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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang memiliki 

korelasi dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian terdahulu ini 

tentu dapat menjadi rujukan bagi peneliti dalam memperluas wawasan. Kemudian, 

sub bab selanjutnya peneliti menjelaskan mengenai teori yang digunakan sebagai 

pisau analisis nantinya. Teori new public management (NPM) menjadi dasar bagi 

peneliti untuk menjadi pedoman dalam rangka memudahkan fokus kajian dalam 

penelitian. Selain itu, teori new public management ini juga relevan apabila 

dikorelasikan dengan objek yang diteliti. Teori ini mampu memberikan gambaran 

tentang bagaimana manajemen pelayanan publik serta swastanisasi birokrasi yang 

dibangun antar aktor mulai dari pemerintah, swasta dalam memberikan pelayanan 

kepada sektor publik yaitu masyarakat. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sub bab ini menjelaskan bagaimana hasil penelitian pada studi terdahulu. 

Selain itu juga ada fokus penelitian yang sejenis dan apa yang membedakan 

penelitian terdahulu dengan bahasan peneliti saat ini. Selanjutnya, hasil penelitian 

terdahulu ini juga menjadi rujukan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. 

Berikut ini peneliti sertakan tabel yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu: 
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 Tabel 2.1 Penelitian  Terdahulu 

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2017) 

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, dapat dilihat ada beberapa 

penelitian yang dilakukan terkait dengan new public management. Pertama, 

No Penelitian 

Terdahulu 

Judul Penelitian Pembeda 

1. Amelia New Public Management pada 

Implementasi BPJS di Kantor 

BPJS Kota Malang 2014-2017 

- Penelitian ini 

berfokus pada 

penilaian 

lembaga/institusi 

tertentu. 

2. Dedy Setiyono Analisis Penerapan New 

Public Management (NPM) 

Sebagai Kerangka 

Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Pada 

Kesehatan/Rumah Sakit 

- Penelitian ini lebih 

memfokuskan pada 

komponen 

pemecahan unit-

unit dan kompetisi 

dalam pelayanan 

publik 

3. Desi Fernanda Paradigma New Public 

Management (NPM) Sebagai 

Kerangka Reformasi 

Birokrasi Menuju 

Kepemerintahan yang Baik 

(Good Governance) di 

Indonesia 

- Penelitian ini 

hanya berfokus 

pada reformasi 

birokrasi dan good 

governance 

4. Muhammad 

Fauzan 

Implementasi Konsep New 

Public Management dalam 

Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (Studi Kasus di 

PDAM Tirtamarta, DIY) 

- Menekankan pada 

3 dari 6 komponen 

NPM yaitu 

manajemen 

professional di 

sektor publik, 

adanya standar 

kinerja dan ukuran 

kinerja, dan 

disiplin dan 

penghematan 

sumberdaya 

5. M. Daimul Abror Relevansi Penerapan New 

Public Management di 

Negara Berkembang 

(Perbandungan kasus di 

Singapura dan Indonesia) 

- Penelitian ini lebih 

bersifat studi 

komparatif 

penerapan NPM di 

negara berkembang 
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penelitan yang dilakukan oleh Amelia  yang membahas tentang New Public 

Management pada Implementasi BPJS di Kantor BPJS Kota Malang 2014-2017. 

Teori yang digunakan yaitu Hood tentang 7 komponen dalam new public 

management. Hasil dari penelitian ini dari 7 komponen yang ada, hanya ada 5 

komponen yang ditemukan di lapangan, serta ada temuan-temuan baru dalam 

penerapan new public management. 

Kedua, penelitian yang diprakarsai oleh Dedy Setiyono mengenai Analisis 

Penerapan New Public Management (NPM) Sebagai Kerangka Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Pada Kesehatan/Rumah Sakit. Teori yang digunakan sebagai 

pisau analisis ialah sama yaitu teori New Public Management dari Hood. Hasil dari 

penelitian ini ialah adanya praktik new public management meningkatkan 

pelayanan publik yang tadinya kaku menjadi fleksibel sehingga menghasilan 

kualitas pelayanan yang efektif dan efisien, sehingga pelayanan prima dapat 

tercapai 

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Desi Fernanda membahas tentang 

Paradigma New Public Management (NPM) Sebagai Kerangka Reformasi 

Birokrasi Menuju Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) di Indonesia. 

