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HIBAH PENULISAN ARTIKEL
“Inovasi Tatakelola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik di Daerah”

A. Latar Belakang
Gelombang demokratisasi dan desentralisasi telah memaksa pemerintah untuk ‘lebih dekat’ dan
responsif atas tuntutan masyarakatnya. Oleh karena itu, negara-negara di berbagai belahan dunia
kini giat melakukan ikhtiar untuk mereformasi atau memperbaiki kualitas pelayanan publiknya
(Kamarck, 2003). Salah satu aspek penting adalah munculnya berbagai macam praktik baik (good
practice) dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berperan penting
dalam mendorong terselenggaranya tata pemerintahan dan pelayanan publik di daerah yang lebih
baik.
Termonilogi inovasi dan good practice dalam sektor publik sebenarnya memiliki makna yang
berbeda. Konsep inovasi secara umum dianggap merepresentasikan sebuah langkah perubahan
bagi organisasi atau pelayanan publik. Oleh karena itu inovasi diidentikkan dengan sesuatu yang
baru yang menunjukkan kinerja lebih baik dari pada pola-pola lama (Lynn, 1997; Zegans, 1997;
Alburry, 2003). Sementara konsep good practice secara sederhana dimaknai sebagai penerapan
gagasan yang berhasil membawa dampak bagi perbaikan penyelenggaraan organisasi atau
pelayanan publik serta dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian
perbedaan utama dari konsep inovasi dan good practice terletak pada variabel kebaruan, namun
demikian dalam dokumen ini kedua konsep tersebut digunakan secara berdampingan.
Data hasil penelusuran melalui media massa yang dilakukan oleh Fisipol UGM tahun 2011
menunjukkan bahwa sebagian besar inovasi dan good practice dalam penyelenggaraan pelayanan
publik masih terkonsentrasi di kabupaten/kota di Pulau Jawa dengan sebaran sangat terbatas di
luar Jawa seperti Sulawesi Selatan, Aceh, dan Sumatera Barat. Boleh jadi ada banyak inovasi atau
good practice di daerah-daerah lain yang tidak terdeteksi karena keterbatasan radar media, namun
hasil studi tersebut sekali lagi menegaskan bahwa kesenjangan antar daerah memang masih
sangat tajam. Hipotesa ini juga diperkuat dengan wajah pelayanan publik Indonesia yang
tergambar dalam indeks pembangunan manusia. Dari tahun ke tahun indeks pembangunan
manusia Indonesia tidak menunjukkan kenaikan signifikan, jauh di bawah negara tetangga seperti
Malaysia, Thailand dan Philippina (UNDP, 2011). Oleh karena itu salah satu tantangan yang
mendesak untuk segera direspon adalah bagaimana mendorong pemerintah maupun elemenelemen masyarakat sipil secara sinergis mengembangkan terobosan-terobosan maupun praktikpraktik baik dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
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Berdasarkan latar belakang di atas, Fisipol UGM bersama-sama dengan Jaringan antar
Universitas untuk Pengembangan Inovasi (UNfGI) mengadakan hibah penulisan artikel berbasis
penelitian lapangan dengan tema ‘Inovasi Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik di
Daerah’. Hibah ini diharapkan mampu menarik minat para akademisi, aktivis maupun praktisi,
dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan gagasan inovasi atau good practice, sehingga
dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain.
B. Tujuan
Penyelenggaraan hibah penulisan artikel ini bertujuan:
1. Mengidentifikasi dan menggali gagasan-gagasan inovatif serta praktik-praktik yang terbukti
mampu menjadi solusi atas persoalan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di
berbagai daerah di Indonesia.
2. Menyediakan sumber inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk melakukan perbaikan tatakelola
pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Mendorong penyebarluasan gagasan inovatif dan solutif dalam hal tatakelola pemerintahan
dan pelayanan publik.
4. Memberikan apresiasi terhadap daerah yang mampu melahirkan inovasi dan good practice
dalam tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik.
C. Output
Output kegiatan ini berupa artikel yang ditulis sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh
panitia. Adapun ketentuan penulisan bisa dilihat dalam bagian lampiran (Panduan Penulisan
Laporan).
D. Tema Artikel
Hibah penulisan artikel ini mengambil tema umum ‘Inovasi dan Good Practice Tatakelola
Pemerintahan dalam Pelayanan Publik’. Dari tema tersebut, para peserta dapat memilih salah satu
fokus inovasi/good practice di bawah ini:
1. Inisiasi Menyusui Dini dan ASI eksklusif
Inisiasi Menyususi Dini (IMD) dan pemberian ASI secara eksklusif dimaksudkan untuk
memenuhi standar kebutuhan nutrisi bayi dan mencegah balita kurang gizi. Dukungan
pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya IMD dan
pemberian ASI Eksklusif diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012. PP
tersebut diterbitkan guna menjamin berlangsungnya Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI
Eksklusif. Bahkan beberapa Pemda telah melakukan terobosan untuk memberi dukungan
mulai dari munculnya perda ASI Eksklusif, pengaturan penggunaan susu formula,
pengadaan sarana menyusui di tempat kerja dan sarana umum lainnya hingga pembentukan
konselor ASI Eksklusif. Advokasi terhadap IMD dan pemberian ASI Eksklusif perlu
dijadikan prioritas mengingat kegiatan tersebut dapat menghasilkan perbaikan terhadap
kualitas kesehatan, khususnya bagi ibu dan bayi. Melalui hibah ini diharapkan teridentifikasi
praktik baik terkait dengan dukungan terhadap IMD dan ASI Eksklusif di Indonesia.
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2. Persalinan Aman
Persalinan Aman dimaksudkan untuk mengurangi resiko dalam persalinan yaitu kematian
ibu dan bayi saat melahirkan. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah terkait dengan
Persalinan Aman diwujudkan dalam berbagai program/kebijakan, baik dalam pembebasan
biaya persalinan hingga fasilitasi dan penguatan kelompok-kelompok pendukung di
masyarakat. Tidak hanya inisiatif dari pemerintah, tetapi juga inisiatif dari masyarakat banyak
yang muncul, seperti tabungan ibu bersalin (tabulin), kelas ibu hamil atau kerjasama dukun
dan bidan. Praktik-praktik baik dan inovatif diharapkan muncul untuk mendukung
persalinan aman.
3.

