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BAB III 
PELAYANAN PUBLIK 

 
   

ecara sederhana kebijakan publik adalah segala sesuatu yang 
diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak 
dikerjakan. Pemerintah memutuskan untuk ikut mengelola 

sektor pertanian, terutama menetapkan harga beras, minyak 
goreng, cengkeh dan tebu. Pada saat yang sama memutuskan 
untuk tidak mengelola sayur mayur, buah-buahan dan kentang. 
Dalam perspektif kebijakan, hal-hal yang dipilih untuk dikerjakan 
oleh Pemerintah dinilai bersifat strategis, baik dari sudut politik 
maupun ekonomi. Konsekuensi dari keputusan Pemerintah 
tersebut adalah perubahan dalam permintaan dan penawaran 
barang dan jasa publik. Berdasarkan pemikiran ini pelayanan publik 
adalah pengadaan barang dan jasa publik, baik yang dilakukan oleh 
Pemerintah maupun nonpemerintah (Sinambela, 2010: 14). 
 

Secara ekstrem terdapat 2 (dua) jenis barang, yaitu barang 
publik (public good) dan barang swasta (private good). Barang 
publik adalah barang yang penggunaannya memiliki ciri nonrivalry 
seperti udara, jalan, jembatan, dan sebagainya. Adapun barang 
swasta dicirikan telah adanya rivalitas, seperti baju, sepatu dan 
lain-lain. Baik barang publik maupun privat di sektor permintaan 
(demand) ditentukan oleh selera konsumen. Bedanya, apabila 
barang swasta sektor persediaan (supply) ditentukan oleh 
produsen yang bertujuan mencari untung (profit motive), 
persediaan barang publik ditetapkan melalui proses politik.  
Di antara keduanya terdapat barang swasta yang memiliki nilai 
strategis, sehingga mengundang campur tangan Pemerintah untuk 
mengelolanya. Misalnya, pangan, industri pupuk, industri kimia- 
industri otomotif, dan sebagainya. Di sisi lain juga terdapat barang 
publik di mana swasta tertarik untuk mengelolanya seperti jalan 
tol, sampah, air minum dan seterusnya. Pengantar ini 
menunjukkan bahwa pelayanan publik memiliki masalah sosial, 

S
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ekonomi dan politis. Manakah yang akan dilakukan oleh 
Pemerintah, sangat tergantung pada arti barang dan jasa tersebut 
bagi pemerintah. Semakin straregis arti barang dan jasa bagi 
pemerintah, semakin besar intervensi Pemerintah dalam produksi, 
distribusi dan alokasinya. 

 
Menurut Adam Smith, untuk mewujudkan keadilan peran 

Pemerintah perlu dibatasi hanya mengelola pertahanan, 
keamanan, hubungan luar negeri, pekerjaan umum dan peradilan 
(Mangkusubroto, 1992: 2). Pelaksanaan fungsi demikian diyakini 
tidak akan menimbulkan konflik seperti dikemukakan oleh Marx 
dan pengikutnya, karena adanya invisible hand. Kenyataannya, 
semua Pemerintah di dunia ini tidak satu pun yang hanya fokus 
pada produksi, distribusi, dan alokasi barang publik. Pemerintah 
ikut memproduksi barang swasta dan swasta ikut memproduksi 
dan mengelola barang publik. Sistem politik yang mempunyai 
implikasi terhadap sistem ekonomi suatu negara merupakan arena 
sekaligus justifikasi keterlibatan Pemerintah dalam memproduksi 
dan distribusi barang swasta ataupun sebaliknya. 

