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Pelayanan publik,
apa dan mengapa?
Setiap detik hiruk pikuk manusia selalu terhubung dengan
pelayanan publik, benarkah?
Sejak Anda melangkahkan kaki di depan pintu rumah, Anda
akan terhubung dengan urusan pelayanan publik. Bahkan dalam
beberapa kegiatan, ketika berada di rumah pun Anda juga tetap
berhubungan dengan pelayanan publik. Singkatnya, setiap detik
kehidupan kita berhubungan dengan pelayanan publik.
Di rumah, kita membutuhkan aliran listrik, air bersih, dan rumah
dengan lingkungan yang aman. Itu semua merupakan bagian dari
pelayanan publik. Keluar dari rumah, langsung berhubungan dengan
jalan kampung atau jalan raya. Jalan adalah salah satu bentuk
pelayanan publik. Belum lagi ketika Anda harus berangkat kerja
dengan kendaraan umum, angkutan umum merupakan salah satu
perwujudan pelayanan publik yang paling nyata. Jika anda
menggunakan kendaraan pribadi, jalanan yang Anda gunakan
merupakan bentuk pelayanan publik juga.
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Apa itu pelayanan publik?
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Singkatnya, sejak dilahirkan hingga saat dipanggil oleh Sang
Khalik, Anda selalu berhubungan dengan pelayanan publik. Bahkan
setelah meninggal duniapun, seseorang mungkin masih
berhubungan dengan pelayanan publik. Setidaknya, jenazah orang
yang meninggal dunia masih harus dirawat dan dikelola oleh Dinas
Pemakaman yang merupakan bagian dari pelayanan publik.
Ternyata pelayanan publik cukup luas juga ya? Seluas apakah
ruang lingkupnya?
Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang
publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi: pendidikan,
pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan
informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi,
perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor
lain yang terkait.

Nah, siapa yang mengatur
agar setiap warga negara bisa
mendapatkan pelayanan publik?
Jawabnya sederhana: negara. Salah satu alat untuk
mengaturnya adalah UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik. Peraturan perundangan ini yang digunakan untuk mengatur
penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.
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Apa yang dijamin oleh UU
No. 25 Tahun 2009?
Pelayanan publik yang
adil dan berkualitas
Wah..ternyata sistem perundangan ini cukup hebat juga. Trus,
apa yang dimaksud dengan pelayanan publik yang adil dan
berkualitas? Sudahkah bisa dicapai, atau masih impian jangka
panjang?
Pelayanan publik yang adil dan berkualitas adalah impian/citacita yang diharapkan oleh seluruh pihak terutama dalam konteks
penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh
UU PP.

Adil artinya bahwa setiap warga/kelompok masyarakat tanpa
melihat perbedaan suku, agama, ras, dan strata sosialnya dapat
mengakses pelayanan publik sesuai dengan kebutuhannya. Adil juga
berarti dapat dinikmati oleh semua orang.
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Sedangkan berkualitas berarti bahwa pelayanan publik yang
dapat dinikmati oleh setiap warga masyarakat memiliki kualitas yang
memadai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik yang adil dan
berkualitas? Mengapa tidak?
Pelayanan publik adalah hak semua warga negara. Sekilas
kalimat tersebut hanyalah sebuah impian belaka. Apalagi jika melihat
berbagai kisah pelayanan publik di Indonesia, bukanlah sebuah
kisah yang menggembirakan. Kumpulan cerita tersebut lebih layak
disebut sebagai kisah sedih yang dirasakan oleh hampir sebagian
besar warga negara Indonesia.
Lahirnya Undang Undang No. 25 Tahun 2009 merupakan
harapan baru yang muncul dalam usaha pembenahan pelayanan
publik. Undang Undang tersebut menjadi langkah pertama dalam
memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk
menikmati pelayanan publik.
Tak terhenti dalam memberikan jaminan terhadap pemenuhan
hak dasar dalam pelayanan publik, Undang-undang Pelayanan
Publik juga memberikan jaminan terhadap partisipasi masyarakat
dalam setiap langkah penyelenggaraan pelayanan publik mulai dari
perencanaan hingga pengaduan.
Namun, berbagai cara tersebut akan terhenti apabila tidak ada
partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan
publik.

