

Tercapai

2014

5.

6.

7.
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Target SPM
No

Jenis Pelayanan Dasar

Target
Nasional

Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM) di
bidang pengujian
kendaraan bermotor
pada Kab/Kota yang
telah melakukan
pengujian berkala
kendaraan bermotor.

9

Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM) di
bidang MRLL, Evaluasi
Andalin, Pengelolaan
Parkir pada Kab/Kota.

2014

10 Tersedianya Sumber
Daya (SDM) yang
memiliki kompetensi
sebagai pengawas
kelayakan kendaraan
pada setiap perusahaan
angkutan umum.

2014

11

Terpenuhinya standar
keselamatan bagi
angkutan umum yang
melayani trayek di
dalam Kab/Kota

2014

12

Tersedianya kapal
sungai dan danau untuk
melayani jaringan
terayek dalam Kab/Kota
pada wilayah yang
tersedia alur sungai dan
danau yang dapat
dilayari.

2014

13

Tersedainya kapal
sungai dan danau yang
melayani trayek dalam
Kab/Kota yang
menghubungkan daerah
tetinggal danterpencil
dengan wilayah yang
telah berkembang pada
wilayah yang tersedia
alur sungai dan danau
yang dapat dilayari.

2014

2. Jaringan
Prasarana
Angkutan
Sungai dan
Danau

14

Tersedianya pelabuhan
sungai dan danau untuk
melayani kapal sungai
dan danau yang
beroperasi pada trayek
dalam Kab/Kota pada
wilayah yang telah
dilayari angkutan sungai
dan danau.

2014

3. Keselamatan

15

Terpenuhinya standar
keselamatan bagi kapal
sungai dan danau yang
beroperasi pada lintas
antar pelabuhan dalam
satu Kab/Kota

2014

Angkutan 1. Jaringan
Sungai
Pelayanan
dan
Angkutan
Danau
Sungai dan
Danau
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100%

55%

55%

Tidak
Efektif

Ket
Tidak
Tercapai

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

8.

6. Keselamatan

II

Indikator SPM

Tingkat
Capaian Efektifitas Efektifitas
Daerah
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Target SPM
No

Jenis Pelayanan Dasar

Indikator SPM

4. Sumber Daya
16
Manusia (SDM)

III

Angkutan 1. Jaringan
17
Penyeber
Pelayanan
angan
Angkutan
Penyeberangan

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM)
yang mempunyai
kompetensi sebagai
awak kapal angkutan
sungai dan danau untuk
daerah yang telah
melayani angkutan
sungai dan danau.

50%

67%

134%

sangat
efektif

Tercapai

2014

Tersedianya kapal
penyeberangan yang
beroperasi pada lintas
dalam Kab/Kota pada
wilayah yang telah
ditetapkan lintas
penyeberangan dalam
Kab/Kota.

60%

75%

125%

sangat
efektif

Tercapai

2014

18

Tersedianya kapal
penyeberangan yang
beroperasi pada lintas
dalam Kab/Kota untuk
menghubungkan daerah
tertinggal dan terpencil
dengan wilayah yang
telah berkembang pada
wilayah yang telah
ditetapkan lintas
penyeberangan dalam
Kab/Kota.

2014

2. Jaringan
19
Prasarana
Angkutan
Penyeberangan

Tersedianya pelabuhan
penyeberangan pada
Kab/Kota yang memiliki
pelayanan angkutan
penyeberangan dalam
Kab/Kota pada wilayah
alur pelayaran.

2014

3. Keselamatan

Terpenuhinya standar
keselamatan kapal
penyeberangan ukuran
di bawag 7 GT dan kapal
penyeberangan dalam
Kab/Kota.

2014

Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM)
yang mempunyai
kompetensi sebagai
awak kapal
penyeberangan dengan
ukuran di bawah 7 GT
atau yang beroperasi di
lintas penyeberangan
dalam Kab/Kota.

2014

Tersedianya Kapal Laut
yang beroperasi pada
lintas dalam Kab/Kota
pada wilayah yang
memiliki alur pelayaran
dan tidak ada alternatif
angkutan jalan.

2014

20

4. Sumber Daya
21
Manusia (SDM)

IV

Target
Nasional

Tingkat
Capaian Efektifitas Efektifitas
Daerah

Angkutan 1. Jaringan
22
Laut
Pelayanan
Angkutan Laut
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Target SPM
No

Jenis Pelayanan Dasar

Indikator SPM
23

2. Jaringan
24
Prasarana
Angkutan Laut

3. Keselamatan

25

4. Sumber Daya
26
Manusia (SDM)

Target
Nasional

Tersedianya kapal laut
yang beroperasi pada
lintas atau trayek dalam
Kab/Kota untuk
menghubungkan daerah
tertinggal dan terpencil
dengan wilayah yang
berkembang pada
wilayah yang memiliki
alur pelayaran dan tidak
ada alternatif angkutan
jalan.
Tersedianya dermaga
pada setiap ibukota
Kecamatan dalam
Kab/Kota untuk
melayani kapal laut yang
beroperasi pada trayek
dalam Kab/Kota pada
wilayah yang memiliki
alur pelayaran dan tidak
ada alternatif angkutan
jalan.
Terpenuhi standar
keselamatan kapal
dengan ukuran di bawah
7 GT yang beroperasi
pada lintas dalam
Kab/Kota.
Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM)
yang mempunyai
kompetensi sebagai
awak kapal angkutan
laut dengan ukuran di
bawah 7 GT

Tingkat
Capaian Efektifitas Efektifitas
Daerah

Ket

2014

2014

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

pelayanan minimal bidang perhubungan sesungguhnyaprasarana
dan infrastruktur telah dirasa cukup sebagai penunjang utama
pelayanan bidang perhubungan.
Berdasarkan tabel di atas maka begitu tampak terlihat bagian
semuanya

mencapai

target

standar

pelayanan

nasional. Akan tetapi dalam konteks yang bersamaan aspek-aspek
lain seperti tersedianya sumber daya manusia di bidang MRLL,
Evaluasi Andalin, Pengelolaan Parkir dan sebagainya dirasa belum
maksimal. Tidak hanya itu tersedianya sumber daya yang memiliki
kompetensi sebagai pengawan kelayakan kendaraan pada setiap
perusahaan angkutan umum. Dirasa belum maksimal.
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2014

2014

Berdasarkan data di atas, maka dapat dijelaskan bahwa proses

infrastruktur

Batas
Tahun
Capaian
Nasional
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Gambar 4.28
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang Perhubungan Kota Balikpapan

Dalam beberapa indikator, penyeberangan. Jaringan Pelayanan
Angkutan Laut, Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan,
Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau tidak dilaksanakan
di Kota Balikpapan, hal ini disebabkan karena moda transportasi di
Kota

Balikpapan

lebih

banyak

dilaksanakan

di

darat

dan

karakteristik wilayah di Kota Balikpapan banyak di main land.
Sehingga pada konteks ini maka daya taransportasi laut bukan
menjadi penyangga sektor pelayanan transportasi publik di kota
Balikpapan itulah mengapa kemudian standar pelayanan minimal
untuk sektor perhubungan belum tercapai secara maksimal.
Adapun indikator tersebut, yaitu;
1. Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau
1) Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani
jaringan terayek dalam Kab/Kota pada wilayah yang tersedia
alur sungai dan danau yang dapat dilayari.
2) Tersedainya kapal sungai dan danau yang melayani trayek
dalam Kab/Kota yang menghubungkan daerah tetinggal
danterpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada
wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat
dilayari.
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3) Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani
kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam
Kab/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai
dan danau.
4) Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan
danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam
satu Kab/Kota
2. Angkutan Penyeberangan
1) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada
lintas dalam Kab/Kota untuk menghubungkan daerah
tertinggal

dan

terpencil

dengan

wilayah

yang

telah

berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas
penyeberangan dalam Kab/Kota.
2) Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kab/Kota yang
memiliki

pelayanan

angkutan

penyeberangan

dalam

Kab/Kota pada wilayah alur pelayaran.
3) Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan
ukuran di bawag 7 GT dan kapal penyeberangan dalam
Kab/Kota.
4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai
kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan
ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas
penyeberangan dalam Kab/Kota.
5) Tersedianya Kapal Laut yang beroperasi pada lintas dalam
Kab/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan
tidak ada alternatif angkutan jalan.
6) Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau
trayek dalam Kab/Kota untuk menghubungkan daerah
tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang berkembang
pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada
alternatif angkutan jalan.
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7) Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam
Kab/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada
trayek dalam Kab/Kota pada wilayah yang memiliki alur
pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.
8) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai
kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan
ukuran di bawah 7 GT
 Permasalahan dan solusi SPM Bidang Perhubungan Kota
Balikpapan
Kemudian setelah melakukan analisis terhadap implementasi
SPM bidang kesehatan dapat diurai sebagai berikut. Secara umum
kualitas penyelenggaraan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan terus
mengalami peningkatan, namun masih ada beberapa permasalahan
yang

memerlukan

soluasi

dan

penyelesaiannya.

Berbagai

permasalahan yang menghambat antara lain:
1. Legalitas Kelembagaan
Hal ini disebabkan karena belum terbaruinya Peraturan
Daearah yang menjadi landasar Hukum dalam pelaksanaan
pelayanan

Perizinan,

perkembangan

sehingga

kelembagaan

tidak

Dinas

sesuai

dengan

Perhubungan

Kota

Balikpapan.
Implikasi

dari

hal

ini

menyebabkan

terhambatnya

pelaksanaan pelayanan perhubungan sehingga diperlukannya
perubahan Perda yang menjadi landasan hukum Sruktur
organisasi Kelembagaan dinas Perhubungan.
2. Sumber daya manusia yang terbatas kuantitas maupun
secara kualitas
Kebutuhan akan SDM yang berkualitas sangat menjadi
prioritas dalam pelaksanaan pelayanan perhubungan, dengan
kualitas

aparatur

yang

baik

pelaksanaan

pelayanan

perhubungan dapat berjalan dengan baik.
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3. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi
Perlunya peningkatan penggunaan teknologi informasi
dalam pelaksanaan pelayanan perhubungan mengingat saat ini
masyarakat tidak dapat melepaskan diri terhadap teknologi
informasi yang diberikan.

4.4.14. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Indikator dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum
diatur di dalam Peraturan Menteri Negara PU Nomor: 01 Tahun 2014
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten/Kota.
Hal ini sangat penting mengingat Pekerjaan Umum merupakan
Sektor Strategis karena terkait dengan mobilitas dasar dari lelaku
masyarakat dalam sebuah daerah. Kualitas infrastruktur yang baik
salah satu modal dasar penting bagi terlaksananya pembangunan
yang

berkelanjutan.

Kualitas

infrastrukutr

yang

representatif

berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat lokal, penduduk
yang bekerja serta yang berkunjung ke daerah tersebut.
Tabel 4.19
Indikator Capaian SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
Target SPM
No

Jenis Pelayanan Dasar
dan Sub. Kegiatan
Sub
Bidang
Sumber
Daya Air

Sub
Bidang
Jalan

Prioritas
Utama
penyediaan Air
untuk
kebutuhan
masyarakat

Penyediaan
jalan untuk
melayani
kebutuhan
Masyarakat
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Indikator
1

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

Tersedianya air baku
untuk memenuhi
kebutuhan pokok
minimal sehari hari.

100

2019

2. Tersedianya air irigasi
untuk pertanian rakyat
pada sistem irigasi yang
sudah ada.

70

2019

3

Persentase tingkat
kondisi jalan
kabupaten/kota baik
dan sedang

100

100%

100%

Efektif

Tercapai
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Target SPM
No

Jenis Pelayanan Dasar
dan Sub. Kegiatan

Sub
Bidang
Cipta
Karya

4

persentase
terhubungnya pusatpusat kegiatan dan
pusat produksi di
wilayah kabupaten/kota

Penyediaan air
minum

5

Persentase penduduk
yang mendapatkan
akses air minum yang
aman

Penyediaan
sanitasi

6

Persentase penduduk
yang terlayani sistem air
limbah yang memadai

50

59%

118%

Sangat
Efektif

Tercapai

2019

7

Persentase pengurangan
sampah di perkotaan

20

22,41%

112%

Sangat
Efektif

Tercapai

2019

8

Persentase penduduk
yang terlayani sistem
jaringan drainase skala
kota sehingga tidak
terjadi genangan (lebih
dari 30 cm, selama 2
jam) lebih dari 2 kali
setahun

50

22,16%

44%

Tidak
Efektif

Belum
Tercapai

2019

9

persentase jumlah Izin
Mendirikan Bangunan
(IMB) yang diterbitkan

100

41,41%

41%

Tidak
Efektif

Belum
Tercapai

2019

10

0,56%

6%

Tidak
Efektif

Belum
Tercapai

2019

Pengembangan 11 Persentase tersedianya 7
Sistem
(tujuh) layanan
Informasi Jasa
informasi jasa
Konstruksi
konstruksi Tingkat
Kabupaten/Kota pada
Sistem Informasi
Pembina Jasa
Konstruksi (SIPJAKI)

100

100%

100%

Efektif

Tercapai

2019

Izin Usaha
Jasa
Konstruksi

12 persentase tersedianya
layanan Izin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK)
denganLama 10
(sepuluh) Hari Kerja
setelah Persyaratan
Lengkap

100

100%

100%

Efektif

Tercapai

2019

Informasi
Penataan
Ruang

13 Persentase tersedianya
informasi mengenai
rencana tata ruang
(RTR) wilayah
Kabupaten/Kota
berserta rencana
rincinya melalui peta
analog dan peta digital

100

100%

100%

Efektif

Tercapai

2019

Penyediaan
Ruang
Terbuka Hijau
(RTH) Publik

14 Persentase tersedianya
luasan RTH publik
sebesar 20% dari luas
wilayah kota/kawasan
perkotaan

25

25,74%

103%

Sangat
Efektif

Tercapai

2019

Penangan
Pemukiman
Kumuh
Perkotaa

Sub
Bidang
Penataa
n Ruang
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10 persentase
berkurangnya luasan
permukiman kumuh di
kawasan perkotaan

100

33%

33%

Tidak
Efektif

Ket
Belum
Tercapai

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

Penyediaan
jalan untuk
melayani
kebutuhan
masyarakat

Penataan
Bangunan dan
Lingkungan

Sub
Bidang
Jasa
Konstru
ksi

Indikator

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

2019

2019
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat hasil capaian SPM
Bidang PU dan Penataan Ruang yaitu sebesar 64% indikator yang
tercapai dan 36% indikator yang tidak tercapai sedangkan untuk
tingkat efektifitas capaian SPM dari indikator PU dan PR maka
diperoleh hasil 27% sangat efektif, 37% Efektif dan 36% tidak efektif.
Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.29
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang PU dan PR Kota Balikpapan

 Permasalahan dan solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Balikpapan
Dalam

pelaksanaan

SPM

Bidang

Pekerjaan

Umum

dan

Penataan Ruang ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala
terkait pelaksanaan pencapaian SPM ini, yaitu;
1. Lemahnya pemahaman Terkait Penerapan SPM.
Implementasi pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang terhambat karena lemahnya pemahaman
terkait SPM, sehingga dalam proses pencapaiannya dibutuhkan
pemahaman yang khomprehensif dalam melihat perencanaan
dan target yang telah disusun mengingat sangat strategis bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanaan
ketersediaan infrastruktur yang baik bagi masyarakat.
2. Koordinasi Lintas Bidang
Dalam pelaksanaan penerapan SPM Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang banyak melibatkan lintas bidang
sehingga pola koordinasi yang baik dapat mempermudah
pelaksanaan SPM Bidang PU dan PR ini.
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4.4.15. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
 Indikator dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
diataur dalam Permendagri No 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 62 Tahun 2008 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di
Kabupaten/Kota.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang
jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, begitu
juga halnya dengan diaturnya SPM Pemerintahan Dalam Negeri yang
terdiri dari 3 Pelayanan dasar meliputi Pelayanan Dokumen
Kependudukan, Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban dan
Penanggulangan

Bencana

Kebakaran

diharapkan

pelayanan

terhadap masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal.
Tabel 4.20
Indikator Capaian SPM
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kota Balikpapan
No
1

2

Target SPM

Jenis
Pelayanan
Dasar
Pelayanan
Dokumen
Kependudukan

Pemeliharaan
Ketentraman
dan Ketertiban

Indikator

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

1 Cakupan Penerbitan
Kartu Keluarga

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2015

2 Cakupan Penertiban
Kartu Tanda Penduduk

100%

99,25%

99,25%

Efektif

Belum
Tercapai

2015

3 Cakupan Penertiban
Kutipan Akta Kelahiran

90%

80,63%

89,59%

Efektif

Belum
Tercapai

2020

4

70%

97,5%

139,29%

Efektif

Tercapai

2020

5 Cakupan Penegakan
Perda dan Peraturan
Kepala Daerah di
Kabupaten/Kota

100%

27%

27%

Tidak
Efektif

Belum
Tercapai

2015

6 Cakupan Patroli Siaga
Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat

3x
patroli
dalam
sehari

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

1 orang
setiap RT

75%

75%

Cukup
Efektif

Belum
Tercapai

2014

Cakupan Penertiban
Kutipan Akta Kematian

7 Cakupan Rasio Petugas
Linmas di
Kabupaten/Kota
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Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah
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No
3

Target SPM

Jenis
Pelayanan
Dasar

Indikator

Penanggulangan 8 Cakupan Pelayanan
Bencana
Kebakaran di
Kebakaran
Kabupaten/Kota

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

80%

100%

125%

Sangat
Efektif

Tercapai

2015

75%

100%

133%

Sangat
Efektif

Tercapai

2015

10 Persentase Aparatur yang
Memenuhi Standar
Kualifikasi

85%

15%

18%

Tidak
Efektif

Tercapai

2015

11 Jumlah Mobil Pemadam
Kebakaran diatas 3000 5000 liter pada WMK
(Wilayah Manajemen
Kebakaran)

90%

100%

111%

Sangat
Efektif

Tercapai

2015

9 Tingkat Waktu Tanggap
(Respon Time Rate)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat dilihat
untuk tingkat efektifitas dan ketercapaian SPM pada masing –
masing Indikator. Untuk tingkat efektifitas secara umum 27%
indikator sangat efektif, 46% indikator efektif, 9% cukup efektif dan
18% tidak efektif sedangkan dari tingkat pencapaian SPM pada
bidang pemerintahan dalam negeri 64% indikator tercapai dan 36%
belum tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah
ini.

Gambar 4.30
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kota Balikpapan
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 Permasalahan dan solusi SPM Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri Kota Balikpapan
1. Lemahnya pemahaman Terkait Penerapan SPM.
Pemahaman terhadap SPM bagi aparatur masih dapat
dikatakan kurang sehingga implementasi terhadap pencapaian
SPM berjalan kurang optimal, hal ini didasarkan terhadap
indikator yang ada di dalam SPM tidak tercantum dalam
dokumen

perencanaan

sehingga

kedepannya

dibutuhkan

integrasi indikator SPM masuk kedalam dokumen perencanaan
daerah.
2. Keterbatasan Personil
Dalam

pelaksanaan

ketugasannya

terutama

terkait

kebencanaan dan ketertiban umum diharapkan personil yang
mampu dan cakap dalam pelaksanaan tugasnya, saat ini untuk
personil yang memiliki kapasitas sesuai dengan standar masih
minim sehingga kedepannya diharapkan dapat meningkatkan
kualitas dan kuantitas personil yang ada di Satpol PP dan BPBD
Kota Balikpapan.

4.5. Olahan Data Primer
4.5.1. Opini Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Dasar
Selain data sekunder yang telah diurai pada analisis sebelumnya,
data Primer juga mutlak menjadi kerangka acuan untuk memotret. Analisis
data Primer mengetengahkan berbagai opini dari masyarakat terkait
dengan pelayanan dasar yang mereka terima. Sehingga kemudian dapat
diketahui tingkat efektifitas pelayanan tersebut kepada masyarakat dan
berbagai problem di lapangan. Sebab pelayanan yang prima merupakan
salah satu pondasi bagi upaya menciptakan tingkat kesejahteraan
masyarakt secara terus menerus. Berikut beberapa tingkat opini kepuasan
masyarakat terkait dengan pelayanan dasar di Kota Balikpapan.
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4.5.1.1. Bidang Kesehatan
Bidang Kesehatan merupakan salah satu aspek yang diatur dan
diurus oleh pemerintah daerah, yang pada awalnya bersifat top-down (dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah) sekarang menjadi bottom-up (dari
pemerintah daerah ke pemerintah pusat). Otonomi daerah bidang
kesehatan memberikan kesempatan yang banyak kepada pemerintah
untuk mengeksplorasi kemampuan daerah dari berbagai aspek, mulai dari
komitmen pemimpin dan masyarakat untuk membangun kesehatan,
sistem kesehatan daerah, manajemen kesehatan daerah, dana, sarana, dan
prasarana yang memadai, sehingga diharapkan kesehatan masyarakat di
daerah menjadi lebih baik dan tinggi.
Beberapa unsur dari dunia kesehatan di Kota Balikpapan adalah
aspek jumlah pemeriksaan kandungan. Berdasarkan survei

dapat

dijelaskan sebagai berikut;
1. Opini Masyarakat Terkait Pemeriksaan Kandungan Ibu Hamil
Pertanyaan yang diberikan pada kesempatan ini untuk
menggali tingkat keaktifan ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan
kandungan. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan dalam
pemeriksaan kandungan yang dilakukan ibu hamil, 53% yang lebih
dari 4 kali melaksanaan pemeriksaan kandungan dan 17% yang
melaksanakan pemeriksaan kandungan,sebesar 9% melakukan
pemeriksaan sebanyak 3 kali serta yang pemeriksaan kandungan
kurang dari 2x sebanyak 17%. Dan yang tidak menjawab 4%.
Hasil
masyarakat

survei

ini

khususnya

menggambarkan
ibu

hamil

tingkat
untuk

pemahaman
memeriksakan

kandungannya secara berkala ke klinik ataupun bidan telah baik.
Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 4.31
Opini Masyarakat Terkait Pemeriksaan Kandungan

2. Opini Masyarakat Terkait Ketrampilan Bidan/Dokter Kandungan
Dalam SPM bidang kesehatan, ketrampilan tenaga kesehatan
menjadi point penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap ibu
hamil. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan maka diperoleh
jawaban sebagai berikut; 82% menjawab bahwa bidan/dokter
kandungan sangat terampil, 14% menjawab sedikit terampil, 1%
kurang terampil dan tidak ada yang menjawab tidak terampil dan 3%
tidak menjawab.
Dari sini dapat disimpulkan jawaban sangat baik karena 82%
atau mayoritas responden menyebutkan bahwa bidan/dokter
kandungan sangat terampil. Hanya sedikit yang menjawab sedikit
terampil bahkan kurang terampil.

Gambar 4.32
Opini Masyarakat Terkait Ketrampilan Bidan/Dokter Kandungan
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3. Opini Masyarakat Terhadap Pelayanan Selama Nifas
Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca
persalinan pada proses persalinan, salah satu indkator SPM bidang
kesehatan yang dilaksanakan adalah pelayanan selama nifas,
Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas
sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan s.d 3 hari; pada
minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian Vitamin A
2 kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan.
Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Terkait dengan
pertanyaan pelayanan nifas yang mendapatkan pelayanan oleh
petugas maka diperoleh hasil sebanyak 37% menjawab tidak pernah,
29% kadang-kadang mendapat pelayanan, 21% sering mendapatkan
pelayanan, 5% tidak tahu dan 8% tidak menjawab.
Dari hasil jawaban yang didapatkan tersebut mayoritas
responden yang tidak pernah mendapatkan pelayanan karena
memang mereka tidak memeriksakan atau konsultasi dengan
bidan/dokter

kandungan

disebabkan

karena

malu

dengan

kondisinya yang sedang nifas. Hal ini terungkap dari wawancara
dengan ibu yang telah melakukan persalinan.

Gambar 4.33
Opini Masyarakat Terhadap Pelayanan Selama Nifas
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4. Opini Masyarakat Terkait Pemeriksaan Bayi Setelah Lahir
Indikator selanjutnya yang dilakukan pengambilan opini
terhadap pemeriksaan bayi setelah lahir, maka didapatkan jawaban
sebagai berikut, yaitu 58% responden menjawab lebih dari 4 kali
memeriksakan bayinya setelah lahir, 17%

menjawab 4 kali

memeriksakan bayinya, yang memeriksakan 3 kali 6%, 13 %
menjawab hanya kurang dari 2 kali dan yang tidak menjawab 6%.
Dari jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat
kesadaran memeriksakan bayi juga sudah tinggi untuk Kota
Balikpapan. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.34
Opini Masyarakat Terkait Pemeriksaan Bayi Setelah Lahir

5. Opini Masyarakat
Posyandu

Terhadap

Pemeriksaan

Balitadibawa

Ke

Kadangkakala tingkat pemeriksaan bayi selalu berbanding
lurus dengan tingkat pemeriksaan atau tes balita ke posyandu.
Berdasarkan hasil survey dapat dijelaskan tingkat partisipasi
masyarakat dapat dijelaskan sesuai dengan gambar 4.35 sebagai
berikut;
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Gambar 4.35
Opini Masyarakat Terhadap
Pemeriksaan Balita dibawa Ke Posyandu

Terkait tentang anak balita yangdibawa ke Posyandu maka
diperoleh data sebagai berikut; 45% responden pernah membawa
anak balitanya ke Posyandu. Sedangkan 28% pernah membawa
anaknya ke Posyandu sebanyak kurang dari 8 kali, 13% menjawab
pernah membawa anaknya 8 kali, 10% menjawab tidak pernah dan
4% tidak menjawab. Dari jawaban di atas maka dapat disimpulkan
bahwa mayoritas responden pernah membawa anaknya lebih dari 8x
ke Posyandu.

6. Opini
Masyarakat
Terhadap
Pemeriksaan Kehamilan.

Sosialisasi

PetugasTerkait

Kemudian dalam aspek sosialisasi dari puskesmas terkait
dengan pemeriksaan kehamilan, dapat dijelaskan berdasarkan
gambar di bawah ini;
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Gambar 4.36
Opini Masyarakat Terhadap Sosialisasi Petugas
Terkait Pemeriksaan Kehamilan

Pada pertanyaan ini, Mayoritas responden menjawab sering
yaitu sebanyak 34%, kadang-kadang sebanyak 33%, tidak pernah
sebanyak 13%, 18% responden menjawab tidak tahu dan 2% tidak
menjawab.
Dari hasil jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa petugas
Puskesmas memang secara aktif memberikan sosialisasi tentang
pelaksanaan pemeriksaan kehamilan atau bisa disebut sebagai
sering. Hal ini mengindikasikan proses yang dilaksanakan oleh dinas
kesehatan melalui unit pelayanannya puskesmas dapat berjalan
dengan baik.
7. Opini Masyarakat Terhadap Sosialisasi Kader Posyandu Terkait
Pemeriksaan Kehamilan
Posyandu
masyarakat

sebagai

dapat

pusat

sekaligus

kegiatan

memperoleh

masyarakat,
pelayanan

dimana
KB

dan

kesehatan. Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat, dimana
masyarakat dapat sekaligus pelayanan profesional oleh petugas
sektor, serta non-profesional (oleh kader) dan diselenggarakan atas
usaha masyarakat sendiri. Posyandu dapat dikembangkan dari pos
pengembangan balita pos imunisasi, pos KB, pos kesehatan.
Pelayanan yang diberikan posyandu meliputi: KB, KIA, gizi imunisasi,
dan penanggulangan diare serta kegiatan sektor lain.
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Untuk

melihat

seberapa

besar

peran

posyandu

dalam

melaksanakan perannya terhadap pemeriksaan kandungan 43 %
menjawab sering mendapatkan sosialisasi dari kader posyandu, 32%
menyatakan kadang – kadang, 9% menjawab tidak pernah, ada 1%
yang tidak menjawab dan 15% menjawab tidak tahu, secara lengkap
dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.37
Opini Masyarakat Terhadap Sosialisasi Kader Posyandu
Terkait Pemeriksaan Kehamilan

8. Opini Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di Fasilitas
Negeri
Aspek pelayanan kesehatan yang didapatkan di fasilitas
kesehatan milik pemerintah daerah (Puskesmas, RSKIA Sayang Ibu,
RSUD Balikpapan) juga menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan.
Berikut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 4.38
Opini Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan
di Fasilitas Negeri

Bahwa para responden yang mendapat pelayanan kesehatan
dari fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah yang meliputi
Puskesmas, RSKIA Sayang Ibu dan RSUD Balikpapan, mayoritas
sudah cukup puas. Yaitu sebanyak 64%. Untuk yang puas 13%;
kurang puas 16%, tidak puas 7% dan tidak ada yang tidak
menjawab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fasilitasfasilitas kesehatan yang disebutkan di atas telah memberikan
pelayanan

kesehatan

yang

baik

kepada

masyarakat

yang

memerlukannya.

9. Opini Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di Fasilitas
Swasta
Pelayanan kesehatan yang didapatkan di fasilitas kesehatan
milik Swasta juga berhasil diperoleh digunakan untuk menguji
sejauh mana proses pelayanan yang dilaksanakan oleh unit
pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh swasta, berikut secara
lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 4.39
Opini Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan
di Fasilitas Swasta

Untuk persoalan tentang bagaimana pelayanan kesehatan
yang anda dapatkan di fasilitas kesehatan milik Swasta, maka
diperoleh hasil jawaban sebagai berikut: 60% menjawab cukup puas;
puas 26%; kurang puas 10%; tidak puas 2% dan tidak menjawab 2%.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh fasilitas kesehatan milik swasta ternyata juga cukup
bagus.

4.5.1.2. Bidang Pendidikan
Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, memberi dampak
terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu memberruang
gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan
strategi kompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang
berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpegang secara
signifikan dengan pembangunan pendidikan.
Untuk mengukur tingkat pendidikan, maka jarak tepat tinggal
dengan sekolah menjadi persoalan yang cukup mendasar. Untuk jarak SD
terdekat dari tempat tinggal dapat diperoleh data sebagai berikut;
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1. Opini Masyarakat Terkait Jarak SD
Jarak fasilitas pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) dengan
pemukiman yang ada disekitar sekolah tersebut, secara lengkap
dapat dilihat pada gambar dibawah ini;

Gambar 4.40
Opini Masyarakat Terkait Jarak SD

Dari survei yang dilaksanakan terkait jarak SD yang ada di
Kota Balikpapan yaitu 55% menjawab jarak SD terdekat dengan
tempat tinggalnya adalah kurang dari 3 km, yang menjawab 3 km
sebanyak 9%,yang menjawab lebih dari 3 km 27%, yang menjawab
lebih dari 5 km sebanyak 6% dan 3% tidak menjawab.
Merujuk hasil survei tersebut dapat disimpulkan mayoritas
responden bertempat tinggal kurang dari 3 km dari jarak SD terdekat
di wilayahnya. Dari hal tersebut, ketersediaan fasilitas SD telah
sesuai dengan SPM yang ada.

2. Opini Masyarakat Terkait Jarak SMP
Indikator SPM bidang pendidikan terkait jarak SMP dengan
pemukiman pada tingkat SMP hampir sama dengan yang tingkat SD,
Untuk

persoalan

ini

didapatkan

jawaban

bahwa

mayoritas

responden menjawab jaraknya Kurang dari 6 km; kemudian yang
menjawab 6 km sebanyak 6%; yang menjawab kurang dari 6 km
sebanyak 23%; yang menjawab jaraknya 7 km sebanyak 7% dan 3%
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tidak menjawab. Dari sini dapat disimpulkan bahwa responden
memang mayoritas berada di lokasi yang Kurang

dari

6

km

jaraknya dengan SMP terdekat. Berdasarkan hasil tersebut jarak
SMP dengan pemukiman sudah sesuai dengan SPM.

Gambar 4.41
Opini Masyarakat Terkait Jarak SMP

3. Opini Masyarakat Terkait Penyedian Sekolah Terhadap Buku
Teks Pelajaran
Dari sisi penyedian buku teks pelajaran mata pelajaran yaitu
buku Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS untuk siswa SD
dapat dijabarkan dengan gambar sebagai berikut;

Gambar 4.42
Opini Masyarakat Terkait Penyedian Sekolah Terhadap
Buku Teks Pelajaran
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Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan, responden yang
menjawab semua buku teks tersedia sebanyak 80%, yang menjawab
hanya 3 macam buku yang tersedia sebanyak 7%, yang menjawab
tersedia 2 jenis buku sebanyak 1%; yang menjawab tersedia 1 jenis
buku sebanyak 4% dan tidak menjawab sebanyak 8%. Dari jawaban
diatas dapat disimpulkan bahwa memang pihak sekolah telah
menyediakan berbagai macam jenis buku teks SD yang terdiri dari :
Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS.

4. Opini Masyarakat Terkait penyedian sekolah terhadap buku teks
pelajaran SMP
Pada saat yang sama untuk penyediakan buku teks pelajaran
untuk SMP dapat dilahat sebagai berikut.

Gambar 4.43
Opini Masyarakat Terkait Penyedian Sekolah Terhadap
Buku Teks Pelajaran SMP
Untuk pertanyaan terkait dengan ketersediaan buku teks
pelajaran untuk SMP maka diperoleh jawaban sebagai berikut.
Untuk mayoritas responden 47% menjawab bahwa semua jenis buku
sudah lengkap; yang menjawab buku teks kurang lengkap 19%; yang
menjawab buku teks tidak lengkap 4%, sedang yang menjawab
ketersediaan buku teks tidak ada 7%. Ada 23% responden tidak
menjawab.
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Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak
SMP memang sudah menyediakan buku dalam berbagai jenis.
Dengan demikian akan memudahkan siswa dalam belajar karena
ketersediaan buku-buku teks pelajaran lengkap.

5. Opini Masyarakat Terkait Guru Menyampaikan Laporan Hasil
Evaluasi
Salah satu tugas dari guru adalah melakukan evaluasi dan
melaporkan hasil evaluasinya, dalam SPM bidang pendidikan dasar
hal tersebut. Untuk persoalan tersebut, maka diperoleh hasil
jawaban

sebagai

menyampaikan

berikut.

hasil

49%

evaluasi

responden
mata

menjawab

pelajaran;

28%

selalu
sering

menyampaikan hasil evaluasi mata pelajaran; 12% menjawab
kadang-kadang menyampaikan hasil evaluasi mata pelajaran; 4%
menjawab tidak pernah menyampaikan hasil evaluasi mata pelajaran
dan 7% responden tidak menjawab. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa meskipun 49% responden menjawab selalu
mendapat laporan hasil evaluasi mata pelajaran tetapi ada juga yang
mengatakan 4% tidak pernah menerima laporan hasil evaluasi mata
pelajaran. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.44
Opini Masyarakat Terkait Guru
Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi
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Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa guru telah
melaksanakan SPM bidang pendidikan dasar dalam hal ini indikator
diatas, evaluasi yang dilakukan guru merupakan satu kesatuan
dalam proses pelaksanaan pembelajaran untuk dapat melihat
kualitas pendidikan yang dilaksanakan.

6. Opini Masyarakat Terkait Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan
Pendidikan
Sementara itu dari sisi tingkat tingkat kepuasan terhadap
pelayanan pendidikan yang diberikan saat ini diperoleh data
sebagaimana berikut;

Gambar 4.45
Opini Masyarakat Terkait Tingkat Kepuasan
Terhadap Pelayanan Pendidikan
Untuk pertanyaan tentang tingkat

kepuasan pelayanan

pendidikan yang diberikan saat ini maka diperoleh jawaban sebagai
berikut. 27% responden menjawab puas; 55% responden menjawab
cukup puas; 9% responden menjawab kurang puas; 3% responden
menjawab tidak puas dan 6% responden tidak menjawab. Dengan
demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepuasan
pelayanan pendidikan sudah bagus, terbukti 27% responden puas
dan 55% responden cukup puas.
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4.5.1.3. Bidang KB dan KS
Pada pasal 14 UU Pemerintahan Daerah yang baru (UU 32/2004)
disebutkan bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan kesehatan dari
pusat ke daerah dilakukan sejak otda dengan terbitnya UU 22/1999.
Dalam UU pemerintahan daerah yang lama, hal 945 itu disebutkan pada
pasal 11 bahwa di antara kewenangan yang dilimpahkan ke daerah adalah
kewenangan kesehatan, termasuk program KB.
1. Opini Masyarakat Terkait Keberadaan Pasangan Usia Subur
Pada konteks yang lain, dalam aspek keberadaan pasangan usia
subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun dapat diperoleh data
sebagai berikut;

Gambar 4.46
Opini Masyarakat Terkait
Keberadaan Pasangan Usia Subur

Untuk persoalan ini maka hasil jawaban adalah 52%
responden menjawab bahwa sudah tidak ada Pasangan Usia Subur
(PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun. Yang menjawab hanya
sedikit PUS yangistrinya masih dibawah usia 20 tahun hanya 33%;
yang menjawab masih ada banyak PUS yang istrinya dibawah usia
20 ada 8%; yang menjawab semua tidak ada (0%) dan yang tidak
menjawab ada 7%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk
Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 hanya ada
8% dan ini termasuk kecil disbanding angka keseluruhan.
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2. Opini Masyarakat Terkait Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
Kemudian dalam konteks yang lain, penyediaan alat dan obat
kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat yang sudah
tercukupi sebagai berikut.

Gambar 4.47
Opini Masyarakat Terkait
Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi

Untuk persoalan tentang ini hasilnya diperoleh bahwa ternyata
mayoritas responden tidak tahu tentang ketersediaan alat dan obat
kontrasepsi

untuk

memenuhi

permintaan

masyarakat

yaitu

sebanyak 43%. Akan tetapi di sisi lain 36% responden mengatakan
bahwa ketersediaan sudah sangat cukup; ada 10% responden yang
mengatakan belum tercukupi, 7% responden mengatakan kurang
sedikit dan 4% responden tidak menjawab. Dengan demikian
kesimpulannya banyak responden yang tidak peduli dengan
pengetahuan tentang ketersediaan alat dan obat kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan masyarakat.
Dalam penyediaan alat kontrasepsi, dilaksanakan oleh 3 pihak
yaitu dari dana APBN, APBD dan pihak swasta. Di Kota Balikpapan
sendiri ketersediaan alat kontrasepsi telah mencukupi tetapi
kebanyakan akseptor KB mayoritas melakukan KB secara mandiri
dengan mendatangi klinik atau RS swasta mengingat pilihan alat KB
yang diberikan beragam dan tenaga pelaksananya yang terampil.
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3. Opini Masyarakat Terkait Petugas Puskesmas Atau Posyandu
Yang Selalu Memberikan Penyuluhan Terkait KB
Di sisi yang lain, petugas puskesmas atau posyandu yang
selalu memberikan penyuluhan terkait KB sebeagai berikut;

Gambar 4.48
Opini Masyarakat Terkait
Petugas Puskesmas Atau Posyandu Yang Selalu Memberikan
Penyuluhan Terkait KB

Untuk pertanyaan tentang petugas Puskesmas atau Posyandu
yang selalu memberikan penyuluhan terkait KB maka jawaban
responden adalah sebagai berikut : yang menjawab sering sebanyak
21%; mayoritas responden yaitu sebanyak 38% menjawab kadangkadang; 9% menjawab tidak pernah; 27% responden menjawab tidak
tahu dan 5% tidak menjawab. Dengan demikian dapat kita ketahui
bahwa petugas Puskesmas dan Posyandu sudah cukup baik
memberikan penyuluhan terkait KB kepada masyarakat.
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4.5.1.4. Bidang Perumahan
Bidang perumahan, merupakan sektor yang sangat strategis, karena
hal itu terkait langsung dengan sektor kebutuhan masyarakat yang paling
dasar. Sektor perumahan merupakan plakat yang menjadi tumpuan
pembangunan sebuah daerah.
1. Opini Masyarakat Terkait Rumah Layak Huni Yang Tersedia
Dapat Dijangkau Masyarakat
Tingkat perumahan yang representatif setidaknya dapat
ditandai dengan rumah layak huni yang tersedia yang dapat
dijangkau oleh masyarakat. Berdasarkan ini, hasil survei tersebut
dapat jelaskan sebagai berikut;

Gambar 4.49
Opini Masyarakat Terkait
Rumah Layak Huni Yang Tersedia Dapat Dijangkau Masyarakat

Untuk persoalanyang terkait dengan apakah harga rumah
layak huni yang tersedia dapat dijangkau masyarakat, diperoleh
jawaban sebagai berikut : 36% responden yang merupakan mayoritas
mengatakan bahwa sebagian besar harga rumah layak huni
terjangkau;

25%

responden

mengatakan

terjangkau;

31%

mengatakan kurang terjangkau; 6% responden menyebut tidak
terjangkau dan ada 2% yang tidak menjawab. Dari jawaban tersebut
diatas dapat disimpulkan bahwa memang harga rumah layak huni
yang tersedia dapat dijangkau masyarakat untuk dibeli.
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2. Opini Masyarakat Terkait Ketersediaan Jalan, Drainase, Sanitasi,
Air Bersih dan Listrik Yang Memadai dan Layak.
Dalam aspek ketersediaan jalan, drainase, sanitasi, air bersih
dan listrik yang memadai dan layak dapat jelaskan pada grafik
sebagai berikut;

Gambar 4.50
Opini Masyarakat Terkait
Ketersediaan Jalan, Drainase, Sanitasi, Air Bersih dan Listrik
Yang Memadai dan Layak

Dari persoalan diatas maka diperoleh jawaban sebagai berikut:
71% responden yang merupakan mayoritas menjawab bahwa
ketersediaan jalan, drainase, sanitasi, air bersih dan listrik yang
memadai ada dan layak. Sedangkan 24% responden menjawab ada
tetapi tidak layak; 1% responden menjawab tidak ada; 3% responden
menjawab tidak tahu dan 1% tidak menjawab. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ketersediaan jalan, drainase,
sanitasi, air bersih dan listrik sudah ada secara memadai dan layak.
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4.5.1.5. Bidang Ketahanan Pangan
Pembangunan ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari
otonomi daerah. Kedua hal ini sangat diperlukan untuk menunjang
keberadaan pangan sampai ketingkat rumah tangga masyarakat. Dalam
era otonomi daerah peranan daerah otonom sangat penting untuk
meningkatkan stok pangan lokal. Daerah otonom harus mampu untuk
menyediakan stok pangan yang cukup bagi seluruh rakyatnya.
1. Opini Masyarakat Terkait Pasokan Harga dan Sembako
Terkait

pasokan

harga

dan

sembako

indeks

persepsi

masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut;
Tidak
Menjawab
3%

Selalu
6%

Sering
10%

Tidak
Pernah
50%

Jarang
31%

Gambar 4.51
Opini Masyarakat Terkait Pasokan Harga dan Sembako

Untuk persoalan tersebut maka diperoleh hasil jawaban
sebagai berikut: 50% responden bahwa mereka tidak pernah
mendapatkan informasi terkait pasokan dan harga sembako; 31%
mengatakan

bahwa

jarang

mendapatkan

informasi

tersebut.

Kemudian 10% responden mengatakan sering; 6% responden
menjawab selalu mendapatkan informasi dan tidak menjawab 3%.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemungkinan
sosialisasi tentang informasi yang terkait dengan pasokan dan harga
sembako tidak dilakukan dengan baik oleh instansi terkait. Karena
masih banyak masyarakat yang tidak tahu dengan mengatakan tidak
pernah.
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2. Opini Masyarakat Terkait Kerawanan Pangan di Kota Balikpapan
Selain persoalan tersebut, maka problem kerawanan pangan
juga menjadi problem getas. Berikut persepsi mayarakat terkait
tingkat kerawanan pangan di Kota Balikpapan

Gambar 4.52
Opini Masyarakat Terkait
Kerawanan Pangan di Kota Balikpapan

Dari hasil survei ditemukan bahwa bahwa 80% responden
menjawab tidak pernah terjadi rawan pangan; 12% responden
menjawab jarang; pernah terjadi rawan pangan dijawab oleh 4%
responden; 1% responden menjawab selalu terjadi rawan pangan dan
tidak menjawab 3%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa meskipun
80% responden mengatakan tidak pernah terjadi rawan pangan.
Tetapi pernah terjadi kerawanan pangan dan yang mengatakan
selalu terjadi rawan pangan itu hanya 1% jadi tidak ada artinya.

3. Opini Masyarakat Terkait Stabilitas Harga Sembako (Pangan) di
Kota Balikpapan
Dari sisi stabilitas harga sembako (pangan) di Kota Balikpapan
hasil persepsi masyarakat maka diperoleh hasil jawaban sebagai
berikut, 51% responden menjawab kurang stabil, 25% responden
menjawab cukup stabil, 19% responden menjawab tidak stabil, 4%
responden menjawab stabil dan 1% responden tidak menjawab. Dari
sini dapat disimpulkan bahwa harga sembako (pangan) di kota
Balikpapan boleh dibilang kurang atau belum stabil.
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Gambar 4.53
Opini Masyarakat Terkait
Stabilitas Harga Sembako (Pangan) di Kota Balikpapan

4. Opini Masyarakat Terkait Penganekaragaman Pangan di Kota
Balikpapan
Di sisi yang lain, sosialisasi terkait penganekaragaman pangan
persepsi masyarakt juga tidak kalah pentingnya.

Gambar 4.54
Opini Masyarakat Terkait
Penganekaragaman Pangan di Kota Balikpapan

Dari persoalan tentang sosialisasi yang pernah dilakukan
pemerintah terkait penganekaragaman pangan maka diperoleh
jawaban sebagai berikut. 47% responden menjawab tidak tahu; 39%
responden menjawab tidak pernah; 11% responden menjawab
kadang-kadang; yang menjawab sering ada 1% dan 2% tidak
menjawab. Dari jawaban tersebut dapat

disimpulkan bahwa

mayoritas responden terkesan tidak peduli karena tidak tahu.
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4.5.1.6. Bidang Penanaman Modal
Penanaman modal merupakan suatu upaya mengelola uang dengan
caramenyisihkansebagian dari uang tersebut untuk ditanam pada bidangbidang tertentu dengan harapan mendapat keuntungan di masa datang.
Disamping itu Investasimerupakan suatu penggunaan proses penguatan
perekonomian daerah, karena itu dalam rangka kebijakan ekonominnya
beberapa negara berusaha keras un meningkatkan investasinya.
1. Opini Masyarakat Terkait Informasi Pemerintah Dalam Memberi
Peluang Usaha Sektor/Bidang Unggulan
Terkati dengan hal itu maka, pemerintah menyediakan
informasi

peluang

usaha

sektor/bidang

unggulan.

Kemudian

bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan hal tersebut.

Gambar 4.55
Opini Masyarakat Terkait Informasi Pemerintah
Dalam Memberi Peluang Usaha Sektor/Bidang Unggulan

Terkait dengan persoalan tentang informasi pemerintah dalam
memberi peluang usaha sector/bidang unggulan maka hasilnya
adalah: 52% responden menjawab tidak tahu; 22% responden tidak
pernah ; 12% responden menjawab kadang-kadang; 5% responden
menjawab sering dan 3% responden tidak menjawab. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa kemungkinan informasi yang
disampaikan pemerintah tidak sampai di level bawah sehingga
banyak responden yang tidak tahu
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2. Opini Masyarakat Terkait Fasilitasi Kerjasama Kemitraan UMKM
dengan Pengusaha
Selain

itu

terkait

pemerintah

memfasilitasi

kerjasama

kemitraan UMKM dengan pengusaha jawaban masyrakat sebagai
berikut;

Gambar 4.56
Opini Masyarakat Terkait Fasilitasi
Kerjasama Kemitraan UMKM dengan Pengusaha

Terkait persoalan di atas maka jawaban yang masuk adalah:
64% responden menjawab tidak tahu; 19% responden menjawab
kadang-kadang;

7%

responden

menjawab

tidak

pernah;

6%

responden menjawab sering dan 4% responden tidak menjawab.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fasilitasi kerjasama
kemitraan antaraUMKM dengan swasta yang diberikan pemerintah
selama ini banyak tidak diketahui oleh pelaku usaha.

3. Opini Masyarakat Terkait Promosi Peluang Penanaman Modal
Pada saat yang bersamaan upaya pemerintah menyediakan
promosi peluang penanaman modal juga menjadi sektor yang penting
untuk dikaji, berikut persepsi masyarakat terkait dengan hal
tersebut;
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Gambar 4.57
Opini Masyarakat Terkait
Promosi Peluang Penanaman Modal

Pertanyaan tentang promosi peluang penanaman modal
mendapat jawaban masuk sebanyak 61% responden tidak tahu. 16%
responden menjawab tidak pernah; 15% responden menjawab
kadang-kadang; 4% responden menjawab sering dan 4% responden
tidak menjawab. Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa
promosi peluang penanaman modal yang diberikan pemerintah
kurang disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga
banyak pihak masyarakat yang tidak tahu akan adanya promosi
tersebut.

