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Pengantar 

Logika perkembangan masyarakat menegaskan adanya proses transformasi besar yang 
tengah berlangsung. Kuasa ekonomi pasar berskala global dan demokrasi muncul sebagai prinsip 
pengaturan masyarakat paling dominan --beserta perlawannya. Dalam suasana multikrisis 
dewasa ini, perwujudan “etos kesejahteraan sosial” merupakan keharusan untuk merumuskan 
bersama, dengan prioritas kesejahteraan rakyat jelata. Kenyataan sehari-hari mengharuskan kita 
untuk mengevaluasi program dan pasca-program kesejahteraan sosial. Adakah yang harus 
dibenahi atau kita harus berpikir alternatif. Faktanya adalah semakin kompleksnya matriks 
permasalahan sosial termasuk yang baru, keterbatasan SDM, dan belum memadainya sarana-
prasarana pendukung.   

Sesuai dengan amanah GBHN 1999, tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah 
terwujudnya ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak 
asasi manusia, tersedianya mekanisme penanganan masalah sosial yang mantap, dan terbinanya 
kesempatan untuk melaksanakan kewajiban ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha 
kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Draft II Propeda Propinsi DIY 2001-20052, 
direkomendasikan 1) Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial, dan 2) Program 
Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Sosial.  

Program 2) bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial 
melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial dan 
peningkatan kemampuan, kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, 
serta penerapan standarisasi dan legislasi pelayanan sosial. Kegiatan yang diprioritaskan adalah: 

1. Penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial. 
2. Pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial. 
3. Penyusunan standarisasi pelayanan sosial. 
4. Akreditasi lembaga pelayanan sosial. 
5. Pengembangan sistem legislasi kesejahteraan sosial. 
6. Perencanaan dengan pendayagunaan serta diklat tenaga kesejahteraan sosial. 
7. Peningkatan sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan sosial. 
8. Penyediaan data dan informasi kesejahteraan sosial. 

 
Komisi E DPRD Propinsi DIY mengapresiasi Diklat Standar Pelayanan Minimal 

Kesejahteraan Sosial ini justru karena draft Propeda Propinsi DIY 2001-2005 belum ditetapkan 
sehingga menjadi masukan yang signifikan untuk perumusan kebijakan, sesuai “tupoksi” Komisi 
E.   

                                                 
1 Makalah untuk Diskusi Panel BBPPKS JK, Standarisasi Pelayanan Minimal, Yogyakarta, 30 Mei 2001. 

Panelis adalah anggota Komisi E DPRD Propinsi DIY. 
 
2 Bappeda Propinsi DIY, Program Pembangunan Daerah Propinsi DIY, Draft II.  
 



 
Penyusunan Standarisasi Pelayanan Sosial sebagai Permasalahan Evaluasi Kinerja 
 Wacana otonomi daerah mengagendakan peningkatan kemampuan aparat pemerintahan 
daerah sebagai kritik terhadap kinerja birokrasi3. Semangat otonomi daerah adalah kewenangan 
pemerintah daerah yang luas dan bertanggung jawab secara proporsional dalam bentuk 
pengaturan, pembagian, pemanfaatan SDM, dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. 
Aspek pemerintahan di daerah meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 
Konteks otonomi daerah adalah akuntabiltas publik, yaitu tanggung jawab sosial pemerintahan 
daerah (kinerja institusi dan aparat) terhadap masyarakat yang seharusnya dilayani.  
 Tuntutan “reinventing government” merupakan aspirasi untuk memperbaiki standar 
evaluasi kinerja lembaga dan aparat di daerah4. Terdapat kecenderungan, kaidah evaluasi bukan 
lagi untuk mengetahui “What was hapenning”, melainkan “What is the performance after 
hapenning” (Apa kinerja pasca-pelayanan). Secara umum, evaluasi kinerja merupakan ukuran 
keberhasilan atau kegagalan untuk meningkatkan kapasitas belajar sosial masa depan yang 
normatif lebih baik. Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil yang diraih oleh individu, 
kelompok, institusi, dan program.  
 Terdapat dua paradigma untuk evaluasi kinerja. Pertama, paradigma manajemen, dengan 
tiga model terhadap aparat. Kedua, paradigma manajemen publik baru. Jadi, evaluasi kinerja 
“public service orientation” bukan pada proses yang semata-mata ditempuh, perlakuan kepada 
bawahan dan atasan, atau bagaimana akuntabilitas berjalan dalam organisasi. Evaluasi ini 
menekankan kualitas, nilai dasar-visi-misi, memperhatikan aspirasi-kebutuhan-partisipasi, 
otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang dipilih masyarakat, menekankan societal learning 
dalam layanan publik, penekaan pada evaluasi kinerja secara kesinambungan, partisipasi 
masyarakat, dan akuntabilitas. Hal ini yang menjadi nilai “good governance” yang tengah 
berkembang di masyarakat.  
 Berikut ini merupakan nilai-nilai “good governance” yang harus dikaji lebih 
proporsional, teramati, dan terukur: Visi strategis, transparansi, responsivitas, keadilan, 
konsensus, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, partisipasi, dan legislasi.  
 
 
Paradigma evaluasi kinerja: 
Paradigma Manajemen Paradigma Manajemen Publik Baru 
1. Klasik 1. The efficiency drive 
 Model “economic man” 
 Aparat sebagai faktor produksi 

yang dapat dimanipulasi; 
 Evaluasi sebagi manipulasi yang 

diberikan (insentif dan hukuman); 

 

                                                 
3 Untuk kajian desain birokrasi, misalnya  Mohtar Mas`oed, Restrukturisasi Masyarakat oleh Pemerintah 

Orde Baru di Indonesia. Prisma 7, 1989.  
 
4 Tim Pengembangan Standar Evaluasi Kinerja Aparatur Daerah, Direktorat Apda-Ditjen Pumda 

Depdagri & Otda, Konsep Dasar Pengembangan Standard Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan 
Daerah. Jakarta, 2000.  

 



2. Human relations 2. Downsizing and decentralisation 
 Model “social man” 
 Aparat sebagai makhluk sosial 

dengan pemenuhan kebutuhan; 
 Evaluasi sebagai sarana 

mendengarkan keluhan; 

 

3. Human resources 3. In search of excellence 
 Model “Human resources”  
 Aparat sebagai SDM yang harus 

dikembangkan martabat & tujuan 
organisasi; 

 Evaluasi sebagai pemecah masalah 
untuk optimalisasi hasil; 

 

 4. Public service orientation 
 
Agenda untuk Standar Pelayanan Minimal Kesejahteraan Sosial   
 Tuntutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan merupakan keharusan untuk 
mengkaji kembali Standar Pelayanan Minimal Kesejahteraan Sosial. Untuk itu, DPRD dan 
Pemda perlu mengelaborasi paradigma “public service orientation” pada rumusan kebijakan 
(penyusunan dan penetapan standarisasi program secara minimal), penataan institusi 
(kelembagaan dan peraturan daerah), dan fasilitasi.  
 Sebagai ilustrasi adalah bagaimana menangani permasalahan pelacuran. Dengan 
berorientasi layanan publik, masing-masing pihak dapat mengerjakan sesuai “tupoksi”nya, 
dengan ukuran penyelesaian masalah. Jadi, kepuasan “user” (masyarakat) merupakan harga yang 
harus dibayar oleh para pelayan kesejahteraan sosial, yang untuk tahap awal pada kapasitas 
minimal. Dan siapapun tidak bisa mengklaim atas nama masyarakat, sepanjang tidak berorientasi 
pada masyarakat itu sendiri.  
 