Penelitian ini menjelaskan mengenai pandangan New Public Management (NPM) 

sebagai kerangka dari reformasi birokrasi untuk kepemerintahan yang baik di 

Indonesia. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kurang adanya aktor 

masyarakat yang terlibat dalam kerjasama. Kemudian, untuk teori yang digunakan 

ialah teori model Kemitraan. Selain itu kemitraan yang dibangun berfokus pada 

pertumbuhan ekonomi.  
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Keempat, penelitian yang diprakarsai oleh Muhammad Fauzan membahas 

tentang Implementasi Konsep New Public Management dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di PDAM Tirtamarta, DIY). Penelitian ini 

menjelaskan bagaimana implementasi dari konsep NPM di PDAM Tirtamarta, 

Yogyakarta. Pembeda dari penelitian ini terhadap penelitian penulis ialah letak 

fokus komponen yang hanya berfokus pada 3 komponen saja. Hasil penelitian ini 

menyebutkan bahwa beberapa komponen dari NPM sudah berjalan namun harus 

ada perbaikan dan dorongan untuk motivasi kerja bagi pegawai agar prima dalam 

memberikan pelayanan. 

Kelima, penelitian yang dilaksanakan oleh M. Daimul Abror yang berjudul 

Relevansi Penerapan New Public Management di Negara Berkembang 

(Perbandingan kasus di Singapura dan Indonesia). Penelitian ini lebih bersifat studi 

komparatif antara negara Singapura dan Indonesia dalam menerapkan konsep new 

public management dalam pelayanan publik. Hasilnya ialah bahwa penerapan 

konsep new public management harus memperhatikan kondisi di negara tersebut 

apakah faktor budaya, sebagai faktor yang sangat penting sangat cocok apabila 

mengadopsi NPM. 

2.2 Pelayanan Publik 

Pelayanan publik telah menjadi isu kebijakan yang strategis, karena 

penyelenggaraan pelayanan publik selama ini belum memiliki dampak yang luas 

terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Sebelum era reformasi, 

birokrasi pemerintah sangat mendominasi penyelenggaraan pemerintahan dan 
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pelayanan publik. pemerintah lebih dominan bertindak sebagai aktor dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga keterlibatan warga negara dalam 

pemerintahan sangat terbatas. 

Undang Undang Republik Indonesia juga mengatur tentang definisi 

pelayanan publik, menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah: 

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

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

jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 

penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, 

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 

kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-

mata untuk kegiatan pelayanan publik” 

Penyelenggaraan pelayanan publik yang kaku dan sentralistik tersebut 

dalam perspektif ilmu administrasi publik menggambarkan praktik the old public 

administration (OPA). Seiring perjalanan waktu, perspektif ini dinilai tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga munculnya gagasan Osborne dan 

Gaebler dalam konsep “Reinventing Government” merupakan sebagai arah baru 

untuk melakukan reformasi administrasi. Reformasi administrasi merupakan proses 

politik yang dirancang untuk melakukan perbaikan diseluruh aspek dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, baik hubungan birokrasi dengan masyarakat 

maupun dalam internal birokrasi sendiri. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk 

membentuk birokrasi yang tanggap terhadap kebutuhan dan tuntutan publik yang 
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semakin kompleks.4 Hal inilah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui 

kerjasamanya dengan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemprov 

DKI Jakarta mulai membentuk suatu sarana yang menjembatani kebutuhan dan 

tuntutan publik kepada pemerintah melalui aplikasi Qlue. 

Pelayanan publik merupakan kegiatan pemerintahan dalam memenuhi 

kebutuhan dan kepentingan publik. sehingga tujuan dari administrasi publik adalah 

untuk memenuhi kepentingan publik. dalam memenuhi kepentingan publik, 

tentunya harus didukung dengan ketersediaan pemerintahan yang berkomitmen 

kepada publik. Reformasi pelayanan publik merupakan pilihan yang tepat dalam 

menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas.5 

Reformasi pelayanan publik harus dijawab dengan kesiapan pemerintah 

dalam melakukan inovasi penyelenggaraan layanan. Dalam pandangan Osborne 

dan Plastrik, hal tersebut harus dijawab dengan melakukan pembaharuan 

pemerintah. Pembaharuan pemerintah bukan berarti perampingan pemerintah tetapi 

mencari ukuran organisasi yang memaksimumkan kinerja.6 Inovasi pelayanan 

merupakan kunci penyelenggaraan pelayanan. Inovasi pelayanan merupakan hal 

yang paling fundamental dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah, karena inovasi pelayanan akan mengubah cara dan metode kerja 

