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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Inovasi

1. Definis Inovasi

Inovasi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam berkembangnya 

suatu organisasi. Beberpa organisasi baik itu organisasi sektor swasta ataupun sektor 

publik seperti organisasi pemerintahan berupaya untuk menemukan inovasi-inovasi. 

Inovasi menurut Said dimaknai sebagai suatu perubahan yang terencana dengan 

memperkenalkan teknologi dan penggunaan peralatan baru dalam lingkup instansi.1 

Inovasi memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas membangun dan memperbarui 

namun juga dapat didefinisikan secara luas, memanfaatkan ide-ide baru menciptakan 

produk, proses, dan layanan.2 Menurut Hamel, inovasi dimaknai sebagai peralihan 

dari prinsip-prinsip, proses, dan praktik-praktik manajemen tradisional atau 

pergeseran dari bentuk organisms yang lama dan memberi pengaruh yang siginifikan 

terhadap cara sebuah majanemen yang dijalankan.3 Berdasarkan penjelasan tersebut 

inovasi identik tidak hanya pada pembaharuan dalam aspek teknologi atau peralatan 

yang baru saja, namun juga dalam lingkup yang lebih luas seperti produk, proses, dan 

bentuk layanan yang menunjukkan adanya suatu perubahan dalam praktik 

penyelenggaraan suatu oraganisasi. 

1 Said, M. Mas’ud. 2007. Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press. Hal 27 
2 Susanto. 2010. 60 Management Gems. Jakarta: Kompas. Hal 158 
3 Ancok, Djamaludin. 2012. Kepemimpinan dan Inovasi. Jakarta:  Penerbit Erlangga. Hal 34. 
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Inovasi diperlukan dalam penyelenggaraan suatu oganisasi baik swasta 

maupun organisasi sektor publik seperti instansi pemerintahan. Inovasi dalam 

organisasi pemerintahan menjadi suatu tuntutan bagi instansi pemerintahan menyusul 

semakin meningkatnya desakan dari publik akan adanya peningkatan kinerja dari 

instansi pemerintahan agar mampu menyelesaiakan permasalahan di dalam 

kehidupan masyarakat melalui suatu program dan pelayanan. Inovasi secara relevan 

dapat digunakan di sektor publik arena fungsi alternatifnya untuk mencari solusi baru 

atas persoalan lama yang tak kunjung tuntas.4 Inovasi pada instansi pemerintahan 

sangat dibutuhkan dalam proses penyediaan pelayanan publik dengan 

mengembangkan cara-cara baru dan sumber daya baru. Di samping itu, inovasi di 

sektor publik bisa dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi  dan 

mengurangi biaya mengingat pada dasarnya organisasi sektor publik senantiasa 

dihadapkan pada kelangkaan sumber daya dan keterbatasan anggaran.5    

2. Aspek-Aspek Inovasi 

Suatu inivasi tidak lepas beberapa hal atau aspek penting yang menunjukkan 

suatu organisasi telah melakukan inovasi. Menurut Suwarno6 ada lima hal yang perlu 

ada dalam suatu inovasi sebagaimana berikut ini: 

 

 

                                                           
4 Muluk, Khairu. 2008. Knowledge Management. Malang: Bayumedia Publishing. Hal 43. 
5 Ibid 
6 Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA LAN 
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a) Sebuah Inovasi hadir sebagai pengetahuan baru bagi masyarakat dalam 

sebuah sistem sosial tertentu. Pengetahuan baru ini merupakan faktor penting 

penentu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat . 

b) Cara Baru 

Inovasi juga dapat berupa cara baru bagi individu atau sekelompok orang 

untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. Cara baru ini 

merupakan ini merupakan  pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku. 

c) Objek Baru 

Suatu inovasi merujuk pada adanya objek baru untuk penggunanya. Objek 

baru ini dapat berupa fisik (tangible) atau tidak berwujud fisik (intangible). 

d) Teknologi Baru 

Inovasi sangat identik dengan kemajuan teknologi. Banyak contoh inovasi 

yang hadir dari hasil kemajuan teknologi. Indikator kemajuan dari suatu 

produk teknologi yang inovatif biasanya dapat dikenali dari fitur-fitur yang 

melekat pada produk tersebut. 

e) Penemuan Baru 

Hasil semua inovasi merupakan hasil penemuan baru. Inovasi merupakan 

produk dari sebuah proses yang sepenuhnya bekerja dengan kesadaran dan 

kesengajaannya. 

