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MASALAH PELAYANAN PERKOTAAN 
 
 

Tingginya urbanisasi, sebagai akibat pembangunan yang tidak seimbang antara 
perkotaan dan perdesaan, telah menimbulkan beban kerja yang tinggi dalam sistem 
manajemen pelayanan publik perkotaan. Hal tersebut memberikan dampak yang luas 
dan kompleks sehingga telah menimbulkan berbagai kekhawatiran dikalangan 
warganya. Bangunan gedung yang tinggi, kerusakan lingkungan, diperparah lagi 
dengan model mental yang belum berorientasi kepada paradigma pelayanan prima 
yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang berakibat negatif terhadap citra para 
pelayan masyarakat perkotaan.  

Kesenjangan ekonomi yang ditandai dengan menjamurnya sektor-sektor 
informal, kesemerawutan  lalulintas, kriminalitas, dsb., maka pemerintah  kota perlu 
bekerja keras dalam memformulasikan berbagai kebijakan yang strategis, 
mengimplementasikan dan mengendalikan serta mengevaluasinya, sesuai dengan 
kelayakan metode, landasan rasional dan bebagai kearifan lokal, regional dan 
nasional. 

Berbagai ketakutan dan kekhawatiran yang dirasakan warga kota, antara lain 
takut akan bahaya kebakaran, kesempatan dalam meraih kesuksesan akibat 
kelambatan perjalanan, kecelakaan, korban kriminalitas, perlakuan diskriminatif dari 
aparat, dsb. Dari segi kebijakan publik maka ada berbagai aspek yang harus 
dipertimbangkan yaitu isi kebijakan itu sendiri, pelaku kebijakan, sasaran kebijakan 
dan lingkungan kebijakan. Semuanya diarahkan kepada upaya menghilangkan rasa 
takut dan khawatir warga kota. 

Berbagai kekhawatiran atau ketakutan, meliputi berbagai aspek seperti 
ketakutan akan pelaku kriminal, kualitas hidup akibat pencemaran lingkungan, 
kecelakaan fisik karena bangunan tinggi, lalu lintas, dan yang paling dikhawatirkan 
adalah kekhawatiran dari masyarakat atas perlakuan aparat pelayan masyarakat yang 
seharusnya menjadi pengayom masyarakat. 

Bahwa dewasa ini dalam era pemerintahan Presidenter pilih Djokowi-JK 
dicanangkan revolusi mental. Ini dipandang tepat karena segala sesuatunya akan 
terpulang kepada unsur manusianya. Yang menjadi pertanyaannya adalah bentuk 
programnya yang diharapkan mampu mengatasi masalah mental tersebut dalam 
waktu yang tidak terlalu lama. Sampai saat ini telah banyak dilakukan upaya baik dari 
segi kerohanian, pendidikan, pelatihan , pemberdayaan dsb. Untuk ini perlu evaluasi 
menyeluruh, karena diduga bahwa kualitas program dan sistem prioritaslah yang 
belum memadai.  
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