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A B S T R A K : 

 KPPN Tanjungpinang sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas terkait dengan pelayanan 

perbendaharaan negara mencoba mengubah stigma masyarakat yang melekat terhadap organisasi pemerintahan 

dengan merumuskan program-program inovasi dalam hal peningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemajuan 

teknologi informasi membuat sektor publik harus memahami keinginan dari masyarakat. Masyarakat mulai 

menyadari akan pentingnya pelayanan yang berkualitas di birokrasi pemerintah. Mengingat selama ini sistem 

pelayanan di birokrasi pemerintah yang kurang optimal di masyarakat. Inovasi pelayanan publik sebagai 

terobosan baru dalam meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efesien.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi governance dalam meningkatkan pelayanan di 

KPPN Tanjungpinang (studi kasus inovasi pelayanan publik). Berdasarkan pemaparan tersebut penulis berusaha 

memaparkan inovasi pelayanan yang dilakukaan di KPPN Tanjungpinang sebagai inovasi-inovasi yang 

bermanfaat bagi peningkatan pelayanan publik yang lebih optimal. 

 Informan dalam penelitian ini adalah berasal dari pegawai KPPN Tanjungpinang dan satuan kerja yang 

terlibat di KPPN Tanjungpinang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling 

yang berjumlah 7 orang informan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif .  

 Hasil penelitian adalah di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang terdapat beberapa 

program inovasi. Inovasi yang ada sangat membantu dalam memberikan pelayanan. Program inovasi tersebut 

ada beberapa yang berasal dari Direktorat Jendral Perbendaharaan dan dari KPPN Tanjungpinang sendiri. 

Program inovasi dari pusat dalam bentuk program aplikasi yang dikembangkan oleh KPPN Tanjungpinang, 

Sedangkan inovasi dari KPPN Tanjungpinang sendiri lebih kepada memberikan pelayanan yang cepat dan 

menyuguhkan kenyamanan satuan kerja dalam menerima layanan. Setiap program inovasi yang diluncurkan 

akan disosialisasikan kepada seluruh satuan kerja melalui media sosial dan surat dan dilanjutkan dengan 

mengadakan pelatihan. Untuk melihat bagaimana perkembangan dari program inovasi maka pihak KPPN 

Tanjungpinang mengadakan evalusi setiap akhir bulan dan akhir tahunnya.  

Kata Kunci : Inovasi, pelayanan publik 
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A B S T R A C T 

 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjungpinang as one of the government agencies 

with tasks related to the state treasury ministry tried to change the social stigma attached to government 

organizations to formulate a program of innovation in terms of enhancing the quality of public services . 

Advances in information technology make the public sector must understand the desire of the community . 

People are starting to realize the importance of quality service in the government bureaucracy . Given this 

system during service in the government bureaucracy that is less optimal in the community . Innovation of 

public service as a breakthrough in improving services more effectively and efficiently . 

 The purpose of this study was to determine the governance of innovation in improving service in KPPN 

Tanjungpinang ( public service innovation case studies ) . Based on the exposure authors sought to describe 

innovation in services dilakukaan KPPN Tanjungpinang as innovations that are beneficial for the improvement 

of public services more optimal . 

 Informants in this study were derived from Tanjungpinang KPPN employees and work units involved in 

KPPN Tanjungpinang . The sampling technique used was purposive sampling technique which amounted to 7 

informants . The method used is qualitative research . 

 Results of the study are in the State Treasury Office Tanjungpinang there are some innovation program . 

Innovation that is very helpful in providing services. The innovation program there are some that come from the 

Directorate General of Treasury and of KPPN Tanjungpinang own . Innovation program of the center in the 

form of application programs developed by KPPN Tanjungpinang , Tanjungpinang KPPN While the 

innovations of its own rather to provide fast service and offering the comfort of a working unit in receiving the 

service . Every innovation program launched will be communicated to all units of work through social media 

and a letter and followed by training . To see how the development of the innovation program KPPN 

Tanjungpinang party held evalusi end of each month and the end of the year. 

Keywords : innovation , public service 

 

 

 

Pendahuluan 

        Salah satu masalah nasional yang dihadapi 

oleh bangsa Indonesia saat ini adalah penanganan 

terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia. 