3. Tipologi Inovasi 

Proses Inovasi merupakan suatu proses yang yang sifatnya kompleks dan 

tidak dapat dianggap sederhana hanya dengan menunjukkan adanya suatu hal yang 
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baru. Akan tetapi, hal baru tersebut perlu melibatkan aspek-aspek lain didalam 

konteks organisasi sektor publik atau organisasi pemerintahan yang meliputi adanya 

proses politik, kebijakan, kualitas, dan lain sebagainnya. Menurut Mulgan dan Albury 

suatu inovasi dikatakan berhasil apabila inovasi tersebut merupakan kreasi dan 

implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru yang 

merupakan hasil pengembangan nayata dalam hal efisiensi dan efektivitas atau 

kualitas pelayanan.7 Dengan demikian inovasi meliputi banyak aspek dan sangat 

kompleks dengan berbagai faktor pendukung serta bukan hanya mengacu pada hal 

yang baru semata. 

Inovasi bukan hanya dalam lingkup produk dan pelayanan semata. Inovasi 

produk dan layanan meliputi perubahan bentuk dan desain produk atau lainnya. 

Sedangkan proses berasal dari gerakan pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan 

mngacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang terkait 

dengan inovasi tersebut. adapun jenis-jenis inovasi pada organisasi sektor publik 

menurut Muluk sebagai berikut ini:8 

a) Inovasi Produk 

Inovasi ini berangkat dari adanya perubahan pada desain dan produk suatu 

layanan yang mana membedakan dengan produk layanan terdahulu atau 

sebelumnya. 

 

 

                                                           
7 Muluk, M.R. Khairul. 2008. Knowledge Management (Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daera). 

Malang: Banyumedia. Hal 44 
8 Ibid 
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b) Inovasi Proses 

Inovasi ini merujuk pada adanya pembaharuan kualitas yang berkelanjutan 

dan adanya perpaduan antara perubahan, prosedur, kebijakan, dan 

pengeorganisasian yang diperlukan organisasi dalam melakukan inovasi. 

c) Inovasi Metode Pelayanan 

Inovasi ini merupakan adanya perubahan yang baru dalam aspke interaksi 

yang dilakukan pelanggan atau adanya cara yang baru dalam menyediakan 

atau meberikan suatu layanan. 

d) Inovasi strategi atau kebijakan 

Inovasi ini merujuk pada pada aspke visi, misi, tujuan, dan strategi baru dan 

juga menyangkut realitas yang muncul sehingga diperlukan suatu strategi dan 

kebijakan baru. 

e) Inovasi Sistem 

Kebaruan dalam konteks interaksi atau hubungan yang dilakukan dengan 

pihak aktor lain dalam rangka suatu perubahan pengelolaan organisasi. 

Berdasarkan penjelasan dari Muluk diatas, dapat diketahui bahwasanya ada 

beberapa jenis inovasi dalam sektor publik yang terdiri dari inovasi produk layanan, 

inovasi proses, inovasi dalam metode pelayanan, inovasi dalam strategi atau 

kebijakan, dan inovasi sistem. Hal ini menunjukkan inovasi memiliki tipe-tipe atau 

jenis-jenis yang beragam. Inovasi bukan hanya mengacau pada suatu produk yang 

baru semata, apalagi inovasi hanya diidentikkan dengan penggunaan teknologi dalam 

penyelenggaraan organisasi sektor publik. 
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Dalam peneletian mengenai Inovasi Pelayanan pada Pusat Layanan Autis 

Kota Blitar (PLA) dapat berupa produk dan metode pelayanan yang digunakan. 

Adanya PLA di Kota Blitar sendiri merupakan hal baru, karena sebelumnya tidak ada 

lembaga yang menyediakan pelayanan bagi anak autis di Kota Blitar. Pelayanan bagi 

anak autis hanya diberikan di Sekolah Luar Biasa dan dirasa kurang optimal. PLA 

dalam pelayanannya tidak hanya memberikan pelayanan bagi anak penyandang autis 

namun juga pada orang tua. Pelayanan pada anak dimulai pada tahap assessment atau 

penelian tingkat autistic dari anak tersebut. pelayan di PLA juga terdiri dari beberapa 

terapi yang dilakukan seperti terapi senam yoga dan terapi di kolam renang.  