Merencanakan pelayanan publik
yang adil dan berkualitas
Tentunya Anda sudah tahu bahwa pelayanan publik adalah hak
sebagai warga negara Indonesia. Pertanyaannya kemudian,
bagaimana mewujudkannya?
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Pelayanan publik yang adil dan berkualitas harus dimulai sejak
perencanaannya. Bahkan hal tersebut sudah diatur dalam UU No.
25 Tahun 2009.
Penyedia pelayanan publik adalah pemerintah namun dalam
merencanakan pelayanan publik, UU telah mengatur bahwa
penerima layanan yaitu masyarakat, sudah dilibatkan sejak
perencanaan. Dalam merencanakan pelayanan publik harus
mempertimbangkan beberapa hal: 1) keterjangkauan, 2) kualitas
layanan, 3) respon penyedia layanan 4) kebutuhan masyarakat.
Salah satu hasil dari perencanaan adalah lahirnya standar
pelayanan yang disusun secara partisipatif, karena UU Pelayanan
Publik menjamin adanya mekanisme standar pelayanan yang
partisipatif. Melalui mekanisme inilah masyarakat bisa berpartisipasi
dalam pelayanan publik.

Siapa saja yang
menyelenggarakan
pelayanan publik?
Dalam bahasa perundangannya, penyelenggara pelayanan
publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi,
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang
untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang
dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Wuih..Pelayanan publik ternyata sangat luas dan melibatkan
banyak pihak!
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Apa itu standar pelayanan?
Sederhananya, standar pelayanan adalah tolok ukur yang dibuat
bersama antara penyelenggara dengan calon penerima mengenai
aspek-aspek dalam pelayanan publik. Berdasar tolok ukur tersebut,
penyelenggara pelayanan publik akan menjalankan kegiatan
pelayanan publik.
Sedangkan definisi dalam undang-undangnya tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan
acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang
berkualitas, cepat mudah, terjangkau, dan terukur.
Agaknya standar pelayanan bisa menjawab kebutuhan akan
pentingnya tolok ukur dalam pelayanan publik yang selama ini tidak
ada, karena selama ini tidak ada kepastian dalam penyelenggaraan
pelayanan publik di Indonesia. “Masih untung mendapatkan
pelayanan kesehatan,” demikian ungkap beberapa warga
masyarakat yang merasa masih beruntung bisa mendapatkan
pelayanan publik.
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Pertanyaannya kemudian,
apakah standar pelayanan bisa
menjamin pemenuhan hak atas
pelayanan publik dan akses
pelayanan publik bagi seluruh
elemen masyarakat?
Apabila standar pelayanan publik dilaksanakan dengan benar,
bisa betul-betul menjamin pemenuhan hak pelayanan publik bahkan
bagi kelompok yang paling miskin sekalipun. Jaminan pemenuhan
hak pelayanan publik akan tersedia asalkan ada: (1) Komitmen
penyelenggara, dan (2) Masyarakat aktif dalam melakukan
pengawasan.