4. Opini Masyarakat Terkait Bimbingan Terhadap Pelaksanaan
Kegiatan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan Dunia Usaha
Selain dari pada itu, terkaitbimbingan terhadap pelaksanaan
Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dan dunia usaha
dapat dilihat sebagai berikut;
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Gambar 4.58
Opini Masyarakat Terkait Bimbingan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan
Penanaman Modal kepada Masyarakat dan Dunia Usaha
Untuk pertanyaan apakah pemerintah mengadakan bimbingan
terhadap

pelaksanaan

Kegiatan

Penanaman

Modal

kepada

masyarakat dan dunia usaha maka diperoleh hasil jawaban 51%
responden menjawab tidak pernah; 17% responden menjawab
kadang-kadang; 11% responden menjawab pernah; 4% responden
menjawab sering mendapat pembinaan dan 17% responden tidak
menjawab. Dari jawaban diatas bisa disimpulkan bahwa meskipun
mayoritas responden menjawab tidak pernah mendapat bimbingan
terhadap

pelaksanaan

kegiatan

penanaman

modal

kepada

masyarakat dan dunia usaha tetapi ada 4% responden yang sering
mendapatkan pembinaan.

5. Opini Masyarakat Terkait Sosialisasi Kebijakan Penanaman
Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha
Sama halnya kepada dunia usaha, persepsi terkait dengan
program mengadakan sosialisasi kebijakan penanaman modal
kepada masyarakat dunia usaha dapat dilihat pada gambar sebagai
berikut;
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Gambar 4.59
Opini Masyarakat Terkait
Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada
Masyarakat Dunia Usaha

Untuk pertanyaan di atas maka diperoleh jawaban sebagai
berikut : 59% responden menjawab tidak tahu; 11% responden
menjawab tidak pernah; 17% menjawab kadang-kadang ; 3%
responden menjawab sering dan 10% responden tidak menjawab.
Dengan

demikian

upaya

pemerintah

mengadakan

sosialisasi

kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha belum
dilakukan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang tidak
tahu.

4.5.1.7. Bidang Pekerjaan Umum
Bidang pekerjaan umum, merupakan salah satu sektor yang cukup
strategis. Sebab bidang pekerjaan umum merupakan penyangga utama
pembangunan dan pengembangan sebuah wilayah. Maka beberapa
persepsi masyarakat terkait ini penting untuk diketengahkan.
1. Opini Masyarakat Terkait Kebutuhan Air Sehari – Hari
Untuk kebutuhan air sehari – hari tingkat persepsi masyarakat
dapat dijabarkan sebagai berikut;
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Gambar 4.60
Opini Masyarakat Terkait Kebutuhan Air Sehari – Hari

Terkait pertanyaan tentang ketersediaan air sehari-hari maka
diperoleh jawaban; 43% responden menjawab lancar, 43% responden
menjawab

kurang

lancar,8%

responden

menjawab

kadang-

kadang,4% responden menjawab tidak ada dan 2% responden tidak
menjawab. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa persediaan air
di satu sisi lancar tetapi di sisi yang lain tidak lancar atau malah
tidak tersedia air bersih (4%).

2. Opini Masyarakat Terkait Kondisi Jalan
Terkait dengan kondisi jalan, persepsi masyarakat dapat
dilihat sebagai berikut

Gambar 4.61
Opini Masyarakat Terkait Kondisi Jalan
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Terkait kondisi jalan yang ada di kota Balikpapan diperoleh
jawaban ada dan layak dijawab oleh 60% responden; 32% responden
menjawab ada dan tidak layak; yang menjawab tidak ada 0% ; yang
tidak tahu ada 7% responden dan 1% responden tidak menjawab.

3. Opini Masyarakat Terkait Pusat Kegiatan Di Kota Balikpapan
Yang Sudah Terhubung Dengan Jalan
Selain itu opini masyarakat terkait aspek pusat kegiatan di
Kota Balikpapan yang sudah terhubung dengan jalan sebagai
berikut:

Gambar 4.62
Opini Masyarakat Terkait Pusat Kegiatan
di Kota Balikpapan Yang Sudah Terhubung dengan Jalan

Dari pertanyaan diatas maka diperoleh jawaban sebagai
berikut: seluruh pusat kegiatan di Balikpapan sudah terhubung
dengan jalan dan kondisinya layak dijawab oleh 71% , 19% menjawab
sudah terhubung dengan jalan tetapi kondisi tidak layak, 5%
responden menjawab belum terhubung, 3% menjawab tidak tahu
dan 2% tidak menjawab.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya seluruh
kegiatan di kota Balikpapan sudah terhubung dengan jalan tetapi
belum semuannya dalam kondisi layak.
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4. Opini Masyarakat Terkait Pelayanan Akses Air Minum
Selain dari pada itu, dalam persepsi masyarakat terkait aspek
air minum sangat beragam.

Gambar 4.63
Opini Masyarakat Terkait Pelayanan Akses Air Minum

Terkait persoalan tentang akses air minum, masyarakat yang
dilakukan survey menganggap kondisi pelayanan air minum baik
sebesar 66%, ada tetapi kondisinya tidak baik sebanyak 15%, 12%
responden menjawab tidak ada, 5% responden menjawab tidak tahu
dan 2% responden tidak menjawab. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa sebenarnya mayoritas memang sudah ada akses
air minum dan kondisinya baik.

5. Opini Masyarakat Terkait Pengangkutan Sampah
Pengangkutan sampah di lingkungan

menjadi indikator

capaian SPM bidang pekerjaan umum, mengingat pelayanan ini
menjadi hal yang penting dalam menciptakan lingkungan yang
bersih dan sehat. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah
ini.
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Gambar 4.64
Opini Masyarakat Terkait Pengangkutan Sampah

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, pengangkutan
sampah yang dilakukan secara rutin 81% responden, 7% responden
menjawab tidak rutin, kadang-kadang 5% responden yang menjawab
dan 7% responden tidak tahu dan tidak ada responden yang tidak
menjawab. Dengan demikian terbukti bahwa pengangkutan sampah
telah dilakukan secara rutin.
Pengangkutan sampah rutin ini menjadi nilai penting bagi Kota
Balikpapan dalam penanganan persampahan yang ada. Dengan
terpilihnya Kota Balikpapan sebagai Kota Penerima Adipura Kencana
Tahun 2014 untuk kategori Kota Besar.

6. Opini Masyarakat Terkait Drainase Kota Balikpapan Sudah
Berfungsi dengan Baik Kota Balikpapan
Opini masyarakat Kota Balikpapan terhadap fungsi drainase
yang berfungsi dengan baik dengan tidak adanya genangan air
selama 30 menit dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 4.65
Opini Masyarakat Terkait
Drainase Kota Balikpapan Sudah Berfungsi dengan Baik
Kota Balikpapan

Dari pertanyaan ini diperoleh jawaban, ada dan kondisinya
baik 30%, ada tetapi kondisinya tidak baik dijawab oleh 29%
responden; sering tergenang dijawab oleh 18% responden; tidak tahu
18% respoden dan tidak menjawab 4%.
Dari sini dapat disimpulkanbahwa drainase kota Balikpapan
sudah berfungsi dengan baik meskipun masih ada yang menjawab
belum berfungsi dengan baik dan butuh perbaikan oleh masyarakat
mauoun Pemerintah Kota Balikpapan.

4.5.1.8. Bidang Perhubungan
Sektor perhubungan juga merupakan sektor strategis karena terkait
erat dengan mobilitas mayarakat.
1. Opini Masyarakat Terkait Penggunaan Angkutan Umum
Dari sisi penggunaan angkutan umum opini masyarakat Kota
Balikpapan sangat variatif, secara lengkap dapat dilihat pada gambar
dibawah ini,
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Gambar 4.66
Opini Masyarakat Terkait Penggunaan Angkutan Umum

Data tentang frekuensi penggunaan angkutan umum di atas
menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengakui hanya
kadang-kadang saja mempergunakan angkutan umum (46%).
Sementara responden yang sering menggunakan angkutan umum
hanya 23%. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa
penggunaan angkutan umum di Balikpapan relatif belum tinggi
frekuensinya.
2. Opini Masyarakat Terkait Kelayakan Angkutan Umum
Penggunaan angkutan umum oleh masyarakat didasarkan
faktor keamanan dan kenyamanannya, dalam hal ini faktor
kelayakan menjadi penting untuk dipenuhi, opini masyarakat terkait
akan hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.67
Opini Masyarakat Terkait Kelayakan Angkutan Umum
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Melihat

persebaran

jawaban

responden

di

atas

dapat

disimpulkan bahwa angutan umum yang ada di Kota Balikpapan
telah

memenuhi

standar

keselamatan,

terlihat

dari

jawaban

responden yang menganggap sangat memenuhi (4%) dan cukup
memenuhi (66%).

3. Opini Masyarakat Terkait Kelayakan Angkutan Umum
Faktor keselamatan dan kelayakan angkutan umum menjadi
hal penting dalam pelayanan yang dilaksanakan, survei yang
dilakukan untuk melihat opini masyarakat terkait pelayanan
angkutan umum, di Kota Balikpapan angkutan umum mayoritas
disediakan oleh pihak swasta. Berikut secara lengkap dapat dilihat
opini masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum Kota
Balikpapan.

Gambar 4.68
Opini Masyarakat Terkait Kelayakan Angkutan Umum
Terkait dengan pertanyaan tentang jalur trayek angkutan
umum yang melewati tempat tinggal warga, dapat disimpulkan
bahwa jalur trayek angkutan umum telah melalui lingkungan tempat
tinggal masyarakat Kota Balikpapan, meskipun dengan frekuensi
yang berbeda-beda, di mana responden yang mengatakan selalu
mencapai 37% dan kadang-kadang mencapai 31%.
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4. Opini Masyarakat Terkait Keberadaan Halte Angkutan Umum
Penyediaan halte untuk kenyamanan masyarakat menjadi
salah satu indikator SPM bidang perhubungan, dari hasil survei yang
dilaksanakan, menunjukkan bahwa keberadaan halte masih sangat
kurang

yang

terbaca

dari

jawaban

mayoritas

responden

menjawabyang menjawab tidak tersedia yang mencapai 51%.
Sementara itu hanya 17% yang menjawab adanya halte, dan 1%
menjawab ada dan banyak. Artinya dapat disimpulkan bahwa
mayoritas responden melihat bahwa ketersediaan halte angkutan
umum di Kota Balikpapan belum mencukupi. Secara lengkap dapat
dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.69
Opini Masyarakat Terkait Keberadaan Halte Angkutan Umum

5. Opini Masyarakat Terkait Pelayanan Angkutan Umum Sampai
Pelosok Kota
Akses angkutan umum yang menghubungkan daerah – daerah
terjauh diharapkan dapat menjamin kebutuhan masyarakat, dari
hasil survei ini didapatkan hasil bahwa angkutan umum yang ada di
Kota Balikpapantelah menjangkau kawasan-kawasan pelosok di
Kota Balikpapan yang terlihat dari distribusi jawaban responden
yang menjawab semua yang mencapai 15% dan 33% responden
menjawab hampir semua.
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Gambar 4.70
Opini Masyarakat Terkait
Pelayanan Angkutan Umum Sampai Pelosok Kota

6. Opini Masyarakat Terkait Fasilitas Perlengkapan Jalan (rambu,
marka,dan guadrill) yang Sudah Memadai dan Layak
Guna menunjang faktor keselamatan pengguna jalan raya,
sesuai indikator SPM bidang perhubungan, setiap jalan harus
dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guadrill)
yang sudah memadai dan layak, menurut hasil survei yang
dilakukan, opini masyarakat terkait hal ini bahwa di Kota Balikpapan
sudah terdapat fasilitas-fasilitas perlengkapan jalan yang memadai
dan layak, yang terbaca dari jawaban responden sebesar 68%
mengakui tentang sudah memadainya dan layaknya fasilitas
perlengkapan jalan.

Gambar 4.71
Opini Masyarakat Terkait Fasilitas Perlengkapan Jalan
(rambu, marka,dan guadrill) yang Sudah Memadai dan Layak
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7. Opini Masyarakat Terkait Fasilitas Penerangan Jalan Umum
(PJU)
Dari sisi fasilitas penerangan jalan umum (PJU) opini
masyarakat menyatakan bahwa fasilitas penerangan jalan umum di
Kota Balikpapan sudah ada dan dalam kondisi layak, yang terbaca
dari mayoritas jawaban responden yang mencapai 58%. Hanya 30%
responden yang menjawab bahwa meskipun penerangan jalan umum
ada, tetapi kondisinya tidak layak.

Gambar 4.72
Opini Masyarakat Terkait
Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU)

8. Opini Masyarakat Terkait Fasilitas Penyeberangan Laut
Dalam

konteks

moda

transportasi

penggunaan

fasilitas

penyeberangan

laut

penyeberangan
dari

dan

ke

laut,
Kota

Balikpapan opini masyarakat cukup variatif.
Dari jawaban responden tentang fasilitas penyeberangan laut
dari dan ke kota Balikpapan

dapat

disimpulkan

bahwa

kapal

penyeberangan yang ada telah memenuhi standar keselamatan yang
terbaca dari jawaban terbanyak 50%. Namun demikian terdapat
jawaban bahwa 22% responden mengatakan bahwa kondisi kapal
tersebut tidak layak. Secara lengkap jawaban responden dapat
dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 4.73
Opini Masyarakat Terkait
Fasilitas Penyeberangan Laut

9. Opini Masyarakat Terkait Penyeberangan Yang Diawaki Oleh
Petugas yang Terampil dan Berpengalaman
Terkait dengan kapal penyeberangan yang diawaki oleh
petugas yang terampil dan berpengalaman persepsi masyarakat
sebagai berikut.

Gambar 4.74
Opini Masyarakat Terkait Penyeberangan Yang Diawaki
Oleh Petugas Yang Terampil dan Berpengalaman

Kapal penyeberangan di Kota Balikpapan telah diawaki oleh
petugas yang terampil dan berpengalaman yang terbaca dari
mayoritas jawaban responden yang mengatakan bahwa semua kapal
telah diawaki oleh petugas yang terampil dan berpengalaman 33%
dan jawaban responden yang menjawab bahwa sebagian besar di
antara kapal-kapal yang ada telah diawaki oleh petugas yang
terampil dan berpengalaman.
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4.5.1.9. Bidang Ketenagakerjaan
Bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang menonjol
khususnya di era otonomi daearah. Aspek ketenagakerjaan yang paling
menonjol adalah aspek keterserapan tenaga kerja.
1. Opini Masyarakat Terkait Keikutsertaan Mengikuti Pelatihan
Keterampilan yangdiselenggarakan oleh Pemerintah
Pada titik ini opini masyarakat terkait keikutseraan mengikuti
pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota
Balikpapan sebagai berikut.

Gambar 4.75
Opini Masyarakat Terkait Pelatihan Keterampilan
yang Diselenggarakan oleh Pemerintah

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa para
pencari kerja belum pernah mendapat pelatihan keterampilan dari
Pemerintah Kota Balikpapan, yang terbaca dari mayoritas jawaban
responden yang mencapai 77%. Penyelenggaraan pelatihan yang
dilaksanakan hendaknya dapat tersosialisasi dengan baik terutama
bagi pencari kerja yang ada di Kota Balikpapan. Peran BLK menjadi
penting untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil.
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2. Opini Masyarakat Terkait Pelatihan
Diselenggarakan oleh Pemerintah

Kewirausahaan

yang

Kemudian pada konteks yang lain, opini masyarakat terkait
pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Kota Balikpapan beberapa masyarakat mempersepsikan bahwa
pemerintah

kota

Balikpapan

belum

memberikan

pelatihan

kewirausahaan secara optimal, mayoritas jawaban yang diberikan
oleh masyarakat tidak pernah (78%). Secara lengkap dapat dilihat
pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.76
Opini Masyarakat Terkait
Pelatihan Kewirausahaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah

3. Opini Masyarakat
perusahaan

Terkait

problem

perselisihan

dengan

Peran pemerintah dalam pelaksanaan ketenagakerjaan, yaitu
menjaga stabilitas iklim investasi dan menjaga kesejahteraan
karyawan yang bekerja. Problem perselisihan dengan perusahaan
ditempat kerja juga menjadi problem tersendiri.
Dari survei yang dilaksanakan, Berikut opini masyarakat
terkait dengan masalah tersebut.
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Gambar 4.77
Opini Masyarakat Terkait
Problem Perselisihan dengan Perusahaan

Jawaban responden di atas menunjukkan bahwa peran
Disnakertrans dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan belum
dirasakan oleh masyarakat.

4. Opini Masyarakat
Ketenagakerjaan

Terkait

Kepesertaan

Program

BPJS

Terkait kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan persepsi
masyarakat sebagai berikut.

Gambar 4.78
Opini Masyarakat Terkait
Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan
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Terkait BPJS Ketenagakerjaan, dapat disimpulkan bahwa
mayoritas

pekerja

merupakan

peserta

BPJS

ketenagakerjaan

walaupun dengan tingkat aktivitas yang berbeda-beda., kesadaran
ini patut ditingkatkan dengan kesadaran menjadi peserta BPJS
ketenagakerjaan dapat menjamin hak dan melindungi tenaga kerja
itu sendiri.

4.5.1.10. Bidang Komunikasi dan Informatika
Dari sisi bidang teknologi informasi, persepsi masyarakat sangat
beragam. Dari aspek mendapatkan kebutuhan informasi tentang program
pemerintah persepsi masyarakat sebagai berikut.
1. Opini Masyarakat Terkait Informasi Program Pemerintah Melalui
Majalah, Radio dan Televisi.
Dari distribusi jawaban responden di atas dapat disimpulkan
bahwa masyarakat Kota Balikpapan pernah mendapatkan informasi
tentang berbagai program pemerintah, meskipun dengan frekuensi
yang berbeda-beda.
Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui
media ini perlu ditingkatkan dengan keterbukaan informasi saat ini,
pemerintah daerah dituntut selalui dapat memberikan informasi
kepada masyarakat secara up to date.

Gambar 4.79
Opini Masyarakat Terkait Informasi Program
Pemerintah Melalui Majalah, Radio dan Televisi
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2. Opini Masyarakat Terkait Informasi
Pemerintah Melalui MediaOnline/Internet

Tentang

Program

Kemudian dari sisi mendapatkan informasi tentang program
pemerintah melalui media online/internet persepsi masyarakat
sebagai berikut.

Gambar 4.80
Opini Masyarakat Terkait Informasi Tentang
Program Pemerintah Melalui MediaOnline/Internet

Dari distribusi jawaban responden di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa media online belum menjadi rujukan utama
masyarakat

dalam

mendapatkan

informasi

tentang

program

pemerintah, karena dari seluruh responden hanya 10% yang sering
mempergunakan media online dan 20% pernah mempergunakan
media online, sedangkan 34% responden mengaku hanya kadangkadang saja mendapatkan informasi melalui internet, sedangkan
31% responden menjawab tidak pernah. Sebagai daerah yang
mendapatkan penghargaan smart city menjadi tantangan bagi Kota
Balikpapan untuk dapat memanfaatkan media online sebagai sarana
pemberi informasi yang selalu up to date.
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3. Opini Masyarakat Terkait Informasi
Pemerintah Melalui Media Tradisional

Tentang

Program

Pada sisi yang lain, persepsi masyarkat untuk mendapatkan
informasi tentang program pemerintah melalui media tradisional
seperti kesenian rakyat sebagai berikut.

Gambar 4.81
Opini Masyarakat Terkait Informasi Tentang
Program Pemerintah Melalui Media Tradisional

Adapun

tentang

penggunaan

media

tradisional

seperti

kesenian rakyat belum dipergunakan secara optimal terbukti bahwa
mayoritas (61%) responden menjawab tidak pernah mendapatkan
informasi tentang program pemerintah melalui media tradisional.
Hanya 15% saja dari responden mengatakan pernah.

4. Opini Masyarakat Terkait Informasi Tentang Program
Pemerintah Melalui Sarasehan atau Ceramah atau Diskusi
Pada
mendapatkan

saat

bersamaan

informasi

tentang

persepsi
program

masyarakat

terkait

pemerintah

melalui

sarasehan atau ceramah atau diskusi, Penggunaan seminar, diskusi
atau ceramah juga belum optimal mensosialisasikan program
pemerintah karena hanya 4% responden yang menyatakan sering,
24% kadang-kadang, dan 20% pernah. Sementara hampir setengah
dari jumlah responden (46%) menyatakan tidak pernah.

Laporan Akhir

Hal. IV-138

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Gambar 4.82
Opini Masyarakat Terkait Informasi Tentang Program Pemerintah Melalui
Sarasehan Atau Ceramah Atau Diskusi

5. Opini Masyarakat Terkait Informasi Tentang Program
Pemerintah Melalui Melalui Media Luar Ruang (Buletin, Leaflet,
Booklet, Brosur, Spanduk, dan Baliho)
Sarana lain yang digunakan dalam penyampaian program
pemerintah adalah media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet,
brosur, spanduk, dan baliho sebagaimana berikut. Secara lengkap
dapat dilihat dari hasil survei dibawah ini.

Gambar 4.83
Opini Masyarakat Terkait
Informasi Tentang Program Pemerintah Melalui Melalui Media Luar
Ruang (Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk, dan Baliho)
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Penggunaan media luar ruang relatif lebih efektif dalam
menyampaikan program pemerintah yang tercermin dari jawaban
responden

yang

menyatakan

pernah

mendapatkan

informasi

tersebut dari media luar ruang (42%), kadang-kadang (25%), dan
sering (6%). Hanya 22% responden menyatakan tidak pernah.

6. Opini Masyarakat Terkait Keberadaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM)
Perpanjangan pemberian informasi kepada masyarakat melalui
kelompok yang ada di setiap kecamatan melalui Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM), persepsi masyarakat dapat dijabarkan sebagai
berikut.

Gambar 4.84
Opini Masyarakat Terkait Keberadaan
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok informasi masyarkat rupanya masih merupakan hal
yang asing bagi masyarakat Kota Balikpapan yang terlihat dari
mayoritas responden (62%) menjawab tidak tahu. Sementara 17%
masyarakat yang mengetahui keebradaan KIM menjawab tidak aktif
(17%), dan kurang aktif (8%). Hanya 8% responden yang mengatakan
bahwa 8% KIM aktif.
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7. Opini Masyarakat Terkait Pembinaan dan Pemberdayaan dari
Pemerintah Terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Keberadaan KIM yang belum optimal berdasarkan data
sekunder yang telah dibahas sebelumnya bahwa KIM di Kecamatan
belum dibentuk, sejalan dengan persepsi masyarakat bahwa untuk
pembinaan KIM yang ada belum optimal hal ini tercermin dari
jawaban masyarakat yang terlihat dari distribusijawaban responden
yang menyatakan tidak pernah sebesar 40%, tidak menjawab 37%.
Hanya 3% saja yang menjawab pernah dam 2% yang menjawab
sering. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.85
Opini Masyarakat Terkait Pembinaan dan Pemberdayaan dari Pemerintah
Terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

4.5.1.11. Bidang Kesenian
Bidang kesenian merupakan salah satu bidang yang tidak terlalu
menonjol tetapi sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan daerah.
bidang kesenian dapat menjadi ajang sosialisasi program pemerintah selain
dalam rangka menjaga nilai dan budaya yang ada di masyarakat, kesenian
yang hadir tidak hanya bersifat seremonial tetapi juga dapat menjadi
perekat dan media membangun daerah.
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1. Opini Masyarakat
Kesenian

Terkait

Terkaitpenyelenggaraan

Penyelenggaraan
acara/pentas

Acara/Pentas

kesenian

persepsi

masyarakat, Frekuensi pertunjukan kesenian di Kota Balikpapan
belum tinggi, dapat dilihat dari jawaban mayoritas responden yang
menyatakan

kadang-kadang

(63%),

dan

hanya

12%

yang

menyatakan rutin. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar
dibawah ini.

Gambar 4.86
Opini Masyarakat Terkait
Penyelenggaraan Acara/Pentas Kesenian

Pagelaran kesenian saat ini sudah dilaksanakan secara
periodik di Kota Balikpapan melalui event tahunan kampoeng seni.
Hiburan pertunjukkan seni tradisi seperti gelaran kampoeng seni ini
jarang dinikmati oleh warga Balikpapan. Karena kebanyakan warga
kota ini menikmati hiburan di pusat-pusat perbelanjaan modern.
Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan Kesenian Balikpapan,
Darwis M Noor
"Kampoeng Seni memang sengaja kami rancang untuk
memberikan

alternatif

hiburan

sekaligus

mengenal

kesenian

tradisional dan keanekaragaman budaya yg ada di kota ini”
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Animo masyarakat terkait event kesenian menjadi tantangan
bagi bagi pemerintah maupun pihak – pihak lain yang terkait untuk
menambah intensitas event tersebut.

2. Opini Masyarakat Terkait Memperoleh Bantuan/Fasilitasi Untuk
Tampil dari Pemerintah
Di

sisi

yang

(kelurahan/kecamatan)

lain,
pernah

terkait

kelompok

memperoleh

kesenian

bantuan/fasilitasi

untuk tampil dari Pemerintah Kota Balikpapan persepsi masyarakat
sebagai berikut.

Gambar 4.87
Opini Masyarakat Terkait
Memperoleh Bantuan/Fasilitasi Untuk Tampil dari Pemerintah

Untuk bantuan pemerintah terhadap kelompok kesenian,
mayoritas responden (63%) menyatakan tidak tahu tentang hal
tersebut. Hanya 18% saja yang menyatakan kadang-kadang, dan 3%
mengatakan sering. Artinya jikapun ada bantuan, maka hal tersebut
tidak diketahui oleh masyarakat.
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4.5.1.12. Bidang Sosial
Bidang sosial merupakan bidang yang sangat penting karena terkait
langsung dengan tingkat kebutuhan dasar masyarakat. Bidang sosial yang
dilaksanakan

merupakan

kewajiban

pemerintah

untuk

menjamin

pelayanan sosial yang berkualitas dan merata.
1. Opini Masyarakat Terkait Bantuan terhadap korban Bencana
(Kebakaran, Banjir, Longsor dll)
Jika terjadi Bencana (Kebakaran, Banjir, Longsor dll) terkait
sikap pemerintah persepsi masyarakat sebagai berikut.

Gambar 4.88
Opini Masyarakat Terkait
Bantuan terhadap korban Bencana (Kebakaran, Banjir, Longsor dll)

Terkait

pertanyaan

tentang

pemberian

bantuan

oleh

pemerintah Kota Balikpapan jika terjadi bencana, dapat disimpulkan
bahwa hal tersebut telah dilakukan dan pemerintah dapat . Hal
tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menyatakan
selalu (55%) dan kadang-kadang (14%). Hanya 2% responden saja
yang menjawab tidak pernah.
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2. Opini Masyarakat Terkait Pembinaan Terhadap
Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)
Kemudian

selain

dari

pada

itu,

dalam

Wahana

aspek

wahana

kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) tersedia di
lingkungan sebagai berikut.

Gambar 4.89
Opini Masyarakat Terkait Pembinaan
Terhadap Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)

WKBMS

juga

masih

merupakan

hal

yang

asing

bagi

masyarakat Kota Balikpapan, di mana kesimpulan seperti ini dapat
ditarik dari jawaban responden yang sebagian besar menyatakan
tidak tahu (64%). Hanya 3% responden saja yang menyatakan bahwa
WKBMS ada dan aktif, sementara 14% menyatakan ada, tetapi
kurang aktif. Adapun 11% responden menjawab bahwa WKBMS
tidak aktif.

3. Opini Masyarakat Terkait Penyandang Cacat Fisik Dan Mental
Mendapatkan Bantuan Sosial Dari Pemerintah
Dari sisi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia
di lingkungan saudara mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah
persepsi masyarakat sebagai berikut.
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Gambar 4.90
Opini Masyarakat Terkait Penyandang Cacat Fisik
Dan Mental Mendapatkan Bantuan Sosial Dari Pemerintah

Bantuan sosial dari pemda terhadap penyandang cacat belum
tersosialisasikan dengan baik, di mana hal ini terlihat dari mayoritas
responden (60%) menjawab tidak tahu. Hanya 1% saja yang
menjawab bahwa ada bantuan pemda yang diberikan kepada semua
penyandang cacat. Sementara 26% responden menjawab bahwa
pemberian bantuan sosial tersebut belum merata.

4.5.1.13. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Bidang pemeritnahan dalam negeri merupakanbidang yang
strategis karena ia berkaitan langsung dengan stabilitas politik nasional
dan pelayanan administrasi kependudukan.
1. Opini Masyarakat Terkait Pembuatan Data Kependudukan (KTP,
Akte, KK)
Terkait pembuatan data kependudukan (KTP, Akte, KK)
persepsi masyarakat sebagai berikut. Dari distribusi jawaban
responden dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Balikpapan
telah

mendapatkan

sosialisasi

terkait

pembuatan

data

kependudukan dari pemda, walaupun frekuensinya beragam, mulai
dari sering (28%), kadang-kadang (35%), dan tidak pernah(20%).
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Gambar 4.91
Opini Masyarakat Terkait Sosialisasi
Pembuatan Data Kependudukan (KTP, Akte, KK)

2. Opini Masyarakat Terkait Petugas LINMAS yang Diberdayakan
dengan Optimal
Di sisi yang lain, dari sisi petugas Linmas yang diberdayakan
dengan optimal persepsi masyarakat sebagai berikut.

Gambar 4.92
Opini Masyarakat Terkait Petugas LINMAS
yang Diberdayakan dengan Optimal
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Terkait dengan optimalisasi petugas LINMAS, belum bisa
dikatakan optimal karena hanya 20% responden saja yang menjawab
bahwa linmas sudah aktif dan diberdayakan secara optimal.
Sementara 17% responden menjawab sudah diberdayakan akan
tetapi belum optimal, dan 18% menjawab tidak pernah diberdayakan
sehingga dibutuhkannya pemberdayaan Linmas disetiap aktivitas
masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat.

3. Opini Masyarakat Terkait Penanganan Kejadian Kebakaran
Di sisi yang lain, dalam kaitannya dengan kejadian kebakaran,
persepsi masyarakat sebagai berikut.

Gambar 4.93
Opini Masyarakat Terkait Penanganan Kejadian Kebakaran

Terkait dengan mengatasi bahaya kebakaran, hanya 6% saja
yang menjawab bahwa kebakaran dapat diatasi dalam waktu kurang
dari 15 menit. Responden yang menjawab antara 15 menit hingga 60
menit sebesar 35%, dan antara 60 menit hingga 120 menit seBesar
37%.
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4.6. Program dan Kegiatan Percepatan Pencapaian Target SPM
Kota Balikpapan
Mengingat bahwa SPM merupakan kewajiban daerah sebagai
pemenuhan hak masyarakat yang bersifat layanan dasar dan target
capaian yang harus segera terpenuhi maka perlu disusun rencana aksi
penerapan

dan

percepatan

pencapaian

target

SPM

lingkup

Kota

Balikpapan. Pelaksanaan rencana aksi penerapan dan percepatan
pencapaian standar pelayanan minimal di daerah dalam bentuk program
dan kegiatan (indikatif) untuk 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Wajib
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pelayanan Dasar
Pendidikan;
Kesehatan;
Pekerjaan umum dan penataan
ruang;
Perumahan rakyat dan kawasan
permukiman;
Ketenteraman, ketertiban umum,
dan pelindungan Masyarakat; dan
Sosial.

Non Pelayanan Dasar
1) Tenaga kerja;
2) Pemberdayaan perempuan dan
pelindungan anak;
3) Pangan;
4) Pertanahan;
5) Lingkungan hidup;
6) Administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;
7) Pemberdayaan masyarakat dan
desa;
8) Pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;
9) Perhubungan;
10) Komunikasi dan informatika;
11) Koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
12) Penanaman modal;
13) Kepemudaan dan olah raga;
14) Statistik;
15) Persandian;
16) Kebudayaan;
17) Perpustakaan; dan
18) Kearsipan.

Merujuk pada pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2014, diatur secara
tegas mengenai pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan
dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM. Bunyi Pasal 18
selengkapnya sebagai berikut:
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1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur
dengan peraturan pemerintah.

Program dan kegiatan (indikatif) dalam rangka penerapan dan
percepatan pencapaian target SPM Kota Balikpapan berdasarkan urusan
pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur
dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disajikan
dalam Lampiran.
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Bab 4
Analisis Data dan
Pembahasan

4.1. Gambaran Umum
Sebuah

kota

adalah

sebuah

masa

depan.

Kota

Balikpapan

merupakan salah satu kota yang menjadi kiblat preferensi kota ideal di
Indonesia bahkan di dunia. Kota Balikpapan memiliki wilayah 85%
berbukit-bukit serta 12% berupa daerah datar yang sempit terutama
berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sungai kecil serta pesisir pantai.
Dengan kondisi tanah yang bersifat asam (gambut) serta dominan tanah
merah yang kurang subur. Sebagaimana layaknya wilayah lain di
Indonesia, kota ini juga beriklim tropis. Kota ini berada di pesisir timur
Kalimantan yang langsung berbatasan dengan Selat Makassar, memiliki
teluk yang dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan laut komersial dan
pelabuhan minyak.
Dengan

semakin

tumbuhnya

perekonomian

terutama

sejak

diberlakukannya otonomi daerah, kota ini terus menerus dibanjiri oleh
pendatang

dari

berbagai

daerah,

sehingga

pemerintah

kota

memberlakukan operasi kependudukan berupa Operasi KTP di pintu
masuk kota, jalan raya, pemukiman, bandara serta pelabuhan. Penduduk
terutama dari etnis pendatang yang sudah lama menetap di Balikpapan
yakni berasal dari etnis Banjar, Bugis, Makassar, Jawa Timur kemudian
pendatang lain yang di antaranya eretnis Manado, Gorontalo, Madura,
Jawa, Sunda dan lain-lain.
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Pada tahun 2014, Kota Balikpapan mempunyai jumlah penduduk
706.414 jiwa yang terdiri dari laki-laki 367.966 jiwa, dan perempuan
338.448 jiwa. Dengan jumlah pendatang selama tahun 2012 sebanyak
21.486 jiwa yang merupakan jumlah tertinggi selama tiga tahun terakhir.
Jumlah pendatang tersebut mampu melampaui jumlah pendatang yang
masuk di Singapura pada tahun yang sama yakni sebanyak 20.693 jiwa.
Antara tahun 2003 hingga 2012, jumlah pendatang tercatat 170 ribu jiwa
lebih, sebagian besar dari pendatang tersebut memenuhi persyaratan dan
menjadi warga tetap, sedangkan sisanya dipulangkan atau pindah sendiri.
Peningkatan jumlah penduduk terjadi akibat tingginya arus migrasi
pendatang serta pertambahan alamiah (kelahiran), sehingga Balikpapan
mulai tahun 2005 hingga saat ini menjadi kota terpadat penduduk di
Kaltim. Penduduk Kota Balikpapan tersebar di 6 (Enam) Kecamatan dan
34 (Tiga puluh empat) Kelurahan. Distribusi penduduk di tiap Kelurahan
dan Kecamatan. Secara lebih detail, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut
ini:
Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2009-2014
No
1
1
2
3
4
2
1
2
3
4
5
6
3
1
2
3
4
5
6

Kecamatan

Kelurahan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BALIKPAPAN TIMUR
61.691 65.868 67.097 71.027 75.587 81.580
MANGGAR
27.309 30.079 31.032 32.583 34.443 37.425
LAMARU
7.395
8.006
7.465
8.894
9.602 10.514
TERITIP
11.535 12.395 12.926 13.025 13.904 14.843
MANGGAR BARU
15.452 15.388 15.674 16.525 17.638 18.798
BALIKPAPAN BARAT
95.731 90.283 91.116 96.482 100.500 104.305
BARU ILIR
21.087 19.609 20.031 21.085 21.788 22.340
BARU TENGAH
22.542 21.144 21.474 22.213 23.587 24.579
BARU ULU
21.591 20.711 20.114 22.209 22.808 23.602
KARIANGAU
3.730
3.427
3.614
4.068
4.524
4.984
MARGO MULYO
14.820 14.349 14.733 14.751 15.050 15.554
MARGA SARI
11.961 11.043 11.150 12.156 12.743 13.246
BALIKPAPAN UTARA
124.300 123.571 127.929 136.202 145.651 154.908
BATU AMPAR
48.506 49.259 51.349 56.188 31.122 33.128
GUNUNG SAMARINDA
27.226 27.017 27.776 29.499 22.226 23.113
KARANG JOANG
17.169 17.051 17.838 18.944 20.259 21.982
MUARA RAPAK
31.399 30.244 30.966 31.571 32.881 33.831
GUNUNG SAMARINDA BARU
9.116
9.902
GRAHA INDAH
30.047 32.952
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No
4
1
2
3
4
5
6
5
1
2
3
4
5
6
7
6
1
2
3
4
5

Kecamatan

Kelurahan

2009

2010

2011

BALIKPAPAN TENGAH
121.620 111.918
GUNUNG SARI ULU
15.788 14.824
GUNUNG SARI ILIR
27.923 23.912
KARANG REJO
26.621 25.078
KARANG JATI
16.619 15.160
MEKAR SARI
14.868 13.704
SUMBER REJO
19.801 19.240
BALIKPAPAN SELATAN
102.430 106.048
SEPINGGAN
56.001 58.641
GUNUNG BAHAGIA
46.429 47.407
SEPINGGAN BARU
SEPINGGAN RAYA
SUNGAI NANGKA
DAMAI BARU
DAMAI BAHAGIA
BALIKPAPAN KOTA
113.629 116.090
PRAPATAN
14.928 15.348
TELAGA SARI
19.050 19.271
KLANDASAN ULU
17.588 17.660
KLANDASAN ILIR
27.028 27.773
DAMAI
35.035 36.038
TOTAL
619.401 613.778
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015

112.081
14.975
23.715
25.185
15.013
13.769
19.424
117.411
69.657
47.754
116.993
15.378
19.141
17.762
27.931
36.781
632.627

2012

2013

113.049 115.921 119.801
15.393 15.671 16.333
23.811 24.398 25.104
25.733 26.264 27.035
14.818 14.979 15.386
13.520 14.077 14.440
19.774 20.532 21.503
110.971 135.573 145.915
61.751 28.465 30.449
49.220 21.545 22.662
- 23.744 25.977
- 15.093 17.081
- 18.573 18.707
8.626
9.224
- 19.527 21.815
115.851 96.453 99.905
15.159 14.595 14.754
19.077 19.184 19.947
17.291 15.985 16.808
27.482 26.831 27.725
36.842 19.858 20.671
643.582 669.685 706.414

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa wilayah Kecamatan
Balikpapan Utara mempunyai jumlah penduduk paling banyak, yaitu
154.908 jiwa atau sekitar 21,92%. Tingginya jumlah penduduk di
Kecamatan Balikpapan Utara dikarenakan pesatnya perkembangan
diwilayah ini, terutama pembangunan perumahan baru, perkantoran,
perdagangan dan transportasi. Pesatnya pembangunan menyebabkan
banyaknya pendatang untuk lebih memilih bertempat tinggal di wilayah
Kecamatan Balikpapan Utara.
4.1.1. Pertumbuhan Penduduk
Angka

pertumbuhan

menggambarkan
pertumbuhan

penduduk

penambahan

alamiah

maupun

penduduk
migrasi

merupakan
yang

angka

dipengaruhi

penduduk.

Indikator

yang
oleh
laju

pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan
memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Angka pertumbuhan
penduduk di Kota Balikpapan selengkapnya dapat dilihat pada grafik
berikut ini.
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Gambar 4.1.
Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2009-2014
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 (diolah)

Angka Pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2012
adalah

-0,60%.

Kemudian

pada

tahun

berikutnya

mengalami

pertumbuhan yang cukup signifikan, pada tahun 2013 yaitu sebesar
5,29%, dan pada tahun 2014 menjadi 5,34%. Pertumbuhan penduduk
yang terus meningkat ini mengambarkan berbagai hal, salah satunya
migrasi penduduk dari luar kota Balikpapan yang menjadi kelompok
mukim baru menjadi satu arus kependudukan yang tidak bisa ditepis.
4.1.2. Berdasarkan Kepadatan Penduduk
Merujuk pada data sebelumnya, jumlah penduduk Kota Balikpapan
pada tahun 2014 sebanyak 706.414 jiwa, dengan luas wilayah 503,3 km2,
maka kepadatan penduduk Kota Balikpapan secara keseluruhan adalah
1.403,56 jiwa/km2. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kilometer persegi
wilayah Kota Balikpapan dihuni oleh 1.403 sampai 1.404 orang penduduk.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.
Tabel 4.2
Kepadatan Penduduk Kota Balikpapan Tiap Kecamatan/Kelurahan
Tahun 2014
Kecamatan
BALIKPAPAN TIMUR
BALIKPAPAN BARAT
BALIKPAPAN UTARA
BALIKPAPAN TENGAH
BALIKPAPAN SELATAN
BALIKPAPAN KOTA
KOTA BALIKPAPAN

Luas Wilayah
Darat (Km2)
130,7
180,6
132,9
10,8
37,6
10,7
503,3

2009
472,00
530,07
935,29
11.261,11
2.724,20
10.619,53
1.230,68

2010
503,96
499,91
929,80
10.362,78
2.820,43
10.849,53
1.219,51

Kepadatan
2011
2012
513,37
543,44
504,52
534,23
962,60
1.024,85
10.377,87
10.467,50
3.122,63
2.951,36
10.933,93
10.827,20
1.256,96
1.278,72

2013
2014
578,32
624,18
556,48
577,55
1.095,94 1.165,60
10.733,43 11.092,69
3.605,66 3.880,72
9.014,30 9.336,92
1.330,59 1.403,56

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 (diolah)
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4.1.3. Piramida Penduduk
Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut
umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal
(dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat berupa
absolut ataupun persentase, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan
umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan.
Dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan
ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan sistem
umur terbuka (75+); dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili
penduduk laki-laki sedangkan bagian kanan untuk penduduk perempuan.
Piramida

penduduk

juga

dapat

digunakan

untuk

membuat

perencanaan pembangunan dengan memperhatikan umur dan jenis
kelamin secara cepat dan juga berguna untuk evaluasi data kependudukan
yang dikumpulkan. Piramida yang disajikan dari periode-periode yang lain
dapat menunjukkan perkembangan dan kecenderungan penduduk dimasa
lalu, saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan melihat gambar
piramida penduduk, kita mengetahui struktur umur penduduk dan
implikasinya

terhadap

tuntutan

penyediaan

pelayanan

pendidikan,

pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja
dewasa, laki-laki, perempuan, dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga
kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja
yang harus diciptakan. Pada gambar berikut disajikan piramida penduduk
Kota Balikpapan Tahun 2014.
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
-40000

Laki-Laki
Perempuan

-20000

0

20000

40000

Gambar 4.2.
Piramida Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2014
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan
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Gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa penduduk Kota Balikpapan
terbanyak adalah pada kelompok usia 30-34 tahun. Persentase penduduk
yang berada pada kelompok usia dibawah 30 tahun adalah sebesar
51,23%, sedangkan yang berusia di atas 34 tahun hanya sebesar 38,13%.
Penduduk yang berada pada kelompok umur di bawah 5 tahun sudah
mulai berkurang karena penurunan jumlah kelahiran.
Untuk penduduk usia di atas 24 sampai 44 tahun menunjukkan
jumlah

yang

membengkak

pada

badan

piramida

penduduk.

Ini

menunjukkan besarnya penduduk yang berada pada usia produktif.
Demikian juga untuk kelompok umur antara 5-14 tahun masih cukup
tinggi yang pada 5-10 tahun yang akan datang akan berpengaruh pada
kelompok usia kerja, sehingga pemerintah Kota Balikpapan harus
mempersiapkan

tambahan

penciptaan

lapangan

pekerjaan

untuk

menghindari bertambahnya pengangguran khususnya pada 5-10 tahun
yang akan datang.
Jika

dilihat

menunjukkan

dari

kelompok

sektor
usia

0-9

pendidikan,
tahun

piramida

akan

penduduk

berpengaruh

pada

penyediaan sarana pendidikan yang ada di Kota Balikpapan dalam jangka
5-10 tahun yang akan datang. Jika jumlah sarana pendidikan mencukupi
maka tidak akan ada masalah. Akan tetapi jika jumlah sarana pendidikan
yang ada tidak sesuai dengan banyaknya anak usia sekolah, maka
tentunya akan menjadi masalah untuk generasi yang akan datang. Jumlah
sarana pendidikan yang kurang tentunya akan berpengaruh pada kualitas
pendidikan dikarenakan kapasitasnya melebihi standar. Sebaliknya jika
jumlah sarana pendidikan berlebih, maka akan banyak di temui sekolah
yang jumlah siswanya sangat minim. Jadi keseimbangan penyediaan
sarana pendidikan dengan jumlah pelajar harus diperhatikan.
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4.1.4. Migrasi
Migrasi masuk yang dimaksud adalah penduduk yang masuk dari
luar Kota Balikpapan dengan tujuan menetap di Kota Balikpapan, dan
Migrasi keluar adalah penduduk yang keluar Kota Balikpapan dengan
tujuan menetap di daerah lain. Sedangkan migrasi netto merupakan selisih
antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih
besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi neto positif.
Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut
migrasi neto negatif.
Jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar di Kota Balikpapan sejak
tahun 2011 terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2014 jumlah
migrasi masuk sebanyak 34.450 jiwa dan migrasi keluar sebanyak 9.325
jiwa. Dari Angka tersebut maka migrasi netto pada tahun 2014
sebanyak25.125 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut
ini.
Tabel 4.3
Migrasi di Kota Balikpapan Tahun 2011-2014
Uraian

2011

2012

2013

2014

Migrasi Masuk

18.523

21.486

25.535

34.450

Migrasi Keluar

7.673

7.778

8.251

9.325

Migrasi Netto
10.850
13.708
17.284
Sumber: Dinas Dukcapil Kota Balikpapan tahun 2015

25.125

4.1.5. Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Kota Balikpapan sebagai parameter penting dalam penentuan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). IPM berkaitan langsung dengan
dimensi ekonomi dan dimensi social.Hal ini penting untuk menunjukkan
indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan dari waktu ke
waktu mengalami peningkatan. Meskipun demikian, tantangan perubahan
kependudukan di Kota Balikpapan menuntut pemerintah untuk bekerja
ekstra.
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Pembangunan IPM menunjukan tingkat kemajuan yang semakin
menggembirakan. Hal ini terlihat dengan terus meningkatnya Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Angka IPM Kota
Balikpapan pernah mengalami penurunan ditahun 1999, dari angka 72,00
tahun 1996 turun menjadi 70,6 pada tahun 1999 sebagai dampak krisis
ekonomi yang melanda Indonesia. Tahun–tahun berikutnya angka IPM
berangsur membaik hingga pada tahun 2002 tercatat sebesar 73,00 atau
meningkat sebesar 2,4 point terhadap tahun 1999, dan sampai pada tahun
2013 menghasilkan angka IPM 79,87, kemudian pada tahun 2014 sebesar
80,38. Capaian ini memposisikan Kota Balikpapan pada kategori IPM
menengah atas (berdasarkan skala internasional), dan menempati
peringkat pertama di Kalimantan Timur, serta peringkat 9 secara nasional.
Perbandingan nilai IPM Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dan Nasional
tahun 1999–2014 dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut ini.
Tabel 4.4.
IPM Kota Balikpapan, IPM Kalimantan Timur dan IPM Nasional
Tahun 1999-2014
Wilayah

Tahun
1999

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Nasional

64,3

71,76

72,27

72,77

73,29

73,81

74,32

Kalimantan Timur

67,8

75,11

75,56

76,22

76,71

77,33

77,86

Balikpapan
70,6
77,86
78,33
Sumber: Buku IPM Kota Balikpapan 2014, BPS
* ) Angka Proyeksi

78,85

79,38

79,87

80,38

Pemerintah Kota Balikpapan sangat menyadari bahwa peningkatan
ini tidak terlepas dari hasil kerja keras unsur pemerintah, swasta,
akademisi, serta masyarakat. Tabel 4.4 di atas memberikan indikasi bahwa
potensi yang ada di Kota Balikpapan memiliki keunggulan yang relatif lebih
baik dan patut untuk terus dipelihara dan dikembangkan dalam
peningkatan pembangunan disegala bidang secara berkelanjutan.
Meskipun data IPM tersebut melukiskan situasi pembangunan
manusia di tataran makro, namun bila ditelisik lebih jauh, data itu tetap
merepresentasikan kondisi riil pembangunan sektor pendidikan di Kota
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Balikpapan. Terbukti, salah satu indikator pendidikan dalam IPM, yaitu
indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, menunjukkan
peningkatan yang signifikan. Capaian peningkatan itu sangat ditentukan
oleh kebijakan afirmatif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan,
yaitu peningkatan proporsi anggaran pendidikan.