Selain itu, PLA juga menyediakan metode pelayanan melalui beberapa 

program seperti program kelas khusus bagi anak penyandang autis parah dan perlu 

intensitas dan penangan khusus. Ada juga kelas akselerasi, kelas ini untuk anak 

penyandang autis yang telah mengalami perkembangan pesat dalam prosesnya di 

PLA. Selanjutnya PLA berusa menyalurkan anak kelas akselerasi ini di sekolah-

sekolah umum atau sekolah inklusi. PLA juga memberikan pelayanan parenting atau 

konsultasi dari psikolog yang merupakan tenaga pegawai di PLA bagi para orang tua 

anak penyandang autis. Hal yang lebih menarik lagi yakni di PLA Kota Blitar tidak 

menarik kewajiban biaya pelayanan sepeserpun atau gratis. para orang tua hanya 

menyumbang seikhlasnya. Kondisi ini tentunya berbeda dengan yang terjadi pada 

pelayanan di swasta atau guru SLB yang memberikan les khusus bagi anak 

autisdengan tarif  antara Rp 500.000 – Rp 1.000.000 untuk tiap bulannya. 
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4. Proses Pengembangan Inovasi 

Inovasi bukanlah dapat dicapai dengan begitu mdahnya, melainkan 

membutuhkan proses  yang panjang. Rogers menyatakan bahwa inovasi memerlukan 

suatu proses pengembangan yang terdiri dari keputusan; aktivitas dan dampak inovasi 

yang terjadi dalam pengenalan kebutuhan dan masalah; melalui riset pengembangan, 

komersialisasi inovasi; difusi dan adopsi inovasi, dan konsekuensi atau dampak 

inovasi.9  

a) Mengenali Kebutuhan Masalah 

Proses ini dilakukan dengan melakukan identifikasi permasalahan yang 

muncul. Kebutuhan masalah dapat dikenali melalui proses politik sebelum 

dilaksanakannya suatu peneltian terlebih.  Kebutuhan sendiri merupakan sesuatu 

keingginan dari manusia atau masyarakat akan barang dan jasa yang dapat 

memberikan kepuasan jasmani maupun rohani. Kebutuhan manusia tidak hanya 

terbatas pada kebutuhan yang tangible namun juga kebutuhan yang intangible. Untuk 

dapat mengetahui kebutuhan dan masalah tidak dapat hanya melibatkan satu sudut 

pandang orang, namun juga harus melibatkan cara pandang orang terhadap masalah 

yang terjadi.10 Hal ini dikarenakan terkadang suatu masalah dipandang sebagai suatu 

maslah oleh orang lain, tetapi belum tentu bagi orang yang lainnya. Orang yang 

terlibat langsung terhadap suatu masalah tentunya berbeda dalam membatasi suatu 

masalah dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terlibat secara langsung pada 

                                                           
9 Rogers, Everett M. 1983. Diffusion of Innovations. London: The Free Press. Hal 135. 
10 Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Ekosini. Hal 73. 



29 

 

masalah tersebut, sehingga perlu melibatkan pandangan berbagai pihak yang 

bersangkutan. 

b) Riset dasar dan aplikatif 

Riset atau penelitian merupakan identik dengan kegiatan yang bersifat ilmiah. 

Sementara suatu riset atau penelitian aplikatif bertujuan untuk mengatasi dan 

menyelesaikan permasalahan yang sifatya praktis. Menurut Eggers dan Singh, yang 

terpenting dari sebuah ide yang inovatif bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah 

diterapkan, namun ide yang dapat merubah kebiasaan lama, membawa aktor baru 

bersamaan dalam mengahadapi tantangan perubahan struktur dalam sebuah 

organisasi.11 Selain itu, dalam menemukan ide inovatif perlu dilakukan kolaborasi 

dalam setiap tahapan antara aktor-aktor yang berbeda potensinya  dalam rangka 

mempercepat proses inovasi salah satunya dalam menggagas ide yang kreatif dan 

inovatif.12  Pada fase inovasi dapat diketahui ide yang inovatif, menarik, dan sesuai 

dengan permasalah yang ada dan dibutuhkan upaya pemecahan masalahnya. 

c) Pengembangan 

Pengembangan dalam suatu inovasi merupakan suatu tahapan yang dilakukan 

dengan menentukan ide dan gagasan baru yang dapat menjawab kebutuhan pelanggan 

atau masyarakat. Proses pengembangan dilakukan setelah proses penelitian utnuk 

menentukan inovasi apa tetapi sebelum inovasi tersebut menjadi suatu yang nyata 

yang siap digunakan. Selain pengembangan suatu ide dapat menjadi bentuk 

pelayanan, perlu juga dilakukan pengembangan inovasi agar inovasi tersebut terus 

                                                           
11 Martinez, Laila. 2012. Theoritical Consideration about Inovation abaout Innovation in The Public 

Sector. Institute of Society of Globalisation University: Denmark.  Hal 9 
12 Ibid Hal 10 
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berkembang dan memberikan dampak atau hasil yang lebih besar dari pada 

sebelumnya.  