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu 

dibutuhkan komitmen dari pemerintah dalam mencari dan menemukan terobosan-

                                  
4 Osborne dan Gaebler dalam Abdul Sabaruddin. Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik. 

Jogjakarta: Graha Ilmu. 2015. Hlm 1 
5 Ibid, hlm 9 
6 Ibid 
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terobosan baru dalam mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang 

adil, efektif dan efisien. Melalui aplikasi Qlue, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

berusaha memberikan terobosan baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

untuk mewadahi tuntutan masyarakat mengenai permasalahan sekitar. Terbukti, 

inovasi ini masuk dalam kategori best practice inovasi pelayanan publik pada tahun 

2016 yang diselenggarakan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Kemenpan-RB) 

Pelayanan menurut Gronroos adalah suatu aktivitas atau serangkaian 

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai 

akibat dari adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain 

yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk 

memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.7 Sedangkan Kotler yang dikutip 

Lukman, memberikan batasan pelayanan adalah setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan yang menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu prosedur secara fisik. Pelayanan pada 

dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada 

konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.8 

Menurut Dwiyanto  terjadinya pergeseran pemerintah, korporasi dan satuan 

sosial ekonomi lainnya dalam penyelenggaraan layanan barang dan jasa yang 

menjadi kebutuhan masyarakat maka mendefinisikan pelayanan publik sebagai 

                                  
7 Christian Gronroos, (1990) "Service Management: A Management Focus for Service Competition", 

International Journal of Service Industry Management, Vol. 1 Iss: 1. Hlm 27 
8 Sampara Lukman. Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta: STIA LAN, 2000. Hlm. 8 
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pelayanan pemerintah menjadi tidak tepat pada sasaran. Mengartikan pelayanan 

publik tidak lagi dapat ditentukan dengan hanya menimbang lembaga 

penyelenggaranya, yaitu pihak pemerintah dan swasta. Pelayanan publik tidak 

selalu bisa dipahami hanya sebagai pelayanan dari pemerintah, begitu juga 

pelayanan dari pihakswasta yang tidak dapat dipahami hanya sebagai pelayanan 

yang diselenggarakan oleh lembaga non pemerintah. Maka dari itulah, pelayanan 

publik harus dilihat dari karakteristik dan sifat dari pelayanan itu sendiri, bukan dari 

karakteristik lembaga penyelenggaranya berasal atau sumber pembiayaan semata.9  

Dalam kasus penelitian ini, pelayanan publik melalui aplikasi Qlue tidak 

hanya disediakan dari pihak pemerintah saja, tetapi ada aktor swasta yang terlibat 

dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu, hal ini menjadi ketertarikan sendiri 

bagi penulis untuk meneliti lebih dalam bagaimanakan pengelolaan pelayanan 

publik yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan swasta ini. 

Dengan demikian, pelayanan publik adalah produk suatu organisasi atau 

institusi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik jasa dan barang. 

Produk jasa dan barang ini harus memberikan manfaat dan kepuasan kepada 

masyarakat, dengan menyesuaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sistem 

pemberian layanan dilaksanakan secara terbuka, efisien, efektif dan tidak 

diskriminatif. 

 

                                  
9 Agus Dwiyanto. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010. Hlm 17-18 
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2.3 New Public Management (NPM) 

Perspektif new public management (NPM) merupakan arah baru dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. perspektif ini memberikan 

gagasan baru sebagai pedoman bagi penyelenggara negara atau pemerintahan 

dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Perspektif ini menilai perspektif the old 

public administration yang dicirikan dengan model penyelenggaraan pemerintahan 

yang elitis sudah tidak sejalan dengan kehendak publik. Publik menghendaki 

pelayanan pemerintah yang cepat dan tidak prosedural. Pelayanan yang 

mengedepankan partisipasi serta pelayanan yang efisien. 

Menurut Vigona yang kemudian dikutip Keban, new public management 

dilihat sebagai pendekatan ilmu administrasi publik yang mengimplementasikan 

pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan 

ilmu disiplin lainnya untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas dan kinerja pelayanan 

publik pada era birokrasi modern. 10 

Selanjutnya Ferlin, Ashburner, Fitzgerald dan Pettitgrew dalam Keban 

menjelaskan new public management telah mengalami perubahan orientasi. 

