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ABSTRAK

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG 25 TAHUN 2009

RIZKI INDAH AMALIA PUTRI Y
D1A011303

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk Peran Serta Masyarakat
Dalam Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Publik dan akibat hukum
terhadap penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik yang tidak
melibatkan peran masyarakat.Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan
perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual
Approach), serta pendekatan Sosiologi (Sociological Aproach). Kesimpulan
penelitian ini, yaitu bentuk peran serta masyarakat dalam penyusunan dan
penetapan standar pelayanan publik di kota mataram menggunakan konsep
perwakilan dengan akibat hukum terhadap penyusunan dan penetapan standar
pelayanan publik yang tidak melibatkan peran masyarakat yaitu akibat hukum
terhadap penyelenggara dan dokumen hukum yang dilahirkan dalam bentuk surat
Keputusan.

ABSTRACT

COMMUNITY PARTICIPATION AND STIPULATION OF PUBLIC
SERVICES UNDER THE 25TH YEAR 2009

RIZKI INDAH AMALIA PUTRI Y
D1A011303

The purpose of this research is to know the form of Community
Participation in Preparation and Establishment of Public Service Standard and
legal effect on the preparation and stipulation of public service standard that does
not involve the role of society. Research method used is Statute Approach and
conceptual approach (Conseptual Approach), as well as the Sociological Aproach
(Sociological Aproach) approach. The conclusion of this study is the form of
community participation in the preparation and stipulation of public service
standards in Mataram city using the concept of representation with the legal
effect on the preparation and stipulation of public service standards that do not
involve the role of the society that is the legal effect on the organizers and legal
documents that are born in the form decree.
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I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik, merupakan hak masyarakat yang pada dasarnya

mengandung prinsip: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi,

keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana, dan prasarana, kemudahan akses,

kedisiplinan, kesopanan keramahan, dan kenyamanan. Keinginan mewujudkan

layanan publik secara optimal, tidak dapat dijalankan dengan baik karena

birokrasi tidak cukup responsif terhadap dinamika semakin menguatnya

kemampuan masyarakat, baik melalui mekanisme pasar maupun mekanisme

organisasi sosial kemasyarakatan memungkinkan birokrasi meredefinisikan

kembali misinya.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefenisikan sebagai segala
bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa
publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan
oleh instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan.1

“Warga negara atau masyarakat dianggap sebagai follower dalam setiap
kebijakan, program atau pelayanan publik. Masyarakat dianggap sebagai
makhluk yang ‘manut’, selalu menerima setiap aktivitas birokrasi, padahal
terkadang pemerintah melakukan aktivitas yang ‘tidak selalu
menguntungkan bagi masyarakat’“.2

Dalam pelayanan kesehatan, masih terjadi warga yang meninggal hanya

karena tidak mampu membayar retribusi rumah sakit yang besarannya hanya dua

puluh ribu rupiah. Begitu pula di dalam pelayanan pendidikan, masih ditemukan

1 Lijan Poltak Sinambela, et. all., Reformasi Pelayanan publik, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006,
hlm. 3

2
Dwiyanto Indihono,. Reformasi tentang“ Birokrasi Amplop” Mungkinkah ?, Gaya Media,

Yogyakarta, 2006, hlm. 58
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anak-anak yang terpaksa tidak meneruskan sekolah karena orangtuanya tidak

mampu membayar biaya sekolah, padahal cukup jelas amanah di dalam peraturan

perundang-undangan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar 9

tahun (SD dan SMP). Dalam layanan administrasi kependudukan juga demikian.

Pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk masih

dirasakan mahal dan prosesnya lama.

Melihat kondisi saat ini masyarakat dihadapkan dengan ketidaktahuan

terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai apa yang

seharusnya menjadi tugas dan wewenangnya sebagai pengawas di dalam

pelaksanaan pelayanan publik, padahal pada Pasal 18 UU No 25 tahun 2009

dijelaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan publik.

Ketidaktahuan masyarakat ini memberikan suatu permasalahan baru dimana

masyarakat hanya dapat menerima apa yang diberikan oleh pemerintah dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun mengangkat judul dalam penelitian

adalah “Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Publik Berdasarkan  Undang-Undang 25 Tahun 2009 (Studi di Kota

Mataram)” dengan rumusan maslah, yait; 1. Bagaimana bentuk peran serta

masyarakat dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik

berdasarkan undang-undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ?, dan 2.

Bagaimana akibat hukum terhadap penyusunan dan penetapan standar pelayanan

publik yang tidak melibatkan peran masyarakat ?