Sehebat itukah standar
pelayanan? Apa saja yang
ditentukan melalui standar
pelayanan?
Standar pelayanan secara sederhana merupakan negosiasi dan
kompromi antara penyelenggara dengan calon penerima mengenai
aspek-aspek dalam pelayanan publik seperti proses, waktu, dan
biaya. Selain itu, dalam UU masih diatur beberapa aspek lainnya,
tetapi tiga hal tersebut merupakan aspek yang utama.
Proses perumusan standar pelayanan wajib melibatkan seluruh
elemen masyarakat calon penerima pelayanan publik. Perwakilan
masyarakat yang dipilih haruslah bisa mewakili seluruh elemen
masyarakat, termasuk kelompok miskin dan penyandang cacat. Hal
tersebut penting untuk menjamin hak-hak mereka agar dilindungi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
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Yang lebih hebat lagi, mereka berhak mengeluarkan pendapat
dan bernegosiasi dengan pemberi layanan mengenai proses, waktu
dan biaya pelayanan publik yang akan mereka terima. Harapannya
dengan mekanisme tersebut, suara kelompok masyarakat marginal
lebih didengar dan pengaturan pelayanan publik dapat lebih
berpihak kepada mereka.
Pastinya dengan mekanisme partisipatif tersebut, diharapkan
bisa menjadi salah satu solusi pemenuhan hak pelayanan publik.

Bagaimana prosesnya?
Prosesnya sederhana. Penyelenggara membentuk sebuah tim
kecil yang beranggotakan para pemangku kepentingan (stakeholder)
pelayanan publik yang dijalankannya, termasuk kelompok rentan
dan kaum marginal.
Kemudian tim kecil tersebut akan mengumpulkan kelompok
masyarakat yang lebih luas untuk mendiskusikan standar pelayanan
publik yang nantinya akan dijadikan panduan dalam pelayanan
publik.
Perwakilan tokoh masyarakat dalam jumlah yang lebih besar
tersebut akan menegosiasikan dan menyepakati hal-hal mendasar
dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti proses, waktu,
dan biaya serta berbagai hal lainnya.
Dalam diskusi tersebut, masyarakat berhak memberikan
tawaran atas biaya layanan, waktu ataupun proses pelayanan publik
yang akan dijalankan.
Harapannya, hasil dari
proses tawar-menawar
tersebut dapat membuat
masyarakat mendapatkan
pelayanan publik sesuai
dengan kemampuan dan
kapasitas mereka.
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Kalau sudah terdapat
standar pelayanan
terus bagaimana?
Setelah semua kesepakatan disetujui oleh penyelenggara dan
calon penerima layanan, penyelenggara wajib memuat hasil
kesepakatan tersebut menjadi maklumat layanan. Maklumat
tersebut haruslah dipajang di tempat yang dapat dilihat oleh semua
penerima layanan. Maklumat layanan juga berfungsi untuk menjadi
panduan bagi pemberi layanan dalam menyelenggarakan pelayanan
publik mereka.
Standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan sangatlah
sederhana bukan? Kunci utamanya adalah keterlibatan masyarakat
secara penuh dalam proses pembuatan standar pelayanan publik.
Tanpa keterlibatan masyarakat, proses pembuatan standar
pelayanan tidak akan mampu menjadi mekanisme untuk menjamin
pemenuhan hak warga atas pelayanan publik.

Menyelenggarakan
pelayanan publik yang
adil dan berkualitas
Pastinya semua orang bermimpi untuk mendapatkan pelayanan
publik yang mudah, terjangkau, dan berkualitas. Sejak disahkannya
UU Pelayanan Publik, mimpi tersebut pelan namun pasti memiliki
harapan untuk dapat diwujudkan. Setidaknya dengan disahkannya
UU tersebut, berarti bahwa negara telah menjamin pelayanan publik
yang adil dan berkualitas bagi masyarakat.
Langkah selanjutnya adalah menjamin bahwa janji-janji yang
dibuat secara partisipatif dalam maklumat layanan benar-benar
dilaksanakan.
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Selain jaminan partisipasi yang mendapatkan perhatian lebih
dari UU Pelayanan Publik, UU ini juga menjamin adanya pelayanan
khusus bagi kelompok rentan. Sebuah terobosan yang luar biasa
bukan?