Jumlah sumber daya manusia di Indonesia yang 

besar, apabila dapat didayagunakan secara efektif 

dan efisien akan bermanfaat untuk menunjang laju 

pembangunan nasional yang berkelanjutan. Agar 

dalam masyarakat tersedia sumber daya manusia 

yang handal diperlukan pendidikan yang 

berkualitas, penyediaan berbagai fasilitas sosial dan 

lapangan pekerjaan yang memadai. Tantangan 

utama yang sesungguhnya adalah bagaimana dapat 

menciptakan sumber daya manusia yang dapat 

menghasilkan kinerja optimal untuk mencapai 



 

tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Kinerja 

yang optimal akan berdampak pada pelayanan yang 

diterima oleh masyarakat luas. 

Inovasi governance menjadi salah satu 

wacana menarik bagi masyarakat akadimisi 

maupun praktisi administrasi. Istilah governance 

diartikan berbeda-beda oleh akademisi dan praktisi 

administrasi publik. Jika kita menggunakan definisi 

dari UNDP, governance diartikan sebagai 

penggunaan kekuasaan adinistrasi, politik dan 

ekonomi untuk mengelola masalah dari suatu 

negara pada semua tingkat. Dwiyanto (2005) 

menafsirkan governance sebagai sebuah sistem 

administrasi yang melibatkan banyak pelaku, 

jaringan, dan institusi diluar pemerintah untuk 

mengelola masalah dan kepentingan publik.  

Pengalaman berbagai negara menunjukkan 

bahwa introduksi inovai governance  memberikan 

hasil yang positif bagi peningkatan sektor publik, 

seperti pertama dapat membantu memaksimalkan 

penggunaan sumber daya dan kapasitas bagi 

peningkatan nilai-nilai publik untuk mendorong 

kultur yang terbuka dan prtisipatifdalam 

pemerintah. Kedua, bagi peningkatan image dan 

layanan sektor publik. Ketiga dapat meningkatkan 

kepercayaan diri pegawai negeri. Keempat, 

kesuksesan pada sektor publik dapat membuka 

pintu bagi inovasi ditempat lain. Kelima, dapat 

menghasilkan kesempatan untuk inovasi 

kelanjutan. (Adriana Alberti and Guido Bertucci, 

dalam Adminisrasi Negara; isu-isu kontemporer). 

Inovasi governance dapat diartikan sebagai 

sistem mekanisme untuk menyelaraskan tujuan, 

mengalokasikan sumber daya dan menetapkan 

otoritas pengambilan keputusan untuk inovasi, 

seluruh perusahaan dan dengan pihak eksternal. 

inovasi governance memberikan kerangka yang 

mendefinisikan misi, fokus dan pelaksanaan 

inovasi di perusahaan. Menurut Halvorsen yang 

dikutip Suwarno (2008) menjelaskan bahwa 

dimensi inovasi yang dikembangkan dalam sektor 

publik adalah terdiri dari : 

1. Inovasi konseptual dalam pengertian 

memperkenalkan misi baru, pandangan, 

tujuan, strategi dan rationale baru. 

2. Inovasi dilevery yaitu  termasuk cara-cara 

baru atau cara yang diubah dalam 

menelesaikan masalah, memberikan layanan 

atau berinteraksi dengan klien untuk tujuan 

pemberian layanan khusus. 

3. Inovasi interaksi system yaitu cara-cara baru 

atau yang diubah dalam berinteraksi dengan 

organisasi lain. 

Inovasi governance hadir sebagai tema 

utama dalam memperbaiki manajemen pelayanan 

publik. Ini merupakan refleksi dari kondisi kinerja 

sektor publik yang selama ini masih belum 

maksimal. Dibandingkan dengan sektor swasta, 

daya adaptabilitas dan tingkat kompetifitas sektor 

publik masih jauh tertinggal. Sehingga 

memunculkan berbagai kritik dari masyarakat 

terhadap pelayanan yang mereka rasakan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

www.ombudsmen.go.id yang merupakan Lembaga 

Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan 

pemerintahan, diperoleh data dari 6859  

laporan/pengaduan masyarakat Tahun 2015, 

sebanyak 41,59% atau  laporan mengeluhkan 

pelayanan publik di instansi pemerintah daerah. 