4.2. Kinerja Ekonomi Daerah
4.2.1. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Di Luar Minyak dan Gas
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya kenaikan kapasitas
produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan
PRDB. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan
pembangunan ekonomi. Indikator kinerja ekonomi daerah yang pertama
dianalisis adalah Pertumbuhan PDRB berdasar harga konstan. PDRB
diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan
ekonomi suatu daerah. Perhitungan pendapatan regional ini mempunyai
ukuran makro utama tentang kondisi suatu region. Pada umumnya,
perbandingan kondisi antar daerah dapat dilihat dari perbandingan PDRB
antar daerah.
Indikator pertumbuhan ekonomi dapat dihitung baik dengan
memasukkan peran sektor minyak bumi dan gas maupun tanpa
memasukkan peranan sektor tersebut. Para ekonom sepakat bahwa sektor
minyak dan gas merupakan sektor yang tidak dapat diperbaharui. Pada
suatu saat minyak dan gas akan habis, sehingga apabila pertumbuhan
ekonomi didasarkan pada peran sektor tersebut, maka tidak akan dapat
menopang pembangunan ekonomi berkelanjutan. Untuk itu perhitungan
pertumbuhan ekonomi dilakukan tanpa memasukkan sektor minyak dan
gas.
Pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan atas dasar Harga Konstan
tahun 2010 menunjukkan data sebagai berikut. Pada tahun 2010,
pertumbuhan ekonomi kota Balikpapandi luar sektor minyak dan gas
relatif tinggi mencapai 8,34 persen. Sementara itu, padatahun 2011 dan
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2012 mengalami perlambatan seiringpenurunan peran sektor industri
akibat dampak krisis global. Pada tahun 2011 dan tahun 2012
pertumbuhan PDRB Kota Balikpapan tercatat sebesar 5,35 % dan 5,52 %
dan di tahun 2013 menurun menjadi 4,16 %, di tahun 2014 pertumbuhan
PDRB Kota Balikpapan meningkat kembali menjadi 5,11%. Penurunan laju
pertumbuhan ekonomi yang terjadi tahun 2013 dikarenakanadanya laju
penurunan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor jasa
lainnya yang pertumbuhannya negatif seiring dengan penurunan peran
sektor pertambangan dan penggalian.

13,87

10,14

10,29

9,04
9,87
6,41 10,04

5,15

8,34

12,37
7,52

8,02

8,78

5,35

5,52

5,11
4,16

6,07
3,91

4,5
2,13

3,21

5,19

4,62
2,08

4,6

5,57

4,67

3,6

1,7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Pertumbuhan Ekonomi (%) Dgn Migas

Pertumbuhan Ekonomi (%) Tanpa Migas

Gambar 4.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas dan Non Migas

4.2.2. Pendapatan Per Kapita
Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan
perkapita. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan bukti keberhasilan
pembangunan yang merupakan salah satu tugas pemerintah. Pendapatan
perkapita menunjukkanrata-rata tingkat pendapatan masyarakat pada suatu
daerah.Pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi angka PDRB suatu
tahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang ada di daerah itu.
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PDRB Perkapita yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per
satu orang penduduk bukanlah alat untuk mengukur kesejahteraan
karena nilai PDRB tersebut belum tentu dimiliki oleh penduduk wilayah
tersebut. Pada tahun2010 PDRB per kapita Kota Balikpapan mencapai
102, 660 juta rupiah. Nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 99,920
juta rupiah pada tahun 2011. Penurunan tersebut diduga akibat
pertumbuhanjumlah penduduk yang melebihi laju pertumbuhan PDRB
sehingga rasio PDRB terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan.
Sementara itu pendapatan per kapita tahun 2012 dan 2013 mengalami
kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 100,630 juta rupiahdan 108,170
juta rupiah.
Adapun pada tahun 2014, PDRB perkapita Balikpapan mencapai
118,41 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 9,41 persen pada tahun
2014. Pertumbuhan PDRB perkapita berturut-turut sebesar -2,66 persen,
0,71 persen, 7,50 persen dan 9,41 persen selama periode 2011-2014. Data
tersebut

mengindikasikan

bahwa

selama

periode

tersebut

terjadi

percepatan pertumbuhan PDRB perkapita secara berkelanjutan. Sebuah
sinyal yang menunjukkan berhasilnya pembangunan ekonomi di Kota
Balikpapan.

Gambar 4.4.
PDRB Per Kapita Kota Balikpapan
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4.2.3. Rasio PDRB Balikpapan terhadap PDRB Kaltim
Selama periode 2010-2014 rasio PDRB Kota Balikpapan terhadap
PDRB Kalimantan Timur relatif konstan. Kondisi ini mengindikasikan
bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan hampir sama dengan
laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut juga
menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan
Timur

ditopang

salah

satunya

oleh

pertumbuhan

ekonomi

Kota

Balikpapan.
Pada tahun 2010, rasio PDRB Kota Balikpapan terhadap PDRB
Kalimantan Timur sebesar 13,776 persen. Nilai tersebut mengalami
penurunan menjadi 13,524 persen dan 13,531 persen pada tahun 2011
dan 2012. Rasio tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi
13,640, akan tetapi tetap lebih rendah dari rasio yang sama pada tahun
2010. Adapun tahun 2014 nilai rasio PDRB Kota Balikpapan terhadap
PDRB Kalimantan Timur mengalami kenaikan menjadi 13,835 persen.
Keadaan ini diduga akibat pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan yang
cukup tinggi pada tahun 2014.

Gambar 4.5.
Rasio PDRB Kota Balikpapan Terhadap
PDRB Provinsi Kalimantan Timur
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4.2.4. Angka Kemiskinan
Salah satu indikator kinerja ekonomi daerah adalah tingkat
kemiskinan. Tingkat kemiskinan menunjukkan jumlah penduduk yang
tingkat pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Semakin
rendah jumlah penduduk miskin di suatu daerah, semakin baik kinerja
perekonomian daerah tersebut.
Dari

data

hasil

kajian,

KotaBalikpapanmengalami

maka

fluktuasi.

jumlahpenduduk
Padatahun

2010

miskin

di

persentase

penduduk miskin adalah 3,371 persen. Nilai tersebut terus mengalami
penurunan menjadi sebesar 3,685 persen pada tahun 2011 dan 2,668
persen pada tahun 2012. Ini merupakan angkakemiskinan terkecil selama
periode 2010-2014. Selanjutnya pada tahun 2013 angka kemikinan
meningkat menjadi 3,539 persen. Hal ini diduga akibat pertumbuhan
ekonomi yang relatif rendah pada tahun tersebut. Adapun pada 2014
angka kemiskinan turun sedikit menjadi 3,355 persen seiring dengan
kenaikan laju pertumbuhan ekonomi tahun tersebut.

Gambar 4.6.
Jumlah Penduduk Miskin (%) Kota Balikpapan

Laporan Akhir

Hal. IV-13

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

4.2.5. Indeks Kinerja Ekonomi Daerah
Berdasarangka pertumbuhan ekonomi di luar sektor minyak dan
gas, angka pendapatan per kapita, rasio PDB Kota Balikpapan terhadap
Propinsi Kalimantan Timur dan angka kemiskinan, maka dapat dihitung
indeks kinerja ekonomi Kota Balikpapan. Indeks tersebut dihitung dengan
cara menjumlahkan keempat komponen di atas dan selanjutnya dibagi
empat.
Dalam periode 2010-2014, indeks kinerja ekonomi Kota Balikpapan
sempat mengalami penurunan pada tahun 2011. Indeks kinerja ekonomi
Kota Balikpapan pada tahun 2010 sebesar 55,261. Nilai tersebut turun
menjadi 53,777 pada tahun 2011. Hal ini diduga akibat turunnya laju
pertumbuhan ekonomi di luar minyak dan gas pada tahun tersebut.
Selanjutnya pada tahun 212 dan 2013 mengalami kenaikan menjadi
54,253 dan 55,608 seiring dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi
dan kenaikan pendapatan per kapita. Kedua faktor tersebut juga
menyebabkan naiknya indeks kinerja ekonomi Kota Balikpapan sebesar
58,512 pada tahun 2014.

Gambar 4.7.
Grafik Indeks Kinerja Ekonomi Kota Balikpapan
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4.3. Kinerja Keuangan Daerah
4.3.1. Ketergantungan Fiskal
Salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan daerah
adalah

Derajat

fiskaldigunakan

Desentralisasi
untuk

daerah/kemandirian

Kota

Fiskal

(DSF).

mengetahui
Balikpapan

Derajat

tingkat
dengan

desentralisasi
ketergantungan

menghitung

rasio

pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Penerimaan
pendapatan asli daerah sejak tahun 2010 terus mengalami peningkatan,
dengan rata-rata selama periode 2010-2014 sebesar Rp.391.533 juta,
begitu juga dengan total pendapatan yang diterima dengan rata-rata
selama periode tahun 2010-2014 sebesar Rp.2.035.257 juta. Dari data
pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah dapat diketahui
derajat desentralisasi fiskalKota Balikpapan.
Adapun perkembangan derajat desentralisasi fiskal Kota Balikpapan
periode 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.
Tabel 4.5
Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Balikpapan
Tahun 2010-2014 (%)
Tahun

Pendapatan Asli
Daerah (juta rupiah)

Total Pendapatan
Daerah (juta rupiah)

DSF (%)

Kriteria

2010

143.796

1.243.280

11,57%

Kurang

2011

237.029

1.804.343

13,14%

Kurang

2012

352.034

2.206.403

15,96%

Kurang

2013

470.719

2.422.211

19,43%

Kurang

2014

754.088

2.500.046

30,16%

Cukup

Rata-rata
391.533
2.035.257
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (diolah)

18,05%

Kurang

Dari tabel 4.5 diatas, rata-rata derajat desentralisasi fiskal Kota
Balikpapan selama periode 2010-2014 sebesar 18,05 %, masuk pada
kategori “kurang”. Hal ini menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih
dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Namun, walaupun
rata-rata termasuk kategori “kurang” namun angka DSF setiap tahunnya
mengalami peningkatan, dan pada tahun 2014 mencapai angka 30,16%
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(masuk kategori cukup). Peningkatan capaian ini menunjukkan bahwa
Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya untuk meningkatkan
kemandirian

daerahnya

dengan

terus

mengoptimalkan

penerimaan

Pendapatan Asli Daerah.
Ketergatungan fiskal mengalami kenaikan yang sangat tajam selama
periode 2010-2014. Padatahun 2010 angka ketergantungan fiskal sebesar
6,19.Angka ketergantungan ini mengalami lebih dari dua kali lipat menjadi
14,86 pada tahun 2011 dan terus mengalami kenaikanpada tahun-tahun
sesudahnya. Walaupun kenaikan ketergantungan fiskal ini tidak sebesar
kenaikan pada tahun 2011, akan tetapi nilainya tetap jauh lebih besar
daripada angka ketergantungan fiskal tahun 2010. Ketergantungan fiskal
Kota Balikpapan naik menjadi sebesar 17,45 dan 17,63 pada tahun 2012
dan 2013, untuk selanjutnya naik kembali menjadi 17,99 pada tahun
2014. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Kota Balikpapan semakin
bergantung pada pemerintah pusat.

Gambar 4.8.
Grafik Ketergantungan Fiskal Kota Balikpapan
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4.3.2. Kapasitas Pencapaian Pendapatan
Kapasitas pencapaian pendapatan diukur dengan rasio antara
pendapatan asli daerah (PAD) terhadap produk domestik regional bruto
(PDRB). Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan kenaikan kapasitas
pencapaian pendapatan. Selama periode 2010-2014, kapasitas pencapaian
pendapatan mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi
pemerintah Kota Balikpapan. Padatahun 2010, kapasitas pencapaian
pendapatan sebesar 0,25. Angka pencapaian ini mengalami kenaikan
menjadi 0,39 pada thun 2011 dan terus mengalami kenaikanpada tahuntahun sesudahnya. Kapasitas pencapaian pendapatan naik menjadi 0,39
dan 0,55masing-masing pada tahun 2012 dan 2013. Selanjutnya
pemerintah Kota Balikpapan berhasil meningkatkan kapasitas pencapaian
pendapatan menjadi 0,71 dan 1,1 pada tahun 2013 dan 2014.

Gambar 4.9.
Grafik Kapasitas Pencapaian Kota Balikpapan
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4.3.3. Proporsi Belanja Modal
Selama tahun 2010-2012, proporsi belanja modal pemerintah Kota
Balikpapan relatif konstan. Proporsi belanja modal tahun 2010 sebesar
0,02. Angka ini tidak mengalami kenaikan pada tahun 2011 dan hanya
sedikit meingkat menjadi 0,03 pada tahun 2012. Akan tetapi pada tahun
2013 dan 2014, pemerintah Kota balikpapan berhasil meningkatkan angka
proporsi belanja modal mengalami kenaikan. Proporsi belanja modal pada
tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan, masing-masing menjadi
sebesar 44,78 dan 41,32.

Gambar 4.10.
Grafik Proporsi Belanja Modal

4.3.4. Kontribusi Sektor Pemerintah
Kontribusi sektor pemerintah diukur dengan rasio total belanja
terhadap produk domestik bruto (PDRB). Selama periode 2010-2014,
kontribusi sektor pemerintah relatif konstan.Pada tahun 2010, kontribusi
sektor pemerintah mencapai 2,36. Angka tersebut mengalami kenaikan
menjadi sebesar 2,54 dan 2,63 masing-masing pada tahun 2011 dan 2012.
Selanjutnya pada tahun 2013, pemerintah Kota Balikpapan berhasil
meningkatkan kontribusi sektor pemerintah menjadi 3,67. Kontribusi
sektor pemerintah sedikit turun menjadi 3,63 pada tahun 2014 akan tetapi
angka tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan angka yang sama tahun
2010.
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Gambar 4.11.
Grafik Kontribusi Sektor Pemerintah

4.3.5. Indeks Kinerja Keuangan (IKK)
Selama periode 2010-2014, pada awalnya indeks kinerja keuangan
mengalami penurunan. Pada tahun 2010 indeks kinerja keuangan sebesar
24,11.Angka indeks tersebut mengalami penurunan menjadi 22,02 pada
tahun 2011 dan selanjutnya turun menjadi 21,44 pada tahun 2012. Angka
indkes kinerja keuangan pada tahun 2012 merupakan angka indeks
terendah selama periode 2010-2014. Penurunan angka indeks ini
dikarenakan naiknya derajat ketergantungan fiskal Kota Balikpapan. Pada
tahun 2010 derajat ketergantungan fiskal sebesar 6,19.Nilai tersebut
mengalami kenaikan menjadi sebesar 14,86 dan 17,45 masing-masing
untuk tahun 2011 dan 2012. Pada saat yang sama angka proporsi belanja
modal tidak mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan angka indeks
kinerja keuangan mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2012.
Sementara

itu,

pada

tahun

2013

dan

2014,

walaupun

derajat

ketergantungan fiskal relatif konstan, akan tetapi angka proporsi belanja
modal mengalami kenaikan. Proporsi belanja modal pada tahun 2013 dan
2014 mengalami kenaikan, masing-masing menjadi sebesar 44,78 dan
41,32. Nilai tersebut naik tajam dari nilai tahun sebelumnya sebesar 0,03.
Hal ini menyebabkan angka indeks kinerja keuangan naik menjadi sebesar
32,89 dan 32,01 pada tahun 2013 dan 2014.

Laporan Akhir

Hal. IV-19

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Gambar 4.12.

Grafik Indeks Kinerja Keuangan (IKK)

4.4. Kinerja Pelayanan Dasar Kota Balikpapan
4.4.1. Bidang Kesehatan
 Indikator dan Capaian
Untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk, tersedianya
kesehatan yang memadai merupakan salah satu faktor utama. Aspek
kesehatan selalu erat dengan sarana dan prasarana bidang
kesehatan.

Tanpa

mengabaikan

peranan

kualitas

pelayanan,

ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan modern merupakan
hal mendasaryang sangat perlu untukdiperhatikan. Pelayanan
kesehatan yang maksimal merupakan prasyarat mutlak bagi
pembangunan sebuah daerah.
Secara konseptual, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 741/MENKES/Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. SPM kesehatan
memuat 18 indikator dengan 4 jenis pelayanan dasar, yaitu;
1. Pelayanan Kesehatan Dasar (14 indikator);
2. Pelayanan Kesehatan Lanjutan (1 indikator);
3. Penyelidikan (2 indikator);dan
4. Promosi (1 indikator)

Laporan Akhir

Hal. IV-20

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Keempat jenis pelayanan tersebut menjadi titik pijak dalam
setiap aktivitasyang dijalankan. Kemudian pada konteks berikutnya,
adapun capaian SPM yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan
selaku instansi teknis dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan di
Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah
ini.
Tabel 4.6
Indikator Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Balikpapan
No

Indikator SPM

1
2

Kunjungan Bumil K4
Komplikasi Kebidanan yang
Ditangani
3 Pertolongan Persalinan Oleh
Tenaga Kesehatan yang Memiliki
Kompetensi Kebidanan
4 Pelayanan Nifas
5 Neonatus dengan Komplikasi yang
Ditangani
6 Kunjungan Bayi
7 Desa/ Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)
8 Pelayanan Anak Balita
9 Pemberian Makanan Pendamping
ASI pada Anak usia 6 - 24 bulan
Keluarga Miskin
10 Balita Gizi Buruk Mendapat
Perawatan
11 Penjaringan Kesehatan Siswa SD
dan Setingkat
12 Peserta KB Aktif
13 Cakupan Penemuan dan
Penanganan Penderita Penyakit
a. Penemuan Dan Penanganan
Penderita Penyakit - Acute
Flacid Paralysis (AFP) rate per
100.000 penduduk< 15 tahun
b. Penemuan Dan Penanganan
Penderita Penyakit - Penemuan
Penderita Pneumonia Balita
c. Penemuan Dan Penanganan
Penderita Penyakit - Penemuan
pasien baru TB BTA Positif
d. Penemuan Dan Penanganan
Penderita Penyakit - Penderita
DBD yang ditangani
e. Penemuan Dan Penanganan
Penderita Penyakit - Penemuan
penderita diare
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Target SPM
Batas
Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas Keterangan Capaian
Nasional
Nasional Daerah
92
95,44
104%
Sangat efektif
Tercapai
2015
73

100

137%

Sangat efektif

Tercapai

2015

87

94,62

109%

Sangat efektif

Tercapai

2015

87

92,30

106%

Sangat efektif

Tercapai

2015

80

97,47

122%

Sangat efektif

Tercapai

2010

94

99,64

106%

Sangat efektif

Tercapai

2010

100

100,00

100%

Sangat efektif

Tercapai

2010

90

95,48

106%

Sangat efektif

Tercapai

2010

100

100,00

100%

Sangat efektif

Tercapai

2010

100

100,00

100%

Sangat efektif

Tercapai

2010

100

99,42

99%

Sangat efektif

72

73,54

102%

Sangat efektif

80

75,00

94%

Efektif

Tidak
Tercapai

2010

80

34,38

43%

Tidak efektif

Tidak
Tercapai

2010

40

32,73

82%

Cukup efektif

Tidak
Tercapai

2010

100

100,00

100%

sangat efektif

Tercapai

2010

100

118,02

118%

sangat efektif

Tercapai

2010

Tidak
Tercapai
Tercapai

2010
2010
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No

Indikator SPM

Target SPM
Tingkat
Target Capaian Efektifitas
Nasional Daerah

14 Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien
Masyarakat Miskin
15 Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pasien Masyarakat Miskin
16 Pelayanan Gawat Darurat level 1
yang harus diberikan Sarana
Kesehatan (RS) di Kab/ Kota
17 Desa/kelurahan mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi< 24 jam
18 Desa Siaga Aktif

Efektifitas

Batas
Keterangan Capaian
Nasional

Tidak
efektif
Tidak
efektif

Belum
Tercapai
Belum
Tercapai

89%

Cukup efektif

Belum
Tercapai

2015

100,00

100%

Sangat efektif

Tercapai

2015

100,00

100%

Sangat efektif

Tercapai

2015

100

38,95

39%

100

5,42

5%

100

89,47

100
100

2015
2015

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan terkait indikator
yang dilaksanakan pada bidang kesehatan, ketercapaian SPM Secara
umum pelaksanaan SPM bidang kesehatan terdiri atas 22 indikator
(termasuk sub indikator Cakupan Penemuan dan Penanganan
Penderita Penyakit) ada 15 indikator yang tercapai dan 7 indikator
yang belum tercapai.
Pada bidang kesehatan ada beberapa indikator yang memiliki
sedikit dengan tingkat ketercapaian. Hasil dari capaian pelaksanaan
SPM Kota Balikpapan tahun 2014 dibandingkan dengan capaian
SPM Nasional 2014 menunjukkan hasil perhitungan persentase
maka informasi yang ada menunjukkan 68% mampu mencapai
target SPM yang ada dan 32 % belum mampu mencapai target SPM.
Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 4.13 dibawah ini.

Gambar 4.13
Persentase Capaian dan Efektifitas Pencapaian
SPM Bidang Kesehatan
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Akan tetapi tingkat ketidaktercapaian sebanyak 7 indikator
bukanlah tingkat ketidakpercayaan yang mutlak. Tetapi dari ketujuh
indikator sesungguhnya ada beberapa indikator yang sudah cukup
efektif dalam menerapkan SPM bidang kesehatan. Dari gambar
diatas dapat dilihat 73% (16 indikator) yang dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan selaku penanggungjawab pelaksanaan SPM bidang
kesehatan sangat efektif, dalam hal ini berarti antara target yang
ditentukan dan realisasi sudah mendekati ketercapaian, secara
berurutan 4% efektif (1 indikator), 9% cukup efektif (2 indikator) dan
tidak efektif 14% (3 indikator). Dalam konteks ini ada indikator yang
tidak tercapai tetapi dalam penerapannya sudah efektif yaitu
Indikator Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan
Sarana Kesehatan (RS) di Kab/Kota tingkat capaian daerahnya
sebesar 89,47 persen dengan efektivitas mencapai 89,47 persen.
Tidak hanya itu Penemuan dan Penanganan Penderita PenyakitPenemuan pasien baru TB BTA Positif juga mengalami hal yang
serupa. Untuk kategori capaian daerah, kota Balikpapan berhasil
menerapkan indikator tersebut diangka 32,73 persen dengan target
nasional sebanyak 40 persen. ini berati ada peroses capaian
sebanyak 82 persen. Sehinggapenerapan SPM dengan indikator
tersebut cukup efektif, hanya saja belum sampai pada tahap
maksimal dan target yang dicanangkan.
Akan tetapi, penerapan SPM yang mayoritas berhasil menjadi
penanda penting bagi keseriusan pemerintah dalam menerapkan
standar kesehatan yang layak bagi masyarakat kota Balikpapan.
Keberhasilan ini menjadi titik balik dari keteguhan pemerintah dalam
menerapkan dan mengamantkan aturan-aturan SPM di Kota
Balipapan.
Penerapan SPM yang efektif tidak bisa dilepaskan dari peran
sarana dan prasarana kesehatan yang ada di kota Balikpapan. Salah
satunya yang paling signifikan pengaruhnya adalah prasarana
kesehatan. Setidaknya jika mengacu padaSNI 03-1733-1989, rasio
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Puskesmas di Kota Balikpapan adalah 1:120 penduduk. Mengacu
pada rasio tersebut maka Puskesmas di Kota Balikpapan sangat
layak, karena melebihi jumlah sesuai standar. Idealnya, Puskesmas
Pembantu (Pustu) memiliki standar rasio 1:30.000. Jika jumlah
Pustu di Kota Balikpapan hanya ada 13 unit pada tahun 2013, maka
sudah sejak tahun 2015 ini, Kota Balikpapan mengalami kekurangan
Pustu sebanyak 11 unit.
Selain Puskesmas Pembantu, persoalan lain terkait sektor
kesehatan di Kota Balikpapan adalah kekurangan tenaga medis.
Pada tahun 2014, jumlah dokter di Kota Balikpapan sebanyak 591
orang. Selain dari pada itu aspek posyandu juga turut menentukan
penguatan pelayanan SPM di Kota Balikpapan. jumlah posyandu di
Kota Balikpapan pada tahun 2015 berjumlah 1.339 unit, sedangkan
jumlah penduduk Kota Balikpapan berumur 0-4 tahun sebanyak
56.942 jiwa. Itu berarti rasio posyandu terhadap penduduk Kota
Balikpapan umur 0-4 tahun sebesar 46. Besaran rasio ini masih ideal
karena masih berada di bawah ketentuan standar dari rasio
posyandu 1:250.
Bahkan dari sisi tenaga medis, tahun 2014, jumlah dokter
umum sebanya 241, dokter gigi sebanyak 73 orang, dokter gigi
spesialis 15, kemudian yang terahir dokter spesialis sebanyak 262.

 Kendala dan Solusi SPM Bidang Kesehatan Kota Balikpapan
Secara umum problem SPM di Kota Balikppan juga dapat
ditengarai secara detail dan proses pengentasannya sebagaimana
berikut;
1. Terbatasnya Pemahaman akan SPM
Keberadaan SPM belum dianggap sebagai kerangka dan
acuan bagi SKPD untuk memastikan pelayanan dasar yang
baik, yang ditunjukkan dengan rendahnya pemahaman akan
SPM dan bagaimana ini diimplementasikan dalam penyediaan
layanan dasar; problem ini bukanlah problem sederhana, sebab
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problem

diseputar

pemahaman

yang

pemahaman
lain.

Sehingga

SPM

akan

pemhaman

memutus
akan

SPM

sesungguhnya merupakan kunci yang tidak bisa diabaikan.
2. Ketaatan mengenai Definisi Operasional
Pada

kenyataannya

pemahaman

terhadap

definisi

operasional beberapa indikator yang tertuang dalam SPM
Bidang Kesehatan perlu dilakukan review berkaitan dengan
target yang sudah ditentukan. Sebab hal itu tidak akan
mungkin tercapai bila definisi operasional beberapa indikator
tersebut masih digunakan.
Selama ini problem tentang redifinisi operasional menjadi
hambatan dalam proses penyusunan secara detail terkait
indikator SPM di Kota Balikpapan. Sehingga sangat sulit untuk
mengakomodasi target bidang kesehatan yang telah ditentukan
dan dicanangkan sebelumnya.
3. Mutasi dan efektivitas transfer of knowledge di dalam SKPD
Salah satu problem krusial dalam SPM bidang kesehatan
adalah problem kapasitas terkait SPM bidang kesehatan itu
sendiri. Problem ini sampai detik ini terus menjadi benalu dalam
dinamika

implementasi

SPM

bidang

kesehatan

di

Kota

Balikpapan. Dengan kata lain, sebagaimana permasalahan
peningkatan kapasitas di dalam SKPD, upaya peningkatan
kapasitas staf akan SPM juga dihadapkan pada efektivitas
transfer of knowledge sehingga bukan lagi hanya menjadi
pengetahuan dan kecakapan staf/individu, tetapi menjadi
pengetahuan dan kecakapan institusi.
Begitu juga permasalahan mutasi, perlu dijawab dengan
manajemen dan transfer pengetahuan di dalam SKPD yang
efektif sehingga mutasi tidak berarti hilang dan berpindahnya
kecakapan

mengikuti

perpindahan

staf,

karena

sudah

terlembaga sebagai pengetahuan dan kecakapan institusi;
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4. Interpretasi terhadap definisi operasional Indikator SPM
Walaupun di beberapa bidang, seperti kesehatan dan
lingkungan hidup sudah disusun definisi operasional indikator
SPM yang cukup jelas, namun dalam implementasinya,
interpretasi atas definisi operasional indikator SPM ini masih
beragam, seperti halnya dalam implementasi SPM bidang
kesehatan yang mana interpretasinya bervariasi.
Keseragaman persepsi yang variatif berdampak pada
rapuhnya konsensus bersama terkait implemnetasi SPM bidang
kesehatan di Kota Balikpapan. Begitu juga, variasi pemahaman
ini berimplikasi pada basis pengukuran dan penerapan definisi
operasional indikator SPM yang berubah-ubah antar tahun,
sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Dinas Kesehatan;
5. Koordinasi dan asistensi teknis untuk penerapan dan
database SPM
Kejelasan definisi operasional indikator SPM tidaklah
cukup tanpa koordinasi dan asistensi teknis bagi Puskesmas
sebagai

ujung

tombak

pelaksanaan

dan

juga

database

pengukuran SPM. Dengan sistem informasi kesehatan yang
terintegrasi, keragaman pemahaman SDM di Puskesmas perlu
dijawab dengan keberadaan koordinasi dan asistensi teknis
yang memadai dan efektif.Hal ini karena kesalahan input data
di satu Puskesmas saja akan berimplikasi pada agregat data
yang dihasilkan di satu daerah.Begitu pula di sini, perlu
mendudukkan

peranan

Pemerintah

Provinsi

secara

jelas

sehingga bisa memfasilitasi kabupaten/kota dalam penerapan
dan

pencapaian

SPM,

serta

dalam

beberapa

bidang,

mengkoordinasikan proses implementasi mengingat terdapat
beberapa indikator SPM yang juga mengatur indikator baik di
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seperti untuk bidang
lingkungan hidup;
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Demikian juga halnya dengan Kementerian/Lembaga
terkait yang seharusnya dapat memfasilitasi secara teknis pada
SKPD pemangku SPM.
6. Pemahaman dan kapasitas SDM dalam perumusan dan
pengukuran indikator kinerja baik output maupun outcome
yang masih beragam.
Implementasi SPM yang efektif mengandaikan kapasitas
perencanaan yang baik dalam perumusan indikator pada fase
perencanaan,

dan

bagaimana

pengukurannya

pada

fase

monitoring dan evaluasi. Dalam kenyataannya, perumusan
indikator kinerja di beberapa SKPD yang belum cukup baik,
sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa ilustrasi di atas dalam
perumusan output maupun outcome dari suatu kegiatan,
menjadikan pencapaian dan pengukuran kinerja menjadi sulit
untuk dilakukan. Begitu juga, dalam beberapa kasus berbasis
gender seperti bidang layanan terpadu bagi perempuan dan
anak korban kekerasan, perumusan indikator yang tepat perlu
dilakukan untuk menghindari rumusan indikator yang bisa
miss-leading. Ilustrasi di muka tentang perumusan indikator
tersebut

yang

dirumuskan

sebagai

menurunnya

kasus

kekerasan dalam rumah tangga dalam Renstra Badan PMP2KB
menunjukkan

masih

adanya

pekerjaan

rumah

dalam

meningkatkan kapasitas SDM terkait indikator kinerja.
7. Mendudukkan SPM dan indikator layanan dasar yang lain.
Sebagai

indikator

minimal

untuk

pelayanan

wajib,

beberapa indikator yang sudah dirumuskan untuk bidang
tertentu sebetulnya tidak selalu menggambarkan aspek-aspek
layanan dasar yang disediakan.Pengalaman Dinas Kesehatan
dengan menambahkan indikator yang lain bisa menjelaskan
kebutuhan untuk penyusunan indikator yang memadai untuk
sebuah layanan dasar. Begitu juga di Badan PMP2KB,
keberadaan kerangka dan indikator Kota Layak Anak dimana
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persoalan perlindungan anak tercakup di dalamnya, adalah
ilustrasi yang lain. Namun demikian, ini tidak mengurangi
pentingnya koordinasi dan integrasi SPM dalam perencanaan
dan penganggaran, sehingga menjadi acuan kerangka kinerja
yang jelas bagi SKPD.Sebagaimana temuan di Badan PMP2KB,
perlu langkah koordinasi yang efektif untuk mendudukan
indikator SPM dengan indikator Kota Layak Anak sehingga pada
ujungnya,berimplikasi pada perbaikan layanan dasar yang
sesuai dengan ketugasan SKPD.
8. SPM lintas bidang
Sebagai alat ukur kinerja pelayanan dasar untuk urusan
wajib di daerah, seharusnya memang SPM menggambarkan
standar yang minimal dan berada dalam rentang kendali
institusi yang jelas. Namun dalam indikator di bidang layanan
terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan misalnya,
indikator yang dirumuskan ternyata merupakan ketugasan dari
berbagai SKPD sehingga kesulitan untuk mengkoordinasikan
proses pencapaian dan pengukurannya.Demikian juga SPM
Pekerjaan

Umum

dan

Penataan

Ruang,

indikator

yang

dirumuskan ternyata merupakan ketugasan dari beberapa
SKPD.
9. Monitoring dan Evaluasi Kementerian
Seperti kita ketahui bahwa Kementerian Teknis telah
menerbitkan juklak/juknis masing-masing SPM namun belum
seluruh Kementerian melakukan pembinaan dan monitoring
pelaksanaan juklak/juknis SPM tersebut. Diharapkan ada
pembinaan

monitoring

dan

evaluasi

implementasi

SPM

melaluijalur hirarkhi dari amsing-masing Kementerian sesuai
bidang SPM masing-masing ke instansi pemangku SPM di
tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
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4.4.2. Bidang Lingkungan Hidup
 Indikator dan Capaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup
diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:
20 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
Hal ini sangat penting mengingat kualitas lingkungan yang baik
salah satu modal dasar penting bagi terlaksananya pembangunan
yang berkelanjutan. Kualitas lingkungan berpengaruh terhadap
kualitas hidup masyarakat lokal, penduduk yang bekerja serta yang
berkunjung ke daerah tersebut.
SPM bidang lingkungan hidup terdiri dari 4 jenis pelayanan
dasar, pada tabel di bawah ini akan terlihat capaian dari Kota
Balikpapan dalam hal pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup.
Tabel 4.7
Indikator Capaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
Target SPM
No

Indikator SPM

Target
Nasional

Capaian
Daerah

Tingkat
Efektifitas

Efektifitas

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

1.

Pelayanan pencegahan
Pencemaran air

100%

100%

100%

Efektifitas

Tercapai

2013

2.

Pelayanan Pencegahan
Pencemaran udaradari sumber
tidak bergerak

100%

100%

100%

Efektifitas

Tercapai

2013

3.

Pelayanan penyediaan informasi
status kerusakan lahan
dan/atau tanah untuk biomassa

100%

38,9%

39%

Tidak Efektif

Tidak
Tercapai

2013

4.

Pelayanan tindak lanjut
pengaduan masyarakat akibat
adanya dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan
hidup

100%

100%

100%

Efektifitas

Tercapai

2013

Berdasarkan tabel diatas, diketahui untuk jumlah indikator
yang dicapai pada SPM Bidang Lingkungan Hidup sebanyak 3
indikator yaitu sebesar 75% tercapai dan 25% tidak tercapai
sedangkan dari tingkat efektifitas masing – masing indikator dapat
dilihat hasil sebanyak 75% indikator yang dilaksanakan sudah efektif
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dan 25 % yang tidak efektif dalam pelaksanaannya. Dalam aturan
nasional, batas capaian yang diharapkan adalah sampai tahun 2013
tetapi untuk Kota Balikpapan ada 1 indikator yang belum dapat
dicapai sampai tahun 2015 (kajian dilaksanakan), hal ini dirasakan
membutuhkan perhatian bagi pemerintah daerah dalam rangka
melaksanakan percepatan pencapaian SPM. Secara lengkap dapat
dilihat pada gambar 4.14 dibawah ini.

Gambar 4.14
Persentase Capaian dan Efektifitas Pencapaian
SPM Bidang Lingkungan Hidup

Keberhasilan pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup
sesungguhnya dapat dikategorikan maksimal. Setidaknya capaian
peksanaan SPM pada tahun 2014 sebanya 3 indikator SPM.
Kemudian yang belum tercapai sebanyak 1 indikator SPM. Ini artinya
indeks keberhasil SPM jauh lebih

besar dari pada tingkat

kegagalannya. Berdasarkan hasil perhitungan persentase maka
informasi yang ada menunjukkan 75% mampu mencapai SPM yang
ada dan 25% belum mampu mencapai SPM.
 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Lingkungan Hidup di Kota
Balikpapan
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan
dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan
Hidup Daerah Kota Balikpapan antara lain mencakup beberapa hal
sebagaimana berikut;
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1. Problem Percepatan Pencapaian
Target pencapaian SPM baru dicanangkan pada tahun
2012 dan akan dilakukan percepatan pencapaian untuk tahun
2013 – 2016. Sesungguhnya jika pola ini sejak lebih awal
dicanangkan, maka akan ada dampak dan implikasi berbeda
terkait dengan penerapan SPM di Kota Balikpapan. Sehingga
target pencapaian yang maksimal bisa diperoleh.
Dari permasalahan ini, untuk selanjutnya dapat dilakukan
perencanaan

yang

mencakup

pelayanan

dasar

bidang

lingkungan hidup dapat dituangkan dalam perencanaan daerah
(RPJMD,Renstra dan Renja SKPD).
2. Keterbatasan pemahaman SPM Bidang Lingkungan hidup
Kurangnya pemahaman tentang SPM bidang lingkungan
hidup

sehingga

kegiatan

yang

selama

ini

ada

kurang

memberikan dampak target yang akan dicapai serta kurangnya
koordinasi dalam pelaporan kegiatan. Lagi-lagi persoalan
keterbatasan
lambannya

pemahaman
sebuah

selalu

proyeksi

menjadi

dan

penanda

formulasi

bagi

kebijakan

pemerintah daerah.
Setidaknya ada dua motif mengapa hal ini bisa terjadi di
KotaBalikpapan.

Pertama,

kurangnya

proses

sosialisasi

program dari pemerintah daerah terkait penerapan dan
dampaknya. Kedua, ada kecenderungan “apatisme” publik yang
luar biasa terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah. Apatisme ini berangkat dari beberapa program
sebelumnya yang dinilai tidak tepat sasaran. Sehingga dua
kecenderungan tersebut menjadi titik balik dari lahirnya
keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap SPM di bidang
Lingkungan hidup.
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Pemahanan ini menjadi titik tolak dalam menjalankan
proses pelaksanaan ketercapaian pelayanan dasar bidang
lingkungan hidup. Karena dengan pemahaman yang baik dapat
meningkatkan program yang tepat sasaran guna pelaksanaan
pembangunan yang berbasiskan lingkungan.
3. Keterbatasan
kegiatan
yang
mendukung
pelayanan
penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau
tanah untuk biomassa
Belum

terakomodirnya

pelayanan penyediaan
dan/atau

tanah

Lingkungan

informasi

untuk

Hidup

kegiatan

mendukung

status kerusakan lahan

biomassa

Kota

yang

dalam

Balikpapan.

Renstra

Jamak

Badan

diketahui,

Biomasssa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu
bunga, biji,buah, dan termasuk tanaman yang dihasilkan oleh
kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman.
Produksi biomassa ini meliputi kegiatan yang mencakup
pemanfaatan

sumber

daya

tanah

untuk

menghasilkan

biomassa. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah
berubahnya

sifat

dasar

tanah

yang

melampaui

kriteria

kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Status kerusakan
tanah untuk produksi biomassa adalah kondisi tanah di tempat
dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku
kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
Keterbatasan

kegiatan

yang

mendukung

pelayanan

penyediaan informasi status kerusakan lahan akan menjadi
preseden buruk bagi palayanan SPM bidang lingkungan hidup
di Kota Balikpapan. Sehingga diperlukan akomodasi kegiatan
yang mendukung pelayanan penyediaan informasi status
kerusakan lahan secara maksimal.
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4. Keterbatasan Personil Lingkungan Hidup
Masih kurangnya personil Badan Lingkungan Hidup yang
bertugas di lapangan guna pemantauan, pengawasan dan
pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup. Alih-alih pemerintah daerah ingin membuat program
yang baik, tetapi pada dataran praksisnya perbendaharaan
jumlah personil masih terusmewarnai berbagai program SPM
bidang

lingkungan

hidup

Kota

Balikpapan.

Persoalan

keterbatasan personil memang merupakan persoalan yang klise,
tetapi hal ini menjadi penting karena personil merupakan dasar
utama sekaligus penyangga dari berbagai program yang akan
dan sedang dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk di
Kota Balikpapan. SPM lingkungan hidup merupakan salah satu
bagian dari ruas yang membutuhkan tenaga di lapangan yang
lebih. Sebab hal ini terkait dengan pemantauandan pengawasan
secara maksimal dan optimal. Sehingga ketika kemudian di
lapangan ditemukan kejanggalan dan berbagai persoalan yang
terjadi bisa direspon dan diatasi secara tepat.
5. Keterbatasan Personil akibat Mutasi
Terbatasnya personil PPLH dan PPNS, di mana yang sudah
ada sebelumnya di mutasi ke dinas lain. Acapakali dalam
sebuah

struktur

antiklimaks

yang

pemerintahan

seringkali

mengharuskan

ada

sebuah

problem
reformasi

dalamstruktur itu sendiri. Masalah ini jika tidak ditinjau secara
jernih maka akan berdampak serius bagi ketersediaan jumlah
personil,

sehingga

akan

menggganggu

jalannya

sebuah

program. Maka dari pada itu dibutuhkan ketepatan dalam
melakukan proses mutasi sehingga tiadak berdampak pada
stabilitas program yang telah ada.
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4.4.3. Bidang Ketenagakerjaan
 Indikator dan Capain
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan
diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.15/MEN/IV/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang

Ketenagakerjaan

Peraturan

Menteri

sebagaimana

Tenaga

Kerja

telah

dan

diubah

Transmigrasi

dengan
Nomor

PER.04/MEN/IV/2011, Kemudian diperbaharui oleh Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketenagakerjaan,

hal

ini

sangat

penting

sebab

kondisi

Ketenagakerjaan saat ini masih ditandai dengan meningkatknya
jumlah pengangguran sebagai akibat pertubuhan kesempatan kerja
yang tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Kualitas
angkatan kerja yang rendah serta berkurangnya informasi pasar
kerja kepada masyarakat mengakibatkan pencarian kerja kurang
stabil.
Oleh sebab itu maka masalah penempatan kerja, Penyelesaian
Perselisihan
Jamsostek

Hubungan
dan

Industrial,

Pengawasan

Pelayanan

Ketenagakerjaan

Kepesertaan

perlu

menjadi

Perhatian Secara khusus. SPM Bidang Ketenagakerjaan akan
menjadi titik balik terkait upaya pelayanan dan kerja pemerintah
daerah di kota Balikpapan di bidang ketenagakerajaan. Kualitas
ketenagakerjaan yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas
hidup masyarakat lokal serta daya dorong pertumbuhan ekonomi di
Kota Balikpapan.
SPM bidang Ketenagakerjaan hidup terdiri dari 5 jenis
pelayanan dasar dan 8 indikator, pada tabel di bawah ini akan
terlihat capaian dari Kota Balikpapan dalam hal pelaksanaan SPM
bidang Ketenagakerjaan.
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Tabel 4.8
Indikator Capaian SPM Bidang Ketenagakerjaan Kota Balikpapan
No
1

2

3

4

5

Jenis
Pelayanan
Dasar
Pelayanan
Pelatihan
Kerja

Pelayanan
Penempatan
Kerja
Pelayanan
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

Target SPM
Indikator
Besaran tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan berbasisi
kompetisi
Besaran tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan berbasis
masyarakat
Besaran tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan
kewirausahaan
Besaran pencari
kerja yang terdaftar
yang ditempatkan
Besaran Kasus
yang diselesaiakan
dengan Perjanjian
Bersama (PB)

Pelayanan
Kepesertaan
JAMSOSTEK

Besaran
pekerja/buruh yang
menjadi peserta
JAMSOSTEK

Pelayanan
Pengawasan
Ketenagakerja
an

Besaran
pemeriksaan
perusahaan
Besaran pengujian
peralatan di
perusahaan

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

75%

90%

120%

Sangat
Efektif

Tercapai

2016

60%

81,96%

137%

Sangat
Efektif

Tercapai

2016

60%

70,17%

117%

Sangat
Efektif

Tercapai

2016

70%

22,26%

32%

Tidak
Efektif

Belum
Tercapai

2016

50%

46,15%

92%

Efektif

Tercapai

2016

50%

100,00%

200%

Sangat
Efektif

Tercapai

2016

45%

15,09%

34%

Tidak
Efektif

Belum
Tercapai

2016

50%

20,29%

41%

Tidak
Efektif

Belum
Tercapai

2016

Secara umum pelaksanaan SPM bidang ketenagakerjaan terdiri
atas 8 indikator. Hasil dari capaian pelaksanaan SPM bidang
ketenagakerjaan Kota Balikpapan tahun 2014 dibandingkan dengan
capaian SPM Nasional 2014 menunjukkan bahwa terdapat 5
indikator SPM yang selama ini dapat tercapai dan 3 indikator SPM
yang

belum

dapat

tercapai.

Berdasarkan

hasil

perhitungan

persentase maka menunjukkan 62% mampu mencapai SPM yang
ada dan 38% belum mampu mencapai SPM.
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Berdasarkan

capaian

dan

efektifitas

SPM

Bidang

Ketenagakerjaan dapat dilihat mengenai efektifitas yang didapatkan
yaitu 50% (4 indikator) sangat efektif, 12% (1 indikator) efektif dan
38 % (3 indikator) tidak efektif. Adapun ketiga indikator tersebut
meliputi :
1. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
2. Besaran pemeriksaan perusahaan
3. Besaran pengujian peralatan di perusahaan

Dari

tingkat

ketercapaian

SPM

Bidang

Ketenagakerjaan

didapatkan hasil yaitu 62% tercapai dan tidak tercapai sebesar 38%.
Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 4.15 dibawah ini.

Gambar 4.15
Persentase Capaian dan Efektifitas Pencapaian
SPM Bidang Ketenagakerjaan

Tingkat pencapaian ini merupakan buah prestasi sebab Angka
pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka) yang cenderung
meningkat yaitu pada tahun 2011 tingkat pengangguran 6,3 persen
menjadi 8,6 persen tahun 2014 dapat direspon secara cepat oleh
pemerintah daerah.
Penerapan SPM yang mayoritas berhasil menjadi bukti tentang
keseriusan

pemerintah

dalam

menerapakan

SPM

Bidang

Ketenagakerjaan. Di tengah situasi dan tingkat kebutuhan peluang
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kerja yang tinggi pemerintah dapat membuka kran selebar-lebarnya
terkait kebutuhan masyarakat kota Balikpapan tentang dunia kerja.
Persentase keberhasilan yang tinggi menandakan pemerintah
daerah dirasa cukup berhasil dalam meningkatkan sumber daya
manusia, membangun kewirausahaan dan peningkatan kemandirian
ekonomi, sekaligus membangun hubungan yang harmonis antara
pekerja, industri, dan tenaga kerja. Sebab keberhasilan di bidang
SPM bidang ketenagakerjaan sangat bergantung pada itu semua.
 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Ketenagakerjaan di Kota
Balikpapan
1. Keterbatasan SDM
Dalam

pencapaian

Permasalahan

SPM

Bidang

Ketenagakerjaan

yang dihadapi adalah ketebatasan jumlah

pegawai terkait Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, Pengawas
Tenaga Kerja, Mediator, dan instruktur jumlahnya sangat
terbatas.
Menyikapi permasalahan ini dibutuhkan kebijakan untuk
meningkatkan
pendidikan

kualitas

dan

SDM

pelatihan

yang

yang

ada

sesuai

dengan

bentuk

sehingga

dapat

meningkatkan pelaksanaan SPM yang belum dapat dicapai.
2. Perpindahan Pegawai
Pergantian Pejabat yang cukup dinamis di lingkungan
Pemerintah

Kota

sangat

berpengaruh

pada

pengambilan

kebijakan maupun pelaksanaan kegiatan, terutama yang
menyangkut penerapan SPM Ketenagakerjaan.
Pengelolaan SDM yang baik akan membantu pelaksanaan
tugas yang akan dilaksanakan. Pergantian pegawai baik mutasi
maupun pindah tugas harus diselaraskan dengan pelaksanaan
tugas dan kecukupan SDM yang ada saat ini sehingga tugas dan
fungsi yang ada dapat berjalan dengan baik.
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Pemahaman tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM)
kepada unsur-unsur pimpinan maupun kepada staf pelaksana
kegiatan menjadi sangat penting.
3. Proporsi Anggaran dan Perencanaan Kerja
Pengalokasian anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang
Ketenagakerjaan sanagat kecil dibandingkan belanja pegawai
dan

operasional.Mengingatterbatasnya

Pemerintah

daerah

maupun

Anggaran

Pemerintah

Pusat

baik
maka

dibutuhkannya perencanaan kerja yang jelas dan terukur.
Indikator SPM hendaknya dapat masuk kedalam dokumen
perencanaan daerah (RPJMD, Renstra dan Renja SKPD),
sehingga dapat menentukan skala prioritas, sebagai pelayanan
dasar SPM menjadi penting untuk menjadi prioritas pokok.
4. Sarana dan Prasarana
Kota Balikpapan Perlu membangun tempat pelatihan
seperti BLK, guna mengatasi persoalan ketersediaan lembaga
pelatihan yang memenuhi standar penyelenggaraan pelatihan
sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah.
Keberadaan BLK dapat membantu untuk peningkatan
ketrampilan tenaga kerja yang terampil, penempatan tenaga
kerja juga dapat lebih terarah.