Apa itu pelayanan khusus?
Dan siapa saja yang wajib
untuk menyelenggarakannya?
Sederhananya, pelayanan khusus adalah pelayanan publik yang
diberikan kepada masyarakat tertentu yang merupakan kelompok
rentan, antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anakanak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
Nah..untuk mendapatkan pelayanan tersebut, masyarakat yang
memiliki kebutuhan khusus tidak diwajibkan untuk memberikan biaya
lebih. Artinya, penyelenggara harus menyediakan pelayanan khusus
secara gratis kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.
Lebih hebatnya lagi, semua penyelenggara pelayanan wajib
menyediakan pelayanan khusus tersebut. Lagi-lagi terdapat sanksi
bagi penyelenggara pelayanan yang tidak
menyediakan pelayanan khusus.
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Pertanyaan mendasar lainnya, ketika semua sistem tersebut
telah disiapkan dengan baik, bagaimana dengan pelaksanaannya?
Tentunya harus tersedia mekanisme untuk menjamin pelayanan
publik agar bisa berjalan sesuai dengan perencanaan dan peraturan
yang sudah tersedia.
Setidaknya ada beberapa mekanisme yang diberikan UU
Pelayanan Publik yang menjamin agar pelayanan publik bisa berjalan
dengan baik. Mekanisme tersebut antara lain mekanisme
pengawasan, mekanisme penanganan keluhan dan mekanisme
penyelesaian sengketa. Ketiga mekanisme tersebut memungkinkan
terlaksananya pelayanan publik yang adil dan berkualitas.

Siapa yang berhak mengawasi
jalannya pelayanan publik?
Jawabnya sederhana: semua orang, siapapun, kapanpun, dan
di manapun. Secara lebih spesifik, pengawas dalam pelayanan
publik terbagi menjadi beberapa metode. Pengawasan pelayanan
publik dilakukan oleh pengawas internal dari penyelenggara
pelayanan publik, dan bisa juga dilakukan oleh pengawas eksternal
yang tidak berasal dari penyelenggara pelayanan publik.
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Nah..pengawas eksternal terbagi menjadi beberapa aktor, mulai
dari masyarakat hingga lembaga negara. Secara terinci, berikut
adalah aktor dan cara masing-masing dalam melakukan
pengawasan pelayanan publik:
a.

Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau
pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik

b.

Pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

c.

Pengawasan oleh DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/
Kota

Aktor-aktor tersebut melakukan pengawasan pelayanan publik
pada tingkatan dan peran-peran yang berbeda. Misalnya,
masyarakat melakukan pengawasan di tingkat unit layanan.
Sementara Ombudsman melakukan pengawasan dengan menerima
pengaduan dari masyarakat, atau DPR/D dengan perannya sebagai
pengawas kinerja eksekutif di berbagai tingkatan mulai dari tingkat
kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional.
Namun semua pengawasan tersebut berujung pada satu hal,
pengawasan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. Dalam bahasa yang lebih sederhana, pengaduan masyarakat
dalam pelayanan publik.
Masyarakat dapat mengadukan keluhan terkait pelayanan publik
kepada Ombudsman
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Nah..bagaimana pengaduan
masyarakat bisa dilaksanakan?
Mengadu kepada siapakah
masyarakat yang menjadi
korban?
Pada tahap pertama, masyarakat bisa mengadu kepada
penyelenggara pelayanan publik yang bersangkutan. UU Pelayanan
Publik mengatur secara detil ketentuan pengaduan Pelayanan Publik
oleh penyelenggara layanan.
Berikut kutipan dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang pengaduan
terhadap pelayanan publik.
a. Pengaduan dapat diajukan oleh setiap orang yang dirugikan
atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya.
b. Pengaduan harus sudah dilakukan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan.
c. Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat:
1. Nama dan alamat lengkap
2. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immaterial
yang diderita
3. Permintaan penyelesaian yang diajukan
4. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.
d. Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat
dirahasiakan.
e. Pengaduan dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai
pendukung pengaduannya.
f. Penyelenggara dan/atau Ombudsman wajib memberikan
tanda terima pengaduan
g. Penyelenggara dan/atau Ombudsman wajib menanggapi
pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari
sejak pengaduan diterima.
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Apabila korban tidak terpuaskan terhadap jawaban dari
pengaduan internal, maka dapat mengadukan permasalahannya
kepada Ombudsman. Kemudian Ombudsman akan menyelesaikan
proses pengaduan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan
Ombudsman.
Dalam keadaan tertentu, korban bisa langsung mengadukan
permasalahannya kepada Ombudsman.