 Inovasi pelayanan publik merupakan proses keputusan untuk melakukan 

transfer pengetahuan dalam pelaksanaan gagasan baru dari praktek baik itu inovasi 

pelayanan publik yang sifatnya sebagian maupun secara keseluruhan. Sedangan 

transfer pengetahuan inovasi pelayanan publik merupakan upaya dan proses 

penyampaian pengetahuan mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa 

strategi, metode, substansi pelayanan publik, melalui berbagai kegiatan symposium 

workshop, diskusi, pelatihan, visit learning, coaching clinic, dan forum pembelajaran 

lainnya. Dalam transfer pengetahuan terdapat sejumlah aspek terkait hal-hal yang 

akan ditranfer dari suatu instansi kepada instansi lain secara umum yang terdiri dari 

tiga kategori utama antara lain: 

1) Teknis berupa transfer keahlian, teknologi, proses bisnis. 

2) Informasi berupa transfer pertukaran ide dan gagasan. 

3) Manajerial berupa transfer sistem, mekanisme, pengambilan keputusan dan 

pengalokasian sumber daya. 

d) Komersialisasi 

Komersialisasi merupakan aspek pemasaran atau penyebarluasan suatu 

produk inovasi. Akan tetapi, dalam organisasi atau intitusi pemerintahan tidak 

dikenal istilah komersialisasi. Dalam sektor publik istilah komersialisasi 

merupakan aspek penyebarluasan atau sosialisasi produk inovasi. Hal ini 

menunjukkan proses pneyebarluasan, pemasaran, dan distribusi produk 
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inovasi juga berlaku pada organisasi sektor publik. Penjelasan lebih 

mendalam mengenai sebuah inovasi merupakan suatu aspek yang sangat 

disarankan agar dicapainya keberhasilan dalam inovasi, sebab keberhasilan 

dari penjelasan lebih dalam suatu inovasi akan memicu organisasi dan 

pegawai atau stafnya untuk bekerja dengan semangat tinggi. 

e) Difusi dan Adopsi 

Pada proses ini suatu produk yang dibuat, pelanggan atau masyarakat 

memiliki hak utnuk menetukan pilihannya dengan menggunakan atau tidak produk 

inovasi tersebut. Rodgers menjelaskan bagaimana sebuah inovasi dapat diterima ke 

dalam masyarakat. Terdapat empat elemen dalam proses difusi yakni sebagai berikut 

ini:13 

1) An innovation: inovasi sendiri yang dipersipsikan sebagai objek atau ide 

baru yang diadopsioleh individuatau kelompok. Makna baru sebuah 

inovasi tidak juga pakem pada apa yang benar-benar baru secara objektif. 

2) Ommunications channels: perlu adanya saluran atau media dalam 

komunikasi dalam mengenalkan inovasi tersebut kepada target atau 

penerima inovasi pelayanan. 

3) Time: suatu periode bagi inovasi tersebut untuk didifusikan dan juga wakti 

bagi penerima produk inovasi untuk menerima atau menolakinovasi 

tersebut. waktu proses difusi juga membahas tentang cepat atau lambatnya 

proses adopsi inovasi. 

                                                           
13 Loc.cit. Rogers. Hal 10 
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4) Social systems: tempat tejadinya proses difusi inovasi dimana seperangkat 

unit yang saling berhubungan dalam upaa memecahkan masalah dan 

mencapai tujuan tertentu. Anggota atau unit sistem sosial dapat berupa 

individu, kelompok informal, organisasi, atau suatu subsistem.  

Adopsi adalah sebuah keputusan untuk emanfaatkan sebuah inovasi 

seutuhnya.14 Proses keputusan adopsi inovasi adalah sebuah proses yang mana 

individu telah melalui tahapan-tahapan mulai dari yang pertama yaitu 

mengetahui atau bahkan menolak inovasi. 

f) Konsekuensi 

Pada proses imi masalah atau kebutuhan pelanggan atau masyarakat yang 

telah didentifikasi pada proses awal telah terjawab atau tidak. Bahkan seringkali 

masalah-masalah atau kebutuhan baru muncul sebagai akibat atau konsekuensi dari 

inovasi yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu siklus dalam inovasi. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, dapat dikatan bahwasanya terdapat beberapa tahapan dalam 

pembentukan atau pembuatan inovasi yaitu dari mengetahui masalah yang didapat di 

lapangan terlebih dahulu, dilakukan riset dasar aplikatif, pengembangan inovasi, 

penyebarluasan produk, penerimaan masyarakat terhadap produk inovasi dan dampak 

dari inovasi.  