Manajemen Berbasis Sekolah
Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) berarti memberikan kewenangan terhadap sekolah
untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan kualitas pendidikan sekolah secara partisipatif.
Bentuk partisipasi bisa dilihat dengan melibatkan kelompok kepentingan (stakeholder) yang
terkait dengan sekolah dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya MBS
diharapkan akan memberi peluang dan kesempatan kepada sekolah untuk melakukan inovasi
pendidikan dengan lebih otonom. Inovasi tersebut dibeberapa tempat sangat variatif, mulai
dari radio sekolah, partisipasi masyarakat dalam menyusun rencana kegiatan sekolah maupun
anggaran sekolah, hingga penyusunan kurikulum muatan lokal. Penerapan MBS diharapkan
dapat meningkatkan kualitas proses maupun mutu lulusan.

4. Distribusi Guru Proporsional
Distribusi guru telah menjadi bagian integral dalam penguatan sektor pendidikan agar
mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Hal ini mengingat masih banyak ketimpangan
ketersediaan guru terutama di daerah terpencil dan ketersediaan guru antar sekolah yang
proporsional. Ketersediaan guru mempengaruhi terhadap layanan pendidikan, kualitas
pengajaran, minat siswa terhadap iklim belajar. Pentingnya distribusi guru telah diamanatkan
dalam kebijakan nasional melalui Inpres untuk memberikan layanan pendidikan yang merata
di seluruh wilayah Indonesia. Melalui hibah ini diharapkan teridentifikasi strategi-strategi dan
terobosan pemerintah daerah yang berkaitan dengan distribusi guru yang lebih proporsional.
5. Biaya Operasional Satuan Pendidikan
Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental yang sangat penting dalam
penyelenggarakan pendidikan. Biaya Operasional Satuan Pendidikan(BOSP) sebagai satuan
biaya yang harus dikeluarkan selama proses pendidikan semakin mendapat perhatian sejak
pemerintah mengeluarkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti
pendidikan dasar. Sedangkan gagasan terkait dengan BOSP diimplementasikan melalui
berbagai inovasi sesuai konteks dan kebutuhan daerah tersebut. Beberapa inovasi terkait
pelaksanaan BOSP, antara lain: layanan bus sekolah, beasiswa untuk orang miskin, atau
penggratisan biaya pendidikan. Inovasi dan good practice dalam penghitungan dan
pemenuhan BOSP di suatu daerah diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain
untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
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6. Penyederhanaan Perizinan Usaha
Sistem perizinan berbelit-belit yang melibatkan banyak instansi, pengajuan izin yang tidak
ada kejelasan waktu, praktik-praktik percaloan menyebabkan rendahnya iklim usaha disuatu
daerah. Merujuk pada PP No. 27 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Satu Pintu di Bidang
Pelayanan Modal, pemerintah daerah didorong untuk menciptakan iklim usaha melalui
penyederhanaan perizinan usaha. Respon Pemda sangat beragam sesuai dengan konteks
lokalitas masing-masing, ada yang berbentuk kantor, badan, bahkan dinas tersendiri. Melalui
hibah ini, strategi dan terobosan terkait penyederhanaan perizinan yang mendorong adanya
iklim usaha diharapkan dapat teridentifikasi dengan baik.
7. Forum Multistakeholders
Forum multistakeholder adalah wadah untuk bertukar informasi, pengalaman dan
pengetahuan, serta mengembangkan partisipasi aktif(termasuk perempuan) dan kreativitas
masyarakat dalam bentuk gagasan, ide-ide, maupun tindakan nyata untuk mendukung
pembangunan masyarakat. Keberadaan forum semacam ini akan memperkuat posisi civil
society untuk mewujudkan gagasan. Di beberapa daerah telah muncul banyak inisiatif
semacam ini. Dengan hibah ini diharapkan dapat terdokumentasi dengan baik inovasi
pengembangan forum multistakeholder di daerah.
8. Mekanisme Aduan Masyarakat
Terselenggaranya good governance sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan urusan publik. Salah satu upaya dalam mendorong peningkatan