Ombudsman itu apa?
Apa bedanya dengan KPK
untuk tempat mengadukan
korupsi?
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai
kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Bedanya dengan KPK, Ombudsman menangani permasalahan
yang berhubungan dengan kualitas penyelenggaraan pelayanan
publik baik yang diselenggarakan oleh negara (diatur oleh Undang
Undang Ombudsman Republik Indonesia) ataupun oleh sektor
swasta (diatur oleh Undang Undang Pelayanan Publik).

Apa manfaatnya Ombudsman?
Ombudsman merupakan lembaga yang bisa menjamin dan
melindungi hak-hak masyarakat yang dilanggar oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Seperti apa contohnya?
Contohnya bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, karena
Anda tidak mampu, putra-putri Anda ditolak untuk masuk ke sekolah
negeri. Contoh lain, misalnya ketika Anda sakit dan tidak memiliki
biaya. Karena dianggap tidak sanggup memberikan jaminan
pembayaran, Anda tidak dirawat dengan semestinya di rumah sakit.
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Apabila terjadi hal-hal tersebut di atas, Anda boleh melaporkan
hal tersebut kepada Ombudsman baik di tingkat nasional ataupun
perwakilannya di tingkat daerah.

Apa yang didapat
dengan mengadu?
Hak-hak pelayanan publik yang sebelumnya tidak dipenuhi oleh
penyelenggara akan dipenuhi oleh penyelenggara. Apabila terdapat
kerugian materiil, maka korban akan mendapatkan ganti rugi sesuai
dengan kerugian yang diterimanya.
Bukankah penyelenggara layanan tidak selalu menerima
pengaduan masyarakat? Bahkan seringkali penyelenggara layanan
membela diri dan si korban akan terus menjadi korban. Jika hal
tersebut terjadi, apa yang harus dilakukan?
Tentunya permasalahan tersebut akan menjadi sengketa
pelayanan publik.
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Pertanyaan lebih lanjut, siapakah yang bisa menyelesaikan
sengketa pelayanan publik dan apa mekanismenya?
Dalam UU Pelayanan Publik, telah ditunjuk salah satu lembaga
negara yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa
pelayanan publik.
Lembaga tersebut adalah Ombudsman Republik Indonesia.
Mereka memiliki wewenang untuk melakukan ajudikasi dan mediasi.