Adapun tujuan penelitian adalah; a. Untuk mengetahui bentuk Peran Serta

Masyarakat Dalam Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Publik
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Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2009, dan b. Untuk mengetahui akibat

hukum terhadap penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik yang tidak

melibatkan peran masyarakat. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini,

yaitu; a. Secara Akademis, b. Secara  teoritis, dan c. Manfaat praktis.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan

sebagai berikut ; 1. Pendekatan yuridis (statuta approach), 2. Pendekatan

konseptual (conseptual approach), dan Pendekatan Sosiologis.
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II. PEMBAHASAN

Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di

Kota Matarama

Gambaran Umum Pelayanan Publik di Kota Mataram

Di kota Mataram, penyelenggaraan pelayanan publik diatur dan

dilaksanakan oleh pemerintah daerah kota Mataram berdasarkan peraturan

Walikota Mataram. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah

kota Mataram dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota

Mataram. Berikut Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

Mataram berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain yaitu ;

Sekretariat Daerah terdiri dari 3  Asisten dan 10 Bagian, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, serta

Kecamatan dan Kelurahan.

Keseluruhan SKPD tersebut secara umum memberikan pelayanan kepada

masyarakat dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Permasalahan dalam

sistem pelayanan publik di kota Mataram masih belum optimal. Hal tersebut

terlihat dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram 2014-2018

yaitu,

Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik, sistem dan prosedur
pelayanan yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik berdasarkan
standar pelayanan publik yang disusun, dan  tekonologi informasi belum
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dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.3

Mekanisme Penetapan Standar Pelayanan Publik di Kota Mataram

Dalam perda kota Mataram, dibedakan komponen-komponen Standar

pelayanan publik, yaitu komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan (service delivery) dan komponen standar pelayanan yang

terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

(manufacturing).

“......, memberikan ruang kepada daerah untuk melakukan penyederhanaan
jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu dan daya
saing daerah, sehingga perlu pengaturan dengan Peraturan Daerah.
Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak
masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.”4

Jadi, dalam mekanisme dan prosedur pelayanan publik, termasuk dalam

penetapan standar pelayanan publik tetap mengacu kepada Peraturan Daerah dan

Peraturan Pemerintah.

Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Publik di Kota Mataram

Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan peran serta masyarakat dalam hal

penyusunan standar pelayan publik di kota Mataram, maka akan dijabarkan 3

jenis penyelenggara pelayanan publik di kota Mataram, antara lain Polisi Resort

Mataram, Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

(Dukcapil) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penyusun.

3 Indonesia, Peraturan Daerah Kota Mataram Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
Perda No. 3 Tahun 2016

4 Ibid
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Polisi Resort Mataram

Bentuk Keterlibatan Masyarakat

Penyiapan Rancangan Standar Pelayanan

Berikut hasil wawancara Penyusun dengan kepala Bagian Hubungan

Kemasyarakatan Polres Mataram,

“Dalam penyiapan Rancangan Standar Pelayanan yang akan disepakati
dengan berbagai pihak, khususnya masyarakat kami menyiapkan secara
internal tanpa melibatkan masyarakat. Penyiapan rancangan tersebut
berdasrkan data-data hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan yang kami
lakukan. Hal ini juga tidak diwajibkan untuk melibatkan masyarakat oleh
peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mengefisienkan
anggaran”.5

Penyiapan rancangan standar pelayanan publik di Polres Mataram

dilakukan secara internal tanpa melibatkan masyarakat dengan alasan bahwa hal

tersebut merupakan kewenangna dari penyelenggara, bukan kewajiban. Kecuali

dalam hal pembahasan rancangan tersebut, baru keterlibatan masyarakat adalah

hal yang wajib dan termasuk dalam prosedur penetapan standar pelayanan publik.

Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan

“Dalam pembahasan Rancangan standar pelayanan tersebut, baru Kami
mengundang perwakilam masyarakat, biasanya dari kalangan-kalangan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Non Goverment Organisation
(NGO) yang ada di kota Mataram, tidak mungkin kita akan mengundang
masyarakat secara menyeluruh, oleh karena itu Kami menggunakan
konsep perwakilan. Selain yang sudah Kami sebutkan tadi, Kami juga
mengunakan perwakilan dari kalangan  akademisi yang berkompeten di
bidang pelayanan tertentu.”6

5 Hasil wawancara  dengan Made Arnawa, Kasubbag Humas Polres Mataram, 23 Januari
2018, Polres Mataram.

6 Hasil wawancara dengan Made Arnawa, Ibid
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Dalam pembahasan rancangan standar pelayanan publik di polres

mataram, masyarakat selalu terlibat di dalamnya. Adapun konsep yang digunakan

dalam melibatkan masyarakat yaitu konsep perwakilan yang biasanya diwakilkan

oleh LSM, NGO, dan akademisi yang terkait dengan bidang pelayanan.