 

 

 

 

                                                           
14 Ibid Hal 172 
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B. Pelayanan Publik 

1. Definisi Pelayanan Publik 

Pelayanan publik dapat disebut sebagai inti dari penyeleggaraan 

pemerintahan. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi pemerintah yaitu sebagai 

penyedia pelayanan publik bagi warga atau masyarakatnya. Bahkan Dwiyanto 

menyebutkan bahwa literatur terdahulu menyebutkan bahwa “what government does 

is public service”.15 Dengan kata lain, tugas dari pemerintah seyogyanya merupakan 

upaya dalam melaksanakan pelayanan bagi masyarakat. Para ahli memiliki ragam 

pemaknaan atau definisi terkait pelayanan publik.  

Pelayanan publik memiliki beragam define atau makna. Pelayanan publik 

secara sederhana dapat dimaknai sebgau suatu layanan yang disediakan oleh 

pemerintah kepada warga negara atau masyarakat, baik secara langsung maupun 

tidak langsung.16 Pelayanan publik dapat juga dilimpahkan wewenangnya oleh 

pemerintah dengan dilaksanakan kepada pihak lain seperti masyarakat atau pun pihak 

swasta. Selain itu, pelayanan publik juga dapat diartikasi sebagai kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai bentuk tindakan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang pelaksanaannya berdasar pada 

ketentuan perundang-undangan.17 Dengan kata lain, suatu pelayanan publik dalam 

                                                           
15 Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: 

Universitas Gajah Mada Press. Hal 14. 
16 Putra, Fadhilla. 2012. New Public Governance. Malang UB Press. Hal 32 
17 Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen 

YKPN Hal 22. 
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pelaksanaanya harus mengacu pada aspek regulasi yang telah mengatur. Sehingga 

pelayanan dapat berjalan dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Penyediaan layanan yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung 

dilaksanakan melalui istilah yang disebut  public sector atau sektor publik, yakni 

badan-badan pemerintah, kantor pos, sekolah milik pemerintah, perusahaan listrik 

milik pnerintah, rumah sakit milik pemerintah, dan seterusnya.18 Penyediaan layanan 

oleh pemerintah bertujuan agar tidak timbul penyalahgunaan. Akan tetapi, 

pemerintah harus menunjukkan sikap profesionalisme dalam rangka melakukan 

perannya dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik. 

Secara regulasi, penyelenggaraan pelayanan publik telah didukung dengan 

adanya Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  Kebijakan ini 

mengharuskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau serangkaian 

kegiatan dalam rangka pemnuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan  bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa 

serta pelayanan administratif.19  Mengacu pada pendapat ini, pelayanan publik 

memuat penyedian kebutuhan masyarakat dalam konteks barang dan jasa serta 

pelayanan dibidang keadministrasian. Pelayanan publik yang dilakukan oleh 

pemerintah harus mampu mewujudkan kepuasan dari masyarakat, agar tidak terjadi 

penurunan kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah dan cenderung 

memutuskan untuk mengakses pelayanan melalui sektor lain, yakni sektor swasta. 

                                                           
18 Loc.Cit. Hal 62 
19 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 1 
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2. Asas-Asas Pelayanan Publik  

Ratminto dan Winarsih20 menyebutkan bahwa dalam penyediaan pelayanan 

publik organisasi sektor publik atau pemerintah perlu memperhatikan beberapa asas 

berikut ini: 

a. Empati dengan Customers atau Pelanggan 

Pegawai atau staf yang memberikan pelayanan publik harus dapat berempati 

kepada warga atau masyarakat yang merupakan pengguna jasa pelayanan. 

b. Pembatasan Prosedur. 

Prosedur harus dirancang sesingkat mungkin, sehingga pelayanan bagi 

masyarakat dapat disampaikan secara cepat dan segera. 

c. Kejelasan Tatacara pelayanan. 

Tatacara pelayanan harus dirancang sesederhana mungkin dan 

dikomunikasikan atau disosialisasikan kepada masyarakat penggunan jasa 

pelayanan. 

d. Minimilasi Persyaratan Pelayanan. 

Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan 

sebanyak yang benar-benar diperlukan. 

e. Kejelasan Kewenangan. 

Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat penggunan jasa pelayanan 

harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan 

distribusi kewenangan. 

                                                           
20 Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hal  

   246 



36 

 

f. Transparansi Biaya. 

Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin. Selain itu perlu ada 

transparani mengenai biaya pembayaran kepada pelanggan atau masyarakat. 

g. Kepastian durasi layanan 

Layanan harus memiliki durasi dan jadwal yang pasti, sehingga masyarakat 

memiliki kejalsan informasi dalam mengakses pelayanan. 

h. Minimalisasi Formulir 

Formulir-formulir harus diminimalisir dan bersifat efisien. Apabila perlu 

formulir dapat berupa komposit atau satu formulir untuk banyak keperluan. 

3. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 

Penyediaan pelayanan publik perlu mempertimbangkan dan memperhatikan 

beberapa prinsip-prinsip. Sujardi21 memaparkan beberapa prinsip penyediaan 

pelayanan publik sebagai berikut ini:  

1) Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit atau cepat 

dan mudah. 

2) Kejelasan 

a) Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik 

b) Memiliki pegawai yang profesional, bertanggung jawab dalam 

menangani keluhan dan persoalan yang dialami dalam proses 

pelayanan. 

c) Terdapat rincian biaya dan alur atau tata cara pembayaran. 

 

                                                           
21 Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik.  Bandung: Reifika Aditama. Hal 65 
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3) Kepastian san tepat waktu dalam penyediaan pelayanan. 

4) Akurasi. 

Produk layanan yang diberikan harus diterima oleh masyarakat secara 

benar, tepat, dan sah. 

5) Pelayanan tidak diskriminatif. 

Pelayanan dilakukan dengan tidak melakukan pembedaan pada aspek 

suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 

6) Kemudahan Akses 

Tempat atau lokasi serta sarana fasilitas layanan harus memadai dan 

mudah jingkau oleh masyarakat. Aspek ini dapat juga memanfaatkan 

teknologi informasi. 

7) Kelengkapan Sarana dan Prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peraltan kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai, termasuk ketersediaan teknologi informasi 

penunjang layanan. 

8) Kejujuran.  

Penyedia pelayanan publik harus bersikap jujur kepada para pelanggan 

atau masyarakat penerima layanan. 

9) Kecermatan. Pelayanan publik harus dilakukan sengan penuh kehati   

 hatian, teliti, dan telaten. 
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4. Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyelenggaraan atau penyediaan pelayanan publik harus memiliki 

suatu standar sebagai acuan dan panduan dalam pelayanan. Standar pelayanan publik 

perlu disosialisasikan atau dipublikasikan agar publik atau masyarakat dapat 

mengetahui mengenai proses dan bentuk pelayanan publik yang disediakan. Standar 

pelayanan publik merujuk pada suatu ukuran yang telah ditentukan oleh penyedia 

layanan publik sehingga dalam pelaksanaannya wajib dipatuhi oleh pemberi dan atau 

penerima pelayanan. Menurut Surjadi22 standar pelayajan publik, sekurang-

kurangnya meliputi: 

1) Prosedur Pelayanan. 

Prosedur pelayanan berlaku bagi pemberi dan penerima pelayanan serta 

termasuk proses pengaduan. 

2) Waktu Penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

3) Biaya Pelayanan 

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam 

proses pemberian pelayanan. 

4) Produk Pelayanan  

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

5) Sarana dan Prasarana 

                                                           
22 Ibid Surjadi Hal 69 
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Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat dan 

sesuai berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan 

perilaku yang dibutuhkan. 

C. Monitoring dan Evaluasi 

Keberhasilan suatu program dapat diketahui melalui kesesuaian perancanaan 

dan hasil yang didapat. Oleh karena itu, untuk melakukan suatu program atau 

kegiatan yang sesuai dengan perencanaan di awal, dalam proses manajemen atau 

pengelolaan harus sebuah program monitoring. Monitoring bertujuan untuk 

mendapatkan fakta, data, dan informasi menyangkut pelaksanaan program, apakah 

proses pelaksanaan kegiatan dilakukan telah sesuai dengan seperti yang telah 

direncanakan.23  

 Untuk dapat memperoleh implementasi yang sesuai dengan apa yang 

direncanakan, manajemen harus menyiapkan sebuah program yaitu monitoring, 

monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang 

pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan seusai dengan 

apa yang telah direncakan.24 Monitoring adalah adalah upaya pengumpulan informasi 

berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengelola program 

dan pemangku kepentingan tentang indikasi awal kemajuan dan 

                                                           
23 Suryana, Asep. 2010. Strategi Monitoring dan Evaluasi (Movev) Sistem penjamin Mutu Internal 

Sekolah. Hal 1 Diambil dari http://file.upi.edu pada Rabu 10 Januari 2017 
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kekuranganpelaksanaan program dalam rangka perbaikan untuk mencapai tujuan 