 
Dalam pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi saja tidak 

dapat dijadikan patokan. Diperlukan ukuran lain yaitu keadilan, 
sebab tanpa ukuran ini ketimpangan pelayanan tidak dapat 
dihindari (Frederickson, 1987: 41). Pentingnya ukuran ini juga 
memperhatikan bahwa birokrasi publik cenderung menetapkan 
target dan dalam pencapaian target, mereka cenderung 
menghindari kelompok miskin, rentan dan terpencil. Sementara itu 
telah umum diketahui bahwa antara efisiensi dan efektivitas 
merupakan the big trade off. Ketika Pemerintah memacu efisiensi, 
pelayanan publik untuk lapisan bawah, miskin dan terpencil yang 
biasanya diabaikan. Pelayanan untuk kelompok ini memerlukan 
biaya besar yang biasanya berupa subsidi, pengobatan gratis atau 
murah. Pelayanan jenis ini hanya mungkin diproduksi jika 
Pemerintah memiliki sumber daya yang cukup besar. Namun 
demikian, efektivitas pelayanan juga dapat dilakukan dengan 
memilah-milah kelompok sasaran guna diberlakukan jenis 
kebijakan yang berbeda. 
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Terdapat 4 (empat) jenis kebijakan yang penyusunan dan 
implementasinya menuntut keterlibatan Pemerintah yang berbeda 
(Rippley, 1986: 47-48). Pertama, Protective regulatory policy 
merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi 
kelompok minoritas, rentan, miskin dan mereka yang terisolasi. 
Kelompok ini tidak mungkin dapat bersaing dengan kekuatan 
setara guna mendapatkan barang dan jasa. Pemerintah perlu 
memperlakukan secara khusus kelompok seperti ini, misalnya 
kebijakan perlindungan kaum perempuan dalam bidang 
perburuhan, kebijakan pembatasan peredaran minuman keras, 
dan sebagainya. Kedua, competitive regulatory policy, yaitu 
kebijakan yang dimaksudkan untuk mendorong kompetisi 
antarpelaksana kebijakan guna mewujudkan efisiensi pelayanan 
publik. Swasta akan responsif dengan kebijakan demikian jika 
memberi peluang meraih keuntungan. Umumnya Pemerintah akan 
menyerahkan pelaksanaan kebijakan ini kepada swasta, biarkan 
antarpelaku bersaing guna tercapai efisiensi optimal. Ketiga, 
adalah distributive regulatory policy. Jenis kebijakan ini 
dimaksudkan untuk melakukan distribusi sumber daya kepada 
masyarakat. Pendidikan dan kesehatan biasanya digunakan 
sebagai instrumen untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi, 
secara umum bidang kesejahteraan rakyat merupakan cakupan 
kebijakan distributif, terakhir adalah kebijakan redistributif. Jenis 
kebijakan ini dimaksudkan untuk melakukan alokasi sumber daya 
yang ada di masyarakat. Alokasi ulang perlu dilakukan mengingat 
terjadinya ketimpangan. Tiga ketimpangan menyolok yang 
berlangsung di Indonesia selama ini adalah ketimpangan 
antarlapisan, ketimpangan antara desa-kota dan ketimpangan 
antarwilayah (antara Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia Barat 
dan Indonesia Timur). Restribusi lazimnya dilakukan melalui 
kebijakan perpajakan, pemberian insentif untuk jenis pelayanan  
di daerah miskin dan terpencil, pembebasan beban tertentu bagi 
mereka yang bekerja di daerah miskin atau terpencil, dan 
sebagainya. 
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A. Pengertian Pelayanan Publik  
 

Pelayanan publik yang menjadi fokus studi disiplin ilmu 
Administrasi Publik di Indonesia masih menjadi persoalan yang 
perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. 
Hipotesis seperti itu secara kualitatif misalnya dapat dengan 
mudah dibuktikan di mana berbagai tuntutan pelayanan publik 
sebagai tanda ketidakpuasan mereka sehari-hari banyak dilihat. 
Harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah 
kepada rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi 
paradigma maupun format pelayanan seiring dengan 
meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam 
Pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaruan dilihat dari 
kedua sisi tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat 
masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan 
termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan (Kurniawan, 2005: 
1-2) . 
 