Penetapan Standar Pelayanan

“Penetapan Standar pelayanan biasanya dilakukan langsung setelah selesai
diskusi atau musyawarah mengenai rancangan standar pelayanan. Sampai
saat ini belum ada teguran atau klarifikasi dari Ombudsman berkaitan
dengan penetapan standar pelayanan Publik yang sudah ditetapkan”7

Berdasarkan keterangan di atas, pengaduan masyarakat melalui

ombudsman belum pernah terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Polres

Mataram sudah melakukan keseluruhan tahapan dalam penetapan standar

pelayanan publik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal tersebut

dibuktikan dengan meraih penghargaan pelayanan SIM Terbaik dari Kapolri,

Polres Mataram mengukir prestasi nasional.

Dinas Pendidikan Kota Mataram

Bentuk Keterlibatan Masyarakat

Penyiapan Rancangan Standar Pelayanan

“Penyiapan Rancangan Standar Pelayanan Publik dilakukan secara internal
tanpa melibatkan masyarakat. Data-data yang menjadi acuan dalam
merancang standar pelayanan publik bersumber dari hasil evaluasi tahunan
dan penelitian. Penyiapan rancangan merupakan kewenangan Kami dan
kami boleh melibatkan masyarakat, namun tidak harus, itu tergantung dari
anggaran dan kemampuan Dinas”.8

7 Hasil wawancara dengan Made Arnawa, Ibid

8 Hasil wawancara dengan Humas Dinas Pendidikan Kota Mataram, 24 Januari 2018,
Kantor Dikpora Kota Mataram.
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Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam membuat

rancangan standar pelayanan publik pada Dinas Pendididkan Kota Mataram

dilakukan secara internal dan bersifat subjektif. Subjektifitas dalam pembuatan

rancangan kemudian diobjektifkan dalam tahap pembahasan. Hal itu dikarenakan,

penyiapan rancangan standar pelayanan Publik dilakukan oleh penyelenggara dan

diperbolehkan melibatkan masyarakat, sedangkan dalam tahapan pembahasan

rancangan tersebut, penyelenggara diwajibkan untuk melibatkan masyarakat. Hal

tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012.

Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan

“Dalam Pembahasan rancangan yang sudah Kami siapkan, berdasarkan
peratuaran Pemerintah Nomor 96 tahun 2012, tentu kami harus melibatkan
masyarakat. Dalam hal ini, kami menggunakan konsep perwakilan yang
biasanya kami undang yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
komisariat Kota Mataram, dan Beberapa Kepala Sekolah Baik Negeri
Maupun Swasta. Banyak masukan yang kami peroleh dan Kami tampung.
Namun ketika masukan yang diberikan  oleh Peserta belum sesuai dengan
kemampuan Kami, Kami memaparkan alasan dan Penjelasan dan peserta
menerimanya.”9

Dalam keterlibatan masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Mataram dalam

pembahasan standar pelayanan publik melibatkan masyarakat denagn

menggunakan konsep perwakilan, seperti melibatkan PGRI, dan beberapa Kepala

sekolah baik Negeri maupun Swasta.

Hal tersebut sesuai dengan pengertian masyarakat menurut ketentuan

umum Peraturan Pemerintah Nomor 96 yang menyebutkan bahwa, Masyarakat

adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang

9 Hasil wawancara dengan Humas Dinas Pendidikan Kota Mataram, Ibid
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perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai

penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penetapan Standar Pelayanan

“Hasil pembahasan Rancangan tersebut kami tuangkan dalam berita acara
yang kemudian kami sosialisasikan dalam jangka waktu tertentu sebelum
ditetapkan menjadi standar pelayanan. Sejauh ini, belum ada yang
mengadu kepada Ombudsman terkait dengan penetapan standar pelayanan,
adapun pengaduan yang diklarifikasi Ombudsman di luar Penetapan
Standar pelayanan Publik”10

Hal tersebut menggambarkan beberapa kemungkinan, apakah tidak ada

pengaduan masyarakat karena minimnya pemahaman tentang sangat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penetapan standar pelayanan

publik atau penetapan pelayanan publik sudah dan keinginan masyarakat. Hal

tersebut akan terlihat dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang

dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram

Bentuk Keterlibatan Masyarakat

Penyiapan Rancangan Standar Pelayanan

Dalam hal ini, pihak penyelenggara boleh melibatkan masyarakat, artinya

tidak harus melibatkan masyarakat dalam hal pembuatan rancangan penetapan

standar pelayanan. Berikut kutipan hasil Wawancara Penyusun dengan Hj. Siti

Junari, S.IP selaku Sekretaris Dukcapil Kota Mataram;