program.25  

Selanjutnya, hasil dari monitoring yang berupa informasi-informasi 

dilanjutkan untuk proses evaluasi sehingga hasilnya dapat diketahui apakah program 

tersebut memperoleh hasil yang berkesuaian atau tidak. Evaluasi merupakan kegiatan 

terjadwal untuk menilai secara objektif kinerja dan kesuksesan program yang sedang 

berjalan atau telah selesai, khususnya untuk menjawab pertanyaan tentang seberapa 

jauh kontribusi kegiatan program terhadap pencapaian hasil/dampak yang telah 

ditetapkan.26 Proses yang dilakukan saling bergantiang antara monitoring dan 

evaluasi biasa disebut dengan kegiatan Monev.  

Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang konteksnya berbeda, 

akan tetapi memiliki keterkaitan antara keduanya. Monitoring bertujuan untuk 

mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, dengan 

mengetahui kebutuhan tersebut, pelaksanaan program akan dengan segera 

mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan.27 Sementara evaluasi merupakan upaya 

untuk mendapatkan informasi yang tepat sebagai suatu pertimbangan untuk 

melakukan pengambilan keputusan menyangkut program, komponen input pada 

program, implementasi program yang mengarah pada kegiatan dan keputusan terkait 

output atau keluaran yang menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan.28 

 

                                                           
25 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi. Hal 6 
26 Ibid 
27 Loc.cit Suryana Hal 4 
28 Ibid 
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D. Autisme 

1. Definisi Autisme  

Autisme merupakan gangguan perkembangan yang terjadi pada anak dengan 

ditandai adanya gangguan dan keterlambatan pada bidang kognitif, bahasa, perilaku, 

komunikasi, dan interaksi sosial.29 Selain itu, Koswara mendeskripsikan secara lebih 

jelas melalui beberapa pendapat para ahli berikut ini: 

a. Kanner menyatakan bahwa autisme berasal dari kata auto yang berarti sendiri, 

penyandang autis seakan-akan hidup dalam dunianya sendiri. Penyandang 

autis tidak dapat melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya 

b. Danuatmaja menjelaskan bahwa autisme merupakan sebuah sidrom atau 

gejala-gejala yang diakibatkan oleh kerusakan pada syaraf dan dapat 

menggagu perkembangan kehidupan seorang anak.  

c. Sumarna mendeskripsikan autisme sebagai bagian dari anak berkelaianan dan 

mempunyai tingkah laku yang khas, memiliki peran terganggu, dan terpusat 

pada diri sendiri serta hubungan yang sangat minim dengan realitas 

eksternalnya.30 

Berdasarkan pada definisi-definisi mengenai autisme di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pennyandang autis merupakan sesorang yang memiliki gangguan 

dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal dengan masyarakat dan 

lingkungan sekitarnya. Gangguan tersebut dapat bersifat berat dan ringan. Selain itu, 

                                                           
29 Kustawan, Dedy. 2012. Manajemen Pendidikan Inklusif.  Jakarta: Luxima. Hal 290 
30 Koswara, Deded. 2013. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Jakarta: Luxima. 10 
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penyandang autis juga merasa memiliki dunianya sendiri akibat gangguan 

kemampuan komunikasi tersebut. 

2. Karakteristik Penyandang Autis 

Autisme dapat diklasifikasikan kedalam suatu gejala gangguan perkembngn 

persasive, yakni suatu kelainan dalam berhubungan sosial dan dalam hal timbal bail 

serta dalam pola komunikasi serta minat dan aktivitas yang terbatas dan berulang-

ulang. Oleh karena itu, penyandang atau penderita autis dapat memiliki karakteristik 

sebagai berikut ini: 

a. Selektif dan berlebihan dalam menanggapi rangsangan 

b. Kurang motivasi untuk merespon lingkungan baru 

c. Respon stimulasi diri sehingga mengganggu interaksi sosial 

d. Respon unik terhadap imbalan.31 

Anak autis umumnya mengalami beberapa kelainan, seperti kelainan dalam 

hal verbal atau berbicara dan memiliki gangguan pada kemampuan intelektual serta 

fungsi saraf. Hal ini dapat diketahui pada perilaku yang menunjukkan keganjilan dan 

kurangnya kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sosial sekitarnya. Rincian 

mengenai kelainan autis dapat diketahui melalui penjelasan berikut ini: 

1) Kelainan Berbicara 

Hal ini ditunjukkan dengan adanya keterlambatan serta penyimpangan dalam 

berbicara sehingga menyebabkan anak penyandang autis memiliki kesulitan 

dalam berkomunikasi dan bercakap-cakap dengan orang lain. Meskipun 

                                                           
31 Handoyo, Y. 2008. Autisme: Petunjuk Praktis dan Pedoman Materi untuk Mengajar Anak Normal, 

Autis, dan Perilaku Lain. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Hal 13 
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pengucapan kata cukup baik, akan tetapi anak penyandang autis memiliki 

hambatan dalam mengucapkan perasaan diri melalui bahasa lisan. 