4.4.4. Bidang Sosial
 Indikator dan capaian
Standar pelayanan Minimal di bidang sosial merupakan
ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak
diperoleh setiap penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
PMKS adalah perorangan, keluarga, dan komunitas yang mengalami
disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial, atau budaya
sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya secara wajar.
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Peraturan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan telah
diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
129/HUK/ 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. Dan kemudian
dikuatkan dengan peraturan Keputusan Menteri Sosial Republik
Indonesia

Nomor80/HUK/2010Tentang

Panduan

Perencanaan

Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Adapun

jenis

pelayanan

dalam

rangka

penanggulangan

masalah sosial di wilayah Kota Balikpapan terdiri :
1. Pelaksanaan Program
2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten/kota
3. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat
skala kabupaten/kota
4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi
penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak
potensial terlantar yang berasal dari masyarakat renta dan
tidak mampu skala kabupaten/kota.

Kemudian

pembiayaan

atas

penyelanggaraan

SPM

ini

seluruhnya dibebankan pada APBD daerah masing-masing sehingga
pelaksanaannya perlu diintegrasikan dengan sistem penganggaran di
daerah dengan mengacu pada
1. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Balikpapan tahun 2011-2016
2. Perencanaan Strategik (Renstra) SKPD Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial Kota Balikpapan tahun 2011-2016

SPM bidang sosial terdiri dari 4 pelayanan dasar dan 7 indikator,
pada tabel di bawah ini akan terlihat capaian dari Kota Balikpapan
dalam hal pelaksanaan SPM bidang Ketenagakerjaan.
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Tabel 4.9
Indikator Capaian SPM Bidang Sosial Kota Balikpapan
Target SPM
Jenis Pelayanan
Dasar

No
1

2

3

4

Indikator

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

Pelaksanaan
program/kegiatan
bidang sosial
a.

Pemberian
bantuan sosial
bagi Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS )

Presentase (%) PMKS
yang memperoleh
bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan
dasar

40%

30%

75%

Kurang
Efektif

Belum
Tercapai

2016

b.

Pelaksanaan
kegiatan
pemberdayaan
sosial

Presentase (%) PMKS
yang menerima
program pemberdayaan
sosial melalui Kelompok
Usaha Bersama (KUBE)
atau kelompok sosial
ekonomi sejenisnya

50%

25%

50%

Kurang
Efektif

Belum
Tercapai

2016

Penyediaan sarana
dan prasarana sosial
a.

Penyediaan
sarana dan
prasarana
pelayanan panti
sosial

Presentase (%) panti
sosial skala kota yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial

40%

100%

250%

Sangat
Efektif

Tercapai

2016

b.

Penyediaan
sarana dan
prasarana
pelayanan luar
panti

Presentase (%) Wahana
Kesejahteraan Sosial
Berbasis Masyarakat
(WKSBM) yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan

30%

35%

117%

Sangat
Efektif

Tercapai

2016

Sangat
Efektif

Tercapai

2016

Penanggulangan
korban bencana
a.

Bantuan sosial
bagi korban
bencana

Presentase (%) korban
bencana skala kota
yang menerima
bantuan sosial selama
masa tanggap darurat

70%

100%

143%

b.

Evaluasi korban
bencana

Presentase (%) korban
bencana skala kota
yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap
darurat lengkap

60%

0%

0%

Tidak
Efektif

Belum
Tercapai

2016

Presentase (%)
penyandang disabilitas
fisik dan mental serta
lanjut usia tidak
potensial yang telah
menerima jaminan
sosial

30%

27%

90%

Efektif

Belum
Tercapai

2016

Pelaksanaan dan
Pengembangan
Jaminan Sosial bagi
Penyandang
Disabilitas Fisisk dan
Mental dan Lanjut
Usia tidak potensial
(penyelenggaraan
jaminan sosial)
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Secara umum pelaksanaan SPM bidang sosial terdiri atas 7
indikator. Hasil dari capaian pelaksanaan SPM Sosial Kota
Balikpapan tahun 2014 dibandingkan dengan capaian SPM Nasional
2014 menunjukkan bahwa terdapat 4 indikator SPM yang selama ini
dapat tercapai dan 3 indikator SPM yang belum dapat tercapai.
Berdasarkan hasil perhitungan persentase maka menunjukkan 57%
mampu mencapai SPM yang ada dan 43% belum mampu mencapai
SPM. Nilai capaian ini dapat menjadi progress pelaksanaan SPM
kedepannya untuk lebih baik lagi, jika mengacu pada capaian
nasional berkenaan dengan batasan waktu secara nasional pada
tahun 2016, Kota Balikpapan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial dapat melaksanakan rencana aksi untuk melaksanakan
percepatan capaian SPM bidang sosial.

Gambar 4.16
Persentase Capaian dan Efektifitas Pencapaian
SPM Bidang Sosial

Akan tetapi tingkat ketidaktercapaian sebanyak 3 indikator
bukanlah tingkat ketidakpercayaan yang mutlak. Satu indikator
yang tidar tercapai seperti indikator Presentase (%) penyandang
disabilitas fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang
telah menerima jaminan sosial merupakan salah satu indikator yang
cukup efektif. 90 persen tingkat palayanan pada indikator tersebut
menunjukkan indeks yang cukup berhasil.
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Penerapan SPM yang mayoritas berhasil menjadi penanda
penting bagi keseriusan pemerintah daerah dalam menerapkan
standar pelayanan bidang sosial yang layak bagi masyarakat kota
Balikpapan. Keberhasilan ini menjadi titik balik dari keteguhan
pemerintah dalam menerapkan dan mengamanatkan aturan-aturan
SPM bidang Sosial di Kota Balipapan.
Menimbang pada kecenderungan tersebut, tantangan masalah
sosial di Kota Balikpapan masih relatif sangat besar. Beban yang
semakin berat dari berbagai masalah sosial di atas bagaimanapun
juga harus dipahami sebagai persoalan kompleks yang sangat khas
bagi daerah urban seperti Kota Balikpapan. Perkembangan kota
Balikpapan yang kian pesat, hingga mulai mengarah ke karakter kota
metropolitan, akan selalu dibayang-bayangi persoalan sosial yang
terkait dengan kaum migran. Sehingga Kota Balikpapan mesti
menanggung beban laju urbanisasi warga dari daerah sekitar berikut
kompleksitas persoalan yang ditimbulkannya.
Di lain sisi, peluang semakin meningkatnya jumlah para pekerja
migran yang berurbanisasi ke Kota Balikpapan berpotensi juga
menimbulkan peminggiran penduduk asli Kota Balikpapan yang
berada di kelas sosial paling bawah. Salah satu peminggiran itu bisa
terjadi

karena

tingginya

kompetisi

dalam

mengakses

pekerjaan/penghidupan di perkotaan yang sudah menjadi termat
formal.
Dalam seluruh penjelasan itulah, pekerja migran di Kota
Balikpapan menjadi faktor penjelas atas menguatnya residu-residu
sosial yang sering disebut sebagai Penyandang Masalah Sosial
Kesejahteraan (PMKS). Setidaknya selama ini salah satu faktor
penyebab belum tertanganinya PMKS itu adalah belum ada alokasi
anggaran yang memadai untuk melakukan progran dan kegiatan
pembangunan bidang kesejahteraan secara optimal. Maka ke depan
berdasarkan hasil proyeksi di atas, perlu langkah-langkah antisiasi
yang tepat sasaran.
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Berdasarkan analisis di atas, mengurai peluang dan tantangan
terkait bidang kesejahteraan sosial kota Balikpapan merupakan
langkah

mendesak

yang

tidak

bisa

dikesampingkan.

Sebab

peningkatan penduduk usia produktif jika tidak diantisipasi maka
berpotensi memunculkan resistensi sosial. Oleh sebab itu maka
pengembangan sistem informasi yang interaktif dan meningkatkan
kerjasama

dengan

segenap

pemangku

kepentingan

dalam

penyediaan dan up date data PMKS dan PPKS menjadi peluang yang
sangat strategis.
Selain itu, pemantapan pelayanan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat melalui rehabilitasi, pemberdayaan,
jaminan, dan perlindungan sosial juga menjadi peluang yang harus
direspon secara serius oleh pemerintah kota Balikpapan. Pada saat
yang sama peningkatan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat
dalam

penyelenggaraan

profesionalisme

SDM

kesejahteraan
aparatur

sosial,

dalam

peningkatkan

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial menjadi titik balik dari upaya pemerintah dalam
menjawab arus deras transisi demografi di kota Balikpapan.
 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Sosial di Kota Balikpapan
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM
Bidang sosial salah satunya yaitu keterbatasan Pekerja Sosial
(peksos) untuk saat ini untuk lingkup Kota Balikpapan hanya
tersedia 1 orang, Koordinasi dengan PSKS belum dapat
berlangsung dengan optimal, Personil PNS maupun PNS
maupun Non PNS yang menangani pelayanan sosial jumlahnya
realtif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota
dan Potensi permasalahan sosial yang dapat ditumbulkan.
Pentingnya tugas sosial ini memberikan konsekuensi
peningkatan kapasitas dan kuantitas untuk pekerja sosial
maupun SDM (pegawai) yang menangani tugas tersebut.
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Kelembagaan bagi bidang sosial menjadi sangat penting,
jika saat ini masih tergabung dengan dinas tenaga kerja,
akselerasi penanganan sosial menjadi prioritas utama sehingga
dibutuhkan

optimalisasi

kelembagaan

SPM

dalam

penyelenggaraan pemerintah.
2. Implementasi
Pencapaian
Perencanaan Daerah

SPM

dalam

Dokumen

Pemasukan indikator SPM dalam dokumen perencanaan
saat ini belum terintegrasi dengan baik, ada indikator SPM yang
belum

masuk

dalam

dokumen

perencanaan

sehingga

mengalami kesulitan dalam melaksanaan pencapaian SPM
Bidang sosial.
Menyikapi hal tersebut, Memasukkan target pencapaian
SPM dalam RPJMD dan Renstra SKPD, penentuan skala
prioritas menjadi sangat penting dalam penentuan anggaran
terutama terkait indikator capaian SPM.
3. Sarana dan Prasarana
Tempat

penampungan

PMKS

memerlukan

perbaikan

cukup signifikan. Saat ini Sarana sosial seperti panti asuhan,
panti jompo dan panti rehabilitasi, dengan tingkat pencapaian
kinerja pelayanan minimal sebanyak 32 buah. Belum tersedia
rumah aman dan trauma center, Belum tersedia panti jompo
yang dikelola oleh pemerintah kota.
Penyiapan sarana dan prasarana sosial menjadi sangat
penting untuk dapat membantu tercapainya pelayanan dasar
bidang sosial, berkembangnya Kota Balikpapan sebagai kota
yang berkembang memberikan perhatian yang lebih bagi
pemerintah dalam mewujudkan Kota Balikpapan yang lebih
baik.
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4.4.5. Bidang Pendidikan Dasar
 Indikator dan Pencapaian
Selain persoalan bidang kesehatan dan sebagainya, bidang
pendidikan juga penting untuk diperhatikan lebih jauh. Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar diatur di dalam
Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 15 Tahun 2010
Tentang

Standar

Pelayanan

Minimal

Pendidikan

Dasar

Di

Kabupaten/Kota.
Berikut terlampir hasil capaian SPM bidang pendidikan dasar
yang telah dihitung berdasarkan peraturan di atas, secara lengkap
dapat dilihat pada peraga di bawah ini.
Tabel 4.10
Indikator Capaian SPM
Bidang Pendidikan Dasar Kota Balikpapan
Target SPM
No
1

Indikator SPM

Tersedianya satuan pendidikan dalam
jarak yang terjangkau dengan
berjalan kakai yaitu maksimal 3 Km
untuk SD/MI dan Km untuk
SMP/MTs dari kelompok permukiman
permanen di daerah terpencil;
2 Jumlah peserta didik dalam setiap
rombongan belajar untuk SD/MI
tidak melebihi 32 orang, dan untuk
SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.
Untuk setiap rombongan belajar
tersedia 1 (satu) ruang kelas yang
dilengkapi dengan meja dan kursi
yang cukup untuk peserta didik dan
guru, serta papan tulis;
3 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang
laboratorium IPA yang dilengkapi
dengan meja dan kursi yang cukup
untuk 36 peserta didik dan minimal
satu set peralatan praktek IPA untuk
demonstrasi dan eksperimen peserta
didik;
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Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional
2014
2014
2014
2014

SD
MI
SMP
MTs

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Efektif
Efektif
Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai

SD

100%

48%

48%

80%

80%

SMP

68%

68%

MTs

75%

75%

Tidak
Tercapai
Tidak
Tercapai
Tidak
Tercapai
Tidak
Tercapai

2014

MI

Tidak
Efektif
Kurang
Efektif
Kurang
Efektif
Kurang
Efektif

86%

86%
33%

Tidak
Tercapai
Tidak
Tercapai

2014

33%

Cukup
Efektif
Tidak
Efektif

SMP
MTs

100%
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Target SPM
No
4

5

6

7

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

Indikator SPM
Di setiap SD/MI dan SMP/MTs
tersedia satu ruang guru yang
dilengkapi dengan meja dan kursi
untuk setiap orang guru, kepala
sekolah dan staf kependidikan
lainnya; dan di setiap SMP/MTs
tersedia ruang kepala sekolah yang
terpisah dari ruang guru;
Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu)
orang guru untuk setiap 32 peserta
didik dan 6 (enam) orang guru untuk
setiap satuan pendidikan, dan untuk
daerah khusus 4 (empat) orang guru
setiap satuan pendidikan;
Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu)
orang guru untuk setiap mata
pelajaran, dan untuk daerah khusus
tersedia satu orang guru untuk setiap
rumpun mata pelajaran;
Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua)
orang guru yang memenuhi
kualifikasi akademik S1 atau D-IV
dan 2 (dua) orang guru yang telah
memiliki sertifikat pendidik;
Kualifiikasi S1
Sertifikasi S1

SD
MI
SMP
MTs

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Efektif
Efektif
Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai

SD

100%

69%

69%
80%

Tidak
Tercapai
Tidak
Tercapai

2014

80%

Kurang
Efektif
Kurang
Efektif

88%

88%
100%

Tidak
Tercapai
Tercapai

2014

100%

Cukup
Efektif
Efektif

MI

SMP

100%

SD
MI
SD
MI

Di setiap SMP/MTs tersedia guru
SMP
dengan kualifikasi akademik S-1 atau MTs
D-IV sebanyak 70% dan separuh
diantaranya (35% dari keseluruhan
guru) telah memiliki sertifikat
pendidik, untuk daerah khusus
masing-masing sebanyak 40% dan
20%;

9

SMP

SD

100%
100%
100%
0%

100%

100%
83%

100%
83%

100%

88%

100%

MI
100%

2014

2014

2014

100%
100%
100%
0%

MTs

11 Di setiap kab/kota semua kepala SMP SMP
/MTs berkualifikasi akademik S-1
MTs
atau D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik;
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100%

MTs

8

Di setiap SMP/MTs tersedia guru
dengan kualifikasi akademik S-1 atau
D-IV dan telah memiliki sertifikat
pendidik masing-masing satu orang
untuk mata pelajaran Matematika,
IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa
Inggris;
10 Di setiap Kabupaten/Kota semua
kepala SD/MI berkualifikasi
akademik S-1 atau D-IV dan telah
memiliki sertifikat pendidik;

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional
2014
2014
2014
2014

Efektif
Efektif
Efektif
Tidak
Efektif
Efektif
Cukup
Efektif

Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tidak
Tercapai
Tercapai
Tidak
Tercapai

2014
2014
2014
2014

88%

Cukup
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

0%

0%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

93%

93%

Efektif

2014

85%

85%

100%
100%

100%
100%

Cukup
Efektif
Efektif
Efektif

Tidak
Tercapai
Tidak
Tercapai
Tercapai
Tercapai
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Target SPM
No

100%
100%
100%
100%

Efektif
Efektif
Efektif
Tidak
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif

Batas
Tahun
Ket
Capaian
Nasional
Tercapai
2014
Tercapai
2014
Tercapai
2014
Tidak
2014
Tercapai
Tercapai
2014
Tercapai
2014
Tercapai
2014
Tercapai
2014

100%
100%

100%
100%

Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai

2014
2014

100%
0%

100%
0%

100%
100%

100%
100%

Tercapai
Tidak
Tercapai
Tercapai
Tercapai

2014
2014

100%

Efektif
Tidak
Efektif
Efektif
Efektif

SMP
MTS

100%

100%
100%

100%
100%

Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai

2014
2014

SD
MI

100%

100%
100%

100%
100%

Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai

2014
2014

SD
MI
SMP
MTs

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Efektif
Efektif
Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai

2014
2014
2014
2014

SD
MI
SMP
MTs

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Efektif
Efektif
Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai

2014
2014
2014
2014

SD
MI
SMP
MTs

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Efektif
Efektif
Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai

2014
2014
2014
2014

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

Indikator SPM

12 Disetiap kab/kota semua pengawas
SD
sekolah dan madrasah memiliki
MI
kualifikasi akademik S-1 atau D-IV
SMP
dan telah memiliki sertifikat pendidik;
MTs

100%

13 Pemerintah kab/kota memiliki
rencana dan melaksanakan kegiatan
untuk membantu satuan pendidikan
dalam mengembangkan kurikulum
dan proses pembelajaran yang efektif;
14 Kunjungan pengawas ke satuan
pendidikan dilakukan satu kali setiap
bulan dan setiap kunjungan
dilakukan selama 3 jam untuk
melakukan supervisi dan pembinaan;

SD
MI
SMP
MTS
SD
MI

15 Setiap SD/MI menyediakan buku teks
yang sudah diterapkan kelayakannya
oleh Pemerintah mencakup mata
pelajaran Bahasa Indonesia,
Matematika, IPA, dan IPS;
16 Setiap SMP/MTS menyediakan buku
teks yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh Pemerintah
mencakup semua mata pelajaran
dengan perbandingan satu set untuk
setiap peserta didik;
17 Setiap SD/MI menyediakan satu set
peraga IPA dan bahan yang terdiri
dari model kerangka manusia, model
tubuh manusia, bola dunia (globe),
contoh peralatan optik, kit IPA untuk
eksperimen dasar, dan poster/carta
IPA;
18 Setiap SD/MI memiliki 100 judul
buku pengayaan dan 10 buku
refrensi, dan setiap SMP/MTs
memiliki 200 judul pengayaan dan 20
buku refrensi;
19 Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam
per minggu di satuan pendidikan,
termasuk merencananakan
pembelajaran, melaksanakan
pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, membimbing atau
melatih peserta didik, dan
melaksanakan tugas tambahan;
20 Satuan pendidikan menyelenggarakan
proses pembelajaran selama 34
minggu per tahun dengan kegiatan
tatap muka sebagai berikut: a) Kelas
I-II: 18 jam per minggu; b). Kelas III:
24 jam per minggu, c).Kelas IV-VI: 27
jam per minggu atau d). Kelas VII-IX:
27 jam per minggu;

SD
MI

Laporan Akhir

100%
0%
100%
0%

100%

100%

100%
100%
100%
100%

100%

SMP
MTS

100%
0%
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Target SPM
No

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai

Batas
Tahun
Capaian
Nasional
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Efektif
Efektif
Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai

2014
2014
2014
2014

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Efektif
Efektif
Efektif
Efektif

Tercapai
Tercapai
Tercapai
Tercapai

2014
2014
2014
2014

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

Indikator SPM

21 Satuan pendidikan menerapkan
SD
kurikulum tingkat satuan pendidikan MI
(KTSP) sesuai ketentuan yang
SMP
berlaku;
MTs
22 Setiap guru meneraokan rencana
SD
pembelajaran (RPP) yang disusun
MI
berdasarkan silabus untuk setiap
SMP
mata pelajaran yang diampunya;
MTs
23 Setiap guru mengembangkan dan
SD
menerapkan program penilaian untuk MI
membantu meningkatkan
SMP
kemampuan belajar peserta didik;
MTs
24 Kepala sekolah melakukan supervisi
SD
kelas dan memberikan umpan balik
MI
kepada guru dua kali dalam setiap
SMP
semester;
MTs
25 Setiap guru menyampaikan laporan
SD
hasil evaluasi mata pembelajaran
MI
serta hasil penilaian setiap peserta
SMP
didik kepada kepala sekolah pada
akhir semester dalam bentuk laporan MTs
hasil prestasi belajar peserta didik;
26 Kepala sekolah atau madrasah
SD
menyampaikan laporan hasil ulangan MI
akhir semester (UAS) dan ulangan
SMP
kenaikan kelas (UKK) serta ujian
MTs
akhir (US/UN) kepada orang Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota atau
Kantor Kementrian Agama di
Kabupaten/Kota pada setiap akhir
semester;
27 Setiap satuan pendidikan
SD
menerapkan prinsip-prinsip
MI
manajemen berbasis sekolah (MBS)
SMP
MTs

100%

100%

100%

100%

100%

Ket

Kategori SPM bidang pendidikan dasar terdapat 27 nilai target
capaian SPM. Untuk kategori SD, Indikator SPM yang terlaksana
sebanyak 18 indikator, dengan tingkat ketidak tercapaian sebanyak
3 indikator. Kemudian untuk kategori MI tercapai sebanyak 17
dengan

tingkat

sebanyak

17

ketidaktercapaian
indikator

yang

sebanyak
sudah

4,

SMP

tercapai

tercapai
dengan

ketidaktercapaian sebanyak 4. Kemudian untuk kategori MTs
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sebanyak

15

indikator

yang

tercapai

dengan

tingkat

ketidaktercapaian sebanyak 6 indikator.
Jika dipersentasekan, untuk kategori SD tingkat ketercapaian
berada diangka 86 dan ketidaktercapaian diangka 14 persen.
Kemudian untuk kategori MI persentase ketercapaian sebanyak 81
persen dan ketidaktercapaian sebanyak 18 persen. Kemudian untuk
kategori SMP tingkat ketercapaian SPM dapat dipersentasekan
sebanyak 81 persen dengan tingkat ketidaktercapaian sebesar 19
persen.

Kemudian

untuk

kategori

MTs

tingkat

persentase

ketercapaian sebanyak 71 persen dengan tingkat ketidaktercapaian
sebanyak 29 persen.
Secara umum pencapaian SPM pada semua jenjang pendidikan
yang dianalisis (SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK) tahun 2014 di Kota
Balikpapan cenderung mengalamipeningkatan jika dibandingkan
tahun 2013. Indikator SPM yang paling banyak belum terpenuhi
dengan tingkat kesenjangan yang tinggi bervariasi menurut jenjang
pendidikan. Dijenjang SD/MI, indikator paling banyak tidak
terpenuhi adalah kecukupan meja dan kursi siswa maupun Guru.
Besaran rombongan belajar dan kecukupan ruang kelas. Di jenjang
SMP/MI Indikator SPM yang paling banyak belum terpenuhi adalah
kecukupan meja Kursi siswa maupun guru, kecukupan mata
pelajaran jasmani, PKN dan TIK, serta guru bersertifikasi pada
semua mata pelajaran.Secara lengkap dapat dilihat pada gambar
4.17 dibawah ini;
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Pencapaian Indikator SPM
Bidang Pendidikan Tingkat SD

Pencapaian Indikator SPM
Bidang Pendidikan Tingkat MI

Tidak
Tercapai
[]

Tidak
Tercapai
[]

Tercapai
[]

Pencapaian Indikator SPM
Bidang Pendidikan Tingkat SMP
Tidak
Tercapai
[]

Tercapai
[]

Pencapaian Indikator SPM
Bidang Pendidikan Tingkat MTs
Tidak
Tercapai
[]

Tercapai
[]

Tercapai
[]

Gambar 4.17
Persentase Capaian SPM Bidang Pendidikan Dasar
Kota Balikpapan

Tingkat efektifitas pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar di
Kota Balikpapan maka didapatkan hasil 85 % indikator pencapaian
SPM Bidang Pendidikan Dasar memiliki kategori efektif, 6% cukup
efektif, 3 % kurang efektif dan 6% tidak efektif. Adapun capaian
efektifitas dapat dilihat pada gambar 4.18 berikut ini.

Gambar 4.18
Persentase Efektifitas Capaian SPM
Bidang Pendidikan Dasar Kota Balikpapan
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Dalam rangka menyeleraskan program pendidikan, Pemerintah
Kota Balikpapan telah mencita-citakan Kota Balikpapan sebagai Kota
Vokasional. Meskipun sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014
tentang

Pemerintahan

Daerah

telah

menggeser

kewenangan

pengelolaan sekolah menengah atas kepada provinsi, namun
tetaplah penting bagi pemerintah Kota Balikpapan untuk tetap
menyinergikan pendidikan dasar (setingkat SD dan SLTP) ke dalam
kerangka besar pendidikan vokasional yang telah dirancang. Dalam
hal ini, Pemerintah perlu mengakselerasi penyediaan sarana
prasaranapendidikan,

ketersediaan

tenaga

pendidik

dan

kependidikan yang kompeten dan pemerataan akses bagi siswa
sekolah

menengah

pertama

untuk

melanjutkan

ke

jenjang

pendidikan kejuruan.
Pemerataan pembangunan sektor pendidikan perlu lebih
mengoptimalkan

pelibatan

peran

serta

masyarakat

dan

multistakholder sebagai kebijakan alternatif yang sangat penting dan
menentukan capaian keberhasilan program pendidikan 12 tahun
bagi masyarakat.
Secara

implisit

adapun

realisasi

capaian

SPM

di

Kota

Balikpapan dapat diurai sebagaimana berikut;
a. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar pada Pendidikan
Dasar Oleh kabupaten/Kota
(i) Kontribusi

Pemerintah

Daerah:

Pemerintah

Kota

Balikpapan dan Dinas Pendidikan telah mengalokasikan
anggaran dalam penerapan SPM Bidang pendidikan.
Meningkatkan dan memberi perhatian supervisi dan
kinerja semua sekolah swasta. Koordinasi dengan yayasan
Penyelenggara

sekolah

swasta.

Koordinasi

dengan

Kementrian Agama Yang mengelola madrasah untuk
pendataan.
(ii) Kontribusi

swasta/Masyarakat:

Keberadaan

Sekolah

Swastamemberi Kontribusi yang cukup besar terhadap
pemenuhan indicator SPM. Keberadaan CSR membantu
Sekolah terhadap pemenuhan SPM.
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b. Realisasi pencapaian SPM Pelayanan Dasar Pada Pendidikan
Dasar oleh Satuan Pendidikan
(i) Kontribusi

Pemerintah

Daerah:

Pemerintah

Kota

Balikpapan dan Dinas Pendidikan telah mengalokasikan
anggaran

dalam

penerapan

pendidikan.Meningkatkan

dan

SPM
memberi

Bidang
perhatian

supervisi dan Kinerja semua sekolah swasta. Koordinasi
dengan yayasan Penyelenggara sekolah swasta. Koordinasi
dengan Kementrian Agama Yang mengelola madrasah
untuk pendataan
(ii) Kontribusi

Swasta/Masyarakat:

Keberadaan

Sekolah

Swasta memberi Kontribusi yang cukup besar terhadap
pemenuhan indikator SPM. Keberadaan CSR membantu
Sekolah terhadap pemenuhan SPM.
 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan Dasar di Kota
Balikpapan
1. Pembinaan Kementerian Terkait
Pembinaaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
belum

pernah

memberikanbimbingan

terhadap

Dinas

Pendidikan Kota Balikpapan. Problem ini seringkali menjadi
problem yang sulit diurai. Kesenjangan antara pemerintahan
daerah dan pusat dalam konteks koordinasi dan sejenisnya,
lagi-lagi menjadi persoalan yang terus terjadi. Dalam konteks
SPM pendidikan di Kota Balikpapan seakan-akan antara
pemerintah pusat dan daerah saling memunggungi, sehingga
menjadi kendala dalam proses bimbingan dan penyeluhan bagi
dinas terkait di Kota Balikpapan. Ketika ini menjadi kendala,
maka secara otomatis akan merembet pada program-program
terkait.
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Perlunya segera pembinaan percepatan pencapaian SPM
Bidang Pendidkan Dasar dari Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan. Sosialisasi yang diberikan Kemendagri, Biro
Organisasi Provinsi, Bagian Organisasi Kota hanya bersifat
umum dan tidak memberikan materi secara teknis tentang SPM
Bidang Pendidikan Dasar. Agar Sosialisasi diberikan kepada
Bappeda, Tim Anggaran, SKPD Teknis DPRD, pemangku
Tupoksi teknis sesuai bidang SPM.
2. Sarana dan Prasarana Pendidikan
Tingginya animo masyarakat akan kesadaran bersekolah
terutama di sekolah negeri memberikan implikasi kecukupan
terutama sarana dan prasarana pendidikan sehingga untuk
Pemenuhan SPM indikator yang paling memerlukan perhatian
untuk

dipenuhi

adalah

pemenuhan

sarana

prasarana,

khususnya meja dan kursi guru maupun siswa disemua
jenjangpendidikan. Yang sangat penting dibenahi untuk SD/MI
dan

SMP/MTs

adalah

besaran

rombongan

belajar

dan

kecukupan ruang kelas, kepadatan siswa yang berimplikasi
pada rombongan belajar dan ruang kelas sudah sangat perlu
untuk membangun unit sekolah baru atau Ruang Kelas Baru.
3. Terjadi Bias Persepsi Tentang Pendidikan Gratis
Penyelenggaraan

pendidikan

membutuhkan

biaya.

Pendidikan yang bermutu membutuhkan dana yang besar.
Dalam

diri

masyarakat

sudah

terlanjur

melekat

bahwa

pendidikan adalah gratis. Konsep pendidikan gratis disalahartikan oleh sebagian komponen masyarakat. Sebenarnya tidak
ada pendidikan yang gratis karena yang ada adalah biaya
penyelenggaraan

pendidikan

selama

ini

ditanggung

oleh

pemerintah sebagai upaya dalam pemenuhan kewajiban kepada
masyarakatnya. Terminologi pendidikan gratis sesungguhnya
tidak ada dasar hukumnya. Konsep yang sesungguhnya terjadi
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adalah pengambialihan pembiayaan pendidikan oleh negara
untuk memenuhi pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun
pada jenjang pendidikan dasar.
Orang tua dan masyarakat menganggap dana BOS
merupakan

sumber

pembiayaan

pendidikan

secara

keseluruhan sehingga layanan pendidikan yang diterima siswa
semestinya tidak berbayar. Keterbatasan pemerintah dalam
menyediakan layanan pendidikan melalui belum diimbangi
pemahaman orang tua dan masyarakat sehingga terjadi
kelebihan permintaan pada sekolah negeri dan pada saat
bersamaan

keengganan

orang

tua

dan

masyarakat

menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Bias persepsi
merupakan gambaran masih kurangnya sosialisasi tentang
layanan pendidikan bagi masyarakat. Bias persepsi akan
membentuk opini di masyarakat bahwa layanan pendidikan
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sosialisasi
diperlukan untuk mengubah persepsi bahwa pendidikan
merupakan tanggungjawab bersama.

4.4.6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 Indikator dan Pencapaian
Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera

mengacu

pada

Peraturan Kepala Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional No:
55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/kota.
SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
mengupayakan pelayanan publik di bidang KB yang prima kepada
masyarakat merupakan fungsi utama pemerintah daerah. Oleh
karena itu, optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan menjadi
perhatian

utama

pemerintah

daerah

agar

dapat

menyajikan

pelayanan yang prima bagi masyarakat.
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Berikut terlampir hasil capaian SPM bidang Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera yang telah dihitung berdasarkan peraturan
di atas, secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.11
Indikator Capaian SPM
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Balikpapan
Jenis Pelayanan
No Dasar dan Sub.
Kegiatan
1

Komunikasi
Informasi dan
Edukasi
Keluarga
Berencana Dan
Keluarga
Sejahtera (KIE
KB dan KS)

2

Penyediaan Alat
dan Obat
Kontrasepsi

3

Penyediaan
Informasi Data
Mikro
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Target SPM
Indikator

Target
Nasional

Nilai

Cakupan Pasangan
Usia Subur yang
istrinya dibawah usia
20 tahun (3,5%)
Cakupan sasaran
pasangan usia subur
menjadi peserta KB
aktif '(65%)
Cakupan pasangan
usia subur yang ingin
ber-KB tidak
terpenuhi
(unmetneed) '5%
Cakupan anggota
bina keluarga balita
(BKP) ber-KB (70%)
Cakupan PUS peserta
KB anggota usaha
peningkatan
pendapatan keluarga
sejahtera (UPPKS)
yang ber-KB (87%)
Ratio petugas
lapangan keluarga
erencana/penyuluh
keluarga berencana
(PLKB/PKB) 1
petugas di setiap 2
(dua) desa/kelurahan
Ratio pembantu
pembina keluarga
berencana (PPKBD) 1
(satu) petugas di
setiap
desa/kelurahan
Cakupan penyediaan
alat dan obat
kontrasepsi untuk
memenuhi
permintaan
masyarakat (30%)
setiap tahun
Cakupan penyediaan
informasi dan data
mikro keluarga di
setiap
desa/kelurahan
100% setiap tahun

100%

2,32%

Tingkat
Capaian capaian Efektifitas
Daerah
66%

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

66%

Kurang
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

100%

76,35% 117,47%

117%

Sangat
Efektif

Tercapai

2014

100%

11,46% 229,21%

229%

Sangat
Efektif

Tercapai

2014

100%

82,73% 118,18%

118%

Sangat
Efektif

Tercapai

2014

100%

93,78% 107,79%

108%

Sangat
Efektif

Tercapai

2014

100%

0,76%

152,94%

153%

Sangat
Efektif

Tercapai

2014

100%

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

100%

27,1%

90,34%

90%

Cukup
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

100%

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014
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Berdasarkan data di atas, dalam aspek keluarga berencana dan
keluarga sejahtera tingat ketercapaian kinerja SPM 9 indikator
sebanyak 7 indikator. Kemudian tingkat ketidaktercapaian sebanyak
2 indikator. Tingkat ketercapaian yang besar ini menujukkan bahwa
tingkat keseriusan pemerintah dalam menerapkan SPM bidang
Keluarga berencana.

Gambar 4.19
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Balikpapan

Berdasarkan

data

ini

maka

sesungugguhnya

tingkat

keberhasilan pemerintah telah merepresentasikan beberapa hal.
Kesuksesan pemerintah adalah wujud dari kesadaran masyarakat
untuk merencanakan kehidupan keluarganya yang lebih baik.
Sekaligus menjadi tanda dari berhasilnya pembinaan dan tingkat
kemandirian masyarakt dalam berKB.
Dari hasil analisis yang diperoleh ada 56% indikator bidang KB
dan KS yang sangat efektif dilaksankaan olehBPMPPKB Kota
Balikpapan yaitu ;
1. Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif
(65%)
2. Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak
terpenuhi (unmetneed) '5%
3. Cakupan anggota bina keluarga balita (BKP) ber-KB (70%)
4. Cakupan

PUS

peserta

KB

anggota

usaha

peningkatan

pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)
5. Ratio petugas lapangan keluarga erencana/penyuluh keluarga
berencana

(PLKB/PKB)

1

petugas

di

setiap

2

(dua)

desa/kelurahan
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Indikator lain memiliki keragaman efektifitas, secara urut yaitu
22 % indikator efektif, 11 % cukup efektif dan 11 % kurang
efektif.Pada konteks yang lain, peningkatan keswadayaan dan
partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sebab
menghadapi proses transisi demografi, memaksimalkan fungsi
keluarga berencana dan kelurga sejahtera merupakan sebuah
keniscayaan. Pertambahan usia penduduk yang produktif pada
prinsipnya tergantung pada keberhasilan program KB dan Keluarga
sejahtera.
 Permasalahan dan solusi SPM Bidang KB dan KS di Kota
Balikpapan
1. Pemahaman bidang KB dan KS Belum Optimal.
Selama ini problem serius di lapangan adalah terkait
kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan termenologi
dan teknis penerapan KB KS di Kota Balikpapan. Anggapan
banyak anak banyak rejeki, masih menjadi pemahaman
bersama yang sulit ditepis. Pada saat yang sama masih
banyaknya

masyarakat

yang

tidak

berKB

menggunkan

pelayanan puskesma menjadi problem tersendiri.
Perlu

adanya

langkah-langkah

dalam

hal

advokasi

terhadap percepatan pencapaian kinerja sesuai target SPM
Bidang KB dan KS
2. Tidak Optimalnya Monev SPM Bidang KB dan KS Ditingkat
Pelaksana
Salah satu kendala yang cukup menonjol ke permukaan
adalah tidak optimalnya Monitoring dan evaluasi. Problem ini
lebih pada belum maksimalnya kinerja dan apratur pemerintah
sehingga memerlukan sebuah pemahaman yang sama antara
pemerintah

dan

masyarakat

dalam

memaksimalkan

implementasi program KB.

Laporan Akhir

Hal. IV-57

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

3. Belum satu visi untuk pencapaian SPM Bidang KB & KS di
tiap jenjang.
Perlu adanya kesamaan persepsi di daerah tentang SPM
bidang KB dan KS. Hal ini menjadi hal penting dalam
pelaksanaan pencapaian pelayanan dasar terkait KB dan KS
walaupun nantinya didalam UU No 24 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah pelayanan terkait KB dan KS tidak
menjadi pelayanan dasar tetapi peran pelaksanaan terhadap
pelayanan

tersebut

tetap

harus

dikedepankan

guna

menciptakan keluarga yang terencana dan kualitas keluarga
yang baik sehingga diperlukan alur pikir untuk pencapaian SPM
Bidang KB dan KS.

4.4.7. Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
 Indikator dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layak Terpadu Bagi
Perempuan

Anak

pelaksanaannyamengacu

Korban
pada

Kekerasan

Peraturan

Menteri

Dalam
Negara

Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan.
Dalam rangka untuk menerapkan SPM Bidang Layanan
Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, maka melalui
Peraturan Daerah Nomor : 18 Tahun 2008 tentang organisasi dan
tata kerja Inpektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, telah
membentukSKPD yang diberi kewenangan untuk melaksanakan
semua kebijakan yang telah ditetapkandalam SPM Bidang Layanan
Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yaitu Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana

(BPMPPKB)

Kota

Balikpapan

yang

kemudian

ditindaklanjuti dengan keputusan Walikota Balikpapan Nomor 25
Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Organisasi Badan RPMPPKB Kota
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Balikpapan. Dimana salah satu urusan/ bidang yang ditangani oleh
BPMPPKB adalah Bidang/urusan PM-PP, dimana tugas BPMPPKB
Kota

Balikpapan

melaksanakan

adalah

dan

merumuskan,

mengoordinatkan

mengendalikan,

menjadi

kewenangan

Pemerintah Kota Balikpapan dan tugas pembantuan lainnya.
Mengacu kepada uraian tugas pokok dan fungsi dari SKPD-PMPP (BPMPPKB Kota Balikpapan) inilah yang juga menjadi dasar
untuk menerapkan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan, selain karena diamanatkan oleh
peraturan per-undang-udangan yang mengatur tentang SPM itu
sendiri, dalam rangka untuk lebih terukurnya target- target kinerja
yang minimalharus tercapai dalam bidang Layanan Terpadu Bagi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Balikpapan.
Berikut terlampir hasil capaian SPM bidang Layanan Terpadu
Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang telah dihitung
berdasarkan peraturan di atas, secara lengkap dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel 4.12
Indikator Capaian SPM
Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
Kota Balikpapan
Target SPM
Jenis Pelayanan
No
Dasar
I

Penanganan
pengaduan/
laporan korban
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak

II

Pelayanan
kesehatan bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan
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Indikator SPM
Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan pengaduan
oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu
Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan layanan
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana KTP/A dan
PPT/PKT di Rumah
Sakit

100%

100%

100%

Efektif

Batas
Tahun
Ket
Capaian
Nasional
Tercapai
2014

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah
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Target SPM
Jenis Pelayanan
No
Dasar
III Rahabilitasi
sosial bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan

IV Penegakan dan
Bantuan hukum
bagi perempuan
dan anak korban
kekerasan

V

Pemulangan dan
reintegrasi sosial
bagi perempuan
dan anak korban
kekerasan

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

Indikator SPM
Cakupan Layanan
Rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas
rahabilitasi sosial
terlatih bagi perempuan
dan anak korban
kekerasan dalam unit
pelayanan terpadu
Cakupanan layanan
bimbingan rohani yang
diberikan oleh petugas
bimbingan rohani
terlatih bagi perempuan
dan anak korban
kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu
Cakupan penengakan
hukum dari tingkat
penyidikan sampai
dengan putusan
pengadilan atas kasuskasus kekerasan
terhadap perempuan
dan anak
Cakupan perempuan
dan anak korba
kekerasan yang
mendapatkan layanan
bantuan hukum
Cakupan layanan
pemulangan bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan
Cakupan layanan
reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan

Berdasarkan
ketidaktercapaian

tabel
jauh

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional
2014

75%

0%

0%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

75%

0%

0%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

80%

20%

25%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

50%

20%

40%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

50%

0%

0%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

100%

0%

0%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

4.12,
lebih

di

atas,
besar

maka

residu

tingkat

dari

pada

tingkat

ketercapaiannya. Ini artinya tingkat pelayanan dalam SPM bidang
Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Setidaknya dari 8 indikator yang ada tingkat ketercapaian mencapai
6 indikator dengan tingkat ketidaktercapaian sebanyak 2 indikator.
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Gambar 4.20
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
Kota Balikpapan

Proses pemahaman terhadap SPM Bidang Layanan Terpadu bagi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan itu sendiri di Balikpapan
seolah-olah

masih

menjadi

salah

satu

beban

tersediri

bagi

Pemerintah Kota Balikpapan, mengingat selama periode tahun 20102014 ini terkait dengan keberadaan SPM Bidang Layanan Terpadu
bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan belum pernah
tersosialisaikan

kepada

para

pejabat

SKPD

BPMPP

di

Kota

Balikpapan, atau kalaupunsudah pernah tersosiaslisasikan namun
mungkin karena proses mutasi atau pembagian tugas SDM yang ada
di BPMPPKB, maka pemahaman terhadap SPM tersebut dianggap
belum optimal dirasakan sehingga dalam penyusunan dokumen
perencanaan maupun evaluasi terkait Bidang PP dan PA belum
bersinergi optimal dengan terget yang diatur dalam SPM Bidang PP
dan PA.
Hasil pelaksanaan program PP-PA sampai dengan bulan April
belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari
tingkat Penanganan Kasus PP-PA mencapai 40%, Kasus yang
dilaporkan selama kurun waktu Januari s/d Juni 2014 berjumlah
27 Kasus. Jumlah orang perempuan dewasa yang mengalami
kekerasan 17 orang, perempuan anak 9 oarang, Laki-laki Anak 5
orang, Laki-laki dewasa 1 orang. Berdasarkan jenis kekerasan yang
dilakukan adalah Kekersan fisik 2 kasus, kekerasan psikis 10 kasus,
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kekerasan seksual 7 kasus, kekerasan fisik disertai kekerasan psikis
4 kasus, kekerasan fisik, psikis disertai kekerasan seksual 1 kasus
(Sumber data P2TP2A Kota Balikpapan). Untuk lebih jelasnya kasuskasus dapat terlihat pada gambar di bawah ini.
38

38
27

2012

2013

2014

Gambar 4.21
Jumlah Kasus yang ditangani
Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
Kota Balikpapan

Catatan : Tahun 2014 adalah data bulan Januari s.d Juni

Gambar 4.22
Data Kasus Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data tersebut maka cukup jelas dipahami, proses
implementasi SPM bidang layanan dan terpadu untuk perempuan
dan anak korban kekerasan sesunggunya belum maksimal. Oleh
sebab itu maka kemudian upaya yang maksimal dari pemrintah
perlu untuk terus dipupuk dan ditingkatkan.
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 Permasalahan dan solusi SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi
Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kota Balikpapan
1. Pemahaman SDM tentang SPM Bidang PP & PA Belum
Optimal
Proses

pemahaman

terhadap

SPM

Bidang

Layanan

Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan itu
sendiri di Balikpapan ternyata masih merupakan hal yang
menjadi salah satu beban tersediri bagi Pemerintah Kota
Balikpapan, mengingat selama periode tahun 2010-2014 ini
terkait dengan keberadaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan belum pernah
tersosialisaikan kepada para pejabat SKPD BPMPP di Kota
Balikpapan, atau kalaupunsudah pernah tersosiaslisasikan
namun mungkin karena proses mutasi atau pembagian tugas
SDM yang ada di BPMPPKB, maka pemahaman terhadap SPM
tersebut dianggap belum optimal dirasakan sehingga dalam
penyususnan dokumen perencanaan maupun evaluasi terkait
Bidang PP dan PA belum bersinergi optimal dengan terget yang
diatur dalam SPM Bidang PP dan PA.
2. Proses Koordinasi di Daerah
Proses koordinasi di daerah, baik itu koordinasi dengan
internal PemerintahKota maupun koordinasi dengan eksternal
Pemerintah Kota Balikpapandalam hal proses perencanaan dan
penganggaran terkait evaluasinya sebenarnya cukup intens
telah dilakukan namun dalam kerangka pemahaman sebatas
yang dimiliki informasinya oleh SKPD PP dan PA Kota
Balikpapan dan belum optimal secara penuh mengacu kepada
regulasi yang diatur SPM Bidang PP dan PA.Hal lain terkait
masalah ini yaitu regulasi SPM Bidang PP & PA belum optimal
dan belum tersosialisasikannya karena proses mutasi dan lainlain sehingga dibutuhkannya sosialisasi terhadap pemahaman
terkait regulasi PP dan PA.
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3. Tidak Optimalnya Monev SPM Bidang PP & PA di Tingkat
Pelaksana
Pemerintah Kota Balikpapan wajib melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap penerapan pencapaian SPM PP-PA di kota
Balikpapan dimaksudkan agar pelaksanaan program PP-PA
dapat dilaksanakan secara optimal, untuk mencapai Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Program PPPA.
Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM
bidang PP dan PA ini merupakan instrumen bagi BPMPPKB dan
instansi terkait lainnya dalam pengendalian secara nasional
menurunkan kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan
anak di Kota Balikpapan. Selain itu diharapkan dapat menjadi
acuan bagi BPMPPKB Kota Balikpapan untuk melakukan
monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang
PP-PA di Kota Balikpapan.

4.4.8. Bidang Perumahan Rakyat
 Indikator dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
diatur di dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor:
22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
Hal ini sangat penting mengingat Kualitas perumahan yang baik
merupakan salah satu modal dasar penting bagiterlaksananya
pembangunan yang berkelanjutan. Kualitas perumahan rakyat
berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat lokal, penduduk
yang bekerja
SPM bidang perumahan rakyat terdiri dari 2 jenis pelayanan
dasar dengan 3 indikator, pada tabel di bawah ini akan terlihat
capaian dari Kota Balikpapan dalam hal pelaksanaan SPM bidang
perumahan rakyat.
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Tabel 4.13
Indikator Capaian SPM
Bidang Perumahan Kota Balikpapan
No
1

2

Jenis Pelayanan
Dasar dan Sub.
Kegiatan
Rumah Layak Huni
dan Terjangkau

Lingkungan yang
Sehat dan Aman
yang didukung
dengan Prasarana,
Sarana dan Utilitas
Umum (PSU)

Target SPM
Indikator
Cakupan ketersediaan
rumah layak huni
Cakupan Layanan
Rumah Layak Huni
Yang Terjangkau
Cakupan lingkungan
yg sehat dan aman yg
didukung Prasarana,
sarana dan Utilitas
Umum (PSU)

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah
100%

88,33%

88,33%

Cukup
Efektif

70%

80%

114,29%

Sangat
Efektif

Batas
Tahun
Ket
Capaian
Nasional
Belum
2009 Tercapai
2025
2009 Tercapai
2025
2009 2025

100%

100%

100,00%

Efektif

Tercapai

Gambar 4.23
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang Perumahan Kota Balikpapan

Berdasarkan data ini, maka asumsi standar pelayanan minimal
dalam bidang perumahan rakyat di kota Balikpapan menunjukkan
tingkat ketercapaian lebih besar dari pada tingkat ketidaktercapaian.
Dari 3 indikator 2 berhasil dan tercapai dengan baik. Kemudian yang
belum tercapai sebanyak 1 indikator yakni indikator cakupan
ketersediaan rumah layak huni.
Pada posisi demikian, pelayanan di bidang perumahan yang
terjangkau dan sehat Kota Balipapan ditengarai berhasil dalam
melakukan pelayanan sesuai SPM bidang perumahan rakyat dengan
tingkat progresifitas tinggi. Tinggal bagaimana celah-celah pelayanan
yang belum maksimal direspon secara serius oleh pemerintah secara
komprehensif.
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 Solusi dan Permasalahan SPM Bidang Perumahan Kota
Balikpapan
Adapun

permasalahan

dalam

penerapan

SPM

Bidang

Perumahan rakyat antara lain;
1. Lemahnya
pemahaman
penerapan SPM

masyarakat

terkait

dengan

Lemahnya pemahaman merupakan masalah krusial yang
tidak saja akan menghambat proses pelayanan SPM bidang
Perumahan Rakyat, tetapi juga akan menambah deret persoalan
baru

di

Kota

Balikpapan.