“Dalam menyiapkan rancangan standar pelayanan publik memang tidak
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, namun pihak
penyelenggara boleh melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk
mendapatkan informasi yang akurat tentang apa dan pelayanan yang

10 Hasil wawancara dengan Humas Dinas Pendidikan Kota Mataram, Ibid
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bagaimana yang dibutuhkan masyarakat tentu akan lebih bagus dan lebih
objektif hasilnya.”11

“Dalam hal pelibatan masyarakat secara keseluruhan, baik dalam
menyiapkan rancangan standar pelayanan publik, pembahasan standar
pelayanan publik sampai pada penetapan standar pelayanan publik
masyarakat diwakilkan oleh pihak kelurahan. Pihak kelurahan biasanya
menghimbau lagi tokoh-tokoh masyarakat dan Kepala lingkungan (Kaling)
untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan standar pelayanan publik,
namun tetap dengan konsep perwakilan yang biasanya di hadiri oleh Lurah
dan kepala Lingkungan. Selain itu, Kami juga mengundang perwakilan
dari prguruan tinggi dan Ombudsman”.12

Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan

Dalam pembahasan Rancangan standar pelayanan,  keterlibatan

masyarakat sam dengan ketika pembuatan rancangan standar pelayanan, namun

dalam pembahasan ini masyarakat cendrung menerima dan tidak terjadi

pendiskusian yang panjang. Hal tersebut dikarenakan rancangan standar

pelayanan dibuat bersama masyarakat, akademisi, dan disaksikan oleh

Ombudsman. Berikut keterangan yang penyusun peroleh dari hasil wawancara,

“Pembuatan rancangan saja kita tetap melibatkan masyarakat, apalagi pada
waktu pembahasan. Pembahasan sangat sederhana dan tidak ada
perdebatan panjang karena rancangan yang dibahas merupakan rancangan
yang dibuat bersama masyarakat”.

Penetapan Standar Pelayanan

Penetapan Standar Pelayanan merupakan kewenangan dari kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Mataram setelah dilakukan tahapan-

tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini,

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Mataram belum menerima

11 Hasil wawancara dengan Siti Junari, Sekretaris Dukcapil Kota Mataram, Hasil 26
Januari 2018, Kantor Dukcapil Kota Mataram.

12 Siti Junari,, Ibid



xiv

pemanggilan atau klarifikasi dari Ombudsman terkait dengan Standar pelayanan

yang sudah ditetapkan.

Akibat Hukum Terhadap Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Publik yang Tidak Melibatkan Peran Masyarakat

Sanksi Dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan

Pada Bab VIII Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 secara khusus

menentukan tentang sanksi-sanksi yang diberikan kepada penyelenggara

pelayanan Publik yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan. Dalam membuat Rancangan Standar Pelayanan sebagai

pedoman penyelenggaraan pelayanan, penyelenggara pelayanan diwajibkan

melibatkan masyarakat dan Pihak Terkait dalam pembahasannya.

Adapun jenis-jenis sanksi yang diberikan kepada penyelenggara pelayanan

publik yang tidak mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik, yaitu sanksi Teguran tertulis, Sanksi Pembebasan dari jabatan,

sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan sanksi

pembebasan dari jabatan.

Adapun ketentuan sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3

Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ditentukan dalam Pasal

46 (1) yang menyatakan bahwa,

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal
17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf e dan ayat (2), Pasal 20,
Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal
29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 41 ayat (1) atau Pasal 44 ayat (1),
dikenakan sanksi administratif.13

13 Indonesia, Peraturan Daerah Kota Mataram Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik, Perda No. 3 Tahun 2016
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Akibat Hukum Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik yang

Tidak Melibatkan Peran Masyarakat

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan atau lahir dari suatu

perbuatan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. jadi secara

umum akibat hukum akan lahir ketika perbuatan hukum pelaku sudah diatur

dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga diungkapkan Soeroso

yng menyatakan bahwa,

“Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan,
untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.
Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan
tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang
sesuai dengan hukum yang berlaku”.14

Akibat Hukum Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik yang

Tidak Melibatkan Peran Masyarakat dapat dikelompokkan menjadi akibat hukum

terhadap pelaku dalam hal ini penyelenggara pelayanan publik yang melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan akibat hukum atas objek atau

dokumen hukum yang diterbitkan dengan melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Akibat Hukum terhadap pelaku atau penyelenggara pelayanan

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor   3   Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, tidak ada ketentuan sanksi administrasi

berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri. Pasal 26

ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mataram tersebut yang menentukan bahwa

14 Soeroso, Akibat Hukum dan Eksistensi Hukum  Perdata, Jakarta, Bumi Aksara, 2006,
hlm. 295



xvi

“Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar

Pelayanan publik”. Adapun mengenai ketentuan sanksinya jika kewajiban tersebut

dilanggar yaitu sanksi administratif selain pemberhentian dengan hormat tidak

atas permintaannya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah

tersebut.