Berikut disajikan tabel jumlah laporan masyarakat 

berdasarkan kelompok instansi terlapor sepanjang 

Tahun 2015. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Laporan Masyarakat 

Berdasarkan Kelompok Instansi Terlapor 

 

NO 
Nama Instansi Jumlah 

Laporan 

1 TNI 39 

2 
Rumah Sakit 

Pemerintah 

71 

3 PTN 70 

4 Perbankan 140 

5 Pemerintah Daerah 2853 

6 Lembaga Peradilan 261 

7 
Lembaga Pendidikan 

Negeri 

146 

8 
Lembaga Pemerintah 

Non Kementrian 

55 

9 Lain-lain 392 

10 Komisi Negara 67 

11 Kepolisian 806 

12 Kejaksaan  117 

13 Instansi Pemerintah 663 

14 DPR 20 

15 BUMN/BUMD 629 

16 BPN 530 

Jumlah  6859 

Sumber: www.Ombudsman.go.id 

Dengan demikian perlu kiranya untuk 

mengadakan trobosan-trobosan untuk memperbaiki 

kinerja sektor publik menjadi lebih baik dan 

pelayan lebih optimal. Salah satu trobosan terbaru 

yang penting yaitu  inovasi pelayanan publik yang 

menjadi salah satu wacana yang digunakan untuk 

memperbaiki pelayanan disektor publik.  

Inovasi yaitu konsep yang berkembang dari 

waktu kewaktu, sehingga dapat menyesuaikan 

dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. 

Menurut Damanpour, sebagaimana dikutip 

Suwarno (2008), inovasi organisasi sebagai adopsi 

gagasan atau perilaku baru dalam organisasi seperti 

produk dan jasa baru, teknologi proses produksi 

baru, struktur dan sistem administrasi baru ataupun 

perencanaan atau program baru dalam organisasi. 

Sebagai sebuah kegiatan yang berawal dari 

penciptaan manusia, reformasi administrasi tidak 

bisa dipisahkan dari sebuah inovasi. Selama 

perubahan administrasi tidak berjalan sebagaimana 

mestinya, maka diperlukan inovasi untuk 

menyelamatkan kegiatan administrasi. Dalam 

perkembangan awal, inovasi merupakan bagian 

dari sebuah reformasi administrasi, namun seiring 

perkembangan teori dan pengalaman praktis, 

inovasi merupakan reformasi itu sendiri. Caiden 

(1969) menguraikan inovasi sebagai bagian dari 

reformasi administrasi (administrative reform). 

Hanya saja, konsep inovasi kemudian masih belum 

cukup populer dalam ranah administrasi publik dan 

reformasi administrasi. Inovasi populer dalam 

bidang tersebut baru pada beberapa dekade 

terakhir. 

Instansi-instansi pemerintah dituntut untuk 

meningkatkan pelayanan secara professional sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. Banyak cara 

yang dapat dilakukan instansi-instansi pemerintah 

dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 

masyarakat, salah satunya dengan memberikan 

kesan atau citra yang baik dalam hal pelayanan 

kepada masyarakat. Pelayanan yang akan 

memberikan  kesan atau citra baik kepada 

masyarakat dapat dilakukan dengan membuat 

inovasi atau trobosan-trobosan terbaru. 

Pelayanan pada dasarnya dapat 

didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, 

sekelompok dan/atau organisasi baik langsung 

maupun tidak langsung untuk memenuhi 

kebutuhan.Selain itu, Pelayanan adalah kunci 

keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan 

yang bersifat jasa. Sedangkan menurut Monir 

(2003:16), mengatakan bahwa pelayanan adalah 



 

proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas 

orang lain secara langsung.  

Keputusan Menteri Keuangan 

No.30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi 

di Kementerian Keuangan. Reformasi birokrasi ini 

merupakan kelanjutan dari Reformasi Keuangan 

Negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara dan Tanggung Jawab 

Negara. Seiring dengan bergulirnya reformasi 

birokrasi di Kementerian Keuangan untuk 

mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance), maka Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan sebagai salah satu instansi vertikal 

esselon I dari Kementerian Keuangan membentuk 

suatu kantor pelayanan publik yang dapat 

memberikan layanan prima, yaitu layanan cepat, 

akurat dan tanpa biaya kepada mitra kerja 

pengguna jasa melalui pembentukan Kantor 

Pelayanan Perbendahaaraan Negara (KPPN) 

Percontohan. 

KPPN memiliki tugas memberikan layanan 

APBN, Penatausahaan setoran penerimaan negara, 

dan penyusunan laporan keuangan tingkat Kuasa 

Bendahara Umum Negara (BUN), serta 

menyelenggarakan bimbingan teknis terkait 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Namun, 

pada perjalanannya KPPN sebagai unit pelayanan 

tidaklah mudah mengubah stigma selama ini yang 

melekat pada organisasi birokrasi, yaitu lamban, 

berbelit-belit, penuh ketidakpastian dan tidak 

transparan. 