Orientasi pertama yang dikenal dengan ‘the efficiency drive’ yaitu memprioritaskan 

kualitas efisiensi dalam pengukuran kinerja. Orientasi kedua yang dikenal dengan 

‘downsizing’ dan ‘decentralization’ yang memprioritaskan penyederhanaan 

struktur, memperbanyak fungsi dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang 

lebih kecil di bawahnya agar dapat berfungsi secara tepat. Orientasi ketiga yaitu ‘in 

                                  
10 Keban, Yeremias T. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep,. Teori, Dan Isu. 

Yogyakarta: Gavamedia. 2008. Hlm 36 
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search of excellence’ yang memprioritaskan kemampuan optimal dengan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Orientasi terakhir dikenal 

sebagai ‘public service orientation’. Model ini memberi penekanan pada kualitas, 

misi dan nilai-nilai yang hendak dicapai suatu organisasi publik, memberikan 

perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi “user” dan 

masyarakat, melimpahkan otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang dipilih 

oleh masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka, mememberikan penekanan 

societal learning dalam pemberian pelayanan publik dan penekanan pada evaluasi 

kinerja secara berkesinambungan serta partisipasi masyarakat.11 

Menurut Donald Kettl, perubahan yang dituntut dalam penyelenggaraan 

sektor publik tidak dapat dipisahkan dari timbulnya kecenderungan baru dalam 

proses penyelenggaraan sektor publik, yaitu adanya Global Public Management 

Reform, dimana difokuskan pada beberapa isu publik yang penting seperti: (1) 

bagaimana organisasi publik dapat menerapkan sistem insentif untuk mencegah 

terjadinya praktik KKN dalam penyediaan pelayanan publik; (2) bagaimana 

organisasi publik dapat memanfaatkan mekanisme pasar untuk memberikan 

kesempatan kepada masyarakat pengguna layanan agar terlibat dalam menentukan 

kebijakan; (3) bagaimana organisasi publik dapat inovatif dan kreatif dalam 

merumuskan suatu kebijakan pelayanan yang aspiratif; (4) bagaimana organisasi 

publik dapat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada petugas pelayanan 

(street level) untuk mengambil keputusan dalam mengurangi “budaya minta 

petunjuk” pada pejabat atau atasan; dan (5) bagaimana birokrasi dapat lebih 

                                  
11 Ibid, hlm 36-37 
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berorientasi kepada kualitas output dan outcome layanan, daripada prosedur yang 

sangat rumit.12 

Konsep NPM merupakan konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli 

pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan olehinstansi dan pejabat-pejabat 

pemerintah. New public management (NPM) menurut Christoper Hood ialah bahwa 

NPM mengubah cara-cara dan model birokrasi publik yang tradisional ke arah cara-

cara model bisnis privat dan perkembangan pasar.13 Sedangkan menurut Mahmudi, 

new public management merupakan teori manajemen publik yang beranggapan 

bahwa praktik manajemen sektor swasta lebih baik dibandingkan dengan praktik 

manajemen sektor publik.14 

New Public Management atau dikenal juga Reinventing Governement 

didasarkan pada pengalaman reformasi pemerintahan di Eropa, Amerika, Australia 

dan Selandia Baru. Pada dekade terakhir, secara berangsur-angsur dipromosikan 

kedalam manajemen pemerintah diberbagai negara, termasuk negara 

berkembang.15 NPM dari satu sisi dianggap sebagai upaya pembebasan manajemen 

pemerintahan klasik dengan jalan memasukkan cara bekerja sektor swasta ke dalam 

sektor pemerintahan. Dengan demikian sejalan dengan pandangan Osborne dan 

Gaebler, bahwa NPM mengubah perspektif kerja pemerintah menjadi sejajar 

dengan sektor swasta. 

                                  
12 Denhardt, Janet V dan Robert B. Denhardt. The New Public Service. New York: M.E Sharpe, 

2003. Hlm 13 
13 Thoha Miftah.  Ilmu Aministarsi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana. 2008. Hlm 75 
14 Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN. 2007. Hlm 37 
15 Thoha Miftah. Op. Cit. Hlm 77 
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Dalam pelayanan publik kepada masyarakat, new public management lebih 

mengutamakan mekanisme pasar dengan orientasi sebagai pelanggan (customar). 