Sebab

perumahan

merupkan

kebutuhan dasar yang sangat menentukan bagi kemungkinan
yang lain.
2. Ketersedian lahan yang terbatas
Problem SPM bidang perumahan rakyat sesungguhnya
juga erat kaitannya dengan bidang lahan. Disamping lahan
terbatas, pada saat yang sama pemerintah merasa kesulitan
untuk mereorganisir masyarakat untuk proses pembangunan
rumah.
3. Koordinasi Lintas Bidang
Banyak lintas bidang yang menjadi beban kerja dinas
terkait

khususnya

mengakibatkan

dibidang

perumahan

ketidakfokusan

kinerja

rakyat

sehingga

dan

perhatian

pemerintah.
Dibutuhkannya

koordinasi

lintas

sektoral

terkait

pencapaian SPM Bidang Perumahan di Kota Balikpapan.
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4.4.9. Bidang Kesenian
 Indikator dan Pencapaian
Sementara itu, dalam ruas yang berbeda, aspek kesenian juga
menempati posisi yang penting. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesenian diatur didalam Peraturan Menteri Kebudayaan Dan
Pariwisata Nomor: Pm.106/HK.501/MKP/2010 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesenian. SPM bidang kesenian terdiri
dari 2 jenis pelayanan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah
dalam upaya melakukan pencapainnya.
SPM bidang Kesenian terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar
dengan 7 indikator, pada tabel di bawah ini akan terlihat capaian
dari

Kota

Balikpapan

dalam

hal

pelaksanaan

SPM

bidang

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

Tercapai

2014

Tercapai

2014

Tercapai

2014

Tercapai

2014

Tercapai

2014

Tercapai
Tercapai

2014
2014

perumahan rakyat.
Tabel 4.14
Indikator Capaian SPM
Bidang Kesenian Kota Balikpapan
Target SPM
No

Indikator SPM

Tingkat
Target Capaian capaian Efektifitas
Nasional Daerah

Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian
1 Cakupan Kajian Seni
50%
53%
106%
Sangat
Efektif
2 Cakupan Fasilitasi Seni
30%
71%
237%
Sangat
Efektif
3 Cakupan Gelar Seni
75%
100%
133%
Sangat
Efektif
4 Misi Kesenian
100%
100%
100%
Efektif
Sarana dan Prasarana
5 Cakupan SDM Kesenian
25%
50%
200%
Sangat
Efektif
6 Cakupan Tempat Kesenian
100%
100%
100%
Efektif
7 Cakupan Organisasi Kesenian
42%
67%
160%
Sangat
Efektif

Berdasarkan data di atas, maka indeks ketercapaian SPM
bidang kesenian di Kota Balikpapan merupakan bidang yang paling
berhasil dalam bidang implementasi SPM. Sebab dari 7 indikator,
secara

keseluruhan

semuanya

tercapai.

Sehingga

pada

titik

klimaksnya tingkat pelayanan SPM bidang Kesenian telah sampai
pada arah akan kinerja pemerintah yang maksimal.
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Gambar 4.24
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang Kesenian Kota Balikpapan

Dalam aspek fasilitas, Sumber daya manusia, pagelaran, kajian,
semuanya merepresentasikan sebuah capaian yang maksimal.
Tingkat keterbukaan masyarakat terhadap dunia kesenian pada
prinsipnya

akan

menjadi

penentu

utama

perjalana

panjang

implementasi Standar Pelyanan Minimal di Kota Balikpapan.
Akan tetapi lagi – lagi ada beberapa kendala bagi proses
implementasi SPM bidang kesenian. Meskipun tidak terlalu tampak
tetapi tetap saja menjadi bagian masalah yang harus diwaspadai dan
direspon secara seksama.
 Permasalahan Dan Solusi SPM Bidang Kesenian Kota Balikpapan
1. Pemahaman akan SPM
Keberadaan SPM belum dianggap sebagai kerangka dan
acuan bagi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
untuk

memastikan

pelayanan

dasar

yang

baik,

yang

ditunjukkan dengan rendahnya pemahaman akan SPM dan
bagaimana ini diimplementasikan dalam penyediaan layanan
dasar.
Dibutuhkannya

komitmen

bersama

dalam

rangka

implementasi pelaksanaan SPM Bidang Kesenian dengan
peningkatan pemahaman aparatur yang ada didalamnya.
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2. Kurangnya SDM Kesenian
Sebagai Standar Pelayanan Minimal bidang Kesenian
kurangnya Sumber Daya Manusia bidang Kesenian seperti
Sarjana Seni dan Among Budaya untuk mengimplementasikan
dalam penyediaan layanan dasar.

4.4.10. Bidang Komunikasi dan Informatika
 Indikator dan Pencapaian
Kemudian beranjak pada bidang komunikasi dan informatika,
disebutkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi
dan Informatika diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan
Informatika

Nomor:

22/PER/M.KOMINFO/12/2010

Tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di
Kabupaten/Kota.

Di

dalam

peraturan

tersebut,

SPM

Bidang

Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota terdri dari 2 jenis
pelayanan dasar dan 2 indikator yang harus dipenuhi oleh
Kabupaten/Kota.
Berikut beberapa jenis pelayanan dasar yang termaktub dalam
SPM bidang Komunikasi dan Informatika.
1. Jenis Pelayanan Dasar
a. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional
Adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari
Pemerintah,

Pemerintahan

daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat
baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan
melalui media massa maupun bentuk media komunikasi
lainnya

dan

atau

lembaga-lembaga

komunikasi

di

masyarakat.
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b. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan.
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok
yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk
masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya
melakukan

kegiatan

masyarakat

dalam

tambah.Secara

informasi

dan

rangka

operasional

pemberdayaan

meningkatkan
KIM

adalah

nilai

cakupan

pengembangan fasilitasi dan kerja sama yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap KIM dalam
pengelolaan informasi guna peningkatan nilai tambah di
tingkat kecamatan.
2. Target Pencapaian SPM
Target Pencapaian SPM Bidang Kominfo
a. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi
Nasional melalui :


Media

massa

seperti

majalah,

radio,

dan

televisi

ditargetkan untuk melakukan diseminasi sebanyak 12
kali dalam setahun dengan target realisasi sebanyak 100
persen pada tahun 2014.


Media Website (Media Online)
Diseminasi melalui media online ditargetkan untuk
melakukan update setiap hari dalam setahun dengan
target realisasi sebanyak 100 persen pada tahun 2014.



Media Tradisionil seperti pertunjukkan rakyat
Diseminasi

melalui

media

tradisionil

ditargetkan

sebanyak 12 kali dalam setahun dengan target realisasi
sebanyak 100 persen pada tahun 2014.


Media

Interpersonal

seperti

sarasehan,

ceramah,

diskusi, dan lokakarya
Pelaksanaan diseminasi melalui media interpersonal
ditargetkan sebanyak 12 kali dalam setahun dengan
target realisasi sebanyak 100 persen pada tahun 2014.
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Media Luar Ruang
Diseminasi Informasi Nasional melalui media luar ruang
seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan
baliho ditargetkan sebanyak 12 kali dalam setahun
dengan target realisasi sebanyak 100 persen pada tahun
2014.

b. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM)
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok
Informasi

Masyarakat

(KIM)

di

tingkat

kecamatan

ditargetkan sebanyak 50 persen pada Tahun 2014.
SPM bidang Teknologi dan Informasi terdiri dari 2 jenis
pelayanan dasar dengan 15 indikator, pada tabel di bawah
ini akan terlihat capaian dari Kota Balikpapan dalam hal
pelaksanaan SPM bidang komunikasi dan informatika.
Tabel 4.15
Indikator Capaian SPM
Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
No
1

Target SPM

Jenis
Pelayanan
Dasar
Pelaksanaan
Diseminasi
Informasi
Nasional
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Indikator SPM

Tingkat
Target Capaian Capaian Efektivitas
Nasional Daerah

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

Pelaksanaan Diseminasi dan
Pendistribusian Informasi
Nasional melalui:
a.

Media massa:

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

- Majalah

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

- Radio

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

- Televisi

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

b.

Media website (media
online)

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

c.

Media tradisionil seperti
pertunjukan rakyat;

100%

0%

0%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

d.

Media interpersonal
seperti sarasehan,
ceramah/diskusi dan
lokakarya;

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

e.

Media luar ruang:

100%

75%

75%

Kurang
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

- Buletin

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

- Leaflet

100%

50%

50%

Kurang
Efektif

Tidak
Tercapai

2014
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No

Jenis
Pelayanan
Dasar

2 Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Kelompok
Informasi
Masyarakat
(KIM)

Target SPM
Indikator SPM

Tingkat
Target Capaian Capaian Efektivitas
Nasional Daerah

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

- Booklet

100%

50%

50%

Kurang
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

- Brosur

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

- Spanduk

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

- Baliho

100%

50%

50%

Kurang
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

50%

0%

0%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat di
Tingkat Kecamatan

SPM bidang komunikasi dan informasi terdapat 2 jenis
pelayanan dasar dalam kaitannya dengan nilai target capaian
SPM. Pertama, pelaksanaan diseminasi informasi nasional dan
yang kedua Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM). Kemudian dari keseluruhan
indikator sebanyak 15 indikator, tingkat ketercapaian indikator
sebanyak 9 indikator, kemudian tingkat ketidaktercapaiannya
mencapai 6 indikator. Semua pencapaian tersebut didasarkan
pada target pencapaian SPM di tingkat nasional.

Gambar 4.25
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
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Hasil dari capaian SPM komunikasi dan informasi yang
cukup maksimal di atas, menunjukkan bahwa untuk indikator
pelaksanaan diseminasi informasi nasional telah mampu
mencapai indeks keberhasilan sedangkan untuk Pengembangan
dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
menunjukkan bahwa belum tercapai karena tidak ada realisasi
kegiatan yang dilakukan. Untuk tingkat efektifitas yang dicapai
masing – masing indikator SPM bidang komunikasi dan
informatika yaitu 73% efektif, 14 % kurang efektif dan 13 %
tidak efektif.
Pelaksanaan diseminasi informasi nasional terdiri atas
media massa, media website (media online), media tradisional,
media interpersonal, media luar ruangan. Tingkat ketercapaian
ini merupakan salah satu bentuk bahwa akses dunia informasi
daerah Kota Balikpapan telah cukup berjalan secara maksimal.
Hal ini sekaligus menjadi babak baru tentang sebuah capaian
Kota Balikpapan sebagai sebagai kota yang telah mendapatkan
penghargaan sebagai kota smart city.
 Permasalahan Dan Solusi SPM Bidang Komunikasi dan
Informatika Kota Balikpapan
1. Belum ada Pertunjukan Media Tradisional
Untuk pelaksanaan diseminasi informasi melalui media
tradisional seperti pertunjukan rakyat belum dilaksanakan oleh
Bagian Humas dan Protokol karena Sumber Daya Manusia
(SDM) yang terbatas. Solusinya pada Tahun 2015 akan
dilaksanakan kegiatan pemutaran film dokumenter. Pemutaran
film tersebut rencananya akan dilaksanakan sebanyak 15 kali
dalam setahun. Pemutaran film tersebut sebagai sarana
diseminasi yang efektif karena dapat menjangkau masyarakat
luas dan tidak memerlukan tenaga SDM yang banyak sehingga
lebih efisien dalam hal waktu dan tenaga.
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2. Memaksimalkan media luar ruang
Untuk diseminasi media luar ruang, pada tahun 2014 telah
dianggarkan pembuatan papan informasi yang akan diletakkan
di 60 lokasi yang tersebar di seluruh Kota Balikpapan. Papan
informasi tersebut berguna sebagai sarana untuk menaruh
berbagai informasi dan pengumuman yang dapat dibaca oleh
khalayak ramai. Pada tahun 2014 juga telah dianggarkan untuk
membuat rangka billboard untuk baliho yang rencananya akan
ditempatkan di 6 kecamatan yang ada di Balikpapan. Untuk
sementara baru dianggarkan sebanyak 3 rangka billboard dan
nantinya pada anggaran perubahan 2014 akan ditambah lagi 3
rangka billboard. Billboard tersebut nantinya akan digunakan
sebagai tempat untuk informasi media luar ruang. namun lagilagi hal itu belum berfunsi secara maksimal.
3. Indikator Kelompok Informasi Masyarakat KIM belum
dilaksanakan
Indikator Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) belum
dilaksanakan pada Tahun 2013 karena belum mendapat
persetujuan dari DPRD. Solusinya adalah perlu diadakan
sosialisasi SPM hingga ke tingkat DPRD. Selain itu pada tahun
2013, Pemerintah Kota Balikpapan telah membentuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hingga ke tingkat
kelurahan. Hal ini merupakan langkah awal dari terwujudnya
Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

4.4.11. Bidang Penanaman Modal
 Indikator dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal
diatur di dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal
Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
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SPM bidang penanaman modal memiliki jenis pelayanan dasar
sebanyak 7 jenis pelayanan dasar dengan 7 indikator, berdasarkan
hitungan dan data lapangan SPM bidang penanaman modal Kota
Balikpapan, secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.16
Indikator Capaian SPM
Bidang Penanaman Modal Kota Balikpapan
Target SPM
No

1

2

3

4

Jenias
Pelayanan Dasar
Kebijakan
Penanaman
Modal
Kerjasama
Penanaman
Modal

Promosi
Penanaman
Modal
Pelayanan
Penanaman
Modal

5

Pengendalian
kegiatan
Penanaman
Modal

6

Pengelolaan Data
dan
Informasi
Penanaman
Modal
Penyebar luasan,
Pendidikan dan
pelatihan
Penanaman
Modal

7

Indikator

Target
Nasional

Capaian
Daerah

Tersedianya
Informasi Peluang
investasi
Terselenggaranya
fasilitasi
Pemerintah
Daerah dalam
rangka Kerjasama
Kemitraan
Terselenggaranya
Promosi Peluang
Penanaman Modal
Terselenggaranya
pelayanan
Perizinan dan non
Perizinan Bidang
Penanaman Modal
melalui Pelayanan
Satu Pintu
Terselenggaranya
Bimbingan
pelaksanaan
Penanaman Modal
bagi Dunia Usaha
dan masyrakat
Implementasi
SPIPISE

100%

80%

50%

Terselenggaranya
sosialisasi
kebijakan
penanaman modal
kepada msyarakat
dan Dunia Usaha

Tingkat
Capaian

Efektivitas

Ket

80%

Cukup
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

25%

50%

Kurang
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

100%

80%

80%

Cukup
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

70%

50%

71%

Kurang
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

100%

25%

25%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

50%

25%

50%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

100%

50%

50%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2014

SPM bidang penanaman modal terdapat 7 indikator nilai SPM.
Hasil dari capaian SPM Bidang penanaman modal menunjukkan
bahwa seluruh target indikator belum dapat dicapai sesuai dengan
target nasional.
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Secara umum dalam pelaksanaan pelayanan penanaman
modal, dapat dilihat tingkat efektifitas pelaksanaannya, sebanyak
28% cukup efektif, 29% kurang efektif dan 43% dirasakan tidak
efektif. Hal ini merupakan evaluasi dalam upaya penguatan
perencanaan

dan

pelaksanaan

pelayanan

penanaman

modal

kedepannya.

Gambar 4.26
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Dalam konteks demikian maka intensifikasi dan ekstensifikasi
penguatan dalam bidang implementasi SPM bidang penanaman
modal, perlu dilakukan secara intens. Tersedianya informasi peluang
investasi,

promosi,

fasilitasi,

hari

ini

kurang

direspon

oleh

pemerintah.
Selain dari pada itu, aspek perizinan menjadi problem
tersendiri. Kemudahan akses perizinan akan menjadi salah satu titik
awal kemajuan akan dunia investasi di Kota Balikpapan.
 Permasalahan Dan Solusi SPM Bidang Penanaman Modal Kota
Balikpapan
1. Belum terbaharuinya Peraturan Daerah yang menjadi
landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan
Permasalahan

terkait

hal

ini

menyebabkan

tidak

sesuainyadengan perkembangan kelembagaan BPMP2T. Proses
pembaharuan

menjadi

penting

untuk

menemukan

titik

relevansi dengan perkembangan kelembagaan BPMP2T itu
sendiri. Hal ini dirasa belum berjalan maksimal dengan apa
yang terjadi di Kota Balikpapan.
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2. Sarana prasarana yang belum memadai
Tugas pelayanan kerap mengalami hambatan. Lagi-lagi
sarana dan prasana menjadi problem tersendiri yang sulit
dientaskan. Problem ini merupakan problem krusial yang
hampir menjadi kendala utama dalam setiap penerapan sebuah
program.
3. Sumber Daya Manusia yang terbatas secara kuantitas
maupun secara kualitas
Peningkatan jumlah dan kualitas SDM dirasakan penting
dalam

rangka

optimalisasi

dan

peningkatan

pelayanan

penanaman modal, hal ini mengingat penanaman modal
merupakan pintu masuk bagi investor atau orang yang ingin
berinvestasi di Kota Balikpapan.
4. Belum Maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengelolaan data dan informasi pelayanan
Seiring

dengan

penyederhanaan
penanaman

program

sistem

modal

pemerintah

pelayanan

membawa

dan

implikasi

pusat

terkait

investasi
bahwa

bagi
dalam

pelaksanaannya akan banyak berhubungan dengan teknologi
informasi sehingga pemanfaatan teknologi informasi dirasakan
penting dalam penunjang pelaksanaan pelayanan penanaman
modal.
4.4.12. Bidang Ketahanan Pangan
 Indikator dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan
diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
SPM bidang Ketahanan Pangan memiliki jenis pelayanan dasar
sebanyak 4 jenis pelayanan dasar dengan 7 indikator, berdasarkan
hitungan dan data lapangan SPM bidang penanaman modal Kota
Balikpapan, secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 4.17
Indikator Capaian SPM
Bidang Ketahanan Pangan Kota Balikpapan

No

A.

B.

C.

D.

Target SPM

Jenis
Pelayanan
Dasar

Indikator SPM

Tingkat
Efektifitas

Efektifitas

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

Target
Nasional

Capaian
Daerah

Ketersediaan
Ketersediaan
dan Cadangan Energi dan Protein
Pangan
Per Kapita

90%

0%

0%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2015

Penguatan
Cadangan Pangan

60%

14,49%

24%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2015

Distribusi dan Ketersediaan
Akses Pangan Informasi Pasokan,
Harga dan Akses
Pangan di Daerah
Stabilitas Harga
dan Pasokan
Pangan
Penganekarag Skor Pola Pangan
aman dan
Harapan (PPH)
Keamanan
Pengawasan dan
Pangan
Pembinaan
Keamanan Pangan

90%

100%

111%

Efektif

Tercapai

2015

90%

93%

104%

Efektif

Tercapai

2015

90%

0%

0%

Tidak
Efektif

Tidak
Tercapai

2015

80%

100%

125%

Efektif

Tercapai

2015

Penanganan
Kerawanan
Pangan

60%

0%

0%

Tidak
Efektif

Dalam
perhitungan
dimasukkan
kategori
“tercapai”
karena Kota
Balikpapan
tidak pernag
mengalami
kerawanan
pangan

2015

Penanganan
Daerah Rawan
Pangan

Berdasarkan data di atas maka, tingkat ketercapaian sebanyak
4 indikator kemudian tingkat

ketidaktercapaian mencapai 3

indikator. Ada beberapa indikator pada capaian SPM Bidang
Ketahanan Pangan yang belum terlihat hasilnya karena tidak dapat
dihitung, hal ini disebabkan ketersediaan data yang dikeluarkan oleh
BPS Kota Balikpapan yang belum keluar (publish). Adapun capaian
tersebut yaitu
1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
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Jika kita melihat historis pencapaian indikator ketersediaan
energi dan protein per kapita pada tahun 2013 dan 2014 nilai yang
dicapai di Kota Balikpapan yaitu sebesar 18,72%

dan Skor Pola

Pangan harapan (PPH) pada tahun tersebut yaitu sebesar 21,73%.
Sementara itu, terkait dengan penanganan daerah rawan
pangan, sampai saat ini Kota Balikpapan tidak pernah mengalami
kerawanan pangan, dengan struktur perkotaan dan luas wilayah
yang dekat memberikan kemudahan mobilitas dalam mengakses
wilayah yang jauh di Kota Balikpapan.

Gambar 4.27
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang Ketahanan Pangan Kota Balikpapan

Secara umum untuk efektifitas dalam pelaksanaan indikator
ketahanan pangan 50% efektif dan 50% lainnay tidak efektif. Hasil
yang sama dapat dilihat pada pencapaian masing – masing
ketercapaian indikator ketahanan pangan ada 50% tercapai dan 50%
tidak tercapai. Dalam konteks demikian proses intensifikasi dan
ekstensifikasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah dalam
rangka membangun kembali proses peningkatan SPM bidang
Ketahanan

pangan

yang

maksimal.

Pada

saat

yang

sama

ketercapaian SPM di beberapa indikator harus tetap dipertahankan
secara berkesinambungan.
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 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Ketahanan Pangan
Adapun

beberapa

permasalahan

yang

menjadi

problem

mendasar dalam penerapan SPM bidang ketahanan Pangan adalah
antara lain;
1. Kurangnya pemahaman dalam pengetahuan kolektif
masyarakat terkait dengan SPM bidang ketahanan pangan.
Sebab selama ini isu ketanahan pangan di Kota Balikpapan
tidak

terlalu

menyeruak

ke

permukaan

sebab

di

Kota

Balikpapan potensi pertanian tidak terlalu mendominasi.
Sehingga

masyarakat

ini

berdampak

pada

keterbatasan

pemahaman masyarakat terkait sektor pertanian. Sebagai
daerah perkotaan Kota Balikpapan sangat tergantung dengan
distribusi pangan yang datang dari luar hal ini sangat riskan,
ketergantungan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan harga
terhadap barang pokok.
Penguatan

ketahanan

pangan

di

Kota

Balikpapan

dirasakan perlu dalam rangka koordinasi dengan Stakeholders
terkait ketahanan pangan sehingga mampu menjaga kestabilan
harga dan jaminan distribusi yang baik terhadap pangan yang
ada di Kota Balikapapan.
2. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
Saat ini tugas dan fungsi ketahanan pangan melekat pada
sekretariat daerah sebagai bagian dari struktur sekretariat
daerah, hal ini memberikan implikasi pelaksanaan kegiatan
yang dilaksanaan hanya bersifat koordinasi dan tidak teknis.
Penguatan kelembagaan dirasakan perlu dilaksanakan
mengingat saat ini personil yang menangani ketahanan pangan
sangat terbatas sehingga untuk hal – hal yang bersifat penting,
contoh

Pengawasan

dan

Pembinaan

Keamanan

Pangan

dilaksanakan menunggu provinsi Kalimantan Timur yang
melaksanakan survey ke Kota Balikpapan sehingga tidak bisa
dilaksanakan secara rutin dan sangat terbatas.
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4.4.13. Bidang Perhubungan
 Indikator dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang perhubungan telah
diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Perhubungan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pada prinsipnya dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata,
sektor transportasi memegang peranan yang sangat penting, karena
melalui sektor ini dapat dilihat bagaimana suatu daerah dapat
membiayai

kegiatan

pemerintahan

dan

pembangunan.

Dinas

Perhubungan Kota Balikpapan selaku instansi yang berwenang
dalam

hal

pengelolaan

transportasi,

dituntut

untuk

dapat

memberikan pelayanan yang lebih prima sehingga diperlukan
strategi dan Standar Pelayanan prima yang dituangkan dalam
rencana strategis.
Untuk mencapai tersebut maka diperluakan Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Pelayanan Sektor
Perhubungan guna mengukur tingkat pencapaian indikator jenis
pelayanan yang diberikan. Diharapkan pada tahun 2016 pencapaian
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dapat direalisasikan 100
persen.
SPM bidang Perhubungan memiliki jenis pelayanan dasar
sebanyak 4 jenis pelayanan dasar dengan 26 indikator, berdasarkan
hitungan dan data lapangan SPM bidang Perhubungan Kota
Balikpapan, secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 4.18
Indikator Capaian SPM
Bidang Perhubungan Kota Balikpapan
Target SPM
No
I

Jenis Pelayanan Dasar
Angkutan 1. Jaringan
Jalan
Pelayanan
Angkutan
Jalan

2. Jaringan
Prasarana
Angkutan
Jalan

3. Fasilitas
Perlengkapan
Jalan

4. Pelayanan
Pengujian
Kendaraan
Bermotor

5. Sumber Daya
Manusia (SDM)
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Indikator SPM

Target
Nasional

Tingkat
Capaian Efektifitas Efektifitas
Daerah

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

1

Tersedianya angkutan
umum yang melayani
wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan
untuk jaringan jalan
Kab/Kota.

75%

100%

133%

sangat
efektif

Tercapai

2014

2

Tersedianya angkutan
umum yang melayani
jaringan trayek yang
menghubungkan daerah
tertinggal dan terpencil
dengan wilayah yang
telah berkembang pada
wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan
Kab/Kota.

60%

100%

167%

Sangat
efektif

Tercapai

2014

3

Tersedianya halte pada
setiap Kab/Kota yang
telah dilayani angkutan
umum dalam trayek.

100%

100%

100%

efektif

Tercapai

2014

4

Tersedianya terminal
angkutan penumpang
pada setiap Kab/Kota
yang telah dilayani
angkutan umum dalam
trayek.

40%

100%

250%

sangat
efektif

Tercapai

2014

Tersedianya fasilitas
perlengkapan
jalan(rambu, marka, dan
guardrill) dan
penerangan jalan umum
(PJU) pada jalan
Kab/Kota.

60%

100%

167%

sangat
efektif

Tercapai

2014

a. Tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan
(rambu, marka, dan
guardrill) pada jalan
Kab/Kota.

50%

100%

200%

sangat
efektif

Tercapai

2014

b. Tersedianya fasilitas
peneranagan jalan
umum (PJU) pada
jalan Kab/Kota.

100%

100%

100%

efektif

Tercapai

2014

Tersedianya unit
pengujian kendaraan
bermotor bagi Kab/Kota
yang memiliki populasi
kendaraan wajib uji
minimal 4000 (empat
ribu) kendaraan wajib
uji.

60%

50%

83%

cukup
efektif

Tercapai

2014

Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM) di
bidang terminal pada
Kab/Kota yang telah
memiliki terminal.

50%

100%

200%

sangat
efektif

Tercapai

2014

5.

6.

7.
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Target SPM
No

Jenis Pelayanan Dasar

Target
Nasional

Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM) di
bidang pengujian
kendaraan bermotor
pada Kab/Kota yang
telah melakukan
pengujian berkala
kendaraan bermotor.

9

Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM) di
bidang MRLL, Evaluasi
Andalin, Pengelolaan
Parkir pada Kab/Kota.

2014

10 Tersedianya Sumber
Daya (SDM) yang
memiliki kompetensi
sebagai pengawas
kelayakan kendaraan
pada setiap perusahaan
angkutan umum.

2014

11

Terpenuhinya standar
keselamatan bagi
angkutan umum yang
melayani trayek di
dalam Kab/Kota

2014

12

Tersedianya kapal
sungai dan danau untuk
melayani jaringan
terayek dalam Kab/Kota
pada wilayah yang
tersedia alur sungai dan
danau yang dapat
dilayari.

2014

13

Tersedainya kapal
sungai dan danau yang
melayani trayek dalam
Kab/Kota yang
menghubungkan daerah
tetinggal danterpencil
dengan wilayah yang
telah berkembang pada
wilayah yang tersedia
alur sungai dan danau
yang dapat dilayari.

2014

2. Jaringan
Prasarana
Angkutan
Sungai dan
Danau

14

Tersedianya pelabuhan
sungai dan danau untuk
melayani kapal sungai
dan danau yang
beroperasi pada trayek
dalam Kab/Kota pada
wilayah yang telah
dilayari angkutan sungai
dan danau.

2014

3. Keselamatan

15

Terpenuhinya standar
keselamatan bagi kapal
sungai dan danau yang
beroperasi pada lintas
antar pelabuhan dalam
satu Kab/Kota

2014

Angkutan 1. Jaringan
Sungai
Pelayanan
dan
Angkutan
Danau
Sungai dan
Danau
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100%

55%

55%

Tidak
Efektif

Ket
Tidak
Tercapai

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

8.

6. Keselamatan

II

Indikator SPM

Tingkat
Capaian Efektifitas Efektifitas
Daerah
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Target SPM
No

Jenis Pelayanan Dasar

Indikator SPM

4. Sumber Daya
16
Manusia (SDM)

III

Angkutan 1. Jaringan
17
Penyeber
Pelayanan
angan
Angkutan
Penyeberangan

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM)
yang mempunyai
kompetensi sebagai
awak kapal angkutan
sungai dan danau untuk
daerah yang telah
melayani angkutan
sungai dan danau.

50%

67%

134%

sangat
efektif

Tercapai

2014

Tersedianya kapal
penyeberangan yang
beroperasi pada lintas
dalam Kab/Kota pada
wilayah yang telah
ditetapkan lintas
penyeberangan dalam
Kab/Kota.

60%

75%

125%

sangat
efektif

Tercapai

2014

18

Tersedianya kapal
penyeberangan yang
beroperasi pada lintas
dalam Kab/Kota untuk
menghubungkan daerah
tertinggal dan terpencil
dengan wilayah yang
telah berkembang pada
wilayah yang telah
ditetapkan lintas
penyeberangan dalam
Kab/Kota.

2014

2. Jaringan
19
Prasarana
Angkutan
Penyeberangan

Tersedianya pelabuhan
penyeberangan pada
Kab/Kota yang memiliki
pelayanan angkutan
penyeberangan dalam
Kab/Kota pada wilayah
alur pelayaran.

2014

3. Keselamatan

Terpenuhinya standar
keselamatan kapal
penyeberangan ukuran
di bawag 7 GT dan kapal
penyeberangan dalam
Kab/Kota.

2014

Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM)
yang mempunyai
kompetensi sebagai
awak kapal
penyeberangan dengan
ukuran di bawah 7 GT
atau yang beroperasi di
lintas penyeberangan
dalam Kab/Kota.

2014

Tersedianya Kapal Laut
yang beroperasi pada
lintas dalam Kab/Kota
pada wilayah yang
memiliki alur pelayaran
dan tidak ada alternatif
angkutan jalan.

2014

20

4. Sumber Daya
21
Manusia (SDM)

IV

Target
Nasional

Tingkat
Capaian Efektifitas Efektifitas
Daerah

Angkutan 1. Jaringan
22
Laut
Pelayanan
Angkutan Laut
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Target SPM
No

Jenis Pelayanan Dasar

Indikator SPM
23

2. Jaringan
24
Prasarana
Angkutan Laut

3. Keselamatan

25

4. Sumber Daya
26
Manusia (SDM)

Target
Nasional

Tersedianya kapal laut
yang beroperasi pada
lintas atau trayek dalam
Kab/Kota untuk
menghubungkan daerah
tertinggal dan terpencil
dengan wilayah yang
berkembang pada
wilayah yang memiliki
alur pelayaran dan tidak
ada alternatif angkutan
jalan.
Tersedianya dermaga
pada setiap ibukota
Kecamatan dalam
Kab/Kota untuk
melayani kapal laut yang
beroperasi pada trayek
dalam Kab/Kota pada
wilayah yang memiliki
alur pelayaran dan tidak
ada alternatif angkutan
jalan.
Terpenuhi standar
keselamatan kapal
dengan ukuran di bawah
7 GT yang beroperasi
pada lintas dalam
Kab/Kota.
Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM)
yang mempunyai
kompetensi sebagai
awak kapal angkutan
laut dengan ukuran di
bawah 7 GT

Tingkat
Capaian Efektifitas Efektifitas
Daerah

Ket

2014

2014

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

pelayanan minimal bidang perhubungan sesungguhnyaprasarana
dan infrastruktur telah dirasa cukup sebagai penunjang utama
pelayanan bidang perhubungan.
Berdasarkan tabel di atas maka begitu tampak terlihat bagian
semuanya

mencapai

target

standar

pelayanan

nasional. Akan tetapi dalam konteks yang bersamaan aspek-aspek
lain seperti tersedianya sumber daya manusia di bidang MRLL,
Evaluasi Andalin, Pengelolaan Parkir dan sebagainya dirasa belum
maksimal. Tidak hanya itu tersedianya sumber daya yang memiliki
kompetensi sebagai pengawan kelayakan kendaraan pada setiap
perusahaan angkutan umum. Dirasa belum maksimal.
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2014

2014

Berdasarkan data di atas, maka dapat dijelaskan bahwa proses

infrastruktur

Batas
Tahun
Capaian
Nasional
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Gambar 4.28
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang Perhubungan Kota Balikpapan

Dalam beberapa indikator, penyeberangan. Jaringan Pelayanan
Angkutan Laut, Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan,
Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau tidak dilaksanakan
di Kota Balikpapan, hal ini disebabkan karena moda transportasi di
Kota

Balikpapan

lebih

banyak

dilaksanakan

di

darat

dan

karakteristik wilayah di Kota Balikpapan banyak di main land.
Sehingga pada konteks ini maka daya taransportasi laut bukan
menjadi penyangga sektor pelayanan transportasi publik di kota
Balikpapan itulah mengapa kemudian standar pelayanan minimal
untuk sektor perhubungan belum tercapai secara maksimal.
Adapun indikator tersebut, yaitu;
1. Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau
1) Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani
jaringan terayek dalam Kab/Kota pada wilayah yang tersedia
alur sungai dan danau yang dapat dilayari.
2) Tersedainya kapal sungai dan danau yang melayani trayek
dalam Kab/Kota yang menghubungkan daerah tetinggal
danterpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada
wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat
dilayari.
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3) Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani
kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam
Kab/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai
dan danau.
4) Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan
danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam
satu Kab/Kota
2. Angkutan Penyeberangan
1) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada
lintas dalam Kab/Kota untuk menghubungkan daerah
tertinggal

dan

terpencil

dengan

wilayah

yang

telah

berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas
penyeberangan dalam Kab/Kota.
2) Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kab/Kota yang
memiliki

pelayanan

angkutan

penyeberangan

dalam

Kab/Kota pada wilayah alur pelayaran.
3) Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan
ukuran di bawag 7 GT dan kapal penyeberangan dalam
Kab/Kota.
4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai
kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan
ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas
penyeberangan dalam Kab/Kota.
5) Tersedianya Kapal Laut yang beroperasi pada lintas dalam
Kab/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan
tidak ada alternatif angkutan jalan.
6) Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau
trayek dalam Kab/Kota untuk menghubungkan daerah
tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang berkembang
pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada
alternatif angkutan jalan.
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7) Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam
Kab/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada
trayek dalam Kab/Kota pada wilayah yang memiliki alur
pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.
8) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai
kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan
ukuran di bawah 7 GT
 Permasalahan dan solusi SPM Bidang Perhubungan Kota
Balikpapan
Kemudian setelah melakukan analisis terhadap implementasi
SPM bidang kesehatan dapat diurai sebagai berikut. Secara umum
kualitas penyelenggaraan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan terus
mengalami peningkatan, namun masih ada beberapa permasalahan
yang

memerlukan

soluasi

dan

penyelesaiannya.

Berbagai

permasalahan yang menghambat antara lain:
1. Legalitas Kelembagaan
Hal ini disebabkan karena belum terbaruinya Peraturan
Daearah yang menjadi landasar Hukum dalam pelaksanaan
pelayanan

Perizinan,

perkembangan

sehingga

kelembagaan

tidak

Dinas

sesuai

dengan

Perhubungan

Kota

Balikpapan.
Implikasi

dari

hal

ini

menyebabkan

terhambatnya

pelaksanaan pelayanan perhubungan sehingga diperlukannya
perubahan Perda yang menjadi landasan hukum Sruktur
organisasi Kelembagaan dinas Perhubungan.
2. Sumber daya manusia yang terbatas kuantitas maupun
secara kualitas
Kebutuhan akan SDM yang berkualitas sangat menjadi
prioritas dalam pelaksanaan pelayanan perhubungan, dengan
kualitas

aparatur

yang

baik

pelaksanaan

pelayanan

perhubungan dapat berjalan dengan baik.
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3. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi
Perlunya peningkatan penggunaan teknologi informasi
dalam pelaksanaan pelayanan perhubungan mengingat saat ini
masyarakat tidak dapat melepaskan diri terhadap teknologi
informasi yang diberikan.

4.4.14. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Indikator dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum
diatur di dalam Peraturan Menteri Negara PU Nomor: 01 Tahun 2014
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten/Kota.
Hal ini sangat penting mengingat Pekerjaan Umum merupakan
Sektor Strategis karena terkait dengan mobilitas dasar dari lelaku
masyarakat dalam sebuah daerah. Kualitas infrastruktur yang baik
salah satu modal dasar penting bagi terlaksananya pembangunan
yang

berkelanjutan.

Kualitas

infrastrukutr

yang

representatif

berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat lokal, penduduk
yang bekerja serta yang berkunjung ke daerah tersebut.
Tabel 4.19
Indikator Capaian SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
Target SPM
No

Jenis Pelayanan Dasar
dan Sub. Kegiatan
Sub
Bidang
Sumber
Daya Air

Sub
Bidang
Jalan

Prioritas
Utama
penyediaan Air
untuk
kebutuhan
masyarakat

Penyediaan
jalan untuk
melayani
kebutuhan
Masyarakat
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Indikator
1

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

Tersedianya air baku
untuk memenuhi
kebutuhan pokok
minimal sehari hari.

100

2019

2. Tersedianya air irigasi
untuk pertanian rakyat
pada sistem irigasi yang
sudah ada.

70

2019

3

Persentase tingkat
kondisi jalan
kabupaten/kota baik
dan sedang

100

100%

100%

Efektif

Tercapai
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Target SPM
No

Jenis Pelayanan Dasar
dan Sub. Kegiatan

Sub
Bidang
Cipta
Karya

4

persentase
terhubungnya pusatpusat kegiatan dan
pusat produksi di
wilayah kabupaten/kota

Penyediaan air
minum

5

Persentase penduduk
yang mendapatkan
akses air minum yang
aman

Penyediaan
sanitasi

6

Persentase penduduk
yang terlayani sistem air
limbah yang memadai

50

59%

118%

Sangat
Efektif

Tercapai

2019

7

Persentase pengurangan
sampah di perkotaan

20

22,41%

112%

Sangat
Efektif

Tercapai

2019

8

Persentase penduduk
yang terlayani sistem
jaringan drainase skala
kota sehingga tidak
terjadi genangan (lebih
dari 30 cm, selama 2
jam) lebih dari 2 kali
setahun

50

22,16%

44%

Tidak
Efektif

Belum
Tercapai

2019

9

persentase jumlah Izin
Mendirikan Bangunan
(IMB) yang diterbitkan

100

41,41%

41%

Tidak
Efektif

Belum
Tercapai

2019

10

0,56%

6%

Tidak
Efektif

Belum
Tercapai

2019

Pengembangan 11 Persentase tersedianya 7
Sistem
(tujuh) layanan
Informasi Jasa
informasi jasa
Konstruksi
konstruksi Tingkat
Kabupaten/Kota pada
Sistem Informasi
Pembina Jasa
Konstruksi (SIPJAKI)

100

100%

100%

Efektif

Tercapai

2019

Izin Usaha
Jasa
Konstruksi

12 persentase tersedianya
layanan Izin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK)
denganLama 10
(sepuluh) Hari Kerja
setelah Persyaratan
Lengkap

100

100%

100%

Efektif

Tercapai

2019

Informasi
Penataan
Ruang

13 Persentase tersedianya
informasi mengenai
rencana tata ruang
(RTR) wilayah
Kabupaten/Kota
berserta rencana
rincinya melalui peta
analog dan peta digital

100

100%

100%

Efektif

Tercapai

2019

Penyediaan
Ruang
Terbuka Hijau
(RTH) Publik

14 Persentase tersedianya
luasan RTH publik
sebesar 20% dari luas
wilayah kota/kawasan
perkotaan

25

25,74%

103%

Sangat
Efektif

Tercapai

2019

Penangan
Pemukiman
Kumuh
Perkotaa

Sub
Bidang
Penataa
n Ruang
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10 persentase
berkurangnya luasan
permukiman kumuh di
kawasan perkotaan

100

33%

33%

Tidak
Efektif

Ket
Belum
Tercapai

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

Penyediaan
jalan untuk
melayani
kebutuhan
masyarakat

Penataan
Bangunan dan
Lingkungan

Sub
Bidang
Jasa
Konstru
ksi

Indikator

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

2019

2019
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat hasil capaian SPM
Bidang PU dan Penataan Ruang yaitu sebesar 64% indikator yang
tercapai dan 36% indikator yang tidak tercapai sedangkan untuk
tingkat efektifitas capaian SPM dari indikator PU dan PR maka
diperoleh hasil 27% sangat efektif, 37% Efektif dan 36% tidak efektif.
Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.29
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang PU dan PR Kota Balikpapan

 Permasalahan dan solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Balikpapan
Dalam

pelaksanaan

SPM

Bidang

Pekerjaan

Umum

dan

Penataan Ruang ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala
terkait pelaksanaan pencapaian SPM ini, yaitu;
1. Lemahnya pemahaman Terkait Penerapan SPM.
Implementasi pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang terhambat karena lemahnya pemahaman
terkait SPM, sehingga dalam proses pencapaiannya dibutuhkan
pemahaman yang khomprehensif dalam melihat perencanaan
dan target yang telah disusun mengingat sangat strategis bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanaan
ketersediaan infrastruktur yang baik bagi masyarakat.
2. Koordinasi Lintas Bidang
Dalam pelaksanaan penerapan SPM Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang banyak melibatkan lintas bidang
sehingga pola koordinasi yang baik dapat mempermudah
pelaksanaan SPM Bidang PU dan PR ini.
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4.4.15. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
 Indikator dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
diataur dalam Permendagri No 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 62 Tahun 2008 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di
Kabupaten/Kota.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang
jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, begitu
juga halnya dengan diaturnya SPM Pemerintahan Dalam Negeri yang
terdiri dari 3 Pelayanan dasar meliputi Pelayanan Dokumen
Kependudukan, Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban dan
Penanggulangan

Bencana

Kebakaran

diharapkan

pelayanan

terhadap masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal.
Tabel 4.20
Indikator Capaian SPM
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kota Balikpapan
No
1

2

Target SPM

Jenis
Pelayanan
Dasar
Pelayanan
Dokumen
Kependudukan

Pemeliharaan
Ketentraman
dan Ketertiban

Indikator

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

1 Cakupan Penerbitan
Kartu Keluarga

100%

100%

100%

Efektif

Tercapai

2015

2 Cakupan Penertiban
Kartu Tanda Penduduk

100%

99,25%

99,25%

Efektif

Belum
Tercapai

2015

3 Cakupan Penertiban
Kutipan Akta Kelahiran

90%

80,63%

89,59%

Efektif

Belum
Tercapai

2020

4

70%

97,5%

139,29%

Efektif

Tercapai

2020

5 Cakupan Penegakan
Perda dan Peraturan
Kepala Daerah di
Kabupaten/Kota

100%

27%

27%

Tidak
Efektif

Belum
Tercapai

2015

6 Cakupan Patroli Siaga
Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat

3x
patroli
dalam
sehari

100%

100%

Efektif

Tercapai

2014

1 orang
setiap RT

75%

75%

Cukup
Efektif

Belum
Tercapai

2014

Cakupan Penertiban
Kutipan Akta Kematian

7 Cakupan Rasio Petugas
Linmas di
Kabupaten/Kota
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Tingkat
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No
3

Target SPM

Jenis
Pelayanan
Dasar

Indikator

Penanggulangan 8 Cakupan Pelayanan
Bencana
Kebakaran di
Kebakaran
Kabupaten/Kota

Tingkat
Target Capaian Efektifitas Efektifitas
Nasional Daerah

Ket

Batas
Tahun
Capaian
Nasional

80%

100%

125%

Sangat
Efektif

Tercapai

2015

75%

100%

133%

Sangat
Efektif

Tercapai

2015

10 Persentase Aparatur yang
Memenuhi Standar
Kualifikasi

85%

15%

18%

Tidak
Efektif

Tercapai

2015

11 Jumlah Mobil Pemadam
Kebakaran diatas 3000 5000 liter pada WMK
(Wilayah Manajemen
Kebakaran)

90%

100%

111%

Sangat
Efektif

Tercapai

2015

9 Tingkat Waktu Tanggap
(Respon Time Rate)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat dilihat
untuk tingkat efektifitas dan ketercapaian SPM pada masing –
masing Indikator. Untuk tingkat efektifitas secara umum 27%
indikator sangat efektif, 46% indikator efektif, 9% cukup efektif dan
18% tidak efektif sedangkan dari tingkat pencapaian SPM pada
bidang pemerintahan dalam negeri 64% indikator tercapai dan 36%
belum tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah
ini.

Gambar 4.30
Persentase Efektifitas dan Capaian SPM
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kota Balikpapan
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 Permasalahan dan solusi SPM Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri Kota Balikpapan
1. Lemahnya pemahaman Terkait Penerapan SPM.
Pemahaman terhadap SPM bagi aparatur masih dapat
dikatakan kurang sehingga implementasi terhadap pencapaian
SPM berjalan kurang optimal, hal ini didasarkan terhadap
indikator yang ada di dalam SPM tidak tercantum dalam
dokumen

perencanaan

sehingga

kedepannya

dibutuhkan

integrasi indikator SPM masuk kedalam dokumen perencanaan
daerah.
2. Keterbatasan Personil
Dalam

pelaksanaan

ketugasannya

terutama

terkait

kebencanaan dan ketertiban umum diharapkan personil yang
mampu dan cakap dalam pelaksanaan tugasnya, saat ini untuk
personil yang memiliki kapasitas sesuai dengan standar masih
minim sehingga kedepannya diharapkan dapat meningkatkan
kualitas dan kuantitas personil yang ada di Satpol PP dan BPBD
Kota Balikpapan.

4.5. Olahan Data Primer
4.5.1. Opini Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Dasar
Selain data sekunder yang telah diurai pada analisis sebelumnya,
data Primer juga mutlak menjadi kerangka acuan untuk memotret. Analisis
data Primer mengetengahkan berbagai opini dari masyarakat terkait
dengan pelayanan dasar yang mereka terima. Sehingga kemudian dapat
diketahui tingkat efektifitas pelayanan tersebut kepada masyarakat dan
berbagai problem di lapangan. Sebab pelayanan yang prima merupakan
salah satu pondasi bagi upaya menciptakan tingkat kesejahteraan
masyarakt secara terus menerus. Berikut beberapa tingkat opini kepuasan
masyarakat terkait dengan pelayanan dasar di Kota Balikpapan.
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4.5.1.1. Bidang Kesehatan
Bidang Kesehatan merupakan salah satu aspek yang diatur dan
diurus oleh pemerintah daerah, yang pada awalnya bersifat top-down (dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah) sekarang menjadi bottom-up (dari
pemerintah daerah ke pemerintah pusat). Otonomi daerah bidang
kesehatan memberikan kesempatan yang banyak kepada pemerintah
untuk mengeksplorasi kemampuan daerah dari berbagai aspek, mulai dari
komitmen pemimpin dan masyarakat untuk membangun kesehatan,
sistem kesehatan daerah, manajemen kesehatan daerah, dana, sarana, dan
prasarana yang memadai, sehingga diharapkan kesehatan masyarakat di
daerah menjadi lebih baik dan tinggi.
Beberapa unsur dari dunia kesehatan di Kota Balikpapan adalah
aspek jumlah pemeriksaan kandungan. Berdasarkan survei

dapat

dijelaskan sebagai berikut;
1. Opini Masyarakat Terkait Pemeriksaan Kandungan Ibu Hamil
Pertanyaan yang diberikan pada kesempatan ini untuk
menggali tingkat keaktifan ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan
kandungan. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan dalam
pemeriksaan kandungan yang dilakukan ibu hamil, 53% yang lebih
dari 4 kali melaksanaan pemeriksaan kandungan dan 17% yang
melaksanakan pemeriksaan kandungan,sebesar 9% melakukan
pemeriksaan sebanyak 3 kali serta yang pemeriksaan kandungan
kurang dari 2x sebanyak 17%. Dan yang tidak menjawab 4%.
Hasil
masyarakat

survei

ini

khususnya

menggambarkan
ibu

hamil

tingkat
untuk

pemahaman
memeriksakan

kandungannya secara berkala ke klinik ataupun bidan telah baik.
Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 4.31
Opini Masyarakat Terkait Pemeriksaan Kandungan

2. Opini Masyarakat Terkait Ketrampilan Bidan/Dokter Kandungan
Dalam SPM bidang kesehatan, ketrampilan tenaga kesehatan
menjadi point penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap ibu
hamil. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan maka diperoleh
jawaban sebagai berikut; 82% menjawab bahwa bidan/dokter
kandungan sangat terampil, 14% menjawab sedikit terampil, 1%
kurang terampil dan tidak ada yang menjawab tidak terampil dan 3%
tidak menjawab.
Dari sini dapat disimpulkan jawaban sangat baik karena 82%
atau mayoritas responden menyebutkan bahwa bidan/dokter
kandungan sangat terampil. Hanya sedikit yang menjawab sedikit
terampil bahkan kurang terampil.

