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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pemerintahan Daerah Otonomi 

Daerah otonomi disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang , yakni Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014.  Sementara itu otonomi  daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, daerah yang bersifat 

otonom atau daerah otonom meliputi daerah  daeah , yaitu : 

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah 

Provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. 

2. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas 

Kelurahan dan/ Desa.
16

 

Di dalam suatu Negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau 

kebebasan dari pemerintan di luar daerah tersebut, biasanya diberi sistem ini 

kerena kedaan geografisnya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas 

Negara tersebut, sehingga diperlukn hukum-hukumyang khusus yang hanya 
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cocok untuk darah tersebut. Di Indonesia tidak dikenal lagi perbedaan antara  

pengertian sejak dilaksanakannya otonomi daerah. Ini berarti setiap daerah di 

indonesia memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga 

daerahnya sendiri, dimana hak dan kewenangan tersebut diatur berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.  

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Negara 

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Rpublik adalah 

sebuah Negara dimana tempat pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, 

bukan dari prinsip keturunan dan dipimpin atau dikepalai oleh Presiden. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia memilih cara desentralisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahannya bukan sentralisasi. Desentralisasi  

sebenarnya adalah istilah keorganisasian yang sebenarnya juga dapat diartikan  

sebagai pengalihan tanggung jawab kewenangan dan sumber-sumber daya dari 

pemerintahan pusat kepemerintah daerah.
17

 

Sehubung dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  

tentang Pemerintahan Daerah sebagai penggantinya Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999, dan telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi 

kesempatan untuk mengelola sumber daya yang tersedia termasuk pengelolaan 

pendapatan daerah. 

Istilah otonomi daerah mempunyai kebebasan atau kemandirian , tetapi 

bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau 
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Haw widjaja, Otonomo Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta;PT.RajaGrafindo Persada, 
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kemandirian sebagai wujud pertanggung jawaban itu sendiri ada 2 (dua) unsur 

yaitu: 

1. Pemberian tugas dalam arti melaksanakannya, 

2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan 

menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tuga itu. 

Dengan demikian, pemberian otonomi mempunyai sifat mendorong 

atau memberi stimulasi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sendiri 

yang dapat membangkitkan otaktivitas mempertinggi rasa harga diri dalam arti 

yang sebaik-baiknya.
18

 

Pada umumnya hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah 

berdasarkan atas 3 (tiga) asas, yaitu : asas desentralisasi, asas dekonsentralisasi 

dan pembantuan. Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang dari 

pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah tentang urusan tertentu, 

sehingga pemerintahan daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik 

yang menyangkut policy, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan.
19

 

Pada asas Dekonsentralisasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang 

kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan 

pemerintahan pusat dalam arti policy, perencanaan dan biaya menjadi tanggung 

jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat didaerah 

bertugas melaksanakannya. Asas Pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah 

daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat didaerah itu, dalam arti 
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Wolfhoff,dikutip dari Ateng Syafridin, Pasang Surut  Otonomi Daerah, Binacipta, 
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bahwa organisasi pemerintah setempat (daerah) memperoleh tugas dan 

kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat.
20

 

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan 

terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan 

konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 

1. Urusan pemerintahan absolut  adalah urusan pemerintahan yang menjadi 

sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi Pusat jika kita masuk 

bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri 

adalah  Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden 

dan menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah 

bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal 

serta agama. Meski sepenuhnya berada ditangan pusat, urusan pemerintahan 

absolut bisa dilimpahkan kepada instansi vertical yang ada di daerah 

berdasarkan asas dekonsentrasi. Instansi vertical sendiri adalah perangkat 

kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus 

Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam 

wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.  

2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, 

urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi 

daerah.  Pembagian itu mencangkup berbagai bidang, mulai dari pertanian, 
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P. Rosodjatmiko, Pemerintah di Daerah dan Pelaksanaannya,Kumpulan Karangan Dr. 
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perdagangan, pertambangan, perikanan. Tapi prinsip utama dalam 

pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada 

akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional. 

3. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

Didalam kebijkasaan pemerintah (Public Pulicy) yang secara pokok 

menetapkan garis-garis umum dalam rangka bisa dilepaskan persoalan-

persoalan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari lembaga-lembaga pemerintah. 

Dengan kata lain, jika suatu kebijakan telah diputuskan maka dibutuhkan 

sistem untuk melaksankan sistem tersebut. Walaupun di dalam hal public 

policy dibuat daam arena politik tetapi hampir semua perencanaan dan 

pelaksanaanyadalam arena birokrasi. Oleh karena posisinya yang strategis 

,mempunyai keahlian yang profesional dalam fungsinya dan mekanisme antara 

perencanaan dan pelksanaan policy erat sekali, maka peranan birokrasi dalam 

birokrasi dalam public policy sangat menentukan.
21

 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah 

menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan 

peyananan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan 

meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.  

Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan 

menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas pembantuan.  

Proses sentralisasi ke desentralisasi ini pada dasarnya tidak semata-mata 
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desentralisasi administratif, tetapi juga bidang polotik dan sosial budaya. 

Dengan demikian dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada 

organisasi/administratif lembaga pemerintah daerah saja, akan tetapi berlaku 

juga pada masyarakat (public),badan atau lembaga swasta dalam berbagai 

bidang.
22

 

Berkaitan dengan hal itu, dalam TAP MPR No.XV Tahun 1998, 

ditegaskan bahwa perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan 

memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada 

daerah secara profesional, sesuai dengan prinsi-prinsip demokrasi, peran serta 

masyarakat, pemetaan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah 

dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dampak positif otonomi daerah ialah akan mendapatkan kesempatan 

untuk menmpilkan idntitas lokal yang ada dimasyarakatnya, sehingga 

infrasruktur pembangun pemerintah akan menjadi potensi yang dapat 

membantu masyarakatnya. 

Bahkan dalam Undang-undang telah tegas dinyatakan, sebuah produk 

hukum selain berlakunya setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, 

kemudian di undangkan dalam Lembaran Negara dan penjelasannya sudah 

dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara, maka semua orang telah dianggap 

telah mematuhinya dan isi peraturan itu sudah mengikat umum (Fictie 

Hukum). 
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B. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan 

suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum kebijakan 

tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang 

akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang 

harmonis. 

Definisi kebijakan diatas dapat dikatakan bahwa: 

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan 

pemerintah. 

2. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik. 

3. Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan allternatif untuk dilaksanakan 

atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.
23

 

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada beberapa 

konsep kunci yang termuat didalam kebijakan publik yaitu: 

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan 

yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki 

kewengan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. 

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan 

publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang 

berkembang dimayarakat. 

3. Seperngkat tindakan yang berorietasi pada tujuan. Kebijak publik biasanya 

bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan 

                                                             
23

Harbani pasolong, Teori Administrasi Publik, (Bandung: Alfabeta,2011)h. 39 



 

34 
 

tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi 

kepentingan orang banyak. 

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau melakukan sesuatu. Kebijakan 

publik merupakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. 

5. Sebuah justifikasi oleh seseorang atau beberapa orang akor. Kebijakan 

publik berisi sebuah pernyataan terhadap langka-langkah atau rencana 

tindakan yng telah dirumuskan , keputusan yang telah dirumuskan dalam 

kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintahan, maupun oleh 

beberapa perwakilan lembaga pemerintah.
24

 