Artinya suatu organisasi publik dalam menjalin hubungan dengan instansi 

pemerintahan maupun dengan pelanggannya dipahami seperti mereka di dunia 

pasar.16 

Peneliti dalam menganalisis penelitian ini lebih berfokus pada karakteristik 

new public management  menurut Hood yang memiliki 6 (enam) komponen utama, 

yaitu:17 

1. Pengadopsian Gaya Manajemen di Sektor Bisnis ke dalam Sektor 

Publik 

New Public Management berasumsi bahwa praktik manajemen di 

sektor swasta jauh lebih baik dibandingkan manajemen sektor publik. 

NPM memiliki konsep agar organisasi sektor publik bisa meningkatkan 

kinerjanya, maka sektor publik harus mengadopsi praktik manajemen 

yang lebih maju dari sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik.  

Logika NPM menyarankan pengadopsian model manajemen sektor 

swasta adalah bahwa sektor swasta dituntut untuk efisien dan kompetitif 

di pasar. Sektor publik perlu mengadopsi gaya manajemen sektor swasta 

seperti itu, yaitu harus efisien, mengurangi biaya, harus kompetitif, 

fleksibel, dan bisa beradaptasi dengan pasar. Pengadopsian gaya 

manajemen sektor swasta ke sektor publik tersebut menimbulkan 

                                  
16 Hood dalam Mahmudi. Op.Cit. hlm 74 
17 Ibid, hlm 43 
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beberapa implikasi seperti, gaya birokrat diubah menjadi gaya manajer. 

Terjadi pergeseran kebiasaan manajer publik dari biasa dilayani, menjaga 

jarak dengan bawahan dan pelanggan menjadi lebih mandiri dan terbuka 

dengan staf dan pelanggan. Terjadi pergeseran dari semangat dilayani 

menjadi semangat untuk melayani publik dan memberikan yang terbaik 

bagi pelanggan. 

Beberapa logika NPM seperti gaya swasta dalam pelayanan publik, 

efisiensi, penghematan biaya, kompetitif, dan bisa beradaptasi dengan 

pasar menjadi poin-poin yang kemudian digunakan untuk menilai sejauh 

mana penerapan NPM pada pelayanan publik pengelolaan pengaduan 

masyarakat berbasis Qlue di DKI Jakarta 

2. Manajemen Profesional di Sektor Publik 

New Public Management menghendaki organisasi sektor dikelola secara 

profesional. Konsekuensi dilakukannya manajemen profesional disektor 

publik adalah adanya kebebasan dan keluasaan manajer publik untuk 

mengelola secara akuntabel organisas yang dipimpinnya. Manajemen 

profesional menyaratkan ditentukannya batasan tugas pokok dan fungsi 

serta deskripsi kerja yang jelas. Selain itu juga adanya kejelasan wewenang 

dan tanggung jawab.18 Adanya manajemen profesional tersebut 

dimaksudkan agar organisasi publik mengembangkan kompetensinya 

sehingga dapat bersaing dengan perusahaan asing atau multinasional. 

Manajemen profesional pada organisasi pemerintah menyaratkan 

                                  
18 Ibid, hlm 44 
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pemerintah memiliki sistem perencanaan dan pengendalian manajemen 

yang rapi. Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen tersebut 

seperti, perumusan strategi dan perencanaan strategik, sistem penghargaan 

(reward) dan hukuman (punishment), struktur organisasi, jejaring informasi, 

sistem manajemen kinerja dan sistem penganggaran.19 

Perumusan strategi daripada organisasi publik adalah untuk menentukan 

arah dan tujuan organisasi. Pada perumusan strategi, organisasi menentukan 

visi, misi, dan tujuan dan nilai dasar organisasi. Perencanaan strategik, 

merupakan aktivitas untuk melahirkan program-program baru. Produk 

perencanaan strategik adalah beruka rencana-rencana strategik, sasaran 

strategik, dan target. 20  

Pada penelitian ini, indikator manajemen profesionalis di sektor publik 

digunakan untuk menilai seberapa dalam tingkat profesionalisme 

manajemen dalam pelayanan publik pengelolaan pengaduan masyarakat 

berbasis aplikasi Qlue. Bagaimana tugas pokok, deskripsi kerja, kejelasan 

wewenang serta sistem reward dan punishment diimplementasikan dalam 

pengaduan masyarakat berbasis aplikasi Qlue ini oleh Pemprov DKI Jakarta 

serta PT. Qlue Performa Indonesia. 