Gambar 4.32
Opini Masyarakat Terkait Ketrampilan Bidan/Dokter Kandungan
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3. Opini Masyarakat Terhadap Pelayanan Selama Nifas
Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca
persalinan pada proses persalinan, salah satu indkator SPM bidang
kesehatan yang dilaksanakan adalah pelayanan selama nifas,
Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas
sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan s.d 3 hari; pada
minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian Vitamin A
2 kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan.
Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Terkait dengan
pertanyaan pelayanan nifas yang mendapatkan pelayanan oleh
petugas maka diperoleh hasil sebanyak 37% menjawab tidak pernah,
29% kadang-kadang mendapat pelayanan, 21% sering mendapatkan
pelayanan, 5% tidak tahu dan 8% tidak menjawab.
Dari hasil jawaban yang didapatkan tersebut mayoritas
responden yang tidak pernah mendapatkan pelayanan karena
memang mereka tidak memeriksakan atau konsultasi dengan
bidan/dokter

kandungan

disebabkan

karena

malu

dengan

kondisinya yang sedang nifas. Hal ini terungkap dari wawancara
dengan ibu yang telah melakukan persalinan.

Gambar 4.33
Opini Masyarakat Terhadap Pelayanan Selama Nifas
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4. Opini Masyarakat Terkait Pemeriksaan Bayi Setelah Lahir
Indikator selanjutnya yang dilakukan pengambilan opini
terhadap pemeriksaan bayi setelah lahir, maka didapatkan jawaban
sebagai berikut, yaitu 58% responden menjawab lebih dari 4 kali
memeriksakan bayinya setelah lahir, 17%

menjawab 4 kali

memeriksakan bayinya, yang memeriksakan 3 kali 6%, 13 %
menjawab hanya kurang dari 2 kali dan yang tidak menjawab 6%.
Dari jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat
kesadaran memeriksakan bayi juga sudah tinggi untuk Kota
Balikpapan. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.34
Opini Masyarakat Terkait Pemeriksaan Bayi Setelah Lahir

5. Opini Masyarakat
Posyandu

Terhadap

Pemeriksaan

Balitadibawa

Ke

Kadangkakala tingkat pemeriksaan bayi selalu berbanding
lurus dengan tingkat pemeriksaan atau tes balita ke posyandu.
Berdasarkan hasil survey dapat dijelaskan tingkat partisipasi
masyarakat dapat dijelaskan sesuai dengan gambar 4.35 sebagai
berikut;
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Gambar 4.35
Opini Masyarakat Terhadap
Pemeriksaan Balita dibawa Ke Posyandu

Terkait tentang anak balita yangdibawa ke Posyandu maka
diperoleh data sebagai berikut; 45% responden pernah membawa
anak balitanya ke Posyandu. Sedangkan 28% pernah membawa
anaknya ke Posyandu sebanyak kurang dari 8 kali, 13% menjawab
pernah membawa anaknya 8 kali, 10% menjawab tidak pernah dan
4% tidak menjawab. Dari jawaban di atas maka dapat disimpulkan
bahwa mayoritas responden pernah membawa anaknya lebih dari 8x
ke Posyandu.

6. Opini
Masyarakat
Terhadap
Pemeriksaan Kehamilan.

Sosialisasi

PetugasTerkait

Kemudian dalam aspek sosialisasi dari puskesmas terkait
dengan pemeriksaan kehamilan, dapat dijelaskan berdasarkan
gambar di bawah ini;
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Gambar 4.36
Opini Masyarakat Terhadap Sosialisasi Petugas
Terkait Pemeriksaan Kehamilan

Pada pertanyaan ini, Mayoritas responden menjawab sering
yaitu sebanyak 34%, kadang-kadang sebanyak 33%, tidak pernah
sebanyak 13%, 18% responden menjawab tidak tahu dan 2% tidak
menjawab.
Dari hasil jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa petugas
Puskesmas memang secara aktif memberikan sosialisasi tentang
pelaksanaan pemeriksaan kehamilan atau bisa disebut sebagai
sering. Hal ini mengindikasikan proses yang dilaksanakan oleh dinas
kesehatan melalui unit pelayanannya puskesmas dapat berjalan
dengan baik.
7. Opini Masyarakat Terhadap Sosialisasi Kader Posyandu Terkait
Pemeriksaan Kehamilan
Posyandu
masyarakat

sebagai

dapat

pusat

sekaligus

kegiatan

memperoleh

masyarakat,
pelayanan

dimana
KB

dan

kesehatan. Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat, dimana
masyarakat dapat sekaligus pelayanan profesional oleh petugas
sektor, serta non-profesional (oleh kader) dan diselenggarakan atas
usaha masyarakat sendiri. Posyandu dapat dikembangkan dari pos
pengembangan balita pos imunisasi, pos KB, pos kesehatan.
Pelayanan yang diberikan posyandu meliputi: KB, KIA, gizi imunisasi,
dan penanggulangan diare serta kegiatan sektor lain.
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Untuk

melihat

seberapa

besar

peran

posyandu

dalam

melaksanakan perannya terhadap pemeriksaan kandungan 43 %
menjawab sering mendapatkan sosialisasi dari kader posyandu, 32%
menyatakan kadang – kadang, 9% menjawab tidak pernah, ada 1%
yang tidak menjawab dan 15% menjawab tidak tahu, secara lengkap
dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.37
Opini Masyarakat Terhadap Sosialisasi Kader Posyandu
Terkait Pemeriksaan Kehamilan

8. Opini Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di Fasilitas
Negeri
Aspek pelayanan kesehatan yang didapatkan di fasilitas
kesehatan milik pemerintah daerah (Puskesmas, RSKIA Sayang Ibu,
RSUD Balikpapan) juga menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan.
Berikut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 4.38
Opini Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan
di Fasilitas Negeri

Bahwa para responden yang mendapat pelayanan kesehatan
dari fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah yang meliputi
Puskesmas, RSKIA Sayang Ibu dan RSUD Balikpapan, mayoritas
sudah cukup puas. Yaitu sebanyak 64%. Untuk yang puas 13%;
kurang puas 16%, tidak puas 7% dan tidak ada yang tidak
menjawab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fasilitasfasilitas kesehatan yang disebutkan di atas telah memberikan
pelayanan

kesehatan

yang

baik

kepada

masyarakat

yang

memerlukannya.

9. Opini Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di Fasilitas
Swasta
Pelayanan kesehatan yang didapatkan di fasilitas kesehatan
milik Swasta juga berhasil diperoleh digunakan untuk menguji
sejauh mana proses pelayanan yang dilaksanakan oleh unit
pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh swasta, berikut secara
lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 4.39
Opini Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan
di Fasilitas Swasta

Untuk persoalan tentang bagaimana pelayanan kesehatan
yang anda dapatkan di fasilitas kesehatan milik Swasta, maka
diperoleh hasil jawaban sebagai berikut: 60% menjawab cukup puas;
puas 26%; kurang puas 10%; tidak puas 2% dan tidak menjawab 2%.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh fasilitas kesehatan milik swasta ternyata juga cukup
bagus.

4.5.1.2. Bidang Pendidikan
Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, memberi dampak
terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu memberruang
gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan
strategi kompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang
berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpegang secara
signifikan dengan pembangunan pendidikan.
Untuk mengukur tingkat pendidikan, maka jarak tepat tinggal
dengan sekolah menjadi persoalan yang cukup mendasar. Untuk jarak SD
terdekat dari tempat tinggal dapat diperoleh data sebagai berikut;
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1. Opini Masyarakat Terkait Jarak SD
Jarak fasilitas pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) dengan
pemukiman yang ada disekitar sekolah tersebut, secara lengkap
dapat dilihat pada gambar dibawah ini;

Gambar 4.40
Opini Masyarakat Terkait Jarak SD

Dari survei yang dilaksanakan terkait jarak SD yang ada di
Kota Balikpapan yaitu 55% menjawab jarak SD terdekat dengan
tempat tinggalnya adalah kurang dari 3 km, yang menjawab 3 km
sebanyak 9%,yang menjawab lebih dari 3 km 27%, yang menjawab
lebih dari 5 km sebanyak 6% dan 3% tidak menjawab.
Merujuk hasil survei tersebut dapat disimpulkan mayoritas
responden bertempat tinggal kurang dari 3 km dari jarak SD terdekat
di wilayahnya. Dari hal tersebut, ketersediaan fasilitas SD telah
sesuai dengan SPM yang ada.

2. Opini Masyarakat Terkait Jarak SMP
Indikator SPM bidang pendidikan terkait jarak SMP dengan
pemukiman pada tingkat SMP hampir sama dengan yang tingkat SD,
Untuk

persoalan

ini

didapatkan

jawaban

bahwa

mayoritas

responden menjawab jaraknya Kurang dari 6 km; kemudian yang
menjawab 6 km sebanyak 6%; yang menjawab kurang dari 6 km
sebanyak 23%; yang menjawab jaraknya 7 km sebanyak 7% dan 3%
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tidak menjawab. Dari sini dapat disimpulkan bahwa responden
memang mayoritas berada di lokasi yang Kurang

dari

6

km

jaraknya dengan SMP terdekat. Berdasarkan hasil tersebut jarak
SMP dengan pemukiman sudah sesuai dengan SPM.

Gambar 4.41
Opini Masyarakat Terkait Jarak SMP

3. Opini Masyarakat Terkait Penyedian Sekolah Terhadap Buku
Teks Pelajaran
Dari sisi penyedian buku teks pelajaran mata pelajaran yaitu
buku Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS untuk siswa SD
dapat dijabarkan dengan gambar sebagai berikut;

Gambar 4.42
Opini Masyarakat Terkait Penyedian Sekolah Terhadap
Buku Teks Pelajaran

Laporan Akhir

Hal. IV-105

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan, responden yang
menjawab semua buku teks tersedia sebanyak 80%, yang menjawab
hanya 3 macam buku yang tersedia sebanyak 7%, yang menjawab
tersedia 2 jenis buku sebanyak 1%; yang menjawab tersedia 1 jenis
buku sebanyak 4% dan tidak menjawab sebanyak 8%. Dari jawaban
diatas dapat disimpulkan bahwa memang pihak sekolah telah
menyediakan berbagai macam jenis buku teks SD yang terdiri dari :
Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS.

4. Opini Masyarakat Terkait penyedian sekolah terhadap buku teks
pelajaran SMP
Pada saat yang sama untuk penyediakan buku teks pelajaran
untuk SMP dapat dilahat sebagai berikut.

Gambar 4.43
Opini Masyarakat Terkait Penyedian Sekolah Terhadap
Buku Teks Pelajaran SMP
Untuk pertanyaan terkait dengan ketersediaan buku teks
pelajaran untuk SMP maka diperoleh jawaban sebagai berikut.
Untuk mayoritas responden 47% menjawab bahwa semua jenis buku
sudah lengkap; yang menjawab buku teks kurang lengkap 19%; yang
menjawab buku teks tidak lengkap 4%, sedang yang menjawab
ketersediaan buku teks tidak ada 7%. Ada 23% responden tidak
menjawab.
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Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak
SMP memang sudah menyediakan buku dalam berbagai jenis.
Dengan demikian akan memudahkan siswa dalam belajar karena
ketersediaan buku-buku teks pelajaran lengkap.

5. Opini Masyarakat Terkait Guru Menyampaikan Laporan Hasil
Evaluasi
Salah satu tugas dari guru adalah melakukan evaluasi dan
melaporkan hasil evaluasinya, dalam SPM bidang pendidikan dasar
hal tersebut. Untuk persoalan tersebut, maka diperoleh hasil
jawaban

sebagai

menyampaikan

berikut.

hasil

49%

evaluasi

responden
mata

menjawab

pelajaran;

28%

selalu
sering

menyampaikan hasil evaluasi mata pelajaran; 12% menjawab
kadang-kadang menyampaikan hasil evaluasi mata pelajaran; 4%
menjawab tidak pernah menyampaikan hasil evaluasi mata pelajaran
dan 7% responden tidak menjawab. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa meskipun 49% responden menjawab selalu
mendapat laporan hasil evaluasi mata pelajaran tetapi ada juga yang
mengatakan 4% tidak pernah menerima laporan hasil evaluasi mata
pelajaran. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.44
Opini Masyarakat Terkait Guru
Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi
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Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa guru telah
melaksanakan SPM bidang pendidikan dasar dalam hal ini indikator
diatas, evaluasi yang dilakukan guru merupakan satu kesatuan
dalam proses pelaksanaan pembelajaran untuk dapat melihat
kualitas pendidikan yang dilaksanakan.

6. Opini Masyarakat Terkait Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan
Pendidikan
Sementara itu dari sisi tingkat tingkat kepuasan terhadap
pelayanan pendidikan yang diberikan saat ini diperoleh data
sebagaimana berikut;

Gambar 4.45
Opini Masyarakat Terkait Tingkat Kepuasan
Terhadap Pelayanan Pendidikan
Untuk pertanyaan tentang tingkat

kepuasan pelayanan

pendidikan yang diberikan saat ini maka diperoleh jawaban sebagai
berikut. 27% responden menjawab puas; 55% responden menjawab
cukup puas; 9% responden menjawab kurang puas; 3% responden
menjawab tidak puas dan 6% responden tidak menjawab. Dengan
demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepuasan
pelayanan pendidikan sudah bagus, terbukti 27% responden puas
dan 55% responden cukup puas.
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4.5.1.3. Bidang KB dan KS
Pada pasal 14 UU Pemerintahan Daerah yang baru (UU 32/2004)
disebutkan bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan kesehatan dari
pusat ke daerah dilakukan sejak otda dengan terbitnya UU 22/1999.
Dalam UU pemerintahan daerah yang lama, hal 945 itu disebutkan pada
pasal 11 bahwa di antara kewenangan yang dilimpahkan ke daerah adalah
kewenangan kesehatan, termasuk program KB.
1. Opini Masyarakat Terkait Keberadaan Pasangan Usia Subur
Pada konteks yang lain, dalam aspek keberadaan pasangan usia
subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun dapat diperoleh data
sebagai berikut;

Gambar 4.46
Opini Masyarakat Terkait
Keberadaan Pasangan Usia Subur

Untuk persoalan ini maka hasil jawaban adalah 52%
responden menjawab bahwa sudah tidak ada Pasangan Usia Subur
(PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun. Yang menjawab hanya
sedikit PUS yangistrinya masih dibawah usia 20 tahun hanya 33%;
yang menjawab masih ada banyak PUS yang istrinya dibawah usia
20 ada 8%; yang menjawab semua tidak ada (0%) dan yang tidak
menjawab ada 7%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk
Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 hanya ada
8% dan ini termasuk kecil disbanding angka keseluruhan.
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2. Opini Masyarakat Terkait Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
Kemudian dalam konteks yang lain, penyediaan alat dan obat
kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat yang sudah
tercukupi sebagai berikut.

Gambar 4.47
Opini Masyarakat Terkait
Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi

Untuk persoalan tentang ini hasilnya diperoleh bahwa ternyata
mayoritas responden tidak tahu tentang ketersediaan alat dan obat
kontrasepsi

untuk

memenuhi

permintaan

masyarakat

yaitu

sebanyak 43%. Akan tetapi di sisi lain 36% responden mengatakan
bahwa ketersediaan sudah sangat cukup; ada 10% responden yang
mengatakan belum tercukupi, 7% responden mengatakan kurang
sedikit dan 4% responden tidak menjawab. Dengan demikian
kesimpulannya banyak responden yang tidak peduli dengan
pengetahuan tentang ketersediaan alat dan obat kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan masyarakat.
Dalam penyediaan alat kontrasepsi, dilaksanakan oleh 3 pihak
yaitu dari dana APBN, APBD dan pihak swasta. Di Kota Balikpapan
sendiri ketersediaan alat kontrasepsi telah mencukupi tetapi
kebanyakan akseptor KB mayoritas melakukan KB secara mandiri
dengan mendatangi klinik atau RS swasta mengingat pilihan alat KB
yang diberikan beragam dan tenaga pelaksananya yang terampil.
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3. Opini Masyarakat Terkait Petugas Puskesmas Atau Posyandu
Yang Selalu Memberikan Penyuluhan Terkait KB
Di sisi yang lain, petugas puskesmas atau posyandu yang
selalu memberikan penyuluhan terkait KB sebeagai berikut;

Gambar 4.48
Opini Masyarakat Terkait
Petugas Puskesmas Atau Posyandu Yang Selalu Memberikan
Penyuluhan Terkait KB

Untuk pertanyaan tentang petugas Puskesmas atau Posyandu
yang selalu memberikan penyuluhan terkait KB maka jawaban
responden adalah sebagai berikut : yang menjawab sering sebanyak
21%; mayoritas responden yaitu sebanyak 38% menjawab kadangkadang; 9% menjawab tidak pernah; 27% responden menjawab tidak
tahu dan 5% tidak menjawab. Dengan demikian dapat kita ketahui
bahwa petugas Puskesmas dan Posyandu sudah cukup baik
memberikan penyuluhan terkait KB kepada masyarakat.
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4.5.1.4. Bidang Perumahan
Bidang perumahan, merupakan sektor yang sangat strategis, karena
hal itu terkait langsung dengan sektor kebutuhan masyarakat yang paling
dasar. Sektor perumahan merupakan plakat yang menjadi tumpuan
pembangunan sebuah daerah.
1. Opini Masyarakat Terkait Rumah Layak Huni Yang Tersedia
Dapat Dijangkau Masyarakat
Tingkat perumahan yang representatif setidaknya dapat
ditandai dengan rumah layak huni yang tersedia yang dapat
dijangkau oleh masyarakat. Berdasarkan ini, hasil survei tersebut
dapat jelaskan sebagai berikut;

Gambar 4.49
Opini Masyarakat Terkait
Rumah Layak Huni Yang Tersedia Dapat Dijangkau Masyarakat

Untuk persoalanyang terkait dengan apakah harga rumah
layak huni yang tersedia dapat dijangkau masyarakat, diperoleh
jawaban sebagai berikut : 36% responden yang merupakan mayoritas
mengatakan bahwa sebagian besar harga rumah layak huni
terjangkau;

25%

responden

mengatakan

terjangkau;

31%

mengatakan kurang terjangkau; 6% responden menyebut tidak
terjangkau dan ada 2% yang tidak menjawab. Dari jawaban tersebut
diatas dapat disimpulkan bahwa memang harga rumah layak huni
yang tersedia dapat dijangkau masyarakat untuk dibeli.
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2. Opini Masyarakat Terkait Ketersediaan Jalan, Drainase, Sanitasi,
Air Bersih dan Listrik Yang Memadai dan Layak.
Dalam aspek ketersediaan jalan, drainase, sanitasi, air bersih
dan listrik yang memadai dan layak dapat jelaskan pada grafik
sebagai berikut;

Gambar 4.50
Opini Masyarakat Terkait
Ketersediaan Jalan, Drainase, Sanitasi, Air Bersih dan Listrik
Yang Memadai dan Layak

Dari persoalan diatas maka diperoleh jawaban sebagai berikut:
71% responden yang merupakan mayoritas menjawab bahwa
ketersediaan jalan, drainase, sanitasi, air bersih dan listrik yang
memadai ada dan layak. Sedangkan 24% responden menjawab ada
tetapi tidak layak; 1% responden menjawab tidak ada; 3% responden
menjawab tidak tahu dan 1% tidak menjawab. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ketersediaan jalan, drainase,
sanitasi, air bersih dan listrik sudah ada secara memadai dan layak.
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4.5.1.5. Bidang Ketahanan Pangan
Pembangunan ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari
otonomi daerah. Kedua hal ini sangat diperlukan untuk menunjang
keberadaan pangan sampai ketingkat rumah tangga masyarakat. Dalam
era otonomi daerah peranan daerah otonom sangat penting untuk
meningkatkan stok pangan lokal. Daerah otonom harus mampu untuk
menyediakan stok pangan yang cukup bagi seluruh rakyatnya.
1. Opini Masyarakat Terkait Pasokan Harga dan Sembako
Terkait

pasokan

harga

dan

sembako

indeks

persepsi

masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut;
Tidak
Menjawab
3%

Selalu
6%

Sering
10%

Tidak
Pernah
50%

Jarang
31%

Gambar 4.51
Opini Masyarakat Terkait Pasokan Harga dan Sembako

Untuk persoalan tersebut maka diperoleh hasil jawaban
sebagai berikut: 50% responden bahwa mereka tidak pernah
mendapatkan informasi terkait pasokan dan harga sembako; 31%
mengatakan

bahwa

jarang

mendapatkan

informasi

tersebut.

Kemudian 10% responden mengatakan sering; 6% responden
menjawab selalu mendapatkan informasi dan tidak menjawab 3%.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemungkinan
sosialisasi tentang informasi yang terkait dengan pasokan dan harga
sembako tidak dilakukan dengan baik oleh instansi terkait. Karena
masih banyak masyarakat yang tidak tahu dengan mengatakan tidak
pernah.
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2. Opini Masyarakat Terkait Kerawanan Pangan di Kota Balikpapan
Selain persoalan tersebut, maka problem kerawanan pangan
juga menjadi problem getas. Berikut persepsi mayarakat terkait
tingkat kerawanan pangan di Kota Balikpapan

Gambar 4.52
Opini Masyarakat Terkait
Kerawanan Pangan di Kota Balikpapan

Dari hasil survei ditemukan bahwa bahwa 80% responden
menjawab tidak pernah terjadi rawan pangan; 12% responden
menjawab jarang; pernah terjadi rawan pangan dijawab oleh 4%
responden; 1% responden menjawab selalu terjadi rawan pangan dan
tidak menjawab 3%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa meskipun
80% responden mengatakan tidak pernah terjadi rawan pangan.
Tetapi pernah terjadi kerawanan pangan dan yang mengatakan
selalu terjadi rawan pangan itu hanya 1% jadi tidak ada artinya.

3. Opini Masyarakat Terkait Stabilitas Harga Sembako (Pangan) di
Kota Balikpapan
Dari sisi stabilitas harga sembako (pangan) di Kota Balikpapan
hasil persepsi masyarakat maka diperoleh hasil jawaban sebagai
berikut, 51% responden menjawab kurang stabil, 25% responden
menjawab cukup stabil, 19% responden menjawab tidak stabil, 4%
responden menjawab stabil dan 1% responden tidak menjawab. Dari
sini dapat disimpulkan bahwa harga sembako (pangan) di kota
Balikpapan boleh dibilang kurang atau belum stabil.
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Gambar 4.53
Opini Masyarakat Terkait
Stabilitas Harga Sembako (Pangan) di Kota Balikpapan

4. Opini Masyarakat Terkait Penganekaragaman Pangan di Kota
Balikpapan
Di sisi yang lain, sosialisasi terkait penganekaragaman pangan
persepsi masyarakt juga tidak kalah pentingnya.

Gambar 4.54
Opini Masyarakat Terkait
Penganekaragaman Pangan di Kota Balikpapan

Dari persoalan tentang sosialisasi yang pernah dilakukan
pemerintah terkait penganekaragaman pangan maka diperoleh
jawaban sebagai berikut. 47% responden menjawab tidak tahu; 39%
responden menjawab tidak pernah; 11% responden menjawab
kadang-kadang; yang menjawab sering ada 1% dan 2% tidak
menjawab. Dari jawaban tersebut dapat

disimpulkan bahwa

mayoritas responden terkesan tidak peduli karena tidak tahu.
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4.5.1.6. Bidang Penanaman Modal
Penanaman modal merupakan suatu upaya mengelola uang dengan
caramenyisihkansebagian dari uang tersebut untuk ditanam pada bidangbidang tertentu dengan harapan mendapat keuntungan di masa datang.
Disamping itu Investasimerupakan suatu penggunaan proses penguatan
perekonomian daerah, karena itu dalam rangka kebijakan ekonominnya
beberapa negara berusaha keras un meningkatkan investasinya.
1. Opini Masyarakat Terkait Informasi Pemerintah Dalam Memberi
Peluang Usaha Sektor/Bidang Unggulan
Terkati dengan hal itu maka, pemerintah menyediakan
informasi

peluang

usaha

sektor/bidang

unggulan.

Kemudian

bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan hal tersebut.

Gambar 4.55
Opini Masyarakat Terkait Informasi Pemerintah
Dalam Memberi Peluang Usaha Sektor/Bidang Unggulan

Terkait dengan persoalan tentang informasi pemerintah dalam
memberi peluang usaha sector/bidang unggulan maka hasilnya
adalah: 52% responden menjawab tidak tahu; 22% responden tidak
pernah ; 12% responden menjawab kadang-kadang; 5% responden
menjawab sering dan 3% responden tidak menjawab. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa kemungkinan informasi yang
disampaikan pemerintah tidak sampai di level bawah sehingga
banyak responden yang tidak tahu
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2. Opini Masyarakat Terkait Fasilitasi Kerjasama Kemitraan UMKM
dengan Pengusaha
Selain

itu

terkait

pemerintah

memfasilitasi

kerjasama

kemitraan UMKM dengan pengusaha jawaban masyrakat sebagai
berikut;

Gambar 4.56
Opini Masyarakat Terkait Fasilitasi
Kerjasama Kemitraan UMKM dengan Pengusaha

Terkait persoalan di atas maka jawaban yang masuk adalah:
64% responden menjawab tidak tahu; 19% responden menjawab
kadang-kadang;

7%

responden

menjawab

tidak

pernah;

6%

responden menjawab sering dan 4% responden tidak menjawab.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fasilitasi kerjasama
kemitraan antaraUMKM dengan swasta yang diberikan pemerintah
selama ini banyak tidak diketahui oleh pelaku usaha.

3. Opini Masyarakat Terkait Promosi Peluang Penanaman Modal
Pada saat yang bersamaan upaya pemerintah menyediakan
promosi peluang penanaman modal juga menjadi sektor yang penting
untuk dikaji, berikut persepsi masyarakat terkait dengan hal
tersebut;
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Gambar 4.57
Opini Masyarakat Terkait
Promosi Peluang Penanaman Modal

Pertanyaan tentang promosi peluang penanaman modal
mendapat jawaban masuk sebanyak 61% responden tidak tahu. 16%
responden menjawab tidak pernah; 15% responden menjawab
kadang-kadang; 4% responden menjawab sering dan 4% responden
tidak menjawab. Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa
promosi peluang penanaman modal yang diberikan pemerintah
kurang disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga
banyak pihak masyarakat yang tidak tahu akan adanya promosi
tersebut.

4. Opini Masyarakat Terkait Bimbingan Terhadap Pelaksanaan
Kegiatan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan Dunia Usaha
Selain dari pada itu, terkaitbimbingan terhadap pelaksanaan
Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dan dunia usaha
dapat dilihat sebagai berikut;
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Gambar 4.58
Opini Masyarakat Terkait Bimbingan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan
Penanaman Modal kepada Masyarakat dan Dunia Usaha
Untuk pertanyaan apakah pemerintah mengadakan bimbingan
terhadap

pelaksanaan

Kegiatan

Penanaman

Modal

kepada

masyarakat dan dunia usaha maka diperoleh hasil jawaban 51%
responden menjawab tidak pernah; 17% responden menjawab
kadang-kadang; 11% responden menjawab pernah; 4% responden
menjawab sering mendapat pembinaan dan 17% responden tidak
menjawab. Dari jawaban diatas bisa disimpulkan bahwa meskipun
mayoritas responden menjawab tidak pernah mendapat bimbingan
terhadap

pelaksanaan

kegiatan

penanaman

modal

kepada

masyarakat dan dunia usaha tetapi ada 4% responden yang sering
mendapatkan pembinaan.

5. Opini Masyarakat Terkait Sosialisasi Kebijakan Penanaman
Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha
Sama halnya kepada dunia usaha, persepsi terkait dengan
program mengadakan sosialisasi kebijakan penanaman modal
kepada masyarakat dunia usaha dapat dilihat pada gambar sebagai
berikut;
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Gambar 4.59
Opini Masyarakat Terkait
Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada
Masyarakat Dunia Usaha

Untuk pertanyaan di atas maka diperoleh jawaban sebagai
berikut : 59% responden menjawab tidak tahu; 11% responden
menjawab tidak pernah; 17% menjawab kadang-kadang ; 3%
responden menjawab sering dan 10% responden tidak menjawab.
Dengan

demikian

upaya

pemerintah

mengadakan

sosialisasi

kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha belum
dilakukan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang tidak
tahu.

4.5.1.7. Bidang Pekerjaan Umum
Bidang pekerjaan umum, merupakan salah satu sektor yang cukup
strategis. Sebab bidang pekerjaan umum merupakan penyangga utama
pembangunan dan pengembangan sebuah wilayah. Maka beberapa
persepsi masyarakat terkait ini penting untuk diketengahkan.
1. Opini Masyarakat Terkait Kebutuhan Air Sehari – Hari
Untuk kebutuhan air sehari – hari tingkat persepsi masyarakat
dapat dijabarkan sebagai berikut;
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Gambar 4.60
Opini Masyarakat Terkait Kebutuhan Air Sehari – Hari

Terkait pertanyaan tentang ketersediaan air sehari-hari maka
diperoleh jawaban; 43% responden menjawab lancar, 43% responden
menjawab

kurang

lancar,8%

responden

menjawab

kadang-

kadang,4% responden menjawab tidak ada dan 2% responden tidak
menjawab. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa persediaan air
di satu sisi lancar tetapi di sisi yang lain tidak lancar atau malah
tidak tersedia air bersih (4%).

2. Opini Masyarakat Terkait Kondisi Jalan
Terkait dengan kondisi jalan, persepsi masyarakat dapat
dilihat sebagai berikut

Gambar 4.61
Opini Masyarakat Terkait Kondisi Jalan
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Terkait kondisi jalan yang ada di kota Balikpapan diperoleh
jawaban ada dan layak dijawab oleh 60% responden; 32% responden
menjawab ada dan tidak layak; yang menjawab tidak ada 0% ; yang
tidak tahu ada 7% responden dan 1% responden tidak menjawab.

3. Opini Masyarakat Terkait Pusat Kegiatan Di Kota Balikpapan
Yang Sudah Terhubung Dengan Jalan
Selain itu opini masyarakat terkait aspek pusat kegiatan di
Kota Balikpapan yang sudah terhubung dengan jalan sebagai
berikut:

Gambar 4.62
Opini Masyarakat Terkait Pusat Kegiatan
di Kota Balikpapan Yang Sudah Terhubung dengan Jalan

Dari pertanyaan diatas maka diperoleh jawaban sebagai
berikut: seluruh pusat kegiatan di Balikpapan sudah terhubung
dengan jalan dan kondisinya layak dijawab oleh 71% , 19% menjawab
sudah terhubung dengan jalan tetapi kondisi tidak layak, 5%
responden menjawab belum terhubung, 3% menjawab tidak tahu
dan 2% tidak menjawab.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya seluruh
kegiatan di kota Balikpapan sudah terhubung dengan jalan tetapi
belum semuannya dalam kondisi layak.
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4. Opini Masyarakat Terkait Pelayanan Akses Air Minum
Selain dari pada itu, dalam persepsi masyarakat terkait aspek
air minum sangat beragam.

Gambar 4.63
Opini Masyarakat Terkait Pelayanan Akses Air Minum

Terkait persoalan tentang akses air minum, masyarakat yang
dilakukan survey menganggap kondisi pelayanan air minum baik
sebesar 66%, ada tetapi kondisinya tidak baik sebanyak 15%, 12%
responden menjawab tidak ada, 5% responden menjawab tidak tahu
dan 2% responden tidak menjawab. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa sebenarnya mayoritas memang sudah ada akses
air minum dan kondisinya baik.

5. Opini Masyarakat Terkait Pengangkutan Sampah
Pengangkutan sampah di lingkungan

menjadi indikator

capaian SPM bidang pekerjaan umum, mengingat pelayanan ini
menjadi hal yang penting dalam menciptakan lingkungan yang
bersih dan sehat. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah
ini.
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Gambar 4.64
Opini Masyarakat Terkait Pengangkutan Sampah

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, pengangkutan
sampah yang dilakukan secara rutin 81% responden, 7% responden
menjawab tidak rutin, kadang-kadang 5% responden yang menjawab
dan 7% responden tidak tahu dan tidak ada responden yang tidak
menjawab. Dengan demikian terbukti bahwa pengangkutan sampah
telah dilakukan secara rutin.
Pengangkutan sampah rutin ini menjadi nilai penting bagi Kota
Balikpapan dalam penanganan persampahan yang ada. Dengan
terpilihnya Kota Balikpapan sebagai Kota Penerima Adipura Kencana
Tahun 2014 untuk kategori Kota Besar.

6. Opini Masyarakat Terkait Drainase Kota Balikpapan Sudah
Berfungsi dengan Baik Kota Balikpapan
Opini masyarakat Kota Balikpapan terhadap fungsi drainase
yang berfungsi dengan baik dengan tidak adanya genangan air
selama 30 menit dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 4.65
Opini Masyarakat Terkait
Drainase Kota Balikpapan Sudah Berfungsi dengan Baik
Kota Balikpapan

Dari pertanyaan ini diperoleh jawaban, ada dan kondisinya
baik 30%, ada tetapi kondisinya tidak baik dijawab oleh 29%
responden; sering tergenang dijawab oleh 18% responden; tidak tahu
18% respoden dan tidak menjawab 4%.
Dari sini dapat disimpulkanbahwa drainase kota Balikpapan
sudah berfungsi dengan baik meskipun masih ada yang menjawab
belum berfungsi dengan baik dan butuh perbaikan oleh masyarakat
mauoun Pemerintah Kota Balikpapan.

4.5.1.8. Bidang Perhubungan
Sektor perhubungan juga merupakan sektor strategis karena terkait
erat dengan mobilitas mayarakat.
1. Opini Masyarakat Terkait Penggunaan Angkutan Umum
Dari sisi penggunaan angkutan umum opini masyarakat Kota
Balikpapan sangat variatif, secara lengkap dapat dilihat pada gambar
dibawah ini,
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Gambar 4.66
Opini Masyarakat Terkait Penggunaan Angkutan Umum

Data tentang frekuensi penggunaan angkutan umum di atas
menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengakui hanya
kadang-kadang saja mempergunakan angkutan umum (46%).
Sementara responden yang sering menggunakan angkutan umum
hanya 23%. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa
penggunaan angkutan umum di Balikpapan relatif belum tinggi
frekuensinya.
2. Opini Masyarakat Terkait Kelayakan Angkutan Umum
Penggunaan angkutan umum oleh masyarakat didasarkan
faktor keamanan dan kenyamanannya, dalam hal ini faktor
kelayakan menjadi penting untuk dipenuhi, opini masyarakat terkait
akan hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.67
Opini Masyarakat Terkait Kelayakan Angkutan Umum
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Melihat

persebaran

jawaban

responden

di

atas

dapat

disimpulkan bahwa angutan umum yang ada di Kota Balikpapan
telah

memenuhi

standar

keselamatan,

terlihat

dari

jawaban

responden yang menganggap sangat memenuhi (4%) dan cukup
memenuhi (66%).

3. Opini Masyarakat Terkait Kelayakan Angkutan Umum
Faktor keselamatan dan kelayakan angkutan umum menjadi
hal penting dalam pelayanan yang dilaksanakan, survei yang
dilakukan untuk melihat opini masyarakat terkait pelayanan
angkutan umum, di Kota Balikpapan angkutan umum mayoritas
disediakan oleh pihak swasta. Berikut secara lengkap dapat dilihat
opini masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum Kota
Balikpapan.

Gambar 4.68
Opini Masyarakat Terkait Kelayakan Angkutan Umum
Terkait dengan pertanyaan tentang jalur trayek angkutan
umum yang melewati tempat tinggal warga, dapat disimpulkan
bahwa jalur trayek angkutan umum telah melalui lingkungan tempat
tinggal masyarakat Kota Balikpapan, meskipun dengan frekuensi
yang berbeda-beda, di mana responden yang mengatakan selalu
mencapai 37% dan kadang-kadang mencapai 31%.
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4. Opini Masyarakat Terkait Keberadaan Halte Angkutan Umum
Penyediaan halte untuk kenyamanan masyarakat menjadi
salah satu indikator SPM bidang perhubungan, dari hasil survei yang
dilaksanakan, menunjukkan bahwa keberadaan halte masih sangat
kurang

yang

terbaca

dari

jawaban

mayoritas

responden

menjawabyang menjawab tidak tersedia yang mencapai 51%.
Sementara itu hanya 17% yang menjawab adanya halte, dan 1%
menjawab ada dan banyak. Artinya dapat disimpulkan bahwa
mayoritas responden melihat bahwa ketersediaan halte angkutan
umum di Kota Balikpapan belum mencukupi. Secara lengkap dapat
dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.69
Opini Masyarakat Terkait Keberadaan Halte Angkutan Umum

5. Opini Masyarakat Terkait Pelayanan Angkutan Umum Sampai
Pelosok Kota
Akses angkutan umum yang menghubungkan daerah – daerah
terjauh diharapkan dapat menjamin kebutuhan masyarakat, dari
hasil survei ini didapatkan hasil bahwa angkutan umum yang ada di
Kota Balikpapantelah menjangkau kawasan-kawasan pelosok di
Kota Balikpapan yang terlihat dari distribusi jawaban responden
yang menjawab semua yang mencapai 15% dan 33% responden
menjawab hampir semua.
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Gambar 4.70
Opini Masyarakat Terkait
Pelayanan Angkutan Umum Sampai Pelosok Kota

6. Opini Masyarakat Terkait Fasilitas Perlengkapan Jalan (rambu,
marka,dan guadrill) yang Sudah Memadai dan Layak
Guna menunjang faktor keselamatan pengguna jalan raya,
sesuai indikator SPM bidang perhubungan, setiap jalan harus
dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guadrill)
yang sudah memadai dan layak, menurut hasil survei yang
dilakukan, opini masyarakat terkait hal ini bahwa di Kota Balikpapan
sudah terdapat fasilitas-fasilitas perlengkapan jalan yang memadai
dan layak, yang terbaca dari jawaban responden sebesar 68%
mengakui tentang sudah memadainya dan layaknya fasilitas
perlengkapan jalan.

Gambar 4.71
Opini Masyarakat Terkait Fasilitas Perlengkapan Jalan
(rambu, marka,dan guadrill) yang Sudah Memadai dan Layak
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7. Opini Masyarakat Terkait Fasilitas Penerangan Jalan Umum
(PJU)
Dari sisi fasilitas penerangan jalan umum (PJU) opini
masyarakat menyatakan bahwa fasilitas penerangan jalan umum di
Kota Balikpapan sudah ada dan dalam kondisi layak, yang terbaca
dari mayoritas jawaban responden yang mencapai 58%. Hanya 30%
responden yang menjawab bahwa meskipun penerangan jalan umum
ada, tetapi kondisinya tidak layak.

Gambar 4.72
Opini Masyarakat Terkait
Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU)

8. Opini Masyarakat Terkait Fasilitas Penyeberangan Laut
Dalam

konteks

moda

transportasi

penggunaan

fasilitas

penyeberangan

laut

penyeberangan
dari

dan

ke

laut,
Kota

Balikpapan opini masyarakat cukup variatif.
Dari jawaban responden tentang fasilitas penyeberangan laut
dari dan ke kota Balikpapan

dapat

disimpulkan

bahwa

kapal

penyeberangan yang ada telah memenuhi standar keselamatan yang
terbaca dari jawaban terbanyak 50%. Namun demikian terdapat
jawaban bahwa 22% responden mengatakan bahwa kondisi kapal
tersebut tidak layak. Secara lengkap jawaban responden dapat
dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 4.73
Opini Masyarakat Terkait
Fasilitas Penyeberangan Laut

9. Opini Masyarakat Terkait Penyeberangan Yang Diawaki Oleh
Petugas yang Terampil dan Berpengalaman
Terkait dengan kapal penyeberangan yang diawaki oleh
petugas yang terampil dan berpengalaman persepsi masyarakat
sebagai berikut.

Gambar 4.74
Opini Masyarakat Terkait Penyeberangan Yang Diawaki
Oleh Petugas Yang Terampil dan Berpengalaman

Kapal penyeberangan di Kota Balikpapan telah diawaki oleh
petugas yang terampil dan berpengalaman yang terbaca dari
mayoritas jawaban responden yang mengatakan bahwa semua kapal
telah diawaki oleh petugas yang terampil dan berpengalaman 33%
dan jawaban responden yang menjawab bahwa sebagian besar di
antara kapal-kapal yang ada telah diawaki oleh petugas yang
terampil dan berpengalaman.
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4.5.1.9. Bidang Ketenagakerjaan
Bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang menonjol
khususnya di era otonomi daearah. Aspek ketenagakerjaan yang paling
menonjol adalah aspek keterserapan tenaga kerja.
1. Opini Masyarakat Terkait Keikutsertaan Mengikuti Pelatihan
Keterampilan yangdiselenggarakan oleh Pemerintah
Pada titik ini opini masyarakat terkait keikutseraan mengikuti
pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota
Balikpapan sebagai berikut.

Gambar 4.75
Opini Masyarakat Terkait Pelatihan Keterampilan
yang Diselenggarakan oleh Pemerintah

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa para
pencari kerja belum pernah mendapat pelatihan keterampilan dari
Pemerintah Kota Balikpapan, yang terbaca dari mayoritas jawaban
responden yang mencapai 77%. Penyelenggaraan pelatihan yang
dilaksanakan hendaknya dapat tersosialisasi dengan baik terutama
bagi pencari kerja yang ada di Kota Balikpapan. Peran BLK menjadi
penting untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil.
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2. Opini Masyarakat Terkait Pelatihan
Diselenggarakan oleh Pemerintah

Kewirausahaan

yang

Kemudian pada konteks yang lain, opini masyarakat terkait
pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Kota Balikpapan beberapa masyarakat mempersepsikan bahwa
pemerintah

kota

Balikpapan

belum

memberikan

pelatihan

kewirausahaan secara optimal, mayoritas jawaban yang diberikan
oleh masyarakat tidak pernah (78%). Secara lengkap dapat dilihat
pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.76
Opini Masyarakat Terkait
Pelatihan Kewirausahaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah

3. Opini Masyarakat
perusahaan

Terkait

problem

perselisihan

dengan

Peran pemerintah dalam pelaksanaan ketenagakerjaan, yaitu
menjaga stabilitas iklim investasi dan menjaga kesejahteraan
karyawan yang bekerja. Problem perselisihan dengan perusahaan
ditempat kerja juga menjadi problem tersendiri.
Dari survei yang dilaksanakan, Berikut opini masyarakat
terkait dengan masalah tersebut.
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Gambar 4.77
Opini Masyarakat Terkait
Problem Perselisihan dengan Perusahaan

Jawaban responden di atas menunjukkan bahwa peran
Disnakertrans dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan belum
dirasakan oleh masyarakat.

4. Opini Masyarakat
Ketenagakerjaan

Terkait

Kepesertaan

Program

BPJS

Terkait kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan persepsi
masyarakat sebagai berikut.

Gambar 4.78
Opini Masyarakat Terkait
Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan
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Terkait BPJS Ketenagakerjaan, dapat disimpulkan bahwa
mayoritas

pekerja

merupakan

peserta

BPJS

ketenagakerjaan

walaupun dengan tingkat aktivitas yang berbeda-beda., kesadaran
ini patut ditingkatkan dengan kesadaran menjadi peserta BPJS
ketenagakerjaan dapat menjamin hak dan melindungi tenaga kerja
itu sendiri.

4.5.1.10. Bidang Komunikasi dan Informatika
Dari sisi bidang teknologi informasi, persepsi masyarakat sangat
beragam. Dari aspek mendapatkan kebutuhan informasi tentang program
pemerintah persepsi masyarakat sebagai berikut.
1. Opini Masyarakat Terkait Informasi Program Pemerintah Melalui
Majalah, Radio dan Televisi.
Dari distribusi jawaban responden di atas dapat disimpulkan
bahwa masyarakat Kota Balikpapan pernah mendapatkan informasi
tentang berbagai program pemerintah, meskipun dengan frekuensi
yang berbeda-beda.
Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui
media ini perlu ditingkatkan dengan keterbukaan informasi saat ini,
pemerintah daerah dituntut selalui dapat memberikan informasi
kepada masyarakat secara up to date.

Gambar 4.79
Opini Masyarakat Terkait Informasi Program
Pemerintah Melalui Majalah, Radio dan Televisi
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2. Opini Masyarakat Terkait Informasi
Pemerintah Melalui MediaOnline/Internet

Tentang

Program

Kemudian dari sisi mendapatkan informasi tentang program
pemerintah melalui media online/internet persepsi masyarakat
sebagai berikut.

Gambar 4.80
Opini Masyarakat Terkait Informasi Tentang
Program Pemerintah Melalui MediaOnline/Internet

Dari distribusi jawaban responden di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa media online belum menjadi rujukan utama
masyarakat

dalam

mendapatkan

informasi

tentang

program

pemerintah, karena dari seluruh responden hanya 10% yang sering
mempergunakan media online dan 20% pernah mempergunakan
media online, sedangkan 34% responden mengaku hanya kadangkadang saja mendapatkan informasi melalui internet, sedangkan
31% responden menjawab tidak pernah. Sebagai daerah yang
mendapatkan penghargaan smart city menjadi tantangan bagi Kota
Balikpapan untuk dapat memanfaatkan media online sebagai sarana
pemberi informasi yang selalu up to date.
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3. Opini Masyarakat Terkait Informasi
Pemerintah Melalui Media Tradisional

Tentang

Program

Pada sisi yang lain, persepsi masyarkat untuk mendapatkan
informasi tentang program pemerintah melalui media tradisional
seperti kesenian rakyat sebagai berikut.

Gambar 4.81
Opini Masyarakat Terkait Informasi Tentang
Program Pemerintah Melalui Media Tradisional

Adapun

tentang

penggunaan

media

tradisional

seperti

kesenian rakyat belum dipergunakan secara optimal terbukti bahwa
mayoritas (61%) responden menjawab tidak pernah mendapatkan
informasi tentang program pemerintah melalui media tradisional.
Hanya 15% saja dari responden mengatakan pernah.

4. Opini Masyarakat Terkait Informasi Tentang Program
Pemerintah Melalui Sarasehan atau Ceramah atau Diskusi
Pada
mendapatkan

saat

bersamaan

informasi

tentang

persepsi
program

masyarakat

terkait

pemerintah

melalui

sarasehan atau ceramah atau diskusi, Penggunaan seminar, diskusi
atau ceramah juga belum optimal mensosialisasikan program
pemerintah karena hanya 4% responden yang menyatakan sering,
24% kadang-kadang, dan 20% pernah. Sementara hampir setengah
dari jumlah responden (46%) menyatakan tidak pernah.
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Gambar 4.82
Opini Masyarakat Terkait Informasi Tentang Program Pemerintah Melalui
Sarasehan Atau Ceramah Atau Diskusi

5. Opini Masyarakat Terkait Informasi Tentang Program
Pemerintah Melalui Melalui Media Luar Ruang (Buletin, Leaflet,
Booklet, Brosur, Spanduk, dan Baliho)
Sarana lain yang digunakan dalam penyampaian program
pemerintah adalah media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet,
brosur, spanduk, dan baliho sebagaimana berikut. Secara lengkap
dapat dilihat dari hasil survei dibawah ini.

Gambar 4.83
Opini Masyarakat Terkait
Informasi Tentang Program Pemerintah Melalui Melalui Media Luar
Ruang (Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk, dan Baliho)
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Penggunaan media luar ruang relatif lebih efektif dalam
menyampaikan program pemerintah yang tercermin dari jawaban
responden

yang

menyatakan

pernah

mendapatkan

informasi

tersebut dari media luar ruang (42%), kadang-kadang (25%), dan
sering (6%). Hanya 22% responden menyatakan tidak pernah.

6. Opini Masyarakat Terkait Keberadaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM)
Perpanjangan pemberian informasi kepada masyarakat melalui
kelompok yang ada di setiap kecamatan melalui Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM), persepsi masyarakat dapat dijabarkan sebagai
berikut.

Gambar 4.84
Opini Masyarakat Terkait Keberadaan
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok informasi masyarkat rupanya masih merupakan hal
yang asing bagi masyarakat Kota Balikpapan yang terlihat dari
mayoritas responden (62%) menjawab tidak tahu. Sementara 17%
masyarakat yang mengetahui keebradaan KIM menjawab tidak aktif
(17%), dan kurang aktif (8%). Hanya 8% responden yang mengatakan
bahwa 8% KIM aktif.
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7. Opini Masyarakat Terkait Pembinaan dan Pemberdayaan dari
Pemerintah Terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Keberadaan KIM yang belum optimal berdasarkan data
sekunder yang telah dibahas sebelumnya bahwa KIM di Kecamatan
belum dibentuk, sejalan dengan persepsi masyarakat bahwa untuk
pembinaan KIM yang ada belum optimal hal ini tercermin dari
jawaban masyarakat yang terlihat dari distribusijawaban responden
yang menyatakan tidak pernah sebesar 40%, tidak menjawab 37%.
Hanya 3% saja yang menjawab pernah dam 2% yang menjawab
sering. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.85
Opini Masyarakat Terkait Pembinaan dan Pemberdayaan dari Pemerintah
Terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

4.5.1.11. Bidang Kesenian
Bidang kesenian merupakan salah satu bidang yang tidak terlalu
menonjol tetapi sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan daerah.
bidang kesenian dapat menjadi ajang sosialisasi program pemerintah selain
dalam rangka menjaga nilai dan budaya yang ada di masyarakat, kesenian
yang hadir tidak hanya bersifat seremonial tetapi juga dapat menjadi
perekat dan media membangun daerah.
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1. Opini Masyarakat
Kesenian

Terkait

Terkaitpenyelenggaraan

Penyelenggaraan
acara/pentas

Acara/Pentas

kesenian

persepsi

masyarakat, Frekuensi pertunjukan kesenian di Kota Balikpapan
belum tinggi, dapat dilihat dari jawaban mayoritas responden yang
menyatakan

kadang-kadang

(63%),

dan

hanya

12%

yang

menyatakan rutin. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar
dibawah ini.