Dalam rangka penyenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah 

atau pejabat administrasi negara (pemerintah) dapat mngambil kebijakan-

kebijakan yang bersifat terikat. kebijakan-kebijakan bersifta terikat merupakan 

kebijakan yang ditetapkan pejabat administrasi negara sesuai dengan syarat-

syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. dalam hal ini undang-undang 

menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya pejabat administrasi 

negara dapat menetapkan dan menjalankan suatu kebijakan sehingga tidak 

dapat menyimpang dari persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 

Kewengan yang bersumber dari undang-undang merupakan kewenangan 

administrasi yang pertama dan terutama dalam suatu negara hukum. Kewengan 

itu lahir demi memenuhi asas legalitas  salah satu unsur negara hukum. Asas 

legalitas menghendaki supaya setiap tindakan pemerintah selalu berdasarkan 
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pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang sudah lebih dahulu ada 

sebelum tindakan pemerintah dilakukan.
25

 

Pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah 

untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik. Yang 

termasuk dalam pembuat kebijakan, seacara normatif adalah legislatif, 

eksekutif, administratur, dan para hakim.
26

 

Adapun tahap-tahap kebijakan adalah sebagai barikut: 

1. Tahap Penyusunan Agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada 

agenda publik. Sebelumnya  masalah-masalah ini berkompetisi terlebih 

dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, 

beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumusan kebijakan. 

Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara 

masalah yang lain ditetapkan mnjadi fokus pembahasan, atau ada pula 

masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 

Penyusan agenda 

Formulasi kebijakan 

    Adopsi kebijakan 

Implementasi kebijakan 

 Evaluasi kebijakan 
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 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan , Asas-Asas Umum 
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2. Tahap Formulasi Kebijakan  

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh para pembuat kebijakan. Masalah tadi didefenisikan untuk kemudian 

dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari 

berbagai alternatif atau pilahan kebijakan yang sama. Sama halnya dengan 

perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam 

tahap perumusan kebijakan masing-masing altrnatif bersaing untuk dapat 

dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada 

tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan 

pemecahan masalah terbaik. 

3. Tahap Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 

perumusan kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan 

tersebut diadopsi dngan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus 

antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. 

4. Tahap Implementasi Kebijakan  

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, 

jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh kerena itu, keputusan 

program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah 

harus diimplementaikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi 

maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah 

diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan 

sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementaikan ini bebagai 
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kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakn 

mendapat dukungan para pelaksana (implementor), namun beberapa yang 

lain mungkin akan ditantang oleh para pelaksana. 

Untuk mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti 

berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan. 

Jadi implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tahapan praktis dan 

aktivitas dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan.Unsur-unsur kebijakan yang mutlak yang harus ada 

ialah : (1) unsur pelaksana (implementor), (2) adanya program yang 

dilaksanakan, (3) target group.
27

 

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak 

variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling 

berhubungan satu sama lain. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 

(empat) variabel, yaitu : 

1. Komunikasi  

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa tujuan dan 

kebijakan yang harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target 

group) sehingga mengurangi distori implementasi. Apabila tujuan dan 

sasaran implementasi tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh 

kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resentensi dari 

kelompok sasaran. 
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2. Sumber Daya  

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan scara jelas dan 

kosisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 

melaksanakan, implementasi tidak akan bejalan efektif. Sumber tersebut 

dapat berwujud sumbedaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan 

subedaya finansil. 

3. Disposisi 

Disposis adalah watak dan karakteristik yang dimilki oleh 

iplementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila 

implementor memiliki sifat baik, maka akan dapat mlaksanakan 

kebijakan dengan baik. Seperti aa yang diinginkan. 

 

 

4. Stuktur Birokrasi  

Stuktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 

memiliki pengaruh yang siknifikan terhadap implementasi kebijakan. 