3. Penekanan Disiplin dan Penghematan Sumber Daya 

NPM mensyaratkan organisasi sektor publik dapat memberikan 

perhatian yang besar terhadap penggunaan sumberdaya secara ekonomis 

                                  
19 Ibid 
20 Ibid, hlm 67 
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dan efisien.21 Doktrin ini menghendaki organisasi sektor publik 

melakukan penghematan biaya-biaya langsung, meningkatkan disiplin 

pegawai, dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas dengan 

harga murah. Pemerintah misalnya perlu melakukan pengendalian 

pengeluaran. Sumberdaya publik harus digunakan seefisien mungkin 

sehingga terhindar dari pemborosan. 

 Kemudian, berdasarkan pemaparan diatas, poin-poin seperti 

penghematan biaya langsung, peningkatan disiplin pegawai (SKPD) 

dalam menindaklanjuti aduan yang masuk menjadi indikator. Indikator 

tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip peningkatan 

disiplin pegawai dan penghematan sumberdaya langsung berjalan pada 

pelayanan publik melalui aplikasi Qlue 

4. Pemecahan Unit-Unit di Sektor Publik 

NPM menghendaki adanya desentralisasi, devolusi dan pemberian 

wewenang yang lebih besar kepada bawahan. Menurut Rondenelly dalam 

Koiruddin, “Desentralisasi dalam arti luas mencakup setiap penyerahan 

kewenangan dari pemerintah baik kepada pemerintah daerah maupun 

kepada pejabat pemerintah yang ditugaskan di daerah”. Dalam hal 

kewenangan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah, konsep tersebut 

                                  
21 Mahmudi. Op. Cit, Hlm 44 
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dikenal dengan devolusi. Tujuan pemecahan organisasi kedalam unit-unit 

kerja ini adalah sebagai efisiensi dan memangkas kelambanan birokrasi.22 

Pemecahan unit-unit disektor publik digambarkan melalui adanya 

struktur organisasi publik. struktur organisasi tersebut membahas cara 

organisasi membagi tugas diantara anggota-anggota organisasi dan 

menghasilkan koordinasi diantara tugas- tugas tersebut. Elemen-elemen 

dalam struktur organisasi publik menurut Handoko yaitu, spesialisasi 

kegiatan atau pembagian tugas, standarisasi kegiatan, koordinasi kegiatan, 

sistem pengambilan keputusan, delegasi wewenang dan ukuran satuan 

kinerja.23 

Pada indikator ini, new public management dipakai untuk melihat 

bagaimana jalannya penerapan NPM pada pengelolaan pengaduan 

masyarakat berbasis aplikasi Qlue melalui pembagian tugas, koordinasi 

pada pelaksanaan Qlue serta spesialisasi kegiatan masing-masing pihak 

untuk menilai sejauh mana penerapan NPM sudah berjalan pada 

pelaksanaan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi Qlue tersebut. 

5. Adanya Standar dan Ukuran Kinerja 

New public management mengharuskan organisasi memiliki tujuan yang 

jelas dan adanya penetapan target kinerja. Jika suatu organisasi memiliki 

tujuan yang dinyatakan secara jelas, maka manajer perlu menentukan target-

target kinerja yang harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

                                  
22 Koiruddin. Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Format Masa Depan Otonomi Menuju 

Kemandirian Daerah. Averroes Press Jakarta. 2005. Hlm 2 
23 Nogi Hessel Tangkilisan. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widisarana. 2005. Hlm 193. 
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yang telah ditetapkan. Target kinerja yang dimaksud ialah kewajiban yang 

dibebankan kepada manajer atau pegawainya untuk dicapai. Penetapan dari 

target kinerja tersebut harus dikaitkan dengan standar kinerja dan ukuran 

kinerja. Penetapan standar kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan 

kualitas terbaik dan praktik yang terbaik, sedangkan penetapan ukuran 

kinerja adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai 

target kinerja dan tujuan organisasi.24 

Kemudian, tujuan yang ingin dicapai oleh PT. Qlue Performa Indonesia 

dan Unit Jakarta Smart City selaku perwakilan Pemprov DKI Jakarta serta 

target kinerja menjadi indikator penilaian dalam pelaksanaan new public 

management dalam pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi 

Qlue ini. 