Gambar 4.86
Opini Masyarakat Terkait
Penyelenggaraan Acara/Pentas Kesenian

Pagelaran kesenian saat ini sudah dilaksanakan secara
periodik di Kota Balikpapan melalui event tahunan kampoeng seni.
Hiburan pertunjukkan seni tradisi seperti gelaran kampoeng seni ini
jarang dinikmati oleh warga Balikpapan. Karena kebanyakan warga
kota ini menikmati hiburan di pusat-pusat perbelanjaan modern.
Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan Kesenian Balikpapan,
Darwis M Noor
"Kampoeng Seni memang sengaja kami rancang untuk
memberikan

alternatif

hiburan

sekaligus

mengenal

kesenian

tradisional dan keanekaragaman budaya yg ada di kota ini”
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Animo masyarakat terkait event kesenian menjadi tantangan
bagi bagi pemerintah maupun pihak – pihak lain yang terkait untuk
menambah intensitas event tersebut.

2. Opini Masyarakat Terkait Memperoleh Bantuan/Fasilitasi Untuk
Tampil dari Pemerintah
Di

sisi

yang

(kelurahan/kecamatan)

lain,
pernah

terkait

kelompok

memperoleh

kesenian

bantuan/fasilitasi

untuk tampil dari Pemerintah Kota Balikpapan persepsi masyarakat
sebagai berikut.

Gambar 4.87
Opini Masyarakat Terkait
Memperoleh Bantuan/Fasilitasi Untuk Tampil dari Pemerintah

Untuk bantuan pemerintah terhadap kelompok kesenian,
mayoritas responden (63%) menyatakan tidak tahu tentang hal
tersebut. Hanya 18% saja yang menyatakan kadang-kadang, dan 3%
mengatakan sering. Artinya jikapun ada bantuan, maka hal tersebut
tidak diketahui oleh masyarakat.
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4.5.1.12. Bidang Sosial
Bidang sosial merupakan bidang yang sangat penting karena terkait
langsung dengan tingkat kebutuhan dasar masyarakat. Bidang sosial yang
dilaksanakan

merupakan

kewajiban

pemerintah

untuk

menjamin

pelayanan sosial yang berkualitas dan merata.
1. Opini Masyarakat Terkait Bantuan terhadap korban Bencana
(Kebakaran, Banjir, Longsor dll)
Jika terjadi Bencana (Kebakaran, Banjir, Longsor dll) terkait
sikap pemerintah persepsi masyarakat sebagai berikut.

Gambar 4.88
Opini Masyarakat Terkait
Bantuan terhadap korban Bencana (Kebakaran, Banjir, Longsor dll)

Terkait

pertanyaan

tentang

pemberian

bantuan

oleh

pemerintah Kota Balikpapan jika terjadi bencana, dapat disimpulkan
bahwa hal tersebut telah dilakukan dan pemerintah dapat . Hal
tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menyatakan
selalu (55%) dan kadang-kadang (14%). Hanya 2% responden saja
yang menjawab tidak pernah.
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2. Opini Masyarakat Terkait Pembinaan Terhadap
Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)
Kemudian

selain

dari

pada

itu,

dalam

Wahana

aspek

wahana

kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) tersedia di
lingkungan sebagai berikut.

Gambar 4.89
Opini Masyarakat Terkait Pembinaan
Terhadap Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)

WKBMS

juga

masih

merupakan

hal

yang

asing

bagi

masyarakat Kota Balikpapan, di mana kesimpulan seperti ini dapat
ditarik dari jawaban responden yang sebagian besar menyatakan
tidak tahu (64%). Hanya 3% responden saja yang menyatakan bahwa
WKBMS ada dan aktif, sementara 14% menyatakan ada, tetapi
kurang aktif. Adapun 11% responden menjawab bahwa WKBMS
tidak aktif.

3. Opini Masyarakat Terkait Penyandang Cacat Fisik Dan Mental
Mendapatkan Bantuan Sosial Dari Pemerintah
Dari sisi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia
di lingkungan saudara mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah
persepsi masyarakat sebagai berikut.
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Gambar 4.90
Opini Masyarakat Terkait Penyandang Cacat Fisik
Dan Mental Mendapatkan Bantuan Sosial Dari Pemerintah

Bantuan sosial dari pemda terhadap penyandang cacat belum
tersosialisasikan dengan baik, di mana hal ini terlihat dari mayoritas
responden (60%) menjawab tidak tahu. Hanya 1% saja yang
menjawab bahwa ada bantuan pemda yang diberikan kepada semua
penyandang cacat. Sementara 26% responden menjawab bahwa
pemberian bantuan sosial tersebut belum merata.

4.5.1.13. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Bidang pemeritnahan dalam negeri merupakanbidang yang
strategis karena ia berkaitan langsung dengan stabilitas politik nasional
dan pelayanan administrasi kependudukan.
1. Opini Masyarakat Terkait Pembuatan Data Kependudukan (KTP,
Akte, KK)
Terkait pembuatan data kependudukan (KTP, Akte, KK)
persepsi masyarakat sebagai berikut. Dari distribusi jawaban
responden dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Balikpapan
telah

mendapatkan

sosialisasi

terkait

pembuatan

data

kependudukan dari pemda, walaupun frekuensinya beragam, mulai
dari sering (28%), kadang-kadang (35%), dan tidak pernah(20%).
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Gambar 4.91
Opini Masyarakat Terkait Sosialisasi
Pembuatan Data Kependudukan (KTP, Akte, KK)

2. Opini Masyarakat Terkait Petugas LINMAS yang Diberdayakan
dengan Optimal
Di sisi yang lain, dari sisi petugas Linmas yang diberdayakan
dengan optimal persepsi masyarakat sebagai berikut.

Gambar 4.92
Opini Masyarakat Terkait Petugas LINMAS
yang Diberdayakan dengan Optimal
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Terkait dengan optimalisasi petugas LINMAS, belum bisa
dikatakan optimal karena hanya 20% responden saja yang menjawab
bahwa linmas sudah aktif dan diberdayakan secara optimal.
Sementara 17% responden menjawab sudah diberdayakan akan
tetapi belum optimal, dan 18% menjawab tidak pernah diberdayakan
sehingga dibutuhkannya pemberdayaan Linmas disetiap aktivitas
masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat.

3. Opini Masyarakat Terkait Penanganan Kejadian Kebakaran
Di sisi yang lain, dalam kaitannya dengan kejadian kebakaran,
persepsi masyarakat sebagai berikut.

Gambar 4.93
Opini Masyarakat Terkait Penanganan Kejadian Kebakaran

Terkait dengan mengatasi bahaya kebakaran, hanya 6% saja
yang menjawab bahwa kebakaran dapat diatasi dalam waktu kurang
dari 15 menit. Responden yang menjawab antara 15 menit hingga 60
menit sebesar 35%, dan antara 60 menit hingga 120 menit seBesar
37%.
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4.6. Program dan Kegiatan Percepatan Pencapaian Target SPM
Kota Balikpapan
Mengingat bahwa SPM merupakan kewajiban daerah sebagai
pemenuhan hak masyarakat yang bersifat layanan dasar dan target
capaian yang harus segera terpenuhi maka perlu disusun rencana aksi
penerapan

dan

percepatan

pencapaian

target

SPM

lingkup

Kota

Balikpapan. Pelaksanaan rencana aksi penerapan dan percepatan
pencapaian standar pelayanan minimal di daerah dalam bentuk program
dan kegiatan (indikatif) untuk 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Wajib
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pelayanan Dasar
Pendidikan;
Kesehatan;
Pekerjaan umum dan penataan
ruang;
Perumahan rakyat dan kawasan
permukiman;
Ketenteraman, ketertiban umum,
dan pelindungan Masyarakat; dan
Sosial.

Non Pelayanan Dasar
1) Tenaga kerja;
2) Pemberdayaan perempuan dan
pelindungan anak;
3) Pangan;
4) Pertanahan;
5) Lingkungan hidup;
6) Administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;
7) Pemberdayaan masyarakat dan
desa;
8) Pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;
9) Perhubungan;
10) Komunikasi dan informatika;
11) Koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
12) Penanaman modal;
13) Kepemudaan dan olah raga;
14) Statistik;
15) Persandian;
16) Kebudayaan;
17) Perpustakaan; dan
18) Kearsipan.

Merujuk pada pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2014, diatur secara
tegas mengenai pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan
dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM. Bunyi Pasal 18
selengkapnya sebagai berikut:
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1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur
dengan peraturan pemerintah.

Program dan kegiatan (indikatif) dalam rangka penerapan dan
percepatan pencapaian target SPM Kota Balikpapan berdasarkan urusan
pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur
dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disajikan
dalam Lampiran.
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Bab 5
Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan
Kesimpulan menggambarkan fakta nyata yang ditemukan dalam
rangka menjawab pertanyaan kajian. Kesimpulan diambil dari hasil
analisis terhadap data sekunder dan data primer.
Adapun Kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa kajian pokok
yang telah dilaksanakan, yaitu;
1. Kenaikan Secara Signifikan Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) Kota
Balikpapan.
Penghitungan yang dilakukan berdasarkan angka pertumbuhan
ekonomi di luar sektor minyak dan gas, angka pendapatan per
kapita, rasio PDB Kota Balikpapan terhadap Propinsi Kalimantan
Timur dan angka kemiskinan. Dalam periode 2010-2014, indeks
kinerja ekonomi Kota Balikpapan sempat mengalami penurunan
pada tahun 2011.
Indeks kinerja ekonomi Kota Balikpapan pada tahun 2010
sebesar 55,261. Nilai tersebut turun menjadi 53,777 pada tahun
2011. Hal ini diduga akibat turunnya laju pertumbuhan ekonomi di
luar minyak dan gas pada tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun
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2012 dan 2013 mengalami kenaikan menjadi 54,253 dan 55,608
seiring dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan kenaikan
pendapatan per kapita. Kedua faktor tersebut juga menyebabkan
naiknya indeks kinerja ekonomi Kota Balikpapan sebesar 58,512
pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan peningkatan kinerja
ekonomi Kota Balikpapan sepanjang tahun.

2. Fluktuasi Indeks Kinerja Keuangan (IKK)
Angka indeks kinerja keuangan mengalami penurunan menjadi
22,02 pada tahun 2011 dan selanjutnya turun menjadi 21,44 pada
tahun 2012. Angka indeks kinerja keuangan pada tahun 2012
merupakan angka indeks terendah selama periode 2010-2014.
Penurunan

angka

indeks

ini

dikarenakan

naiknya

derajat

ketergantungan fiskal Kota Balikpapan. Pada tahun 2010 derajat
ketergantungan fiskal sebesar 6,19.

Nilai tersebut mengalami

kenaikan menjadi sebesar 14,86 dan 17,45 masing-masing untuk
tahun 2011 dan 2012.
Pada saat yang sama angka proporsi belanja modal tidak
mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan angka indeks kinerja
keuangan mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2012.
Sementara itu, pada tahun 2013 dan 2014, walaupun derajat
ketergantungan fiskal relatif konstan, akan tetapi angka proporsi
belanja modal mengalami kenaikan. Proporsi belanja modal pada
tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan, masing-masing menjadi
sebesar 44,78 dan 41,32. Nilai tersebut naik tajam dari nilai tahun
sebelumnya sebesar 0,03. Hal ini menyebabkan angka indeks kinerja
keuangan naik menjadi sebesar 32,89 dan 32,01 pada tahun 2013
dan 2014. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap indeks kinerja
keuangan, terlihat bahwa Pemerintah Kota Balikpapan masih
bergantung pada Pemerintah Pusat.
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3. Kinerja Pelayanan Dasar Kota Balikpapan
Proses pelaksanaan pencapaian SPM di Kota Balikpapan
menjadi sebuah titik tolak untuk melihat pencapaian pelaksanaan
pelayanan dasar kepada masyarakat di Kota Balikpapan. Adapun
rincian capaian target dari indikator-indikator berbagai bidang SPM
di Kota Balikpapan jika dibandingkan dengan target nasional,
sebagai berikut:
 Bidang Kesehatan: dari 22 indikator (termasuk sub indikator
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit),
sebanyak 15 indikator tercapai (68%) dan 7 indikator belum
tercapai (32%).
 Bidang Lingkungan Hidup: dari 4 indikator, sebanyak 3
indikator (75%) tercapai dan 1 indikator (25%) belum tercapai.
 Bidang Ketenagakerjaan: dari 8 indikator, sebanyak 5 indikator
(62%) tercapai dan 3 indikator (38%) belum tercapai.
 Bidang Sosial: dari 7 indikator,

sebanyak 4 indikator (57%)

tercapai dan 3 indikator (43%) yang belum tercapai.
 Bidang Pendidikan Dasar: terdapat 27 indikator capaian SPM
pada tingkatan SD/MI dan SMP/MTs:
- Tingkat SD, indikator SPM yang tercapai sebanyak 18
indikator (86%), sedangkan yang belum tercapai sebanyak 3
indikator (14%).
- Tingkat MI, indikator yang tercapai sebanyak 17 indikator
(81%), sedangkan yang belum tercapai sebanyak 4 indikator
(19%).
- Tingkat SMP, indikator yang tercapai sebanyak 17 indikator
(81%), sedangkan yang belum tercapai sebanyak 4 indikator
(19%).
- Tingkat MTs, indikator yang tercapai sebanyak 15 indikator
(71%), sedangkan yang belum tercapai sebanyak 6 indikator
(29%).
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 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: dari 9
indikator, sebanyak 7 indikator (78%) tercapai dan 2 indikator
(22%) belum tercapai.
 Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan: dari 8 indikator, sebanyak 6 indikator (75%) tercapai
dan 2 indikator (25%) belum tercapai.
 Bidang Perumahan Rakyat: dari 3 indikator, sebanyak 2
indikator (67%) tercapai dan 1 indikator (33%) belum tercapai.
Bidang perumahan rakyat jika mengacu pada peraturan yang
telah ditetapkan, batas tahun capaian nasional sampai tahun
2025 sehingga dengan batas waktu tersebut, target indikator
yang

belum

dapat

dicapai

dapat

dilakukan

percepatan

pencapaiannya karena bidang perumahan merupakan layanan
dasar sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.
 Bidang Kesenian:

dari 7 indikator, secara keseluruhan

semuanya tercapai (100%).
 Bidang

Komunikasi

dan

Informatika:

dari

15

indikator,

sebanyak 9 indikator (60%) tercapai dan 6 indikator (40%) belum
tercapai.
 Bidang Penanaman Modal: dari 7 indikator, seluruhnya belum
mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional.
 Bidang Ketahanan Pangan: dari 7 indikator, sebanyak 4
indikator (57%) tercapai dan 3 indikator (47%) belum tercapai.
Perhatian khusus perlu diberikan pada indikator “Penanganan
Daerah Rawan Pangan”;

karena ketidaktercapaian target

indikator tersebut secara perhitungan lebih didasarkan pada
kondisi

Kota Balikpapan

yang

selama ini

tidak pernah

mengalami kerawanan pangan. Dengan demikian, dalam
kategori pencapaian, dimasukkan ke dalam kategori “tercapai”.
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 Bidang Perhubungan: pelayanan minimal bidang perhubungan
dari sisi prasarana dan infrastruktur telah dirasa cukup sebagai
penunjang utama pelayanan dengan tingkat ketercapaian 92%
indikator dan 18% indikator belum tercapai. Dari semua
indikator yang ada pada SPM Perhubungan tidak semua dapat
dilaksanakan, mengingat karakteristik dan tatanan transportasi
yang ada di Kota Balikpapan merupakan mainland sehingga
angkutan sungai dan danau tidak dilaksanakan.
 Bidang Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang (PR): capaian
target indikator sebanyak 7 indikator (64%) telah tercapai dan
4 indikator (36%) yang belum tercapai, selain itu ada beberapa
indikator yang tidak dilaksanakan serta tidak memiliki data.
Batas waktu capaian SPM bidang PU dan PR sampai tahun 2019
sehingga masih ada waktu untuk mencapai target nasional yang
telah ditetapkan, mengingat PU dan PR merupakan layanan
dasar yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.
 Bidang Pemerintahan Dalam Negeri: dari 11 indikator, sebanyak
7 indikator (64%) tercapai dan 4 indikator (36%) belum tercapai.
Dengan pelaksanaan evaluasi dokumen pencapaian SPM ini,
diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparatur Pemerintah
khususnya

Pemerintah

pelayanan

kepada

Pemerintah

Kota

Kota

Balikpapan

masyarakat.
Balikpapan

Dengan
untuk

dalam

memberikan

demikian

meningkatkan

terdorong
kualitas

kinerjanya khususnya pada aktivitas yang bersifat pelayanan kepada
masyarakat,

sehingga

muara

yang

diharapkan

adalah

kepentingan/kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan
dari Pemerintah Daerah, dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.
Evaluasi SPM yang dilaksanakan ini merupakan titik tolak
dalam rangka pencapaian SPM selanjutnya, namun arah ke depan
merupakan sesuatu yang dinamis, dalam arti perlu disesuaikan
dengan perkembangan kemampuan pemerintah dan tuntutan
kepentingan masyarakat.
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Dari hasil kajian ini ada temuan bersifat umum dan khusus
yang

ditemui

dalam

proses

pencapaian

SPM.

Beberapa

permasalahan yang dihadapi dalam penetapan dan penerapan serta
pencapaian SPM antara lain;
(a) Problem Percepatan Pencapaian
Hal ini didasari indikator SPM belum masuk ke dalam dokumen
perencanaan pembangunan daerah. Sesungguhnya jika pola ini
sejak lebih awal dicanangkan, maka akan ada dampak dan
implikasi berbeda terkait dengan penerapan SPM di Kota
Balikpapan. Sehingga target pencapaian yang maksimal bisa
diperoleh.
(b) Keterbatasan Pemahaman Terkait Indikator SPM
Pemahaman akan indikator capaian SPM masing – masing
bidang menjadi sangat penting hal ini didasari oleh perencanaan
yang akan disusun akan lebih tepat sasaran nantinya.
(c) Koordinasi SPM lintas bidang
Optimalisasi Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM
menjadi sangat penting untuk mennyelaraskan pelaksanaan
SPM lintas bidang. Belum adanya tim ini dikarenakan
ketidaktahuan

pejabat

yang

berwenang

untuk

memulai

pembentukan tim. Menurut aturannya keanggotaannya tim ini
terdiri dari: Unsur sekretariat daerah, satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) yang membidangi perencanaan, SKPD yang
membidangi keuangan dan SKPD yang terkait dengan bidang
urusan pemerintahan yang telah ditetapkan SPMnya
(d) Jumlah SDM yang terbatas pada setiap SKPD
(e) Pada tahapan implementasi, perencanaan yang telah disusun
belum dapat dilaksanakan secara optimal, banyak indikator
capaian SPM yang telah tertulis dalam dokumen perencanaan
tetapi implementasinya tidak dilaksanakan dalam program dan
kegiatan SKPD sehingga program dan kegiatan lain yang
dilaksanakan.
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(f) Tidak adanya Reward dan Punishment bagi bidang pemangku
urusan ataupun SKPD yang telah menerapkan dan mencapai
target SPM yang telah ditentukan.
(g) Baseline data SPM sesuai Juknis SPM seringkali tidak tersedia
di beberapa unit SKPD. Hal ini dapat menyulitkan dalam
pelaksanaan perhitungan pembiayaan pencapaian SPM serta
terintegrasinya pada dokumen perencanaan daerah;
(h) Belum terwujudnya sinergitas antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM
sesuai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Hal ini
dapat dilihat dalam koordinasi baik di tingkat pusat, pusat
dengan daerah maupun di lingkungan internal SKPD, yang
dalam kenyataannya juga menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi penerapan dan pencapaian SPM.
(i) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi baik
secara umum maupun secara teknis dalam penerapan dan
pencapaian

SPM

sehingga

menjadi

salah

satu

pemicu

lambatnya penerapan SPM.

5.2. SARAN
Dari hasil kajian ini diharapkan Pemerintah Kota Balikpapan dapat
segera

menindaklanjuti

dengan

menerbitkan

peraturan-peraturan

pelaksanaan lebih lanjut dengan berpedoman/mengacu pada SPM yang
telah ada.
Kepada segenap aparatur pemerintah khususnya yang ketugasannya
membidangi pelayanan masyarakat diharapkan SPM yang telah disusun
dan aturan pelaksanaan lebih lanjut yang diterbitkan betul-betul dijadikan
sebagai

acuan/pedoman

dalam

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat, sehingga kepentingan/kebutuhan masyarakat benar-benar
dapat terlayani dengan sebaik-baiknya. Apabila hal itu bisa terwujud,
dipertahankan bahkan senantiasa ditingkatkan maka secara bertahap
akan

memulihkan

dan

meningkatkan

wibawa

dan

kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah daerah.
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Dengan semangat dan itikad yang baik kepada segenap komponen
pengawasan (fungsi kontrol) baik LSM, Legislatif maupun masyarakat
sendiri, diharapkan dapat melakukan pengawasan yang sifatnya positif
(membangun) dalam arti tidak hanya mencari kesalahan tetapi juga dapat
memberikan masukan/saran/advice sebagai solusinya.
Adapun hal lain yang dapat menjadikan masukan berkenaan dengan
implementasi otonomi daerah di Kota Balikpapan terkait pelaksanaan
pelayanan dasar yang mengacu pada SPM ini antara lain:
a. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh jajaran DPRD dan unsur
SKPD, serta pemangku kepentingan terkait kebijakan penerapan
SPM di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
b. Guna lebih efektif dalam penerapan dan pencapaian SPM, perlu
diupayakan oleh pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan
pelatihan selain aparat pengampu SPM perlu juga dilibatkan juga
para aparat BAPPEDA, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah,
Badan/Dinas Pengelola keuangan Daerah serta para anggota LSM
atau

anggota

Jaringan

Sipil

Peduli

Pelayanan

Publik

yang

selanjutnya menjadi Fasilitator Pendamping SPM.
c. Pola koordinasi masing-masing SKPD dapat menjadi point penting
dalam menjalankan visi dan misi Kota Balikpapan yang telah
disusun secara bersama-sama.
d. Dalam rangka pengendalian internal daerah, maka hasil perhitungan
dan perumusan target pencapaian SPM yang telah disesuaikan
dengan kemampuan daerah dan batas waktu pencapaian secara
nasional ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, selanjutnya
hasil

perhitungan

tersebut

digunakan

sebagai

dasar

dalam

penyusunan perencanaan dan anggaran didaerah.
e. Implikasi dari point (d) maka perlu disusunnya pagu indikatif
berbasis kinerja, hal ini digunakan untuk menentukan skala
prioritas pelaksanaan indikator SPM dengan keterbatasan anggaran
yang ada sehingga penggunaan anggaran dapat optimal dibelanjakan
khususnya untuk kepentingan pelayanan publik.
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f. Memberikan Reward dan Punishment Bagi SKPD
Reward diberikan kepada Bidang atau SKPD yang secara aktif
berkoordinasi, bekerjasama, pelaporan tepat waktu serta mencapai
target yang telah ditetapkan Punishment diberikan kepada Bidang
ataupun SKPD yang

tidak aktif berkoordinasi, bekerjasama,

pelaporan yang tidak tepat waktu serta tidak mencapai target yang
telah ditetapkan
g. Komitmen Kepala Daerah untuk memasukkan target pencapaian
SPM ke dalam program prioritas pembangunannya
h. Perlu mulai dikaji tentang materi pelaksanaaan sosialisasi dan
pelatihan advokasi penerapan SPM kepada para anggota Dewan
(DPRD).
i. Membentuk Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM
Tim ini terdiri dari unsur-unsur dari sekretariat daerah (Bagian
Organisasi), satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi
perencanaan (BAPPEDA), SKPD yang membidangi keuangan dan
SKPD yang terkait dengan bidang urusan pemerintahan yang telah
ditetapkan

SPM-nya.

Adapun

tugas

dan

fungsinya

untuk

mengoordinasikan seluruh SKPD terkait dalam penerapan dan
pencapaian SPM yang meliputi:
1. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu
pencapaian yang telah ditetapkan secara nasional
2. Menyiapkan database profil pelayanan dasar berdasarkan jenis
pelayanan dan indikator yang telah ditetapkan dengan data
dasar (base line) data sesuai dengan kesepakatan bersama
sehingga dapat menjadi rujukan dalam proses pelaksanaan
perencanaan daerah.
3. Menyusun kebutuhan pembiayaan berdasarkan target yang
telah ditetapkan secara nasional
4. Menyusun Rencana Aksi pencapaian SPM, dengan melakukan
perumusan dan pengintegrasian program dan kegiatan dalam
rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi kemampuan
keuangan daerah.

Laporan Akhir

Hal. V-9
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5. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan daerah yang dapat
mengintegrasikan dokumen perencanaan pada setiap SKPD
sehingga dapat mempermudah dan mengoptimalkan kerja
SKPD khususnya yang mengampu SPM sebagai indikator
pelayanan dasar.

Laporan Akhir

Hal. V-10
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Indikator SPM

Kegiatan

BIDANG PENDIDIKAN
Program

1 Identifikasi, pendataan dan
melakukan pengecekan secara
langsung kelompok permukiman
permanen di daerah terpencil yang
memiliki penduduk minimal 1.000
orang.
2 Pendataan, verifikasi, dan penilaian
secara langsung apakah kelompok
permukiman permanen di daerah
terpencil tersebut memiliki akses pada
SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km.
3 Pendataan, verifikasi, dan penilaian
secara langsung apakah kelompok
permukiman permanen di daerah
terpencil tersebut memiliki akses pada
SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6
km.
4 Pendeskripsian kesenjangan dan
strategi pemenuhan indikator
pelayanan

Tahun Pelaksanaan

2020

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2015)

Dinas
Pendidikan

2019

√

Dinas
Pendidikan

2018

√

Dinas
Pendidikan

2017

√

Dinas
Pendidikan

Halaman 1

√

2016

PROGRAM DAN KEGIATAN (INDIKATIF)
PENERAPAN DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA BALIKPAPAN

Jenis Pelayanan
Dasar

PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR OLEH KOTA
1
SARANA DAN
Tersedia satuan
Program Wajib
PRASARANA
pendidikan dalam
Belajar
jarak yang
Pendidikan
terjangkau dengan Dasar Sembilan
berjalan kaki yaitu Tahun
maksimal 3 km
untuk SD/MI dan 6
km untuk
SMP/MTs dari
kelompok
permukiman
permanen di daerah
terpencil

Lampiran

No

2

Indikator SPM

Jumlah peserta
didik dalam setiap
rombongan belajar
untuk SD/MI tidak
melebihi 32 orang,
dan untuk
SMP/MTs tidak
melebihi 36 orang.
Untuk setiap
rombongan belajar
tersedia 1 (satu)
ruang kelas yang
dilengkapi dengan
meja dan kursi yang
cukup untuk
peserta didik dan
guru, serta papan
tulis

Program

Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

Kegiatan

2016

Tahun Pelaksanaan

Dinas
Pendidikan

2019

√

Dinas
Pendidikan

2018

√

√

Dinas
Pendidikan

2017

√

√

√

Dinas
Pendidikan

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

√

√

√

√

Penyusunan rencana pencapaian
indikator pelayanan

√

√

√

5

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

√

√

Dinas
Pendidikan

Halaman 2

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Penyusunan laporan tingkat
pencapaian indikator pelayanan

1 Pembaharuan data (up date) jumlah
rombel dari setiap sekolah/madrasah
dan jumlah siswa setiap rombel;
2 Pembaharuan data (up date) jumlah
ruang kelas dan perlengkapan
minimal ruang kelas yang terdiri atas
meja dan kursi untuk peserta didik,
meja dan kursi untuk guru, serta
papan tulis;
3 Analisis faktor/penyebab belum
terpenuhinya Indikator pelayanan;
misalnya apakah karena kekurangan
ruang belajar atau karena distribusi
peserta didik antar sekolah yang tidak
merata, atau sebab-sebab lain.
4 Pendeskripsian kesenjangan dan
strategi pemenuhan Indikator
pelayanan
5 Perumusan dan/atau peninjauan
kebijakan pemerataan distribusi
peserta didik
6 Penyusunan laporan tingkat
pencapaian Indikator pelayanan

6

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Jenis Pelayanan
Dasar

SARANA DAN
PRASARANA

Lampiran

No
3

Di setiap SMP dan
MTs tersedia ruang
laboratorium IPA
yang dilengkapi
dengan meja dan
kursi yang cukup
untuk 36 peserta
didik dan minimal
satu set peralatan
praktek IPA untuk
demonstrasi dan
eksperimen peserta
didik

Indikator SPM
Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

Program
Kegiatan

8 Pengadaan meja dan kursi
laboratorium;
9 Pengadaan peralatan praktikum IPA.

2 Pembaharuan data (up date)
kecukupan meja dan kursi yang layak
pakai di laboratorium;
3 Pembaharuan data (up date)
ketersediaan set peralatan yang layak
pakai untuk praktek IPA
4 Pembaharuan data (up date)
ketersediaan bahan praktikum IPA;
5 Setiap sekolah/ madrasah
melaporkan Indikator pelayanan ke
Dinas Pendidikan atau Kantor
Kemenag Kota.
6 Pembuatan rencana investasi
pemenuhan peralatan dan bahan
praktikum IPA;
7 Pengadaan ruang laboratorium baru;

1 Pembaharuan data (up date) ruang
laboratorium di sekolah;
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Jenis Pelayanan
Dasar
SARANA DAN
PRASARANA

Lampiran

2016

Tahun Pelaksanaan

√

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

2019

√

2018

√

√

2017

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Pendidikan

√

√

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Halaman 3

4

No

5

Indikator SPM
Di setiap SD/MI
dan SMP/MTs
tersedia satu ruang
guru yang
dilengkapi dengan
meja dan kursi
untuk setiap orang
guru, kepala
sekolah dan staf
kependidikan
lainnya; dan di
setiap SMP/MTs
tersedia ruang
kepala sekolah yang
terpisah dari ruang
guru
Di setiap SD/MI
tersedia 1 (satu)
orang guru untuk
setiap 32 peserta
didik dan 6 (enam)
orang guru untuk
setiap satuan
pendidikan, dan
untuk daerah
khusus 4 (empat)
orang guru setiap
satuan pendidikan

Program
Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

√

2016

√

√

2017

√

√

√

2018

√

√

√

2019

√

√

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Tahun Pelaksanaan

1 Pembaharuan data (up date) ruang
guru di sekolah/madrasah.

√

√

Kegiatan

2 Pembaharuan data (up date)
kecukupan meja dan kursi yang layak
pakai di ruang guru dan ruang kepala
sekolah/madrasah;

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Pendidikan

3 Pembaharuan data (up date) ruang
kepala sekolah di SMP dan MTs.

√

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Halaman 4

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4 Pendeksripsian kesenjangan dan
strategi pemenuhan indikator
pelayanan.

√

√

√

√

√

1 Pembaharuan data (up date) jumlah
guru di sekolah
2 Pembaharuan data (up date) jumlah
peserta didik di setiap sekolah
3 Pendeksripsian kesenjangan dan
strategi pemenuhan Indikator
pelayanan.
4 Penyusunan laporan tingkat
pencapaian Indikator pelayanan.

5 Penyusuan laporan tingkat
pencapaian indikator pelayanan.
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Jenis Pelayanan
Dasar
SARANA DAN
PRASARANA

PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN

Lampiran

7

No
6

Indikator SPM
Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

Program
1

Pembaharuan data (up date) jumlah
guru di sekolah

Kegiatan

2

3

4
1

2

3

4

5

Penyusuan laporan tingkat
pencapaian indikator pelayanan.
Pembaharuan data (up date) guru
yang memenuhi kualifikasi akademik
S1 atau D-IV di sekolah; dan guru
yang telah memiliki sertifikat pendidik
di SD dan MI
Pengadaan Tenaga Pendidik sesuai
standar kualifikasi berdasarkan
kebutuhan (Aparatur)
Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan
tenaga pendidik sesuai standar
kualifikasi berdasarkan kebutuhan
(Non Aparatur/Swasta)
Dukungan penyelenggaraan sertifikasi
pendidik (guru, pamong belajar)
sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Fasilitasi guru agar dapat memenuhi
kualifikasi D.IV/S1

Pembaharuan data (up date)
ketersediaan guru sesuai dengan
mata pelajaran atau rumpun mata
pelajaran untuk daerah khusus
Pendeksripsian kesenjangan dan
strategi pemenuhan indikator
pelayanan.
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PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
Di setiap SMP/MTs
tersedia 1 (satu)
orang guru untuk
setiap mata
pelajaran, dan
untuk daerah
khusus tersedia
satu orang guru
untuk setiap
rumpun mata
pelajaran

Jenis Pelayanan
Dasar

PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN

Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan

Di setiap SD/MI
tersedia 2 (dua)
orang guru yang
memenuhi
kualifikasi
akademik S1 atau
D-IV dan 2 (dua)
orang guru yang
telah memiliki
sertifikat pendidik

Lampiran

2019

Tahun Pelaksanaan

2018

Dinas
Pendidikan

2017

√

Dinas
Pendidikan

2016

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Pendidikan

√

√

√

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

√

√

√

Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Halaman 5

8

No

Indikator SPM

Di setiap SMP/MTs
tersedia guru
dengan kualifikasi
akademik S-1 atau
D-IV sebanyak 70%
dan separuh
diantaranya (35%
dari keseluruhan
guru) telah memiliki
sertifikat pendidik,
untuk daerah
khusus masingmasing sebanyak
40% dan 20%.

Program

Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan

6

7

8

9
1

2

3

4

Kegiatan

Penyusunan laporan tingkat
pencapaian indikator pelayanan.
Pembaharuan data (up date) jumlah
guru yang memiliki kualifikasi
akademik S1 atau D-IV dan yang
sudah memiliki sertifikat pendidik di
tiap SMP/MTs
Pengadaan Tenaga Pendidik sesuai
standar kualifikasi berdasarkan
kebutuhan (Aparatur)
Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan
tenaga pendidik sesuai standar
kualifikasi berdasarkan kebutuhan
(Non Aparatur/Swasta)
Dukungan penyelenggaraan sertifikasi
pendidik (guru, pamong belajar)
sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pendidikan dan pelatihan tenaga
pendidik sesuai dengan standar
kompetensi yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan
(Aparatur), termasuk mengoptimalkan
MGMP & KKG, serta Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan
Fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi
tenaga pendidik (pedagogik,
kepribadian, sosial, dan profesional)
Penghitungan tingkat pencapaian
indikator untuk setiap sekolah dan
& kemudian membuat penggabungan
(agregat) untuk tingkat Kota
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Jenis Pelayanan
Dasar

PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN

Lampiran

√

√

√

√

√

2016

√

√

√

√

√

√

2017

√

√

√

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

√

√

√

√

2019

√

√

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Tahun Pelaksanaan

√

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

Halaman 6

No

Indikator SPM

Program
5
6

7

8

9

Kegiatan

Penyusunan laporan tingkat
pencapaian indikator pelayanan.

Fasilitasi guru agar dapat memenuhi
kualifikasi D.IV/S1
Pendidikan dan pelatihan tenaga
pendidik sesuai dengan standar
kompetensi yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan
(Aparatur), termasuk mengoptimalkan
MGMP & KKG, serta Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan
Fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi
tenaga pendidik (pedagogik,
kepribadian, sosial, dan profesional)
Penghitungan tingkat pencapaian
indikator untuk setiap sekolah dan
dan kemudian membuat
penggabungan (agregat) untuk tingkat
Kota
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Jenis Pelayanan
Dasar

Lampiran

√

√

2016

√

√

√

2017

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

√

2019

√

√

√

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Tahun Pelaksanaan

√

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
√
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

Halaman 7

9

No

Indikator SPM
Di setiap SMP/MTs
tersedia guru
dengan kualifikasi
akademik S-1 atau
D-IV dan telah
memiliki sertifikat
pendidik masingmasing satu orang
untuk mata
pelajaran
Matematika, IPA,
Bahasa Indonesia,
dan Bahasa Inggris.

Program
Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan

2017

√

2018

√

2019

Tahun Pelaksanaan

2016

√

Kegiatan
√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Pendidikan

√

Dinas
Pendidikan

1

√

Dinas
Pendidikan

Pembaharuan data (up date) jumlah
guru yang memiliki kualifikasi
akademik S1 atau D-IV dan yang
sudah memiliki sertifikat pendidik
untuk mata pelajaran Matematika,
IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa
Inggris.

√

Dinas
Pendidikan

√

√

√

Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

Fasilitasi guru agar dapat memenuhi
kualifikasi D.IV/S1

√

√

√

2

√

√

Halaman 8

√

3

4

5

6

Penghitungan tingkat pencapaian
indikator untuk setiap sekolah dan
dan kemudian membuat
penggabungan (agregat) untuk tingkat
Kota
Penyusunan laporan tingkat
pencapaian indikator pelayanan.

Pendidikan dan pelatihan tenaga
pendidik sesuai dengan standar
kompetensi yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan
(Aparatur), termasuk mengoptimalkan
MGMP & KKG, serta Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan
Fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi
tenaga pendidik (pedagogik,
kepribadian, sosial, dan profesional)
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Jenis Pelayanan
Dasar
PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN

Lampiran

No
10

11

Indikator SPM
Di setiap
kabupaten/kota
semua kepala
SD/MI
berkualifikasi
akademik S-1 atau
D-IV dan telah
memiliki sertifikat
pendidik

Di setiap
kabupaten/kota
semua kepala
SMP/MTs
berkualifikasi
akademik S-1 atau
D-IV dan telah
memiliki sertifikat
pendidik.

Program
Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan

Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan

1

2

3
1

2

3

Kegiatan

Penyusunan laporan tingkat
pencapaian indikator pelayanan.
Pembaharuan data (up date) jumlah
kepala SMP atau MTs yang memiliki
kualifikasi akademik S1 atau D-IV
dan sudah memiliki sertifikat
pendidik.
Penghitungan tingkat pencapaian
indikator untuk setiap sekolah dan
dan kemudian membuat
penggabungan (agregat) untuk tingkat
Kota
Penyusunan laporan tingkat
pencapaian indikator pelayanan.

Pembaharuan data (up date) jumlah
kepala SD dan MI yang memiliki
kualifikasi akademik S1 atau D-IV
dan sudah memiliki sertifikat
pendidik
Penghitungan tingkat pencapaian
indikator untuk setiap sekolah dan
dan kemudian membuat
penggabungan (agregat) untuk tingkat
Kota
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Jenis Pelayanan
Dasar
PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN

PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN

Lampiran

√

√

√

2016

√

√

√

√

2017

√

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

√

√

2019

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Tahun Pelaksanaan

√

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

Halaman 9

No
12

13

Indikator SPM
Di setiap
kabupaten/kota
semua pengawas
sekolah /madrasah
memiliki kualifikasi
akademik S-1 atau
D-IV dan telah
memiliki sertifikat
pendidik.

Pemerintah
kabupaten/kota
memiliki rencana
dan melaksanakan
kegiatan untuk
membantu satuan
pendidikan dalam
mengembangkan
kurikulum dan
proses
pembelajaran yang
efektif

Program
Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan

Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

1

2

3

4
1

2

3

4

Kegiatan

Penyusunan laporan tingkat
pencapaian indikator pelayanan

Penyusunan laporan tingkat
pencapaian indikator pelayanan.
Penyusunan rencana Dinas
Pendidikan untuk membantu sekolah
mengembangkan kurikulum dalam
dokumen perencanaan dan
melakukan koordinasi dengan Kantor
Kemenag Kota
Pelaksanaan kegiatan untuk
membantu satuan pendidikan (Negeri)
dan melakukan koordinasi dengan
satuan pendidikan swasta
Rekapitulasi data perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan dalam rangka
membantu sekolah mengembangkan
kurikulum dan proses pembelajaran
yang efektif.

Pembaharuan data (up date) jumlah
pengawas TK/SD, RA/MI, SMP, MTs
dengan melihat kualifikasi akademik
mereka.
Pembaharuan data (up date) jumlah
pengawas TK/SD, RA/MI, dan SMP,
MTs yang telah memiliki sertifikat
pendidik.
Penghitungan tingkat pencapaian
indikator untuk setiap sekolah dan
& kemudian membuat penggabungan
(agregat) untuk tingkat Kota
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Jenis Pelayanan
Dasar
PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN

KURIKULUM

Lampiran

√

2016

√

√

2017

√

√

√

2018

√

√

√

√

2019

√

√

√

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Tahun Pelaksanaan

√

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

√

√

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
√

√

Halaman 10

No
14

Indikator SPM
Kunjungan
pengawas ke satuan
pendidikan
dilakukan satu kali
setiap bulan dan
setiap kunjungan
dilakukan selama 3
jam untuk
melakukan
supervisi dan
pembinaan

Program
Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan

Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

1

2

3
4

1

2

3
4

Kegiatan

Pembaharuan data (up date)
ketersediaan buku teks mata
pelajaran yang sudah ditetapkan
kelayakannya di sekolah
Pembaharuan (up date) perhitungan
untuk membandingkan ketersediaan
jumlah set buku mata pelajaran
dengan jumlah peserta didik.
Perhitungan pencapaian indikator
pelayanan
Penyusunan laporan tingkat
pencapaian indikator pelayanan

Pendataan, verifikasi, dan penilaian
kunjungan pengawas ke SD/MI atau
SMP/MTs dengan memeriksa buku
kunjungan dan catatan-catatan
pendukung lainnya.
Pemeriksaan laporan tahunan sekolah
dan laporan hasil kunjungan
pengawas ke SD/MI atau SMP/MTs
Perhitungan pencapaian indikator
pelayanan
Penyusunan laporan tingkat
pencapaian indikator pelayanan
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Jenis Pelayanan
Dasar
PENJAMINAN
MUTU
PENDIDIKAN

SARANA DAN
PRASARANA
Setiap SD/MI
menyediakan buku
teks yang sudah
ditetapkan
kelayakannya oleh
Pemerintah
mencakup mata
pelajaran Bahasa
Indonesia,
Matematika, IPA,
IPS dengan
perbandingan satu
set untuk setiap
peserta didik.

PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN
15

Lampiran

√

√

√

√

√

2016

√

√

√

√

√

√

2017

√

√

√

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

√

√

√

√

2019

√

√

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Tahun Pelaksanaan

√

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

Halaman 11

No
16

17

Indikator SPM
Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

Program
1

2

3
4
1

2
3

Kegiatan
Pembaharuan data (up date)
ketersediaan buku teks mata
pelajaran yang sudah ditetapkan
kelayakannya di sekolah
Pembaharuan (up date) perhitungan
untuk membandingkan ketersediaan
jumlah set buku mata pelajaran
dengan jumlah peserta didik.
Perhitungan pencapaian indikator
pelayanan
Penyusunan laporan tingkat
pencapaian indikator pelayanan
Pembaharuan data (up date)
ketersediaan alat peraga dan bahan
IPA di sekolah/madrasah;
Perhitungan pencapaian indikator
pelayanan
Penyusunan laporan tingkat
pencapaian indikator pelayanan

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

SARANA DAN
PRASARANA
Setiap SMP/MTS
menyediakan buku
teks yang sudah
ditetapkan
kelayakannya oleh
Pemerintah
mencakup semua
mata pelajaran
dengan
perbandingan satu
set untuk setiap
peserta didik.

Jenis Pelayanan
Dasar

SARANA DAN
PRASARANA

Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

Setiap SD/MI
menyediakan satu
set peraga IPA dan
bahan yang terdiri
dari model
kerangka manusia,
model tubuh
manusia, bola
dunia (globe),
contoh peralatan
optik, kit IPA untuk
eksperimen dasar,
dan poster/carta
IPA.

Lampiran

√

√

√

2016

√

√

√

√

2017

√

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

√

√

2019

√

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Tahun Pelaksanaan

√

√

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
√

Halaman 12

No
18

19

Indikator SPM
Setiap SD/MI
memiliki 100 judul
buku pengayaan
dan 10 buku
referensi, dan setiap
SMP dan MTs
memiliki 200 judul
buku pengayaan
dan 20 buku
referensi.
Setiap guru tetap
bekerja 37,5 jam
per minggu di
satuan pendidikan,
termasuk
merencanakan
pembelajaran,
melaksanakan
pembelajaran,
menilai hasil
pembelajaran,
membimbing atau
melatih peserta
didik, dan
melaksanakan
tugas tambahan.

Program
Belajar
Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan

1

2
3

1

2

3
4

Kegiatan

Pembaharuan data (up date) jam kerja
guru dengan melihat peraturan/tata
tertib yang mencantumkan jam kerja,
daftar kehadiran guru, dan
melakukan uji petik di sekolah
Analisis angka pencapaian dilihat per
sekolah dan dapat pula dianalisis
agregat keseluruhan per
kabupaten/kota.
Perhitungan pencapaian indikator
pelayanan
Penyusunan laporan tingkat
pencapaian indikator pelayanan

Pembaharuan data (up date)
ketersediaan buku pengayaan dan
buku referensi di satuan pendidikan
dan menilai kecukupannya.
Perhitungan pencapaian indikator
pelayanan
Penyusunan laporan tingkat
pencapaian indikator pelayanan
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Jenis Pelayanan
Dasar
SARANA DAN
PRASARANA

PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN

Lampiran

√

√

√

2016

√

√

√

√

2017

√

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

√

√

2019

√

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Tahun Pelaksanaan

√

√

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

√

Halaman 13

No
20

21

Indikator SPM
Satuan pendidikan
menyelenggarakan
proses
pembelajaran
selama 34 minggu
per tahun dengan
kegiatan
pembelajaran
sebagai berikut :
Kelas I - II : 18 jam
per minggu Kelas III
: 24 jam per minggu
Kelas IV – VI : 27
jam per minggu
Kelas VII – IX : 27
jam per minggu
Setiap Satuan
Pendidikan
menerapkan
Kurikulum sesuai
ketentuan yang
berlaku.

Program
Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

1

2

3

4

1

2

3
4

5

Kegiatan

Pendeskripsian kesenjangan dan
strategi pemenuhan indikator
pelayanan
Penyusunan laporan tingkat
Pencapaian indikator pelayanan

Pendataan, verifikasi dan penilaian
secara langsung jumlah SD/MI dan
SMP/MTS yang telah menerapkan
kurikulum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
Uji petik apakah Kurikulum
diterapkan oleh sekolah telah
memenuhi kelayakan sesuai dengan
rujukan
Rekapitulasi data penerapan
Kurikulum.

Pendataan, verifikasi dan penilaian
secara langsung kalender akademik
dan jadwal pelajaran di sekolah;
Uji petik terhadap pelaksanaan
kegiatan belajar-mengajar di sekolah
dan berdiskusi dengan guru dan
murid
Pendeskripsian kesenjangan dan
strategi pemenuhan indikator
pelayanan
Penyusunan laporan tingkat
Pencapaian indikator pelayanan
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Jenis Pelayanan
Dasar
PROSES
PEMBELAJARAN

KURIKULUM

Lampiran

2017

2018

2019

Tahun Pelaksanaan

2016

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Pendidikan

√

Dinas
Pendidikan

√

√

Dinas
Pendidikan

√

√

Dinas
Pendidikan

√

√

Dinas
Pendidikan

√

√

Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan
√

Halaman 14

No
22

23

Indikator SPM
Belajar
Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

Program

Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan

Setiap guru
menerapkan
Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP)
yang disusun
berdasarkan silabus
untuk setiap mata
pelajaran yang
diampunya

Setiap guru
mengembangkan
dan menerapkan
program penilaian
untuk membantu
meningkatkan
kemampuan belajar
peserta didik

1

2

3
4
5
1
2
3

4

Kegiatan

Penyusunan laporan tingkat
Pencapaian indikator pelayanan

Pendeskripsian kesenjangan dan
strategi pemenuhan IP.
Penyusuan laporan tingkat
Pencapaian indikator pelayanan
Pendataan dan verifikasi penilaian
guru terhadap peserta didik
Rekapitulasi data penerapan program
penilaian Pendidikan
Analisis tingkat pencapaian indikator
dan menyusun program aksi untuk
memenuhi pencapaiannya

Pendataan, verifikasi dan penilaian
secara langsung jumlah guru yang
telah menyusun dan menerapkan RPP
untuk kelas dan/atau mata pelajaran
yang diampunya;
Uji petik apakah RPP yang disusun
oleh guru telah memenuhi
standar/kelayakan sesuai dengan
rujukan;
Rekapitulasi data penerapan RPP.
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Jenis Pelayanan
Dasar
KURIKULUM

PENILAIAN
PENDIDIKAN

Lampiran

√

√

√

√

√

2016

√

√

√

√

√

√

2017

√

√

√

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

√

√

√

√

2019

√

√

√

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Tahun Pelaksanaan

√

√

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan
√

Halaman 15

No
24

25

Indikator SPM
Kepala
sekolah/madrasah
melakukan
supervisi kelas dan
memberikan umpan
balik kepada guru
dua kali dalam
setiap semester.