Salah satu aspek struktur yang terpenting dari setiap organisasi adalah 

adanya prosedur operasionalyang standar (SOP). SOP menjadi pedoman 

bagi setiap implementor dalam bertindak.
28

 

5. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah 
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mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat 

untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan 

masalah yang dihadapi masyarakat.oleh kerena itu, dietntukanlah ukuran-

ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah 

kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.
29

 

 

C. Pelayanan Publik 

Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada suatu produk secara fisik.
30

 Selain itu pelayanan juga dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, 

dan menyediakan kepuasan pelanggan.
31

 

Pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori 

sektor publik, bukan sektor privat. Pelayanan tersebut dilakukan oleh 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD.Ketiga komponen 

yang menangani sektor publik tersebut menyediakan layanan publik, seperti 

kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, bantuan sosial dan 

penyiaran.
32
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Jadi, pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara 

dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk penyelenggaraan pelayanan publik dituntut kualitas prima yang 

tercermin dari:  

a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti; 

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efisiensi dan efektivitas; 

d. Partisifatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat; 

e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminitif dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dn 

lain-lain; 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang memperhatikan 

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.
33
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Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan mengapa 

selama ini banyak kebijakan, program, dan pelayanan publik kurang responsif 

terhadap aspirasi masyarakat. Pertama, para birokrat kebanyakan masih 

berorientasi kepada kekuasaan dan bukan kepada kepentingan publik. Birokrat 

menempatkan dirinya sebagai penguasa. Budaya paternalistik seringkali juga 

mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan publik. Kedua, terdapat 

kesenjangan yang lebar antara apa yang diputuskan oleh pembuat kebijakan 

dengan yang dihendaki oleh rakyat.
34

customer satisfaction with service quality 

can be defined perception of received with expectation of service desired 

(maksudnya rasa puas orang yang memerlukan pelayanan bisa diartikan 

dengan memperbandingkan bagaimana pandangan antara pelayanan yang 

diterima dengan harapan pelayanan yang diharapkan.
35

 

Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi titik 

strategis untuk memulai pengembangan good governance di Indonesia, di 

antaranya: 

a. Pelayanan publik selama ini menjadi ruang lingkup dimana negara yang 

diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non 

pemerintah. Buruknya praktik governance dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat luas. Dengan 

demikian jika terjadi perubahan yang signifikan pada ruang lingkup 

                                                             
34

Sugiandi, Yogi Suoriyogi, Administrasi Publik Konsep Dan Perkembangan Ilmu di 

Indonesia, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011) h.125 
35

 Syafi’i, Sistem Administrsi Negara Republik Indonesia,(Jakarta; Bumi angkasa,2003)h. 
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pelayanan publik, maka dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh 

warga dan masyarakat luas. 

b. Berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara relative lebih 

mudah dalam ruang lingkup pelayanan publik. Aspek kelembagaan yang 

selama ini menjadi acuan dalam menilai praktik governance dapat dengan 

mudah dinilai dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam 

pelayanan publik, keterlibatan unsure-unsur masyarakat sipil dan 

mekanisme pasar selama ini sudah banyak terjadi. Ini merupakan suatu 

keuntungan untuk memulai perubahan karena pondasi keterlibatan unsur-

unsur masyarakat sipil dan mekanisme pasar sudah ada, selanjutnya yang 

dibutuhkan adalah melakukan reposisi ketiga unsur tersebut dan redistribusi 

peran yang propsional dan saling melengkapi diantara pemerintah, 

masyarakat sipil, dan mekanisme pasar sehingga sinergi dapat 

dikembangkan. 

c. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsure governance. 

Pelayanan publik memiliki kepentingan yang tinggi dan menjadi pertaruhan 

yang penting bagi ketiga unsur governance, karena baik dan buruknya 

praktik pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap ketiganya. 

 

D. Penertiban 

Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, 

kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi 

adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, ketertiban sebagai tujuan 

hukum, merupakan fakta obyektif yang berlaku bagi segala masyarakat 
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manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan 

adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dan masyarakat. Sedangkan 

penertiban merupakan proses kegiatan yang dilakukan sekelompok organisasi 

untuk memastikan apakah suatu tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi 

penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan 

yang diperbolehkan untuk mengatasinya. Penertiban merupakan suatu cara 

yang dilkukan untuk mengatasi masalah yang diluar prosedur yang sebenarnya. 

Penertiban merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah penting dalam suatu 

organisasi.
36
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