partisipasi masyarakat adalah dengan menyediakan mekanisme yang efektif untuk mengelola
berbagai macam aduan dari masyarakat. Beberapa mekanisme aduan yang sudah
dikembangkan antara lain citizen report card, program acara radio bupati menyapa, sms gateway,
dsb. Melalui hibah ini diharapkan dapat teridentifikasi strategi-strategi dan terobosan
pemerintah daerah yang berkaitan dengan mekanisme aduan masyarakat.
9. Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik
Syarat penting dalam meningkatkan pelayanan publik adalah dengan mendorong
transparansi dan keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat turut memantau dan
memberikan masukan terhadap pelayanan publik. Upaya tersebut terus menerus dilakukan
oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah, salah satunya adalah dengan
diberlakukannya undang-undang Kebebasan Informasi Publik. Melalui hibah ini diharapkan
dapat teridentifikasi praktik-praktik di tingkat daerah dalam rangka mendorong peningkatan
transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan akses informasi publik.
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E. Kasus Inovasi/Good Practice yang dikecualikan
Setiap peserta dapat mengirimkan artikel terkait dengan ke sembilan tema di atas,
kecuali untuk topik-topik sebagai berikut:
a. Perda Asi Eksklusif di Provinsi Sulawesi Selatan
b. Kelas Ibu Hamil di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan
c. Brigade Siaga Bencana di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan
d. Gerakan Sayang Ibu di Kota Banda Aceh, NAD
e. Puskesmas Wonoasih PONED di Kota Probolinggo, Jawa Timur
f. Puskesmas Sungai Duri di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat
g. Manajemen Berbasis Sekolah SDN Marinwetan 1 di Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur
h. Manajemen Berbasis Sekolah di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan
i. Manajemen Berbasis Sekolah SDN Mempawah 10, Kabupaten Pontianak,
Kalimantan Barat
j. Distribusi Guru di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur
k. Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
l. Badan Pelayanan Perizinan di Kota Probolinggo, Jawa Timur
m. Kantor Pelayanan Administrasi dan Perizinan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan
n. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di Kabupaten Kubu Raya,
Kalimantan Barat
o. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Banda Aceh, NAD
p. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur
q. Musyawarah Rencana Aksi Perempuan(musrena) di Kota Banda Aceh, NAD
F. Ketentuan Pelaksanaan
 Hibah terbuka bagi individu atau tim dengan anggota 2-3 orang.
 Peserta mengirimkan artikel sesuai dengan tema-tema di atas disertai dengan biodata
kepada panitia melalui email: igi.fisipol@ugm.ac.id dan hibahriset.inovasi@gmail.com
 Artikel yang dikirimkan adalah artikel yang belum pernah dipublikasikan.
 Artikel ditulis sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh panitia
 Panduan penulisan artikel dan form biodata peserta dapat diunduh melalui website
www.igi.fisipol.ugm.ac.id
 Peserta dapat mengirimkan lebih dari satu artikel dengan tema yang berbeda.
 Panitia akan menseleksi calon-calon artikel terpilih (short list) berdasarkan hasil review
tim reviewer yang ditunjuk panitia.
 Peserta yang masuk yang dalam daftar calon pemenang (short list) melakukan revisi
artikel berdasarkan masukan dari tim reviewer.
 Pemberian hibah akan dilakukan setelah peserta dinyatakan sebagai pemenang hibah.
 Pengumuman pemenang dapat dilihat melalui website www.igi.fisipol.ugm.ac.id
 Panitia berhak mempublikasikan karya tulis pemenang hibah.
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 Keputusan Panitia atas pemenang hibah bersifat final dan mengikat.
G. Jadwal Pelaksanaan
Pembukaan Pendaftaran