Setiap guru
menyampaikan
laporan hasil
evaluasi mata
pelajaran serta hasil
penilaian setiap
peserta didik
kepada Kepala
Sekolah/Madrasah
pada akhir semester
dalam bentuk
laporan hasil
prestasi belajar
peserta didik

Program
Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan

Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan

1

2

3
4
1

2
3
4

Kegiatan

Penyusunan laporan tingkat
Pencapaian indikator pelayanan
Laporan pencapaian indikator
pelayanan selain dilaporkan ke semua
pihak terkait juga dilaporkan secara
khusus ke Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan (LPMP) provinsi untuk
bahan analisis mutu pendidikan di
daerah.

Pendataan, verifikasi dan penilaian
catatan supervisi kepala
sekolah/madrasah;
Pendataan, verifikasi dan penilaian
catatan umpan balik kepala
sekolah/madrasah pada guru;
Penghitungan pencapaian indikator
pelayanan
Penyusunan laporan tingkat
Pencapaian indikator pelayanan
Pendataan, verifikasi dan penilaian
secara langsung laporan hasil evaluasi
peserta didik kepada kepala sekolah.
Penghitungan pencapaian indikator
pelayanan

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Jenis Pelayanan
Dasar
PENJAMINAN
MUTU
PENDIDIKAN

PENJAMINAN
MUTU
PENDIDIKAN

Lampiran

√

√

√

√

√

2016

√

√

√

√

√

√

2017

√

√

√

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

√

√

√

√

2019

√

√

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Tahun Pelaksanaan

√

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

Halaman 16

No
26

27

Indikator SPM
Kepala Sekolah
atau Madrasah
menyampaikan
laporan hasil
Ulangan Akhir
Semester (UAS) dan
Ulangan Kenaikan
Kelas (UKK) serta
Ujian Akhir
(US/UN) kepada
orang tua peserta
didik dan
menyampaikan
rekapitulasinya
kepada Dinas
Pendidikan kota
atau kantor
kemenag
kabupaten/kota
pada setiap akhir
semester.
Setiap satuan
pendidikan
menerapkan
prinsip- prinsip
Manajemen
Berbasis Sekolah
(MBS).

Program
Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan

Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan

1

2

3
4
5

1

2

3

Kegiatan

mendata, memverifikasi dan menilai
secara langsung sekolah yang telah
memiliki rencana kerja tahunan
Pembaharuan data (up date) secara
langsung sekolah yang telah memiliki
laporan tahunan sekolah
Pembaharuan data (up date) sekolah
yang memiliki komite sekolah dan
telah berjalan dengan baik;

Pendataan, verifikasi dan penilaian
secara langsung jadwal penyampaian
hasil tes tengah tahunan dan hasil
ujian akhir di sekolah.
Pendataan, verifikasi dan penilaian
secara langsung laporan hasil test
tengah tahunan dan hasil ujian akhir
yang disampaikan oleh sekolah
Penghitungan pencapaian indikator
pelayanan
Penyusunan laporan tingkat
Pencapaian indikator pelayanan
Laporan pencapaian indikator
pelayanan selain dilaporkan ke semua
pihak terkait juga dilaporkan secara
khusus ke Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan (LPMP) provinsi untuk
bahan analisis mutu pendidikan di
daerah.
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Jenis Pelayanan
Dasar
PENJAMINAN
MUTU
PENDIDIKAN

MANAJEMEN
SEKOLAH

Lampiran

√

√

2016

√

√

√

2017

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

√

2019

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

Tahun Pelaksanaan

√

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan

Dinas
Pendidikan

√

√

√

√

Dinas
Pendidikan
√

√

√

√

Halaman 17

No

Indikator SPM

Program
Kegiatan
4

Sekolah melakukan rekapitulasi data
komite sekolah, rencana tahunan, dan
laporan tahunan
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Jenis Pelayanan
Dasar

5

Penghitungan pencapaian indikator
pelayanan
Penyusunan laporan tingkat
Pencapaian indikator pelayanan

6

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2016

√

2017

√

√

2018

√

√

√

2019

√

√

Tahun Pelaksanaan

√

√

√

Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Pendidikan
√

√

√

√

Halaman 18

apabila jenis pelayanan dan indikator SPM yang baru telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan UU

Program dan kegiatan (indikatif) tentu perlu disesuaikan kembali (pengelompokan/penambahan/pengurangan)

menetapkan batas waktu pencapaian pada tahun 2014.

Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota, yang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Jenis pelayanan dan indikator SPM masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Catatan:




Lampiran

No
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Indikator SPM

6

5

4

3

2

1

Monitoring dan Evaluasi

Pencatatan dan Pelaporan

Pembuatan Kantong Persalinan

Pelatihan KIP/Konseling

Kunjungan rumah bumil

Pelayanan Antenatal

Pendataan Ibu Hamil

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2017

√

√

√

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

√

√

√

2019

√

√

√

√

√

√

√

2020

Tahun Pelaksanaan

7

Persiapan Pelayanan Antenatal

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2015)

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Halaman 1

√

1

Pelayanan ANC

√

√

2

Persiapan Pertolongan
Persalinan

Kegiatan

BIDANG KESEHATAN
Program

Cakupan Kunjungan Program
Ibu Hamil K4
peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan
anak

Cakupan Ibu Hamil
dengan Komplikasi
yang ditangani

Program
peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan
anak

3

2016

PROGRAM DAN KEGIATAN (INDIKATIF)
PENERAPAN DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA BALIKPAPAN

Jenis Pelayanan
Dasar

1 PELAYANAN
KESEHATAN
DASAR

Lampiran

No

Indikator SPM

Cakupan
Pertolongan
persalinan oleh
bidan atau tenaga
kesehatan yang
memiliki kompetensi
kebidanan

Program

Program
peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan
anak

Kegiatan
2016

√

2017

√

2018

√

2019

Tahun Pelaksanaan

√

√

√

Persiapan Pendeteksian Bumil
dengan Komplikasi Kebidanan
Deteksian Bumil dengan
Komplikasi Kebidanan
Pembentukan tim P2KP Kota

√

√

6

Pelatihan PONEK & PONED

√

√

√

√

√

√

√

√

√

7

Penyediaan Sarana

√

√

√

√

√

√

8

Tersedianya Bank Darah RS

√

5

9

Monitoring dan evaluasi

√

√

10

Kemitraan Bidan-Dukun

√

√

1

Pelayanan Persalinan

√

2

Pelatihan dan Magang

√

3

Monitoring dan Evaluasi

√

4

4
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Jenis Pelayanan
Dasar

Lampiran

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
√
Dinas
Kesehatan
√
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan,
Dinas Tenaga
Kerja Dan
Sosial
√
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

√

√

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan,
PMI
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

√

Dinas
Kesehatan

√

√

Halaman 2

No

Indikator SPM
Cakupan pelayanan
Ibu Nifas

Cakupan neonatal
dengan komplikasi
yang ditangani

Program
Program
peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan
anak

Program
peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan
anak

Cakupan kunjungan Program
bayi
peningkatan
pelayanan
kesehatan anak
balita

3

2

1

4

3

2

1

Rujukan Neonatus dengan
Komplikasi

Penyediaan Peralatan, Tenaga
Spesialis dan Obat Esensial

Pemantapan AMP

Pelatihan (bidan&perawat)

Monitoring dan Evaluasi

Kunjungan Rumah Bufas (drop
out)

Pelayanan Neonatus

Pelayanan Nifas

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2016

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2017

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2019

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Tahun Pelaksanaan

4

Kunjungan Bayi

√

√

√

Kegiatan

1

Pelatihan MTBS

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Kesehatan

2

Pencatatan dan Pelaporan

√

Halaman 3

√

3

Monitoring dan Evaluasi

√

4
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Jenis Pelayanan
Dasar

Lampiran

No

Indikator SPM
Cakupan
Desa/kelurahan
Universal Child
Immunization

Cakupan pelayanan
anak balita

Program
Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan anak
balita

Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan anak
balita

Kegiatan

Tahun Pelaksanaan

2019

Dinas
Kesehatan

2018

Imunisasi Rutin

√

Dinas
Kesehatan

2017

1
Sweeping

√

√

√

Dinas
Kesehatan

2016

2

Imunisasi Tambahan
Backlog Fighting (BLF)

√

√

√

Dinas
Kesehatan

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Kesehatan

3

√

√

√

√

√

Dinas
Kesehatan

√

√

√

√

√

√

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Halaman 4

Dinas
Kesehatan

√

√

4

Imunisasi tambahan untuk
penyakit tertentu (PIN, Sub PIN,
Catch Up Campaign Campak)
Penanggulangan KIPI

√

√

√

√

√

Dinas
Kesehatan

√

5

Pencatatan dan Pelaporan

√

√

√

√

√

Dinas
Kesehatan

√

6

Monitoring & Evaluasi

√

√

√

√

√

√

7

Registrasi sasaran

√

√

√

√

√

1

Pelatihan Petugas Pemantauan
Pertumbuhan (standarsasi)

√

√

√

Dinas
Kesehatan

2

Pelayanan Kunjungan Anak
Balita

√

√

√

3

Pelatihan MTBS

√

√

4

Pelayanan rujukan

√

5
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Jenis Pelayanan
Dasar

Lampiran

No

Indikator SPM

Program

Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Program Pelayanan
Kesehatan
Penduduk Miskin

Cakupan pemberian Program Pelayanan
makanan
Kesehatan
pendamping ASI
Penduduk Miskin
pada anak usia 6-24
bulan keluarga
miskin

Cakupan Balita gizi
buruk mendapat
perawatan

Cakupan
penjaringan
kesehatan siswa SD
dan setingkat

1

Penyusunan Spesifikasi &
Pedoman pengelolaan MP-ASI
Sosialisasi/penyuluhan

Registrasi Sasaran

√

√

√

√

2016

√

√

√

√

√

2017

√

√

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

√

√

√

2019

√

√

√

Tahun Pelaksanaan

2

Distribusi dan Penyimpanan
MP-ASI

√

√

√

Kegiatan

4

√

√

3

5

Pemberian MP-ASI pada anak
dari gakin (90) hari
Pencatatan dan pelaporan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
√
Dinas
Kesehatan
√
Dinas
Kesehatan
√
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

6

Monitoring dan Evaluasi

√

√

√

Pelayanan Kasus/Perawatan
Balita Gizi Buruk
Monitoring dan Evaluasi

√

√

√

√

Penyediaan USG Kit dan UKGS
Kit
Perencanaan Kebutuhan
Anggaran, Logistik pelatihan
Pelaksanaan Pelatihan

Halaman 5

√

√

7

2
3
4
1
2
3

√

1

Perencanaan Penyiapan Sarana
Prasarana
Pelatihan Tatalaksana Gizi
Buruk
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Jenis Pelayanan
Dasar

Lampiran

No

Indikator SPM

Program

Cakupan peserta KB Program Promosi
Aktif
Kesehatan dan
Pemberdayaan
masyarakat

Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit
A. Acute Flacid
Paralysis (AFP)
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat

5

2

1

5

4

Monitoring dan Evaluasi

Pelatihan Penggunaan Alat
BantuPengambilan Keputusan
(ABPK) Ber-KB
Informasi Penyuluhan KB

Pelatihan Contraceptive
Technology Update (CTU)
Pelatihan Peningkatan Kinerja

Pengadaan alat kontrasepsi

Pencatatan dan Pelaporan

Pelayanan Kesehatan Murid SD

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2016

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2017

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2019

√

√

√

√

√

√

√

Tahun Pelaksanaan

6

Pertemuan Lintas Program

√

√

√

√

Kegiatan

1

Pertemuan Lintas Sektor

√

√

√

4

3

2

Pencarian/penemuan kasus

√

√

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
√
Kesehatan,
Dinas
Pendidikan
Dinas
√
Kesehatan
Dinas
√
Kesehatan
Dinas
√
Kesehatan
Dinas
√
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

3

√

5

Halaman 6

√

4

Pengambilan & Pengiriman
specimentinja
Pelaporan
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Jenis Pelayanan
Dasar

Lampiran

No

Indikator SPM
B. Penemuan
Penderita
Pneumonia
Balita

C. Penemuan
Penderita Baru
Penderita TBC
BTA+

Program
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular

Tahun Pelaksanaan

2

1
Promosi

Pendataan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

Kegiatan

3

Peningkatan
KualitasTatalaksana/Pelayanan
Penderita Vitamin, BMPH dan
Obat
Peningkatan SDM

√

√

√

√

√

Dinas
Kesehatan

2019

4

Surveilans

√

√

√

√

√

Dinas
Kesehatan

2018

5

Monitoring dan Evaluasi

√

√

√

√

√

2017

6

Penemuan penderitan

√

√

√

√

2016

1

Pencatatan dan pelaporan

√

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Kesehatan

2

Monitoring dan evaluasi

√

√

√

3

Penyuluhan

√

√

4

Pelatihan

Halaman 7

5
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Jenis Pelayanan
Dasar

Lampiran

No

Indikator SPM
D. Penderita
Demam
Berdarah
Dongue (DBD)
Yang Ditangani

E. Penemuan
Penderita Diare

Program
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat

3

2

1

Surveilans

Pengelolaan logistik
penyemprotan
Pencegahan DBD

Tatalaksana Penderita DBD di
RS

√

√

√

√

√

2016

√

√

√

√

√

√

2017

√

√

√

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

√

√

√

√

2019

√

√

√

√

√

√

√

Tahun Pelaksanaan

4

KIE

√

√

√

Kegiatan

5

Pelatihan

√

√

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Kesehatan

6

Kerjasama LS/PP

√

√

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Halaman 8

√

√

7

Monitoring dan Evaluasi

Tatalaksana Penderita Diare

√

√

√

8

√

3

Pengelolaan logistik

√

√

√

1

4

Pencegahan Diare PSM

√

5

Surveilans Epidemiologi

2

6

√

Tatalaksana Penderita DBD di
RS
Penyusunan dan penyediaan
formulir R/R
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Jenis Pelayanan
Dasar

Lampiran

No

Indikator SPM

Cakupan Pelayanan
Kesehatan Dasar
Pasien Masyarakat
Miskin

Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin

Program

Program Pelayanan
Kesehatan
Penduduk Miskin

Program Pelayanan
Kesehatan
Penduduk Miskin

Kegiatan

2017

2018

2019

Tahun Pelaksanaan
2016

√

√

KIE

√

√

7
Pelatihan

√

8

Kerjasama LS/LP

√

7

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
√
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

√

Dinas
Kesehatan,Din
as tenaga
kerja dan
sosial

√

Dinas
Kesehatan

√

√

√

√

√

Monitoring dan Evaluasi

√

√

√

8

√

√

√

√

√

Pendistribusian kartu miskin

√

√

√

pendataan Miskin

2

Pelayanan dasar masyarakat
miskin
Sosialisasi/Penyuluhan

√

√
1

6

5

4

Pendataan Maskin

Pelaporan

√

√

3

Monitoring dan Evaluasi

√

√

Halaman 9

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

√

√

√

√

2

Pelayanan dasar masyarakat
Miskin
Sosialisasi/Penyuluhan
3

√

√

1
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Jenis Pelayanan
Dasar

2 PELAYANAN
KESEHATAN
RUJUKAN

Lampiran

No

Indikator SPM

Program

Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular

Cakupan pelayanan Program Pelayanan
gawat darurat level 1 Kesehatan
yg harus diberikan
Penduduk Miskin
sarana kesehatan
(RS) di Kota
Cakupan Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan
penyelidikan
epidemiologi <24 jam

1

3

2

1

5

4

Pengolahan dan Analisis Data

SKD-KLB

Rapat koordinasi

Bahan UGD

Pelatihan

Pelaporan

Monitoring dan Evaluasi

√

√

√

√

√

√

√

√

2016

√

√

√

√

√

√

2017

√

√

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

√

√

√

2019

√

√

√

√

√

Tahun Pelaksanaan

2

Desiminasi Informasi

√

√

√

Kegiatan

3

Penyelidikan KLB

√

√

√

√

4

√

√

√

Halaman 10

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
√
Dinas
Kesehatan
√
Dinas
Kesehatan
√
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

5

Pengelolaan dan Upaya
Pencegahan Penularan
Seminar Hasil

√

√

6

Rekomendasi dan tindak lanjut

√

7

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Jenis Pelayanan
Dasar

3 PENYELIDIKAN
EPIDEMIOLOGI
DAN
PENANGGULANGA
N KLB

Lampiran

No
Cakupan Kelurahan
Siaga Aktif

Indikator SPM
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
masyarakat

Program

Tahun Pelaksanaan

√

√

√

Dinas
Kesehatan

Kegiatan

√

√

√

2019
√

√

√

√

√

2018

Persiapan Petugas

√

√

√

√

√

Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan

2017

1

Persiapan Masyarakat

√

√

√

√

√

2016

2

Pelayanan Kesehatan Dasar

√

√

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
Dinas
Kesehatan

3

Surveilan berbasis masyarakat

√

√

√

√

4

√

√
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Jenis Pelayanan
Dasar

4 PROMOSI
KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

5

√

6

Pertemuan tindak lanjut hasil
surveilan
Pertemuan (alih pengetahuan
dan olah keterampilan)
Pertemuan Forum Masyarakat
7

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Halaman 11

apabila jenis pelayanan dan indikator SPM yang baru telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan UU

Program dan kegiatan (indikatif) tentu perlu disesuaikan kembali (pengelompokan/penambahan/pengurangan)

Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota, yang menetapkan batas waktu pencapaian pada tahun 2015.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan

741/MENKES/Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; dan

Jenis pelayanan dan indikator SPM masih mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

Catatan:




Lampiran

No
1
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√

2016

√

√

2017

√

√

√

√

√

√

Dinas PU

Dinas PU

Tahun Pelaksanaan

√

√

Kegiatan
Peningkatan kualitas
perencanaan dan
implementasi Rencana Sistem
Penyediaan Air Minum

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2015)
1

Konservasi sungai-sungai dan
daerah pengaliran sungai
(DPS)

√

Dinas PU

Dinas PU

2019

2

Konservasi waduk

√

Pembangunan Jaringan Irigasi

Dinas PU

Halaman 1

Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi yang telah
dibangun

2018

3

√

Dinas PU
PDAM

4

Peningkatan koordinasi
dengan Pemerintah Pusat
dalam rangka pembangunan
waduk untuk meningkatkan
ketersediaan air baku (Waduk
Teritip, dalam RPJMN 20152019, akan dibiayai dengan
APBN)
Program Pengembangan
1
Dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa Dan Jaringan 2
Pengairan Lainnya

Program Penyediaan dan
Pengolahan Air Baku

Program

BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Indikator SPM
Persentase tersedianya air
baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal
sehari hari.

Persentase tersedianya air
irigasi untuk pertanian
rakyat pada sistem irigasi
yang sudah ada sesuai
kewenangannya

2020

PROGRAM DAN KEGIATAN (INDIKATIF)
PENERAPAN DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA BALIKPAPAN

Jenis Pelayanan
Dasar
Penyediaan air baku
untuk kebutuhan
masyarakat

Lampiran

No
2

Persentase terhubungnya
pusat-pusat kegiatan dan
pusat produksi di kota

Program

Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Persentase tingkat kondisi Program
jalan kota baik dan sedang Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan

Indikator SPM
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Jenis Pelayanan
Dasar
Penyediaan jalan
untuk melayani
kebutuhan
masyarakat

Lampiran

√

√

2016

√

√

√

2017

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2015)

√

Dinas PU

Dinas PU

2020

√

√

Dinas PU

Dinas PU

√

√

Dinas PU

√

√

2019

Tahun Pelaksanaan

1

Penyediaan alat pengukur
(Naasra/Romdas/
Roughometer) untuk
menentukan nilai IRI

√

Kegiatan

2

Pelaksanaan survey, baik
berkala maupun rutin

2018

3

Pemeliharaan rutin dan
pemeliharaan berkala untuk
mencapai dan
mempertahankan kondisi jalan
baik dan sedang berdasarkan
nilai IRI

√

√

√

1

Pelatihan SDM aparatur yang
dapat:
a) Melakukan survei kondisi
jalan menggunakan alat
Naasra/ Romdas/
Roughometer (untuk
pengukuran
menggunakan alat)
b) Menginterpretasikan
kondisi jalan ke nilai RCI
yang selanjutnya dikonversi
ke nilai IRI (untuk
pengukuran menggunakan
metode
visual).

√

√

1

Pembangunan/
penambahan ruas jalan sesuai
dengan RTRW, yang
menghubungkan pusat-pusat
kegiatan dan pusat produksi
yang masih belum
terhubungkan dengan
jaringan jalan

Halaman 2

No
3

4

Program
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum Dan Air Limbah

Persentase penduduk yang Program Pengembangan
terlayani sistem air limbah Kinerja Pengelolaan Air
yang memadai
Minum Dan Air Limbah

Persentase penduduk
yang mendapatkan air
minum yang aman

Indikator SPM

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Jenis Pelayanan
Dasar
Penyediaan air
minum

Penyediaan sanitasi

Lampiran

√

√

2016

√

√

√

2017

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU
PDAM

Tahun Pelaksanaan

1

Penyusunan Kebijakan dan
Strategi Pengembangan SPAM
Daerah

√

√

√

√

√

Kegiatan

2

Pelaksanaan/implementasi
SPAM (penyediaan sarana dan
prasarana air minum; fasilitasi
pembinaan teknik pengolahan
air minum;
rehabilitasi/pemeliharaan
sarana dan prasarana air
minum)

√

√

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2015)

3

Pemberdayaan masyarakat
dalam pengembangan SPAM
(terutama SPAM tingkat
kelurahan)

√

√

√

2020

1

Peningkatan kualitas
perencanaan dan
implementasi Strategi Sanitasi
Kota

√

√

2019

2

Pelaksanaan Kegiatan
perencanaan detail engineering
design untuk pembangunan
air limbah setempat dan
terpusat

√

2018

3

Pelaksanaan Kegiatan
penyediaan lahan (pemilihan
lokasi dan pembebasan lahan)
untuk pembangunan air
limbah setempat dan terpusat

Dinas PU
PDAM

4

Pembangunan sarana
prasarana sistem air limbah
setempat dan terpusat

Halaman 3

No

Persentase pengoperasian
TPA

Persentase Pengangkutan
sampah

Persentase pengurangan
sampah di perkotaan

Indikator SPM

Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan

Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan

Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan

Program

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Jenis Pelayanan
Dasar

Lampiran

5

Pemberdayaan masyarakat
dalam pengelolaan air limbah
komunal

Peningkatan koordinasi
dengan Pemerintah Pusat
dalam rangka pembangunan
IPAL (dalam RPJMN 20152019, akan dibiayai dengan
APBN)

√

√

√

√

2016

√

√

√

√

2017

√

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

√

√

2019

√

√

√

√

√

DKPP

DKPP

DKPP

DKPP

Dinas PU

Tahun Pelaksanaan

6

Sosialisasi, pengembangan dan
pemantapan pengelolaan
sampah melalui penerapan
prinsip 3R

√

√

Kegiatan

1

Penyediaan fasilitas 3 R

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2015)

2

√

2020

1

Penyediaan sarana dan
prasarana pengangkutan
sampah

√

√

√

DKPP

DKPP

Dinas PU

2

√

√

√

Pelaksanaan pengangkutan
sampah

√

√

Sosialisasi pada stakeholders
yang dipandang mampu
(misalnya perusahaan besar)
untuk dapat mengangkut
sampah secara mandiri ke TPA
1

Peningkatan koordinasi
dengan Pemerintah Pusat
dalam rangka pembangunan
TPA Sanitary Landfill (dalam
RPJMN 2015-2019, akan
dibiayai dengan APBN)

√

DKPP

√

√

2

Pelaksanaan Kegiatan operasi
dan pemeliharaan TPA yang
telah ada

Halaman 4

No

Persentase luasan yang
masih tergenang di Kota

Program

Program Pengendalian
Banjir

Persentase penduduk yang Program Pembangunan
terlayani sistem jaringan
saluran drainase/gorongdrainase skala kota
gorong
sehingga tidak terjadi
genangan (lebih dari 30
cm, selama 2 jam) lebih
dari 2 kali setahun

Indikator SPM
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Jenis Pelayanan
Dasar

Lampiran

4

3

2

1

3

Pelaksanaan O dan M
prasarana dan sarana drainase

Pelaksanaan Normalisasi/
Rehabilitasi Sal. Drainase

Pembangunan prasarana
drainase

Penyediaan
lahan/pembebasan lahan
untuk pembangunan drainase

Perencanaan detail engineering
design untuk pembangunan
drainase sesuai dengan
Strategi Sanitasi Kota

Pelaksanaan Kegiatan
pemantauan hasil pengolahan
lindi, dan penanganan gas

√

√

√

√

√

√

√

2016

√

√

√

√

√

√

√

2017

√

√

√

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

√

√

√

√

2019

√

√

√

√

√

√

√

2020

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Tahun Pelaksanaan

5

Normalisasi dan rehabilitasi
sungai

√

√

Kegiatan

1

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2015)

2

Pembangunan dan
pemeliharaan bendungan
pengendali banjir serta jalan
inspeksi sungai

√

Dinas PU

Dinas PU

DKPP

3

Koordinasi dengan Pemerintah
Pusat dalam rangka
pembangunan Bendali V
Banjir Papan Lestari
Sepinggan (dalam RPJMN
2015-2019, akan dibiayai
dengan APBN)

Halaman 5

No
5

6

7

Persentase tersedianya 7
(tujuh) layanan informasi
jasa konstruksi Tingkat
Kabupaten/Kota pada
Sistem Informasi Pembina
Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Persentase permukiman
kumuh perkotaan

Persentase jumlah Izin
Mendirikan Bangunan
(IMB) yang diterbitkan

Indikator SPM

Program Pengembangan
SIPJAKI

Program Pengembangan
Perumahan

Program Pelayanan
Perizinan

Program

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Jenis Pelayanan
Dasar
Penataan bangunan
dan lingkungan

Penanganan
permukiman kumuh
perkotaan

Pengembangan
sistem informasi jasa
konstruksi

Lampiran

Kegiatan

2020

Tahun Pelaksanaan

2019

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2015)

BPMP2T

Dinas Tata
Kota dan
Perumahan

Dinas Tata
Kota dan
Perumahan

√

Dinas Tata
Kota dan
Perumahan

2018

√

√

Dinas PU

2017

√

√

√

√

2016

√

√

√

Dinas PU

√

1

Pemberian IMB sesuai dengan
SOP berdasarkan peraturan
yang berlaku berkenaan
dengan peruntukan kawasan

√

√

√

√

√

1

Peningkatan koordinasi
dengan Pemerintah Pusat
dalam rangka pengurangan
kawasan kumuh
(dalam RPJMN 2015-2019,
pengurangan kawasan kumuh
di Balikpapan, termasuk
Bontang dan Samarinda, akan
dibiayai dengan APBN)

√

√

Dinas PU

√

2

Penanganan Permukiman
Kumuh Perkotaan

√

√

√

√

1

Pengoordinasikan dan
pengumpulan data terkait 7
jenis layanan informasi jasa
konstruksi dari instansiinstansi terkait oleh
Penanggungjawab SIPJAKI
Kota

√

√

2

Pelatihan Administrator
SIPJAKI

√

3

Input data dan pemutakhiran
secara berkala oleh
Administrator SIPJAKI

Halaman 6

No
8

9

10

Program Perencanaan Tata
Ruang

Program Pelayanan
Perizinan

Program
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Indikator SPM

Izin Usaha Jasa
Konstruksi

Persentase tersedianya
layanan Izin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK) dengan
Waktu Penerbitan Paling
Lama 10 (sepuluh) Hari
Kerja setelah Persyaratan
Lengkap

Jenis Pelayanan
Dasar

Informasi penataan
ruang

1

1

2

Kegiatan
Pemberian IUJK sesuai dengan
SOP berdasarkan peraturan
yang berlaku

Penyiapan dan pembuatan
peta analog RTRW dan RDTRK

2016

√

2017

√

2018

√

2019

√

2020

Tahun Pelaksanaan

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2015)

BPMP2T

Dinas Tata
Kota dan
Perumahan

Dinas PU

Bappeda

Dinas Tata
Kota dan
Perumahan

Bappeda

Penertiban area yang
direncanakan menjadi RTH
(apabila diperlukan)

Penyediaan/pembangunan
RTH Publik sesuai dengan
RTRW

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

BLH

BLH

BLH

BLH

√

Pengelolaan RTH Publik

√

Penyiapan dan pembuatan
peta digital RTRW dan RDTRK

3

√

Dinas Tata
Kota dan
Perumahan

4

Halaman 7

Pembinaan dalam rangka
peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
RTH Publik

Persentase tersedianya
Program Pengelolaan
1
luasan RTH publik sebesar Ruang Terbuka Hijau (RTH)
20% dari luas wilayah
kota/kawasan perkotaan
2

Persentase tersedianya
informasi mengenai
rencana tata ruang (RTR)
wilayah Kota berserta
rencana rincinya melalui
peta analog dan peta
digital

Penyediaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Publik

Lampiran

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Halaman 8

apabila jenis pelayanan dan indikator SPM yang baru telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan UU

Program dan kegiatan (indikatif) tentu perlu disesuaikan kembali (pengelompokan/penambahan/pengurangan)

menetapkan batas waktu pencapaian pada tahun 2019.

01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang

Jenis pelayanan dan indikator SPM masih mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

Catatan:




Lampiran
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No

Jenis Pelayanan Dasar

Indikator SPM

1

Kegiatan

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
Program

Cakupan
Program
Ketersediaan Rumah Pengembangan
Layak Huni
Perumahan

2

3

4

Peningkatan kerjasama dan
kemitraan dg instansi lain seperti
BPS Kota, koperasi, pengembang
dan perbankan
Koordinasi dengan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi
dalam penyediaan hunian vertikal,
baik Rusunawa maupun
Rusunami (dalam RPJMN 20152019, akan dibiayai dengan APBN)
Pelatihan kepada para aparatur yg
menangani perumahan khususnya
mengenai skim dan mekanisme
bantuan pembiayaan perumahan
bagi masyarakat
Sosialisasi kepada masyarakat
maupun stakeholders terkait dg
skim & mekanisme bantuan
pembiayaan perumahan bagi
masyarakat

2016

√

2017

√

2018

√

2019

Tahun Pelaksanaan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dinas
Tata Kota
dan
Perumahan

Halaman 1

Dinas
Tata Kota
dan
Perumahan

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
√
Dinas
Tata Kota
dan
Perumahan
Dinas
Tata Kota
dan
Perumahan

PROGRAM DAN KEGIATAN (INDIKATIF)
PENERAPAN DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA BALIKPAPAN

1

Rumah Layak Huni Dan
Terjangkau

Lampiran

No

Indikator SPM

Program

9

8

7

6

5

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Jenis Pelayanan Dasar

Lampiran

Kegiatan

2016

√

Pengumpulan, pengolahan, dan
√
analisa data khususnya data harga
rumah layak huni dan besaran
penghasilan rumah tangga
(khususnya rumah tangga yg
masuk kategori berpenghasilan
rendah). Pengumpulan data dapat
dilakukan melalui kegiatan survei
lapangan atau dapat diperoleh dari
kantor statistik, , pengembang dll.
Pemberian fasilitasi rumah layak
huni dan terjangkau kepada
masyarakat berpenghasilan rendah
untuk menghuni rumah, baik
√
untuk dimiliki maupun cara lain
sesuai peraturan perundanganundangan
Monitoring dan supervisi
√
pelaksanaan fasilitasi kepada
masyarakat minimal 2 kali dalam
satu tahun anggaran
Evaluasi kegiatan minimal 2 kali
√
dalam satu tahun anggaran

Pelaporan minimal 2 laporan
dalam satu tahun anggaran

2017

√

2018

√

2019

Tahun Pelaksanaan

√

√

√

√

√

√

√

Dinas
Tata Kota
dan
Perumahan

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
√
Dinas
Tata Kota
dan
Perumahan

√

√

√

√

√

√

√

√

Dinas
Tata Kota
dan
Perumahan
Dinas
Tata Kota
dan
Perumahan
Dinas
Tata Kota
dan
Perumahan

Halaman 2

No

Indikator SPM
Cakupan Layanan
Rumah Layak Huni
Yang Terjangkau

Program
Program
Pengembangan
Perumahan

2

Kegiatan

3 Pembentukan pusat informasi
bidang perumahan utk
memudahkan masyarakat dalam
mendapatkan informasi
pembangunan rumah layak huni
dan terjangkau
Perizinan pembangunan bidang
perumahan

5 Pengawasan, pengendalian,
koordinasi serta sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan dan
pelaporan penyelenggaraan
pelayanan bidang perumahan
rakyat utk rumah layak huni dan
terjangkau

4

Pendataan dan pemutahiran data
harga rumah layak huni secara
berkala

1 Sosialisasi dan bantuan teknis
kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya untuk
penyelenggaraan pelayanan bidang
rumah rakyat melalui pelatihan,
bimbingan teknis dan
pendampingan
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Jenis Pelayanan Dasar

Lampiran

2016

√

2017

√

2018

√

2019

Tahun Pelaksanaan

√

√

Dinas
Tata Kota
dan
Perumahan
Dinas
Tata Kota
dan
Perumahan

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
√
Dinas
Tata Kota
dan
Perumahan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

BPMP2T
Dinas
Tata Kota
dan
Perumahan
Dinas
Tata Kota
dan
Perumahan

Halaman 3

No

Jenis Pelayanan Dasar

Program

Cakupan lingkungan Program
yang sehat dan aman Lingkungan Sehat
yang didukung
Perumahan
prasarana, sarana
dan utilitas umum
(PSU)

Indikator SPM

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

2

Lingkungan Yang Sehat
Dan Aman Yang
Didukung Dengan
Prasarana, Sarana Dan
Utilitas Umum (Psu)

Lampiran

Kegiatan
1 Sosialisasi dan bantuan teknis
kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya untuk
penyelenggaraan pelayanan bidang
rumah rakyat melalui pelatihan,
bimbingan teknis dan
pendampingan
2

Penyuluhan dan pengawasan
kualitas lingkungan sehat
perumahan
3 Pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan yang
berkenaan dengan
penyelenggaraan keserasian
kawasan dan lingkungan hunian
berimbang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
4 Fasilitasi pembangunan prasarana
dan sarana dasar pemukiman
berbasis masyarakat

2017

2018

2019

Tahun Pelaksanaan

2016

√

√

√

√

√

√

√

√

Dinas
Tata Kota
dan
Perumahan
Dinas
Tata Kota
dan
Perumahan

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2020
2015)
√
Dinas
Tata Kota
dan
Perumahan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dinas
Tata Kota
dan
Perumahan

Halaman 4

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Halaman 5

apabila jenis pelayanan dan indikator SPM yang baru telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan UU

Program dan kegiatan (indikatif) tentu perlu disesuaikan kembali (pengelompokan/penambahan/pengurangan)

2025.

Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang menetapkan batas waktu pencapaian pada tahun

Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010

Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah

Jenis pelayanan dan indikator SPM masih mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik

Catatan:




Lampiran

No
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Indikator SPM
Program
peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

Program

1 Pelaksanaan tindakan
preventive (penangkalan) yaitu
meliputi:
a. Menerima laporan terkait
dengan pelanggaran dari
masyarakat
b. Menerima masukan dan
laporan dari kegiatan
patrol
c. Melakukan pencatatan
laporan
d. Melakukan koordinasi dg
satuan kerja perangkat
daerah penginisiasi perda
dan/atau peraturan
kepala daerah dan/atau
peraturan kepala daerah

Kegiatan

√

√

√

2016

√

√

√

√

2017

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

2019

√

√

√

√

2020

SKPD
Pelaksana

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Halaman 1

√

Tahun Pelaksanaan

BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PROGRAM DAN KEGIATAN (INDIKATIF)
PENERAPAN DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA BALIKPAPAN

Jenis Pelayanan Dasar

1. Pemeliharaan Ketertiban
Cakupan
Umum, Ketentraman
Penegakan
Masyarakat dan
Peraturan Daerah
Perlindungan Masyarakat dan Peraturan
Kepala Daerah

Lampiran

No

Indikator SPM

Program

Kegiatan
e. Melakukan pengarahan
agar masyarakat & badan
hukum mematuhi
perdadan/atau perkada
bersama dg satuan kerja
perangkat daerah lainnya
f. Melakukan pembinaan
dan/atau sosialisasi
kepada para pelanggar
perda dan/atau perkada
bersama dg satuan kerja
perangkat daerah lainnya
2 Pelaksanaan penindakan
preventif non yustisial yaitu
meliputi:
a. Penindakan terhadap para
pelanggar perda/perkada,
terlebih dahulu
menandatangani surat
pernyataan bersedia &
sanggup mentaati &
mematuhi serta melaks.
ketentuan dlm waktu 15
hari,sejak
penandatanganan surat
pernyataan
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Jenis Pelayanan Dasar

Lampiran

2017

2018

2019

2020

Tahun Pelaksanaan
2016

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

SKPD
Pelaksana

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Halaman 2

No

Indikator SPM

Program

Kegiatan

 Surat teguran ketiga, dg
tenggang waktu 3 hari
c. Utk daerah yg telah
memiliki Penyidik PNS,
maka langkah kegiatan
hingga penindakan
preventif non yustisial tsb
dianggap telah selesai
melakukan
penegakanperda dan/atau
perkada
3 Untuk daerah yangg telah
memiliki penyidik PNS, maka
langkah kegiatan yg
dilakukan adalah Satuan
Polisi Pamong Praja
menyerahkan berkas dan
melaporkan kepada penyidik
PNS utk melakukan tindakan
yustisial bagi pelanggaran
pidana
1) Penyelidikan
2) Penyidikan

b. Apabila tidak
melaksanakan dan/atau
mengingkari syarat
pernyataannya, maka:
 Surat teguran pertama, dg
tenggang waktu 7 hari
 Surat teguran kedua, dg
tenggang waktu 3 hari
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Jenis Pelayanan Dasar

Lampiran

2018

2019

2020

Tahun Pelaksanaan

2017

√

2016

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

SKPD
Pelaksana

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP
Satpol PP

Halaman 3

No

Indikator SPM

Program

3.

2.

1.

3)
4)
5)

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Jenis Pelayanan Dasar

Lampiran

Kegiatan
Pemeriksaan
Pemanggilan
Pelaksanaan operasi
penegakan perda Dalam
pelaksanaan operasi
penegakan perda dibentuk
tim terpadu yg terdiri dari
satuan polisi pamong
praja, satuan kerja
perangkat daerah
penginisiasi Perda dg
dibantu aparat penegak
hukum dapat melakukan:
Sidang di tempat terhadap
para pelanggar perda
Pemberkasan terhdp para
pelanggar perda utk
selanjutnya diserahkan
kepada kejaksaan
Koordinasi dg kejaksaan,
pengadilan dan kepolisian
(Koordinasi
PengawasPenyidik PNS)
guna penjadwalan utk
melaksanakan
persidangan terhdp
parapelanggar perda di
tempat dan / atau di
kantor satuan polisi
pamong praja

2017

2018

2019

2020

Tahun Pelaksanaan
2016

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

SKPD
Pelaksana

Satpol PP
Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Halaman 4

No

Indikator SPM
Cakupan patroli
siaga ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat

Cakupan rasio
petugas Linmas

Program
Program
peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

Program
peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

1

2

3

4

5
1
2

3

Kegiatan
Pemetaan lokasi yg dianggap
penting utk pelaksanaan
patroli guna mengetahui
lokasi yg dianggap rawan
ketertiban umum &
ketentraman masyarakat,
antar batas wilayah dan
tempat keramaian/hiburan
Penghimpunan dan
pengaturan jumlah kelompok
patroli yg dibutuhkan
Pengaturan jadual masingmasing kelompok patroli di
setiap kecamatan
Koordinasi dan melakukan
interaksi secara langsung
pada saat patroli
Pembuatan laporan setelah
selesai patroli
Inventarisasi jumlah Linmas
di tingkat RT
Analisis jumlah satuan
Linmas yg dibutuhkan di
tingkat RT
Sosialisasi tentang pentingnya
kebutuhan satuan Linmas di
setiap RT kepada Lurah dan
Kepala RW

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Jenis Pelayanan Dasar

Lampiran

2018

2019

2020

Tahun Pelaksanaan

2017

√

2016

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

SKPD
Pelaksana

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Halaman 5

No

Indikator SPM

Program

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Jenis Pelayanan Dasar

Kegiatan
4 Sosialisasi peran dan fungsi
Linmas kepada Camat, Lurah,
Tokoh Masyarakat dan LSM
5 Pembinaan secara berkala
terhadap satuan Linmas yang
telah terbentuk pada tingkat
kelurahan dan/atau
kecamatan

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2016
√

√

√

√

2018

√

2019

Tahun Pelaksanaan

2017

√

Satpol PP

SKPD
Pelaksana

√

Satpol PP

2020

√

Halaman 6

apabila jenis pelayanan dan indikator SPM yang baru telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan UU

Program dan kegiatan (indikatif) tentu perlu disesuaikan kembali (pengelompokan/penambahan/pengurangan)

2025.

Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang menetapkan batas waktu pencapaian pada tahun

Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010

Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah

Jenis pelayanan dan indikator SPM masih mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik

Catatan:




Lampiran

No
1

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Indikator SPM
Persentase (%) PMKS
dalam 1 (satu) tahun
yang memperoleh
bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan
dasar

Program

2017

Disnakersos

Tahun Pelaksanaan
2016

√

Disnakersos

Kegiatan

√

√

Disnakersos

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2015)

√

√

Disnakersos

3

4

2019

√

√

Disnakersos

2018

√

√

2

√

1

BIDANG SOSIAL

Program
Pengembangan
Sistem Informasi
PMKS dan PPKS

Pelatihan pengoperasian
sistem informasi
Pendataan PMKS dan PPKS

Pembangunan sistem
informasi
Pengembangan sistem
informasi sesuai kemajuan
teknologi
Koordinasi dan Konsolidasi
integrasi PMKS dengan data
base kependudukan
berbasis NIK (sinkronisasi,
verifikasi dan validasi)
Note: Inisasi sudah
dilakukan oleh Kementerian
Sosial bekerjasama dengan
Kementerian Dalam Negeri

5

Disnakersos

√

Halaman 1

√

√

√

Input dan Up date data base

√

6

2020

PROGRAM DAN KEGIATAN (INDIKATIF)
PENERAPAN DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA BALIKPAPAN

Jenis Pelayanan
Dasar
Pelaksanaan
program/kegiatan
bidang sosial
a. pemberian
bantuan sosial
bagi Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial skala kota

Lampiran

No

Indikator SPM

Program

7

6

5

4

3

2

1

2

1

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Jenis Pelayanan
Dasar
Program
Pemberdayaan
Fakir Miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Lainnya
b. Pelaksanaan
Persentase (%) PMKS
Program
kegiatan
skala kota yang
Pemberdayaan
pemberdayaan
menerima program
Fakir Miskin,
sosial skala kota. pemberdayaan sosial
Komunitas Adat
melalui Kelompok
Terpencil (KAT)
Usaha Bersama (KUBE) dan Penyandang
atau kelompok sosial
Masalah
ekonomi sejenis lainnya Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Lainnya

Lampiran

Kegiatan

Pemberian bantuan sosial
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial skala
Kota
Monitoring, evaluasi dan
penyusunan laporan

Pemetaan kebutuhan dan
penentuan prioritas sasaran
Koordinasi rutin/berkala
dengan Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat
Pelatihan keterampilan dan
pendampingan bagi fakir
miskin/KK miskin
Pemberian stimulan modal
usaha, peralatan usaha dan
tempat usaha bagi fakir
miskin/KK miskin
Fasilitasi peningkatan akses
pemasaran hasil usaha
Peningkatan kerjasama
dengan dunia usaha dalam
pemberdayaan sosial melalui
penggalangan dan
pendayagunaan CSR
Monitoring, evaluasi dan
penyusunan laporan

√

√

2016

√

√

√

2017

√

√

√

√

2018

√

√

√

√

2019

√

√

√

√

2020

Disnakersos

Disnakersos

Disnakersos

Tahun Pelaksanaan

√

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2015)

√

√

Disnakersos

Disnakersos

Disnakersos

√

√

Disnakersos

√

√

√

√

√

√

√

√

Disnakersos

√

√

√

√

√

√

√

Halaman 2

No
2

3

Indikator SPM
Persentase (%) panti
sosial skala kota dalam
1 (satu) tahun yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial.

Program
Program
Pembinaan Panti
Asuhan/Panti
Jompo

Program
Pembinaan Panti
Asuhan/Panti
Jompo

Program
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial

3

2

1

3

2

1

5

4

3

2

1

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Jenis Pelayanan
Dasar
Penyediaan sarana
dan prasarana
sosial
a. Penyediaan
sarana
prasarana panti
sosial skala Kota

Persentase (%) korban
bencana dalam 1 (satu)
tahun yang menerima
bantuan sosial selama
masa tanggap darurat

b. Penyediaan
Persentase (%) wahana
sarana
kesejahteraan sosial
prasarana
berbasis masyarakat
pelayanan luar (WKBSM) yang
panti skala Kota menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial.
Penanggulangan
korban bencana
a. Bantuan sosial
bagi korban
bencana skala
Kota

Lampiran

Kegiatan

Studi kelayakan
pembangunan panti sosial
Kota
Pemberian bantuan
pembangunan sarana dan
prasarana panti sosial yang
dikelola masyarakat
Fasilitasi pelatihan bagi
penghuni panti
Fasilitasi peningkatan
keterampilan tenaga
pelatihan dan pendidik
Monitoring, evaluasi dan
penyusunan laporan
Koordinasi rutin dan berkala
dengan pengurus WKBSM
Pendampingan, pemberian
bantuan dan pembinaan
pada WKBSM
Monitoring, evaluasi dan
penyusunan laporan
Koordinasi dengan instansi
terkait
Pemberian bantuan sosial
bagi korban bencana skala
kota
Evaluasi dan penyusunan
laporan

2016

√

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2015)

Disnakersos

2020

√

Disnakersos

2019

√

√

2018

Tahun Pelaksanaan

2017

√

√

Disnakersos

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Disnakersos
BPBD
Disnakersos
BPBD

Disnakersos

Disnakersos

Disnakersos

Disnakersos

Disnakersos

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Disnakersos
BPBD

√

Halaman 3

No

4

Indikator SPM

Program
Program
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial

Koordinasi dengan instansi
terkait

√

√

2016

√

√

2017

√

√

2018

√

√

2019

√

√

2020

Tahun Pelaksanaan

1

Evakuasi korban bencana
skala kota

Kegiatan

2

SKPD
Pelaksana
(Eksisting
2015)

Disnakersos
BPBD
Disnakersos
BPBD
Disnakersos
BPBD

Disnakersos

√

√

√

√

Disnakersos

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Disnakersos

Disnakersos

Disnakersos

√

√

√

√

√

Evaluasi dan penyusunan
laporan

Program
1
Pembinaan Para
Penyandang Cacat 2
dan Trauma
3

4

Pendidikan dan pelatihan
bagi penyandang cacat
Pendayagunaan para
penyandang cacat
Penyediaan/pembangun-an
sarana dan prasarana
perawatan para penyandang
cacat mental
Pemberian jaminan sosial
bagi Lansia tidak potensial
Monitoring, evaluasi dan
penyusunan laporan

3

Kajian Implementasi Otonomi Daerah di Kota Balikpapan

Jenis Pelayanan
Dasar
b. Evakuasi
Persentase (%) korban
korban bencana bencana skala kota
skala Kota
yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap
darurat lengkap dalam
1 (satu) tahun
Persentase (%)
penyandang cacat fisik
dan mental, serta lanjut
usia tidak potensial
yang telah menerima
jaminan Sosial dalam 1
(satu) tahun

Pelaksanaan dan
pengembangan
jaminan sosial bagi
penyandang cacat
fisik dan mental,
serta lanjut usia
tidak potensial
a. Penyelenggaraan
jaminan sosial
skala Kota

5

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Halaman 4

apabila jenis pelayanan dan indikator SPM yang baru telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan UU

Program dan kegiatan (indikatif) tentu perlu disesuaikan kembali (pengelompokan/penambahan/pengurangan)

Kabupaten/Kota, yang menetapkan batas waktu pencapaian pada tahun 2015.

129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah

Catatan:
 Jenis pelayanan dan indikator SPM masih mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor



Lampiran