Wewenang apakah itu?
Apa gunanya bagi korban?
Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan
publik antara para pihak yang diputus oleh Ombudsman. Sedangkan
mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antara para
pihak melalui bantuan, baik oleh Ombudsman sendiri maupun
melalui mediator yang dibentuk oleh Ombudsman.
Korban pelayanan publik dapat memanfaatkan mekanisme
tersebut untuk mencari titik temu dengan penyelenggara layanan
mengenai sengketa pelayanan publik yang terjadi. Harapannya,
mekanisme tersebut dapat menyelesaikan sengketa pelayanan
publik secara lebih cepat dan tidak berbelit-belit.
Namun apabila kedua mekanisme tersebut tetap tidak bisa
menyelesaikan sengketa, apa yang harus dilakukan?
Secara umum ada beberapa hal yang bisa dilakukan:
1. Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau
pelaksana melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di
bidang tata usaha negara.
2. Jika penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum
dalam penyelenggara pelayanan publik, masyarakat dapat
mengajukan gugatan terhadap penyelenggara ke
pengadilan.
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3. Jika penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat dapat
melaporkan penyelenggara kepada pihak berwenang.
Wah, kok melibatkan pengadilan? Apakah ada sanksi
pelayanan publik yang memungkinkan penyelenggara
pelayanan dibawa ke pengadilan?
Secara umum, terdapat beberapa sanksi yang dapat diberikan
kepada penyelenggara pelayanan apabila terbukti melanggar
ketentuan dalam pelayanan publik. Berikut beberapa sanksinya:
1. Sanksi administratif, mulai dari pelepasan jabatan bagi
aparatur yang terbukti melanggar, atau pencabutan izin bagi
penyelenggara.
2. Sanksi perdata dan pidana, apabila terdapat unsur perdata
atau pidana dalam pelanggaran yang terjadi.
Sungguh sebuah mekanisme luar biasa yang dilahirkan oleh
UU Pelayanan Publik. Berbagai mekanisme yang dilahirkan benarbenar merupakan reformasi dalam pelayanan publik. Tetapi
mekanisme tersebut tentunya tidak akan berjalan tanpa ada
dukungan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan
pengaduan penyelenggara pelayanan publik.
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Agar pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik, ada syarat
yang harus dipenuhi. Lagi-lagi syaratnya sederhana, AWASI dan
ADUKAN pelayanan publik yang tidak adil dan tidak berkualitas.
Nasib pelayanan publik berada di tangan Anda.

Satukan langkah
wujudkan pelayanan publik
yang adil dan berkualitas
Peraturan perundangan hanyalah akan menjadi buku undangundang yang dicetak di percetakan negara dan dijual di toko buku.
Yang lebih parah, dengan mengatasnamakan sosialisasi, undangundang akan menjadi buku saku gratis yang dibagikan oleh lembaga
pemerintah ataupun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
dengan dukungan penuh dari dana APBN atau dari lembaga donor.
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Gambaran di atas agaknya bentuk keraguan terhadap kelahiran
UU Pelayanan Publik yang reformis. Namun, gambaran di atas
bukanlah gambaran tanpa alasan. Apabila tidak ada partisipasi
masyarakat, maka potret buram tersebut dapat terwujud sedikit
demi sedikit dalam waktu singkat.

Nah apa yang harus dilakukan
agar terwujud gambaran
yang positif?
Semua bermula dari ANDA. Pelayanan publik yang adil dan
berkualitas baik, dapat terjadi apabila ANDA berpartisipasi dalam
semua proses penyelenggaraan pelayanan publik.
Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan untuk
mewujudkan pelayanan publik yang adil dan berkualitas:
1. BerPARTISIPASI dalam proses penyusunan dan
pengawasan pelaksanaan standar pelayanan.
2. AWASI dan ADUKAN pelayanan publik yang buruk di sekitar
lingkungan Anda.
Setelah bermula dari ANDA, maka kewajiban ANDA adalah
AJAK orang-orang di sekitar Anda untuk terlibat dalam proses
pelayanan publik.
JANGAN TAKUT dan JANGAN RAGU untuk berPARTISIPASI
dalam pembuatan standar pelayanan dan mengAWASI serta
mengADUKAN pelayanan publik di sekitar Anda, karena ANDA
memiliki HAK BERPARTISIPASI dan MENGAWASI yang
DILINDUNGI oleh UNDANG-UNDANG.