25 Mei 2012

Batas Akhir Penyerahan Artikel

02 Juli 2012

Pengumuman Shortlist

16 Juli 2012

Penyerahan Artikel Hasil Revisi

15 Agustus 2012

Pengumuman Pemenang

31 Agustus 2012

H. Besaran Hibah
Panitia menyediakan 50 paket hibah, masing-masing senilai Rp 8 juta bagi peserta yang
dinyatakan sebagai pemenang. Ketentuan pemberian hibah akan dituangkan dalam kontrak
tertulis antara pemenang dengan panitia.
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PANDUAN PENULISAN ARTIKEL
Penulisan artikel harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan panitia, baik substansi maupun
susunan dan jumlah katanya. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut seperti dibawah ini:
____________________________________________________________________
Ringkasan (300-500 kata)
Berisi uraian singkat tentang inovasi atau good practice yang ditulis, yang mencakup poin-poin
sebagai berikut:
 Apa inovasi/good practice yang anda tulis?
 Mengapa inovasi/good practice tersebut muncul?
 Apa tujuan dari inovasi/good practice tersebut?
 Bagaimana gagasan inovasi tersebut bekerja?
 Siapa inisiator atau pihak utama yang terlibat?
 Apa perubahan utama yang dihasilkan?
 Siapa yang paling memperoleh manfaat?
 Penghargaan apa saja (jika ada) yang pernah diperoleh dari inisiatif ini?
I.

Latar Belakang Masalah (400-500 kata)
Bagian ini menyajikan informasi tentang kondisi daerah/masyarakat sebelum intervensi
dilakukan. Informasi yang dicantumkan minimal mencakup poin-poin sebagai berikut:
 Setting kondisi daerah terkait dengan isu inovasi
 Persoalan utama yang dihadapi
 Apa yang menyebabkan persoalan-persoalan tersebut muncul?
 Adakah upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut sebelumnya?
 Apa kendala yang dihadapi dalam mengatasi persoalan itu selama ini?
Catatan: Bagian ini sebaiknya didukung oleh data-data empirik untuk menunjukkan kondisi
obyektif sebelum intervensi dilakukan.

II.

Inisiasi (600-750 kata)
Bagian ini mengemukakan proses pada tahapan awal atau inisiasi gagasan untuk mengetahui
awal mula proses pengembangan dan konsolidasi gagasan. Uraian yang dituliskan minimal
mencakup poin-poin sebagai berikut:
 Siapa inisiator dari inisiatif ini, apa latar belakangnya, apa basis sumberdaya yang
dimilikinya? (Misal, jaringan, legitimasi politik, legitimasi sosial, finansial, saranaprasarana, leadership, profil institusi).
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III.