6. Menciptakan Persaingan di Sektor Publik 

Konsep new public management berpendapat bahwa organisasi sektor 

publik harus mengadopsi mekanisme pasar dan menciptakan  sebuah 

persaingan. Tujuan dalam menciptakan persaingan di sektor publik ialah 

demi penghematan biaya. Oleh karena itu dilakukanlah mekanisme kontrak 

dan tender yang kompetitif dalam rangka untuk penghematan biaya dan 

peningkatan kualitas serta privatisasi. Sistem kontrak dan tender tersebut 

dapat dilakukan pada organisasi pemerintah dengan pihak swasta. Apabila 

melalui sistem tersebut pemerintah bisa menghemat pengeluaran serta 

mendapatkan hasil yang lebih berkualitas, maka sistem kontrak kerja lebih 

                                  
24 Ibid, hlm 45 
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baik dilakukan. Manfaat lainnya dari adanya sistem kontrak dan tender 

tersebut yakni untuk mendesak sektor swasta dan sektor ketiga untuk 

berkembang. 

Indikator membaca bagaimana mekanisme tender dan kontrak yang 

dijalin antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT. Qlue Performa 

Indonesia selaku pihak swasta dalam rangka penerapan NPM. Kemudian, 

apakah kerjasama pihak pemerintah dan swasta yang dilakukan menghemat 

pengeluaran serta mendapatkan hasil yang lebih berkualitas, apabila 

dibanding tanpa ada kerjasama antar kedua belah pihak. 

Sehingga, berdasarkan pemaparan 6 (enam) komponen utama yang dijelaskan 

Hood dalam menganalisis penerapan New Public Management, penulis berusaha 

menyimpulkan beberapa poin-poin penting dalam komponen kedalam tabel 

berikut: 

Tabel 2.2 Poin-poin dalam Prinsip NPM menurut Hood 

No. 
Prinsip New Public Management 

(menurut Hood) 
Poin-poin dari komponen 

1. Adopsi gaya manajemen sektor 

bisnis (swasta) 

- Gaya pelayanan swasta 

dalam pelayanan publik 

- Efisiensi dan Efektifitas 

2. Manajemen Profesional - Tugas Pokok 

- Deskripsi Kerja 

- Kejelasan Wewenang 

- Reward/Punishment 

3. Penekanan disiplin & Penghematan 

sumber daya 

- Penghematan biaya 

langsung 

- Peningkatan 

pegawai/institusi 
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4. Pemecahan unit-unit di sektor 

publik 

- Pembagian tugas 

- Koordinasi kegiatan 

- Spesialisasi kegiatan 

5. Standar/Ukuran Kinerja - Tujuan yang ingin dicapai 

- Target kinerja 

6. Menciptakan Persaingan - Mekanisme kontrak/tender 

 
(Sumber: diolah oleh peneliti, 2017) 
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2.4 Alur Pikir Temuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang dijelaskan 

sebelumnya, untuk dapat mendeskripsikan bagaimana peneliti melakukan 

penelitian maka kemudian diperjelas dalam gambaran alur pikir penelitian sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017 

1. Pengembangan Konsep Smart City di Jakarta yang menuntut 

dilaksanakannya tata kelola pemerintahan elektronik (e-government) 

2. Masalah partisipasi masyarakat dalam pengaduan masalah yang masih 

belum tersalurkan dengan baik 

3. Pelayanan Publik yang harusnya memangkas birokrasi yang berbelit-belit 

Pihak Swasta 

(PT. Qlue Performa 

Indonesia) 

Pihak Pemerintah 

(Pemprov DKI Jakarta melalui 

Unit Jakarta Smart City) 

Praktik new public 

management dalam 

pengelolaan pengaduan 

masyarakat 

6 hasil temuan dalam penerapan New Public Management  

1. Gaya swasta, efektivitas dan efisiensi pada aplikasi Qlue 

2. Profesionalisme manajemen aplikasi Qlue 

3. Penekanan disiplin pejabat publik 

4. Pemecahan unit-unit di sektor publik 

5. Standar dan ukuran kinerja 

6. Mekanisme kontrak kerjasama 

 

Pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi Qlue dalam rangka 

Pelayanan Publik berdasarkan New Public Management 


