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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Inovasi Daerah 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah 

dengan UU No.23 Tahun 2014 dan diubah lagi dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah 

penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945.
18

 

Untuk mewujudkan Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung 

kepada pemeritah daerah, yaitu  DPRD dan kepala daerah dan perangkat daerah 

serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku dan 

atau sesuai dengan nilai, norma, serta ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/ pembiayaan yang 

terbatas secara efisien, efektif, dan professional.
19

 

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan  pemerintahan oleh pemerintah daerah  dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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sebagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang Dasar  Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Urusan pemerintahan adalah  kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara 

dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi,  melayani, 

memberdayakan, dan  menyejahterakan masyarakat.
20

 

Inovaasi Daerah diselenggarakan berdasarkan  prinsip: 

a. Peningkatan efisiensi; 

b. Perbaikan efektivitas; 

c. Perbaikan kualitas pelayanan; 

d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; 

e. Berorientasi kepada kepentingan umum; 

f. Dilakukan secara terbuka; 

g. Memenuhi nilai kepatutan; dan 

h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk  kepentingan diri 

sendiri.
21

 

 

B. Pemerintahan Kecamatan 

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 

Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan sebagai 

Kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
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Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.  
21
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Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Kecamatan 

merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis 

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. 

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah 

menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan 

Pemerintah kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah, atau 

dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kecamatan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah Pasal 221 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi : 

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka 

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 

publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan 

2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda 

Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah 

3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan 

yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/walikota dan DPRD 

kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota disampaikan 

kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk 

mendapat persetujuan.
22

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Kecamatan, 

pemerintah menugaskan Camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan 
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pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan-kegiatan 

pembinaan tersebut meliputi : 

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan 

desa dan Kepala Desa 

b. Memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan 

administrasi desa dan Kepala Desa 

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa 

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat atau Kepala 

Desa 

e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala 

Desa ditingkat Kecamatan 

f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan kepada Bupati 

atau Walikota 

Menurut Kansil, fasilitasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan 

terhadap desa yang dimaksud adalah upaya memberdayakan daerah otonom 

melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.
23

 

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 

Kabupaten/kota. Camat adalah Perangkat daerah Kabupaten/kota sebagai kepala 

wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan daerah. Selain 

menjalankan tugas umum pemerintahan, Camat juga menjalankan tugas 
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kewenangan yang diberikan oleh Bupati yang mana diharapkan bisa berperan 

aktif membantu penyelenggaraan kegiatan Desa. 

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 

sebagai berikut : 

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai 

tugas: 

a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6); 

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; 

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau 

kelurahan; 

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja 

Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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(2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan 

pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i 

dibebankan kepada yang menugasi. 

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.
24

 

Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, 

hal ini atur pada Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014, sebagai berikut : 

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 

ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan 

bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 

(2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai 

dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada 

Kecamatan yang bersangkutan. 

(3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman 

pada peraturan pemerintah. 

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti 

pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang 

yang berkedudukan di masyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam 
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lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi posisi sebuah posisi, 

diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

pekerjaan tersebut. Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat 

dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang 

menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut. 

Definisi Camat yaitu kepala pemerintahan daerah dibawah bupati/walikota 

yang mengepalai kecamatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2008 Tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa Camat adalah pemimpin dan 

koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang 

dalam pelaksanaan tugas nya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan 

dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
25

 

Dengan demikian maka secara sederhana menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2008, peran camat dapat didefinisikan  sebagai : “seorang 

pegawai negeri sipil yang diberi peran untuk membantu tugas bupati/walikota 

dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan 

kemasyarakatan di wilayah kecamatan. Pedoman tersebut di atas hendaknya dapat 

dipakai oleh seorang camat sebagai manajer puncak di organisasi kecamatan, 

karena peranan camat sangat penting dalam usaha meningkatkan kinerja 

perangkat kecamatan yang diharapakan mampu memberikan pelayanan terbaik 

kepada masyarakat. 

                                                 
25

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.  



 

 

 

 

28 

Kecamatan sebagai organisasi publik yang dipimpin oleh seorang camat 

mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan 

desa. Oleh karena itu pihak kecamatan dengan camat sebagai pimpinan harus 

mengambil langkah-langkah atau aktifitas-aktifitas yang akan diambil dalam 

membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa tersebut. 

 

C. 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 atau jasa dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik. 

