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LAYANAN PUBLIK DALAM TAHAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Oleh. Djoko Karsono

Dihampir semua aspek kehidupan termasuk dalam lingkup
pemerintahan, selalu ada perbedaan harapan antara yang seharusnya
dengan apa yang senyatanya terjadi. Tingkat perbedaan harapan
tersebut sangat bervariasi terutama yang menyangkut tentang apa yang
seharusnya diberikan oleh pemerintah dan apa yang ingin diterima
oleh masyarakat berupa layanan yang baik (excellence service). Apa
yang seharusnya selalu berada pada tataran konseptual, sedangkan apa
yang terjadi secara de facto, kemudian merupakan catatan perkembang-
an organisasi yang harus dikaji ulang untuk dapat memeroleh kualitas
yang lebih baik lagi.

Dilingkup tatanan organisasi negara-negara yang sudah maju
sekalipun perbedaan antara apa yang ingin pemerintah berikan kepada
masyarakat yang mendasari konsep implementasi kebijakan dengan apa
yang dapat dilaksanakan dan diberikan kepada masyarakat masih sering
dijumpai. Walaupun perbedaan-perbedaan tersebut kenyataannya selalu
ditanggapi positif oleh pemerintah, karena para penyelenggara negara
selalu akan berpandangan positif terhadap berkembangnya organisasi
pemerintahan, terutama memperhatikan pengaruh pengelolaan tatanan
sosial dan politik di abad 21 ini.

Oleh karena itu, kebersinggungan antara implementasi kebijakan
publik dengan kultur masyarakat yang cenderung mengarah kepada
kondisi masyarakat modern dan menuntut adanya layanan yang lebih
baik (excellence service), merupakan tantangan yang benar dan
spesifik dan memberikan motivasi tumbuhnya niatan pemerintah untuk
membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik sesuai dengan apa yang
diharapkan oleh masyarakat.

Implementasi kebijakan publik yang pelaksanaannya banyak
berhubungan dengan pelayanan publik sering menimbulkan masalah baik
disebabkan oleh isi dari kebijakan publik itu sendiri terlebih lebih
disebabkan oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur
sektor publik. Upaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik
dalam artian pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat tepat
sasaran, meningkatnya mutu pelayanan, dan menurunkan biaya pelayanan
sering berbenturan dengan upaya sekelompok aparatur sektor publik
yang kurang memperhatikan etika dan budaya organisasi.

Bermunculannya kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap
sejumlah aparatur sektor publik yang melakukan praktek korupsi
akhir-akhir ini, sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas
pelayanan kepada masyarakat, dan hal ini sekaligus merusak sistem
organisasi pemerintahan. Korupsi yang menggerogoti keuangan
pembangunan dan pelayanan publik otomatis merusak kewibawaan
aparatur sektor publik. Kalau kemudian praktek-praktek korupsi sudah
menjalar ke semua lini sektor publik akan dapat menimbulkan
inefisiensi penyelenggaraan negara sejak dari tahapan terendah,
organisasi RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Menurunnya kualitas
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pelayanan sektor publik pada tataran implementasi kebijakan publik
akan dapat menurunkan kepercayaan publik (public trust) yang
akhirnya berimplikasi pada organisasi sangat luas hingga pada sistem
organisasi negara.

Secercah harapan masih dapat berkembang pada masyarakat luas
bahwa sasaran revolusi mental yang dikembangkan oleh pimpinan negara
dewasa ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap perilaku
keorganisasian dan budaya organisasi di tatanan pemerintah dari
waktu ke waktu.
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