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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan oleh

instansi pemerintah, baik itu di pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha

Milik Negara. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun

pelayanan jasa. Dewasa ini Masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik

bagi pelayanan publik, oleh sebab itu substansi administrasi sangat berperan

dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam

mencapai tujuan. Pada penyelenggaraan pelayanan   publik   orientasi   kekuasaan

yang sangat kuat, keadaan yang semacam ini menyebabkan birokrasi semakin

jauh  dari  misi  utamanya  untuk  memberikan  pelayanan publik   sehingga

pejabat   birokrasi   lebih   menempatkan   dirinya sebagai penguasa daripada

sebagai pelayan atau abdi masyarakat (server/provider) (Tarigan, 2003:58).

Kondisi ini membawa implikasi pada buruknya sikap dan prilaku birokrasi dalam

menyelenggarakan pelayanan kepada  publik,  bahkan  ada  kecendrungan

mengabaikan kepentingan masyarakat dan aspirasi yang sangat kuat.

Berkembangnya  budaya paternalistik dalam birokrasi sebagai variabel dominan

dalam menyelenggarakan pelayanan publik elit politik, ekonomi,  birokrasi  dan

anggota  masyarakat yang mempunyai  hubungan dekat dengan birokrasi,
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seringkali memperoleh  kemudahan  akses  dalam  menyelenggarakan pelayanan

publik.  Diskriminasi  pelayanan  itu seringkali  mengusik rasa keadilan dalam

masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar  oleh  birokrasi  publik.

Kesempatan  dan  ruang  yang dimiliki publik untuk berpartisipasi dalam

pengambilan keputusan publik sangat terbatas, sehingga banyak kebijakan dan

program pemerintah   tidak  responsif  serta  mengalami  kegagalan  karena tidak

ada dukungan dari masyarakat.

Pelayanan publik merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan berbangsa

dan bernegara. Pelayanan ini wajib diberikan seperti yang telah diamanatkan

dalam dalam Undang Undang Dasar 1945 bahwa negara wajib melayani setiap

warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka

pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah

merupakan aktor yang berperan sebagai penyedia dan penyelenggara layanan.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan fungsi dari pemerintah selain

distribusi, regulasi, dan proteksi, dimana hal tersebut merupakan aktualisasi riil

kontrak sosial dengan masyarakat. Pemerintah secara mutlak memiliki

tanggungjawab untuk memberikan pelayanan sebagai wujud pengabdian kepada

masyarakat. Bentuk pelayanan baik berupa bentuk pelayanan administratif,

pelayanan barang maupun jasa. Hakekat pelayan publik adalah pemberian

pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban

aparatur negara sebagai abdi masyarakat (Tarigan, 2003:58).
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Berawal dari paradigma usang yang menyesatkan namun hingga saat ini masih

diimplementasikan dalam pelayanan yaitu motto, “Kalau bisa dipersulit kenapa

dipermudah?”. Pola pikir yang salah ini telah melekat dalam pelayanan di sektor

publik dan akan mempengaruhi misi dari keberadaan birokrasi publik itu sendiri,

jati diri, fungsi, dan aktivitas yang dilakukan birokrasi tersebut sehari-hari. Pola

pikir ini kemudian mengawali munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam

sektor ini (Dwiyanto, 2006: 27).

Pada intinya penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik akan berdampak

pada optimalnya fungsi perizinan tersebut, secara khusus pelayanan pada unit

layanan. Unit layanan merupakan wahana tempat bertemunya penyelenggara

pelayanan dengan pengguna layanan. Tempat ini hendaknya juga menjadi sarana

penjaringan aspirasi masyarakat akan kebutuhannya terhadap suatu pelayanan,

sehingga selayaknya pelayanan yang diberikan oleh pihak penyelenggara

pelayanan maksimal. Hal ini  akan memberikan motivasi bagi masyarakat untuk

berbondong-bondong mengurus perizinan tersebut.

Hasil penelitian Oktariyanda (2013) tentang Pelayanan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) Dalam Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPPT Kabupaten Sidoarjo pada

pelaksanaan pelayanan IMB dalam rangka mencapai kualitas pelayanan publik

sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala-kendala yang

dihadapi dalam upaya optimalisasi kualitas pelayanan publik, seperti SDM dan

sarana prasarana. Kesimpulan penelitian bahwa pelayanan IMB pada BPPT

Sidoarjo sudah dilakukan dengan baik, meskipun ada beberapa aspek yang kurang
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optimal.