2) Kelainan fungsi saraf dan intelektual 

Pada umumnya penyandang autis mengalami keterbelakangan mental, antara 

60% anak autis memiliki IQ 50, sebanyak 20% anak autis memiliki IQ antara 

60-70, dan hanya 20% memiliki IQ diatas 70. 

3) Perilaku Ganjil 

Penyandang autis sangat mudah untuk marah dan apabila ada perubahan pada 

kondisi lingkungan tempatnya berada, meskipun secra perubahan tersebut 

kecil. Penyandang autis memiliki ketergantungan pada sesuatu yang khas 

pada dirinya. Seringkali penyandang autis menunjukkan sikap yang berulang-

ulang seperti mengelilingi benda tertentu, berjalan, menjentikkan jari, 

resistensi terhadap perubahan hal rutin, dan sensifitas yang sangat tinggi. 

4) Interaksi Sosial 

Penyandang autis kurang begitu menyukai pergaulan dengan dunia luar dan 

seperti terisolir dengan lingkungannya serta nampak kurang ceria. Disamping 

itu, penyandang autis kurang memiliki perhatian dan keinginan menghargai 

perasaan orang lain dan suka menghindar dengan orang-orang sekitarnya 

bahkan dengan keluarga dan saudaranya sendiri. 32 

 

                                                           
32 Arfan, Fachry.  2014.  Implementasi program pelayanan bagi anak , baik secara verbal aautis melalui 

sekolah  khusus di rumah anak autis Bekasi. Skripsi Universitas Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah. Hal 33 
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3. Metode Pelayanan Pendidikan Anak Penyandang Autis 

Seperti halnya anak normal, anak penyandang autis pun juga meiliki hak yang 

sama dalam akses terhadap pendidikan. Akan tetapi dalam penangannya, anak autis 

memiliki metode pelayanan pendidikan yang berbeda dengan anak pada umumnya. 

Pusat Layanan Autis Kota Blitar (2017) mengemukan ada 7 macam yakni pelayanan 

keterampilan kerja; rehabilitasi autis, sekolah di rumah; sekolah khusus autis, 

program pendidikan terpadu; program pendidikan inklusif; dan kelas transisi.berikut 

ini penjelasan mengenai macam-macam metode pelayanan pendidikan tersebut. 

1) Keterampilan Kerja 

Program keterampilan kerja berusaha mengeksplorasi skill atau kemampuan 

yang dimiliki oleh anak penyandang autis. Pada nyatanya, anak autis memiliki 

minat, bakat, dan potensi yang dimiliki. Hal tersebut dapat dikembangkan 

melalui metode ini. 

2) Rehabilitasi Autis 

Metode ini digunakan kepada anak autis dengan kemampuan yang sangat 

rendah. Selain itu, juga dikenakan pada anak autis dengan gangguan sangat 

parah . 

3) Sekolah di Rumah 

Program ini diperuntukkan bagi anak penyandang autis yang tidak mampu 

mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena faktor-faktor tertentu. Oleh 

karena itu dapat dilakukan di rumah. 

4) Sekolah khusus autis 
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Program ini diperuntukkan bagi anak autis yang secara kemampuan tidak 

dapat mengikuti pendidikan sekolah regular. 

5) Program Pendidikan Terpadu 

Program ini dilakukan pada sekolah reguler dalam kasus atau waktu tertentu. 

Anak autis masih mengikuti sekolah reguler, namun pada kondisis dan waktu 

tertentu, mengikuti juga pendidikan autis di lembaga lain. 

6) Program Pendidikan inklusif 

Program ini dilakukan oleh sekolah reguler yang sudah siap memberikan 

layanan bagi anak penyandang autis. 

7) Kelas Transisi 

Program ini berupa kelas khus yang diperuntukkan bagi anak autis yang telah 

mendapat terapi dan memerlukan layanan khusus termasuk anak autis yang 

telah mendapatkan terapi khusus secara terpadu atau terstruktur melalui 

lembaga atau institusi pelayanan autis.  

 

 

 

 

 