KPPN Tanjungpinang yang memiliki fungsi 

yang sangat penting tersebut membuktikan bahwa 

tidak semua instansi pemerintahan bekerja secara 

lamban, berbelit-belit, dan hal-hal lainnya yang 

membuat suatu instansi pemerintah terlihat buruk 

dimata masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari prestasi 

atau penghargaan yang pernah diterima oleh KPPN 

Tanjungpinang. Salah satunya yaitu penghargaan 

terhadap Pelayanan 1 Jam Penyelesaian dari  

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara 

Provinsi Kepulauan Riau.  

KPPN Tanjungpinang dalam memberikan 

pelayanan kepada stake holder menggunakan 

inovasi-inovasi yang mampu memberikan 

pelayanan yang efektif dan efesien. Salah satu 

inovasi tersebut adalah SPAN. Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) 

merupakan sistem yang mengintegrasikan data dari 

siklus pengelolaan keuangan Negara (mulai dari 

penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan) 

secara online yang akan membawa perubahan 

terhadap prosedur kerja, sistem aplikasi yang 

dipergunakan dan organisasi kearah yang lebih 

baik. 

Untuk meningkatkan semangat para satuan 

kerja agar lebih baik kedepannya maka diadakan 

pemilihan satuan kerja terbaik dalam 

menyampaikan laporan dan rekonsiliasi. Pemilihan 

satuan kerja terbaik ini dilakukan dengan dengan 

mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya : 

ketepatan waktu, kelengkapan data dukung, dan 

kebenaran data, dalam menyampaikan laporan 

perjanggungjawaban bendahara penerima/ 

pengeluaran dan rekonsiliasi. 

Selain itu dilihat dari survey di website 

resmi KPPN Tanjungpnang atas  kepuasan 

terhadap pelayanan diperoleh jawaban 30,4% 

mengisi luar biasa, 13% memuaskan, 13% cukup 

puas, dan 21,7% kurang puas.  

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dengan 

menggunakan Metode penelitian Deskriptif 

kualitatif menggunakakn purposive sampling. Teori 

yang digunakan dalam peneliian ini mengacu pada 

teori Halvorsen (2008) yang menyatakan dimensi 

inovasi terdiri dari InovasiKonseptual, Inovasi 



 

Delivery, dan Inovasi Interaksi Sistem. Informan 

dala penelitian ini berjumlah 6 orang dan 1 orang 

sebaga key informan. Eknik pengumpulan data 

melalui observasi dan wawancara. Teknik analisa 

data yang digunakan adalah Moelong (2002) terdiri 

dari yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan 

menarik kesimpulan. 

 

Kajian Teori 

A. Inovasi Governance 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2009), inovasi diartikan pemasukan atau 

pengenalan hal-hal yang baru; penemuan baru 

yang berbeda dari yang sudah ada atau yang 

sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, 

atau alat). Menurut Ihsan (2014) inovasi 

berasal dari kata latin, innovation yang berarti 

pembaruan dan perubahan. Kata kerja innovo 

berarti memperbarui dan merubah. Inovasi 

ialah suatu perubahan yang baru ke arah 

perbaikan; yang lain atau berbeda dari yang 

ada sebelumnya, yang dilakukan dengan 

sengaja dan berencana (tidak secara kebetulan 

saja). 

Penulis lain yaitu Albury (2003) yang 

dikutip oleh suwarno,  secara lebih sederhana 

mendefinisikan inovasi sebagai new ideas that 

work. Ini berarti bahwa inovasi adalah 

berhubungan erat dengan ide-ide baru yang 

bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya 

harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru 

dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila 

tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari 

kehadirannya. 

Melalui proposisi tersebut dapat dipahami 

bahwa makna governance itu merujuk pada 

institusi dan aktor yang tidak hanya 

pemerintah, kaburnya batas-batas dan 

tanggung jawab dalam mengatasi isu sosial 

dan ekonomi, dan adanya ketergantungan 

dalam hubungan antara institusi yang terlibat 

dalam aksi kolektif. 

Inovasi Governance dimaknai secara 

berbeda oleh para pemerhati manajemen 

publik. Inovasi pada satu sisi dilihat sebagai 

salah satu pendekatan atau strategi 

pengembangan sistem inovasi dalam sektor 

publik sehingga memberikankontribusi bagi 

peningkatan kinerja pemerintah, ‘Governence 

of innovation system’ (OECD Synthesis 

Report, 2005). 

 

B. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik menurut Sinambela 

(2005:5) adalah sebagai setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah 

manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah 

manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kegiatan, dan menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Dewasa ini, diketahui bahwa abad telah 

memasuki era globalisasi. Dimana pada abad 

globalisasi ini mobilitas informasi, investasi, 

teknologi, sumber daya dan operasi industri 

semakin meningkat. Sehingga peran inovasi 

tentunya akan lebih pening dan sangat menentukan. 