Hasil penelitian Hului (2014) Studi Tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Imb

Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda

Hasil penelitian pengaturan tata cara pengajuan permohonan pembuatan IMB

di BPPTSP telah diterapkan. Prosedur pelayanan  IMB telah memenuhi kriteria

dalam prinsip  pelayanan publik yaitu keserderhanaan: prosedur tidak berbelit-

belit, mudah dipahami dan dilaksanakan, kejelasan  persyaratan teknis dan

administrasi. Waktu penyelesaian  pembuatan IMB telah memenuhi kriteria

kepastian waktu penyelesaian, namun dalam pelaksanaannya masih tidak

maksimal, masih terdapat keterlambatan dalam penyelesaian pembuatan IMB.

Biaya pelayanan telah memenuhi kriteria kejelasan biaya pelayanan publik dan

tata cara pembayarannya. Produk pelayanan IMB telah memenuhi kriteria

yang terdapat  pada prinsip pelayanan publik yaitu akurasi; produk pelayanan

publik diterima dengan benar, tepat dan sah dan memiliki legalitas atau

kepastian hukum. Sarana dan prasarana telah memenuhi kriteria yaitu

kelengkapan sarana dan prasarana kerja guna menunjang dalam pelayanan

pembuatan IMB. Faktor yang mendukung adalah dasar hukum yang jelas,

kesiapan petugas  pelaksana dalam melaksanakan pelayanan perijinan, sarana

dan prasarana yang memadai. Faktor penghambat adalah kurangnya jumlah

pegawai di BPPTSP, kesadaran masyarakat masih rendah terhadap kepemilikan

Sertifikat IMB.

Hasil penelitian Nurhidayah (2014), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

pemerintah Kota Makassar belum akuntabel dalam memberikan pelayanan
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kepada pengguna jasa yang berdasarkan pada acuan pelayanan belum berorientasi

sepenuhnya kepada pengguna jasa dalam memperoleh pelayanan. Oleh karena itu,

perlu kiranya pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam

pelayanan terutama pada biaya pelayanan dan lamanya proses pelayanan yang

dikeluhkan masyarakat pengguna jasa.

Fungsi perizinan tersebut dapat berjalan optimal, karena adanya upaya saling

mendukung antara kepentingan masyarakat dan pemerintah kota sendiri. Hal ini

kemudian melatarbelakangi perlu adanya kajian yang membahas mengenai upaya-

upaya peningkatan kualitas manajemen pelayanan pada unit pelayanan perizinan

khususnya IMB. Apa saja yang telah dilakukan untuk mendukung keoptimalan

fungsi suatu pelayanan perizinan. Pelayanan yang baik pada unit layanan akan

memberikan implikasi pada optimalnya fungsi perizinan IMB pada aspek yang

lebih luas yaitu dalam pengendalian pemanfaatan ruang, kontribusi pada

perekonomian daerah, mendukung keseimbangan lingkungan dan pada akhirnya

akan mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

Salah satu upaya yang ditempuh oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan

(BPMP) Bandar Lampung adalah terus menggiatkan sosialisasi perizinan. Salah

satunya adalah kesadaran masyarakat untuk mengajukan IMB (Izin Mendirikan

Bangunan). IMB adalah perizinan bangunan yang diterbitkan untuk melakukan

kegiatan mendirikan bangunan. Ruko merupakan akronim dari rumah toko,

artinya sejenis rumah yang sekaligus berfungsi sebagai toko. Besaran biaya/

retribusi penerbitan izin sangat bervariasi tergantung jenis perizinannya. Besaran

retribusi ini telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Kesadaran
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masyarakat untuk membuat IMB memang sudah meningkat. Dalam satu bulan,

rata-rata mencapai lebih dari seratus berkas pemohon. IMB itu tidak sekedar

untuk memenuhi keadministratifan saja, namun juga mengandung nilai ekonomis.

Misalnya, jika seseorang akan mengajukan kredit ke bank dengan jaminan rumah,

maka IMB sangat dibutuhkan. Karena itu, IMB sangat penting fungsinya.