19

Panduan Pr
aktis Me
wujudk
an PPela
ela
Praktis
Mewujudk
wujudkan
elayyanan Publik
yyang
ang AAdil,
dil, Ak
unt
abel & Ber
as
Akunt
untabel
Berkkualit
ualitas

Sejarah Singkat Lahirnya
UU PELAYANAN PUBLIK
UU Pelayanan Publik pada awalnya merupakan inisiatif
dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (MENPAN) yang diajukan untuk dibahas
oleh DPR pada tahun 2005. Draft yang diajukan MENPAN
lebih banyak mengatur tentang aparatur penyelenggara
pelayanan publik. Setelah memperoleh kritik dan masukan
dari kalangan masyarakat sipil maupun DPR, draft yang
diajukan oleh MENPAN ini sempat dikembalikan oleh DPR
(Komisi II) kepada MENPAN untuk diperbaiki.
Berangkat dari kajian kritis terhadap RUU Pelayanan
Publik, pada bulan Januari 2006, sekumpulan Organisasi
Masyarakat Sipil (OMS) membentuk sebuah jaringan
advokasi dengan nama Masyarakat Peduli Pelayanan
Publik (MP3). Jaringan ini secara intensif mengawal proses
pembahasan RUU Pelayanan Publik. Pada
perkembangannya, MP3 tidak hanya beranggotakan OMS
namun meluas melibatkan akademisi dan individu-individu
yang memiliki perhatian terhadap perbaikan isu pelayanan
publik. Jaringan ini mempunyai sekretariat di YAPPIKA dan
simpul jaringan OMS di tujuh wilayah yaitu Malang,
Makassar, Yogyakarta, Kupang, Bandung, Palu, dan
Surabaya. Sementara itu, jaringan akademisi ada 12 orang
yang berasal dari 11 universitas terkemuka di seluruh
Indonesia. Advokasi dilakukan mulai dari mengajukan
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naskah akademik, menyusun daftar inventarisasi masalah
(DIM), briefing paper , lobi para anggota DPR dan
Kementerian PAN, hingga kampanye publik baik di media
massa, berbagai diskusi publik, aksi damai turun ke jalan,
penggalangan petisi dan penyebarluasan materi kampanye
cetak ke berbagai kalangan masyarakat.
Selama berada di Komisi II DPR RI, pembahasan RUU
Pelayanan Publik juga tidak berjalan mulus. Beberapa RUU
yang lebih ‘seksi’ seperti RUU Paket Politik cukup menyita
waktu para anggota dewan, sehingga proses pembahasan
RUU Pelayanan Publik terkatung-katung hingga 3,5 tahun
lamanya. Bahkan pada tahun 2007, berhembus isu bahwa
RUU Pelayanan Publik akan dikeluarkan dari agenda
pembahasan DPR RI. Isu ini mendorong MP3 untuk
melakukan tekanan kepada anggota DPR melalui
penyelenggaraan DPR Civic Info Fair di selasar Gedung
Nusantara II DPR RI. Kegiatan ini bekerja sama dengan
Komisi II DPR dengan tema “Saatnya Mewujudkan
Pelayanan Publik yang Adil dan Berkualitas”.
Lebih dari 2000 buah petisi yang ditandatangani oleh
berbagai lapisan masyarakat yang dikumpulkan oleh para
relawan, diserahkan secara simbolis kepada Komisi II DPR
RI, yang akhirnya mengagendakan kembali pembahasan
RUU Pelayanan Publik dan proses pembahasan oleh
Panitia Kerja (Panja) dinyatakan terbuka untuk umum.
Kesibukan para anggota dewan menjelang Pemilu
2009, berkontribusi pada lambatnya proses pembahasan
RUU. Apresiasi perlu diberikan kepada beberapa gelintir
anggota dewan di Komisi II yang masih tersisa dan
berupaya menyelesaikan pembahasan RUU Pelayanan
Publik. Akhirnya, pada tanggal 23 Juli 2009 (bertepatan
dengan hari pelayanan publik internasional), RUU
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Pelayanan Publik disahkan oleh DPR RI dalam sidang
paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI,
Muhaimin Iskandar. Sepuluh fraksi di DPR RI menyetujui
agar RUU Pelayanan Publik disahkan. Kesepuluh fraksi
yang dimaksud adalah Fraksi PDS, Fraksi Partai Golkar,
Fraksi FBR, Fraksi PDIP, Fraksi PBD, Fraksi PPP, Fraksi
PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB, dan Fraksi PAN.
RUU Pelayanan Publik dituangkan dalam lembaran Negara
sebagai UU No. 25 Tahun 2009.
Kini, pasca pengesahan UU Pelayanan Publik, MP3
tetap aktif melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan
UU tersebut. Bahkan jaringan OMS yang bergabung di
dalam MP3 pun semakin meluas menjadi 12 simpul
wilayah, yaitu Jawa Timur, Banten, Pasundan, Sumatera
Selatan, Lampung, Jabodetabek, Jawa Tengah-DIY,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur,
NTB dan NTT.
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Sekilas Tentang
Masyarakat Peduli
Pelayanan Publik (MP3)
Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) adalah nama
yang disepakati jaringan yang pada tahap awal akan
berfokus pada pengawalan RUU Pelayanan Publik usulan
pemerintah, dengan mencoba mempengaruhi kerangka
RUU dengan paradigma HAM yaitu pemenuhan dasar
merupakan kewajiban negara.
MP3 dibentuk mempertimbangkan kepentingan untuk
mengakomodir gerakan advokasi pelayanan publik baik di
tingkat nasional maupun daerah. Sehingga MP3 akan
melibatkan seluruh elemen dalam masyrakat seperti LSM,
Ormas, individu, akademisi, media, dll.