Birokrasi dituntut untuk memberikan 

pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini 

karena masyarakat sudah mulai menyadari akan 

kemajuan teknologi informasi saat ini. Untuk itu 

diperlukan suatu trobosan terbaru dalam 

mengoptimalkan pelayanan publik. Terobosan 

tersebut salah satunya adalah dengan inovasi 

pelayanan publik.  



 

Dalam penelitian ini, peneliti telah 

memberikan batasan-batasan yang digunakan untuk 

mengetahui bagaimana inovasi governance dalam 

meningkatkan pelayanan di Kantor Pelayanan 

perbendaharaan Negara Tanjungpinang (studi 

Inovasi pelayanan Publik), maka penulis 

menetapkan kerangka berfikir yang mengacu pada 

teori-teori pendapat ahli, penulis mengacu pada 

pendapat Halvorsen (2005) tentang dimensi inovasi 

terdiri dari:  

1. Inovasi Konseptual 

2. Inovasi Delivery 

3. Inovasi Interaksi Sistem 

 

A. Inovasi Konseptual 

Pada dimensi konseptual dijelaskan bawah 

inovasi-inovasi yang ada di KPPN 

Tanjungpinang sangat membantu dalam 

peningkatan kualitas pelayanan. Inovasi 

tersebut ada yang berasal dari pusat dan berasal 

dari KPPN Tanjungpinang sendiri. Inovasi yang 

berasal dari pusat berupa program aplikasi yang 

memudahkan dalam penyelesaian tugas-tugas 

keuangan sehingga lebih efektif dan efesien. 

Untuk KPPN Tanjungpinang sendiri inovasinya  

berupa kebijakan mengelola MSDM yang 

mendukung untuk memberikan pelayanan yang 

optimal bagi seluruh satuan kerja di provinsi 

Kepulaian Riau. 

 

B. Dimensi Delivery 

 Pada dimen delivery didapati bahwa 

KPPN Tanjungpinang dalam menyampaikan  

kebijakan atau program inovasi terbaru sudah 

berjalan dengan baik. Pihak KPPN 

Tanjungpinang menginformasikan melalui 

pemberitahuan melalui WA, surat dan e-mail 

langsung kepada satuan kerja dan dilanjutkan 

dengan mengadakan pelatihan. Tidak hanya 

sampai disitu, pihak KPPN Tanjungpinang akan 

mengevaluasi untuk megetahui bagaimana 

perkembangannya dan apa yang menjadi 

kekurangan untuk diperbaiki kedepannya. 

C. Dimensi Interaksi Sistem 

 Pada dimensi interaksi sistem didapati 

bahwa dalam menjaga interaksi sistem pihak 

KPPN Tanjungpinang sudah berjalan dengan 

baik dengan selalu memberikan pelayanan yang 

optimal dengan menerapkan standar layanan 

dan juga memperhatikan kenyamanan 

infrastruktur Kantor. 

 

 

Kesimpulan  

Secara umum dapat disimpulkan bahwa di 

KPPN Tanjungpinang terdapat beberapa inovasi 

yang membantu dalam memberikan layanan yang 

optimal. Inovasi tersebut ada yang berasal dari 

pusat dan dari KPPN Tanjungpinang sendiri. 

Tujuan dirumuskan inovasi tersebut adalah untuk 

memberikan layanan kepada satuan kerja yang 

lebih efektif dan efesien. 

 

 

 

Saran 

1. Dimensi Konseptual. Agar pihak KPPN 

Tanjungpinang dapat terus mengembangkan 

inovasi-inovasi yang lebih efektif dan efesien 

sehingga pelayanan yang diberikan lebih baik 

2. Dimensi Delivery. Pihak KPPN 

Tanjungpinang seharusnya dapat lebih sering 

mengadakan sosialisasi untuk satker-satker 

dan bisa mengajak semua satker untuk 

berkontribusi. 

3. Dimensi Interaksi Sistem. Diharapkan KPPN 

Tanjungpinang dapat mempertahankan dan 



 

terus meningkatkan interaksi sistem dengan 

seluruh satuan kerja 

4. Diharapkan bagi pihak KPPN Tanjungpinang 

dapat merumuskan inovasi-inovasi yang dapat 

mengatasi permasalahan yang sifatnya cepat 

dan mendadak unuk daerah yang jaraknya 

diluat tanjungpinang. 

5. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat 

mengkaji inovasi-inovasi yang ada di KPPN 

Tanjungpinang. 
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