(Sumber: Dokumentasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Bandar

Lampung.  Tahun 2014)

Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Bandar Lampung

ini merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, di mana untuk

penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh

perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan

yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Dalam Pasal 46 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 disebutkan bahwa

Pemerintah daerah yang membentuk perangkat daerah sebagai badan layanan

umum berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan membentuk

Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Bandar Lampung sebagai badan

yang membidangi masalah perizinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP), merupakan salah satu bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan

upaya- upaya yang dilakukan oleh organisasi dengan berbagai langkah secara

logis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada masa mendatang dengan

mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan menggunakan
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sumber daya yang tersedia

Fenomena yang terjadi pada Pelaksanaan standar pelayanan administratif Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandar Lampung tahun 2013 adalah dimana

Wali Kota Bandarlampung Herman HN menjanjikan pemerintah kota ini akan

meningkatkan pelayanan publik, menyusul survei Komisi Pemberantasan Korupsi

yang menempatkan pada peringkat kedua terbawah paling rendah pelayanan

masyarakatnya. Walikota menegaskan, pihaknya akan terus berupaya

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama menyangkut proses

perizinan, pembuatan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan pelayanan publik

lainnya. Hasil survei indeks integritas pelayanan publik oleh KPK untuk tahun

2012, Pemkot Bandarlampung mendapatkan nilai integritas di bawah enam

dengan kriteria rendah.  (http://www.antarasumsel.com/print/273486/wali-kota-

bandarlampung-janji-tingkatkan-pelayanan-publik, diunduh tanggal 3 Maret

2015).

Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) telah beroperasi di

Gedung Pelayanan Satu Atap Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Badri Tamam mengatakan memiliki

izinmendirikan bangunan (IMB) merupakan kewajiban bagi setiap pemilik

bangunan, karena untuk menjamin kejelasan eksistensi bangunan atau legalitas

bangunan."Manfaat telah memiliki IMB diantaranya pemerintah akan membayar

ganti rugi atas bangunan yang beralih fungsi menjadi fasilitas umum atau terkena

pelebaran jalan. Dengan membayar retribusi IMB berarti telah ikut menyumbang

pendapatan asli daerah dan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Wilayah
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Kota Bandar Lampung akan tertata dengan baik, teratur, dan indah karena

bangunannya dibangun sesuai lokasi peruntukan," ucapnya saat diwawancara

Saibumi.com, Kamis, 8 Januari 2015 (http://www.saibumi.com/artikel-61224-

inilah-alasannya-kenapa-harus-buat-imb.html, diunggah 26 Maret 2015).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terus gencar melakukan sosialisasi

dispensasi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) hingga bulan Desember

2013. Saat ini setiap yang mengurus IMB akan mendapat potongan 50 persen dari

total biaya pengurusan IMB. Sehingga kegiatan publikasi dan promosi tentang

pelayanan perizinan serta pengaduan pun meningkat. Selain itu, Pemkot Bandar

Lampung melalui pihak Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP)

melakukan intensifikasi terhadap penerimaan retribusi IMB dengan cara

melakukan sosialisasi. Pernyataannya tersebut disampaikan dalam rapat paripurna

penyampaian jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi terhadap

Raperda tentang Perubahan APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2013

dan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas

plafon anggaran sementara (KUA PPAS) APBD Kota Bandar Lampung tahun

anggaran 2014. Agenda tersebut dihadiri pula oleh Wakil Wali Kota Bandar

Lampung Tobroni Harun dan Sekkot Bandar Lampung Badri Tamam. Rapat

paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Budiman AS serta dihadiri wakil ketua

DPRD Heru Sambodo, Fahmi Sasmita, dan Yose Rizal

(http://lampost.co/berita/pemkot-sosialisasi-dispensasi-retribusi-imb-hingga-

desember-2013, diunggah tanggal 14 Maret 2015).
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Berdasarkan kajian dari berbagai berita tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi

permasalahan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan standar pelayanan administratif Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di

Kota Bandar Lampung tahun 2013 masih pada peringkat kedua terbawah paling

rendah pelayanan masyarakatnya.

b. Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan kewajiban bagi setiap

pemilik bangunan, karena untuk menjamin kejelasan eksistensi bangunan atau

legalitas bangunan.

c. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung gencar melakukan sosialisasi

dispensasi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) hingga bulan Desember

2013, dimana Saat ini setiap yang mengurus IMB akan mendapat potongan

50 persen dari total biaya pengurusan IMB.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang

Analisis Pelaksanaan standar pelayanan administratif Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) di Kota Bandar Lampung tahun 2013

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah

pada penelitian ini adalah:

Bagaimana pelaksanaan standar pelayanan administratif Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) di Kota Bandar Lampung tahun 2013?”
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan

standar pelayanan administratif Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandar

Lampung tahun 2013.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam

bidang Akademik mahasiswa Jurusan Administrasi Negara khususnya yang

berkaitan pelayanan publik.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi

Pemerintah Kota Bandar Lampung agar dapat dijadikan bahan evaluasi

terhadap pelaksanaan standar pelayanan administratif Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) di Kota Bandar Lampung tahun 2013.