Kapan inisiatif ini muncul? Apa yang memicu munculnya inisiatif ini?
Bagaimana proses konsolidasi gagasan dilakukan? Siapa saja pihak-pihak yang pertama
kali dilibatkan?
Apa kendala yang dihadapi dalam fase ini dan bagaimana kendala tersebut diatasi?

Implementasi (1000-1250 kata)
Bagian ini berisi uraian tentang proses pelaksanaan gagasan, mulai dari tahap perumusan
desain/strategi intervensi, mobilisasi personil, anggaran, dan instrumen-instrumen
pendukung, serta mengidentifikasi persoalan-persoalan yang muncul dan strategi
penyelesaiannya. Pokok-pokok informasi yang dituliskan mencakup hal-hal sebagai berikut:









IV.

Desain implementasi (Siapa melakukan apa? Siapa memperoleh apa?)
Dukungan anggaran, SDM, dan fasilitas penunjang lainnya.
Dinamika proses implementasi? (pro kontra, faktor pendukung dan penghambat)
Bagaimana berbagai persoalan yang muncul (dalam implementasi) diselesaikan?
Sistem evaluasi kinerja seperti apa yang digunakan?
Bagaimana sistem evaluasi kinerja tersebut dijalankan?
Siapa yang melakukan evaluasi?
Bagaimana tindak lanjut hasil evaluasi tersebut?

Dampak Substantif (500-750 kata)
Berisi tentang uraian perubahan-perubahan positif yang dihasilkan. Arah perubahan dapat
diuraikan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah inovasi dilakukan. Secara
sistematis dampak tersebut dipilah berdasarkan kategori sebagai berikut:




Dampak langsung terhadap kelompok sasaran
Dampak bagi penguatan kelembagaan/institusi.
Dampak terhadap lingkungan sosial masyarakat di mana intervensi tersebut
dilakukan.

Catatan: Bagian ini sebaiknya didukung oleh data-data empirik untuk menunjukkan kondisi
obyektif sebelum dan setelah intervensi dilakukan.
V.

Institusionalisasi dan Tantangan (500-750 kata)
Bagian ini berisi uraian upaya pelembagaan yang telah dilakukan dalam rangka menjamin
keberlanjutan inovasi. Poin-poin informasi yang dituliskan minimal mencakup hal-hal sebagai
berikut:
 Apa saja upaya pelembagaan yang telah dilakukan? bagaimana proses pelembagaan
tersebut berlangsung? (jelaskan poin-poin kunci yang menyangkut strategi pelembagaan
inovasi misalnya penerbitan perda, SK Bupati, SOP, mekanisme sosial, dll.)
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VI.

Apa tantangan yang dihadapi bagi pengembangan inisiatif ini, misalnya dari sisi dukungan
SDM, kepemimpinan, anggaran, kebijakan, sistem, dan dukungan masyarakat.
Lesson Learned dan Catatan Kritis (250-300 kata)
Bagian ini menyajikan poin-poin pembelajaran yang dapat dipetik serta analisis kritis
penulis terhadap inovasi good practice tersebut. Poin pembelajaran maupun analisis kritis
penulis dikaitkan dengan proses inisiasi, implementasi, dan institusionalisasi yang telah
dilakukan.

VII.

Peluang Replikasi (200-300 kata)
Bagian ini mengemukakan informasi mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk
replikasi inovasi serta instrumen apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk proses replikasi
gagasan oleh daerah lain. Di samping itu juga penting untuk diinformasikan ketersediaan
instrumen yang dapat digunakan untuk membantu proses replikasi di daerah lain,
misalnya: Perda, SOP, website, modul, toolkit, tenaga pelatih, dll.

Referensi
Tuliskan semua referensi (buku, jurnal, laporan dinas, atau pun buku data statistik) yang
digunakan dalam tulisan ini.
Narasumber
Sebutkan narasumber yang telah diwawancarai, berikut dengan tanggal dan waktu wawancara.
Contoh: Sugianto, Kepala Dinas A Kabupaten B (Wawancara pukul 12:00, Tanggal 15 Januari
2012).
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