Jadi, akibat hukum terhadap penyelenggara ketika tidak dilibatkannya

masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik berupa pemberian sanksi

administrasi dalam bentuk teguran tertulis. Sanksi teguran tertulis diberikan oleh

atasan atau lembaga pengawas yang bersifat internal. Adapun lembaga pengawas

yang bersifat eksternal yaitu, masyarakat itu sendiri dan ombudsman. Namun

ombudsman hanya memberikan saran dan rekomendasi kepada atasan atau

lembaga di atasnya jika terbukti tidak melibatkan masyarakat dalam mekanisme

penetapan standar pelayanan publik.

Akibat hukum terhadap dokumen hukum yang diterbitkan

Standar pelayanan publik merupakan salah satu bentuk dokumen hukum

yang berupa Keputusan Kepala Lembaga penyelenggara pelayanan publik. Kepala

lembaga diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk

mengeluarkan Surat Keputusan tertentu. Salah satu contohnya yaitu Standar

Pelayanan Publik di Bidang Penerbitan SIM oleh Polres Mataram yang ditetapkan

berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resort Mataram Nomor KEP/  36    / X

/2015 tentang Standar Pelayanan Publik Di Bidang SIM.

Jadi, akibat hukum terhadap Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan

tanpa melibatkan masyarakat tetap sah dan berlaku sampai ada putusan hakim dan

dicabut atau diganti dengan standar penyelenggaraan pelayanan publik yang baru.
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III. PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan Dan Penetapan

Standar Pelayanan Publik Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang 25 Tahun 2009

di Kota Mataram menggunakan konsep perwakilan. Masyarakat diwakilkan oleh

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Akademisi dengan mengundang

perwakilan Ombudsman sebagai saksi. Keterlibatan masyarakat juga berbentuk

masukan, saran dan pengawasan baik secara personal maupun membentuk

organisasi kemasyarakatan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik,

dan akibat hukum terhadap penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik

yang tidak melibatkan peran masyarakat yaitu; akibat Hukum terhadap pelaku

atau penyelenggara pelayanan ketika tidak dilibatkannya masyarakat dalam

penyusunan standar pelayanan publik berupa pemberian sanksi administrasi dalam

bentuk teguran tertulis. Sanksi teguran tertulis diberikan oleh atasan atau lembaga

pengawas yang bersifat internal. Adapun lembaga pengawas yang bersifat

eksternal yaitu, masyarakat itu sendiri dan Ombudsman. Namun, Ombudsman

hanya memberikan saran dan rekomendasi kepada atasan atau lembaga di atasnya

jika terbukti tidak melibatkan masyarakat dalam mekanisme penetapan standar

pelayanan publik, akibat hukum terhadap Standar Pelayanan Publik yang sudah

ditetapkan tanpa melibatkan masyarakat tetap sah dan berlaku sampai ada putusan

hakim dan dicabut atau diganti dengan standar penyelenggaraan pelayanan publik

yang baru.
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Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penyusun memberikan

beberapa saran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik

kedepannya. Saran-saran tersebut antara lain; Pemerintah, khususnya pemerintah

daerah selaku penyelenggara pelayanan harus mengoptimalkan seluruh perangkat

daerah pada fase pra pelayanan sampai selaesai dengan meningkatkan Sumber

Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan secara menyeluruh dan

memperkuat sanksi terhadap penyelenggara pelayanan yang melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan, agar dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat secara maksimal, dan penyelenggara pelayanan hendaknya

membentuk tim investigasi untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat yang

akan diberikan pelayanan sehingga dalam mempersiapkan rancangan standar

pelayanan publik penyelenggara menggunakan data yang objektif agar standar

pelayanan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, yaitu pelayanan cepat,

profesional, dan bertanggungjawab serta menyiapkan loket informasi untuk

penerima pelayanan agar penerima pelayanan atau masyarakat secara umum

mudah memperoleh informasi dan meningkatkan keaktifan masyarakat dalam

mencari informasi dan melakukan pengawasan pelayanan publik sehingga akan

tercipta pelayanan publik yang bersinergi, efisien, dan bertanggungjawab.
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