Pelayanan publik berhubungan erat dengan kebijakan. Secara luas istilah 

kebijakan dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-

kegiatan pemerintah. Dalam kaitan ini, maka kebijakan seringkali diberi makna 

sebagai tindakan politik. Kebijakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan 

yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan 

tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari 

peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang 

diinginkan. 

 Selanjutnya menelusuri kebijakan publik, pertama kebijakan dalam bahasa 

Indonesia berasal dari kata bijaksana yang artinya (1) selalu mengunakan akal 

budi (pengalaman dan pengetahuan); arif, tajam pikirannya. (2) pandai dan ingat-

ingat dalam nenghadapi kesulitan (cermat, teliti). Pengertian kebijakan sendiri 

adalah (1) kepandaian, kemahiran, (2) rangakaian konsep asas yang menjadi garis 
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besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan 

cara bertindak (tentang pemerintahan dan organisasi) penyertaan cita-cita, tujuan 

dan prinsip dan maksud. Sementara itu pengertian publik berasal dari bahasa 

Inggris yang berarti negara atau pemerintah. 

 Serangkaian pengertian tersebut diambil makna bahwa pengertian 

kebijakan adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah. 

Kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat 

keputusan kepada pelaksanaan kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan 

cara-cara untuk mencapai tujuan. Beberapa lingkungan kebijakan dalam proses 

kelembagaan terdiri dari lingkungan pembuatan, lingkungan implementasi dan 

lingkungan evaluasi. Pendekatan kebijakan ini tekanannya pada pendekatan 

kelembagaan, yaitu pendekatan pada pengukuran terhadap keberadaan demokrasi, 

tidak hanya melalui ada tidaknya institusi perwakilan pemerintah tetapi lebih 

menekankan pada seberapa jauh fungsi dari lembaga perwakilan itu sendiri. 

Di dalam kebijakan publik terdapat beberapa komponen dan tahapan 

kebijakan. Komponen kebijakan itu yaitu (1) Niat (intensions) yakni tujuan-tujuan 

yang sebenarnya dari sebuah tindakan, (2) Tujuan (Goals), yakni keadaan akhir 

yang hendak dicapai, (3) Rencana atau usulan (Plans or Proposals), yakni cara-

cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, (4) Keputusan atau pilihan (Decisions 

or choices), yakni tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, 

mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program, (5) 
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Pengaruh (Effects), yakni dampak program yang dapat diukur (yang diharapkan 

dan tidak diharapkan; yang bersifat primer atau bersifat sekunder). 

Kemudian dikatakan pula bahwa studi kebijakan negara sebagai kegiatan 

yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti parlemen, 

kepresidenan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Partai Politik, mempunyai 

kekuatan untuk memaksa masyarakat untuk mengikutinya dan lembaga-lembaga 

itu berhak untuk melaksanakan kebijakannya. 

Jones menekankan studi kebijakan negara terdapat 2 (dua) proses, yaitu: 

a. Proses-proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah-masalah itu 

sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefinisikan masalah 

itu, dan bagaimana tindakan pemerintah. 

b. Refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi tentang masalah-masalah, 

terhadap kebijakan negara dan memecahkannya.
26

  

Dalam kaitan ini, maka kebijakan negara dibuat oleh penguasa politik 

mempunyai maksud-maksud untuk: 

a. Memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana kebijakan negara tersebut 

merupakan pranata sosial. 

b. Untuk mengatur komplik, atau jika diperlukan kebijaksanaan bisa untuk 

menciptakan komplite. 

c. Sebagai upaya menyatakan insentif (dorongan) bagi pihak-pihak yang 

mendapat perlakuan kurang rasional. 
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d. Dalam arti mikro, untuk menjaga kepentingan elit politik yang mempunyai 

hak preferensi. 

e. Menjaga sistem politik yang berlaku. 

Berkenaan dengan kebijakan pemerintah, tentunya berhubugan dengan 

pengambilan keputusan oleh pimpinan atau atasan terhadap suatu hal atau kondisi 

yang berlaku saat itu. 

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah 

adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau 

yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Sedangkan kebijakan 

publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, 

Instruksi Presiden, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-

lain.
27

  

 Pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen 

berada di dalam kerangka mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan 

untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. 

Di samping itu bagi pelaksana kebijakan harusnya dapat memilih tindakan sendiri 

secara otonom di dalam batas kewenangannya, apabila menghadapi situasi yang 

sifatnya khusus. 