Goal
Mewujudkan terpenuhinya hak-hak dan kebutuhan
dasar melalui pelayanan publik yang dilakukan oleh
pemerintah dan sektor swasta
Tujuan
1. Mendorong terpenuhinya hak-hak dasar rakyat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh
pemerintah dan sektor swasta.
2. Mendorong lahirnya kebijakan pelayanan publik yang
menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak
dasar baik di tingkat nasional maupun di daerah
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3. Mengkonsolidasikan masyarakat sipil untuk
mewujudkan terpenuhinya hak-hak dasar rakyat
melalui pelayanan publik yang dilakukan oleh
negara dan sektor swasta.

Prinsip
a. Independen, artinya setiap anggota jaringan
bersifat mandiri, otonom;
b. Egalitarian; artinya setiap anggota jaringan
senantiasa menunjukkan sikapnya dalam
beraktifitas dengan menonjolkan anti diskriminasi,
anti kekerasan dan non dominasi;
c. Kejujuran; artinya setiap anggota jaringan
senantiasa menonjolkan sikap transparan dan
akuntabel.
d. Demokratis; artinya setiap anggota jaringan selalu
menunjukkan sikap aspiratif dan partisipatif;
e. Kerelawanan; artinya setiap anggota jaringan
bersedia berkontribusi waktu, pikiran dan tenaga
demi tercapainya tujuan jaringan

Anggota
Berikut nama-nama lembaga anggota MP3 dari
Jabodetabek: APRN, Bina Desa, Bina Swadaya, CIBA,
Dompet Dhuafa, FITRA, FPPM, HUMA, HWPCI, IBC,
ICW, IMZ, IPC, IPW, INFID, JARI, Kalyanamitra, KPI,
KRHN, KRUHA, KKP, KUIS, Lakpesdam NU, LBH
Jakarta, LSPP, Maarif Institute, PATTIRO, PKBI, P3I,
PSHK, PERTUNI, PPCI, TI, UPC, WALHI, Yappika,
Yayasan Keluarga Bunda, YLKI
Simpul Daerah: PINUS-SumSel, PUSSbik-Lampung,
PIW-Banten, FPPM-Pasundan, UNDIP-Jateng/DIY,
Intrans Institute-Jatim, Pokja 30-Kaltim, Kopel-SulSel,
APPAK-Sultra, LP2G-Gorontalo, DPA-NTB, PIAR-NTT
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