 

D. Pembangunan Daerah 

Pembangunan disini dimaksudkan adalah pembangunan dalam arti luas, 

yang meliputi segala aspek pembangunan, baik material maupun spritual, lahiriah 
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maupun bathiniah. Pembangunan daerah dimaksudkan adalah pembangunan yang 

dilaksanakan di daerah-daerah, baik propinsi maupun kabupaten dan kota, dan 

pembangunan ini dikaitkan dengan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi. 

Sebenarnya tugas pembangunan itu selalu dilaksanakan oleh pemerintah 

yang manapun, baik yang menggunakan asas desentralisasi ataupun 

dekonsentrasi. Hanya saja dengan menggunakan asas dekonsentrasi belum tentu 

dapat dilaksanakan pemerataan di seluruh pelosok negeri dan disertai rasa 

keadilan berdasarkan potensi daerah.
28

 

Dasar pertimbangan dibentuknya UU No.22 Tahun 1999 sebagaimana 

telah diubah dengan UU No.32 Tahun 2004 diubah lagi melalui UU No.23 Tahun 

2014, dan diubah lagi dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan 

Daerah, di antaranya dinyatakan bahwa dalam menghadapi perkembangan 

keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, 

dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara 

profesional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan 

sumber daya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai 

dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan 

keadilan, serta potensi keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29

 

Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab dimaksudkan dalam rangka melancarkan pembangunan di 
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seluru pelosok tanah air, serta menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. 

Oleh karena itu pembentukan daerah otonom harus diperhitungkan secara 

seksama, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas 

wilayah, pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Sehingga memungkinkan daerah 

melaksanakan pembangunan, mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya 

sendiri. 

Prinsip otonomi daerah yang dikembangkan berdasarkan UU No.23 Tahun 

2014, adalah lebih diarahkan terhadap terwujudnya pemerintahan yang 

demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, 

mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat dan kemandirian perkembangan dan 

pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian antara pemerintah pusat dan 

daerah.
30

 

Pembangunan daerah otonom harus sepenuhnya diserahkan kepada 

pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah 

lainnya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 19 UU No.23 Tahun 

2014). Hal ini tergambar bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah 

mempunyai kewajiban sebagai berikut: 

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan 

nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 

                                                 
30

 M. Arif Nasution dkk, Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah, (Bandung: 

Mandar Maju, 2000), h.53 



 

 

 

 

34 

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 

g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 

h. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 

j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 

k. Melestarikan lingkungan hidup. 

l. Mengelola administrasi kependudukan 

m. Melestarikan nilai sosial budaya. 

n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan kewenangannya; dan 

o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
31

 

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa daerah 

otonom yang dipimpin oleh Kepala Daerah selaku Badan Eksekutif Daerah 

bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Badan Legislatif 

Daerah, yang diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan 

mengurus pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat di 

daerahnya. 

 

E. Gambaran Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 

Tentang Inovasi Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, 

terdiri 36 Pasal dan XI Bab, dengan materi sebagai berikut: 
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a. Bab I Tentang Ketentuan Umum, terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 

3. 

b. Bab II Tentang Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah, terdiri dari Pasal 4 

sampai dengan Pasal 6. 

c. Bab III Tentang Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah, terdiri 

dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 15. 

d. Bab IV Tentang Uji Coba Inovasi Daerah, terdiri dari Pasal 16 sampai 

dengan Pasal 19. 

e. Bab V Tentang Penerapan, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan 

Inovasoi Daerah, terdiri dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 27. 

f. Bab VI Tentang Diseminasi dan Pemanfaatan Inovasi Daerah, terdiri dari 

Pasal 28 sampai dengan Pasal 29. 

g. Bab VII Tentang Pendanaan, terdiri dari  Pasal 30 dan Pasal 31. 

h. Bab VIII Tentang Informasi Inovasi Daerah, terdiri dari Pasal 32 dan Pasal 

33. 

i. Bab IX Tentang Pembinaan dan Pengawasan, terdiri dari Pasal 34. 

j. Bab X Tentang Ketentuan Peralihan, dijelaskan dalam Pasal 35. 

k. Bab XI Tentang Ketentuan Penutup, dijelaskan dalam Pasal 36. 

Pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2017 Tentang Inovasi Daerah, mengatur mengenai inovasi daerah yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berhubungan 

dengan pelayanan publik dalam rangka mensejahterakan masyarakat.  

 