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, 
bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak 
dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 1992: 
198). Sebagai contoh, dapat dilihat pada proses kelahiran seorang 
bayi. Ketika sang bayi lahir, dia akan menangis karena menghadapi 
situasi yang sangat berbeda ketika ia masih berada dalam 
kandungan. Jeritan bayi tersebut membutuhkan pelayanan dari 
ibunya. Ketika memperoleh pelayanan (kasih sayang) dari ibunya 
bayi tersebut akan merasa nyaman dan berhenti menangis,  
sebaliknya dia akan tersenyum bahagia. Proses kelahiran ini 
menunjukkan betapa pelayanan seorang ibu yang menyenangkan 
sangatlah dibutuhkan. Hal senada juga dikemukakan oleh Budiman 
Rusli yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu 
membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurutnya sesuai dengan 
life cycle theory of leadership (LCTL) bahwa pada awal kehidupan 
manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring 
dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin 
menurun (Rusli, 2004). 
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Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik 
yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering 
tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan 
publik yang terjadi selama ini masih bercirikan: berbelit-belit, 
lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi 
karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang 
“melayani” bukan yang dilayani. Oleh karena itu, pada dasarnya 
dibutuhkan reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan 
dan mendudukkan “pelayan” dan yang “dilayani” ke pengertian 
yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada 
masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat 
terhadap negara (Syafiie, dkk, 1999: v), meskipun negara berdiri 
sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang 
mendirikannya. Artinya, birokrat sesungguhnya haruslah 
memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. 

 
Osborne dan Plastrik (2004: 322-323) mencirikan 

pemerintahan (birokrat) sebagaimana diharapkan di atas adalah 
pemerintahan milik masyarakat, yakni pemerintahan (birokrat) 
yang mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya kepada 
masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu 
mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan 
adanya kontrol dari masyarakat pelayanan publik akan lebih baik 
karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih 
peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan 
yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan 
hak karena mereka diangkat oleh Pemerintah untuk melayani 
masyarakat, oleh karena itu harus dibangun komitmen yang kuat 
untuk melayani sehingga pelayanan akan dapat menjadi lebih 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat merancang 
model pelayanan yang lebih kreatif, serta lebih efisien. 

 
Pemerintahan milik masyarakat akan tercipta jika birokrat 

dapat mendefinisikan ulang tugas dan fungsi mereka (Osborne dan 
Gaebler, 1999: 58). Patut diduga bahwa banyak birokrat yang tidak 
memahami secara pasti atau setidaknya tidak mengerti filosofi 
pelayanan yang akan diberikannya sehingga pelayanan publik yang 
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dimimpikan oleh masyarakat jauh dari kenyataan yang mereka 
alami. 

 
Prinsip dalam “manajemen pemerintahan” adalah jika 

semua fungsi berjalan dengan efisien dan efektif maka akan 
mendorong terhadap tindakan Pemerintah yang tertib, teratur, 
sistematis, cepat, dinamis dan tepat sasaran. Dengan demikian 
sesuai dengan fungsi pokok Pemerintah adalah memberikan 
“pelayanan publik” pada gilirannya akan tersedia dan 
terselenggara dengan baik dan memuaskan masyarakat. Meskipun 
dewasa ini pelayanan publik di semua sektor belum memuaskan 
namun upaya perbaikan secara terus-menerus dilakukan oleh 
Pemerintah melalui berbagai kebijakan sektor Pemerintah 
termasuk melakukan “reformasi birokrasi” juga bertujuan 
meningkatkan kinerja aparatur dan sekaligus kinerja organisasi 
pemerintahan.  

 
Dinamika pelaksanaan pembangunan dan perkembangan 

teknologi, merubah peranan dan fungsi Pemerintah. Fungsi 
Pemerintah tidak hanya berdasarkan kepada fungsi-fungsi klasik 
semata (panca praja, dan lain-lain), tetapi dituntut peranannya 
sebagai unsur sumber inisiatif dalam usaha pembaharu dan 
pendorong pembangunan bangsa yang dilakukan oleh masyarakat. 
Dalam hal ini, Pemerintah berperan menjadi pelopor atau agen 
pembangunan (agent of development). 

 
Dengan demikian, maka aparatur Pemerintah ditempatkan 

untuk menjalankan fungsi di samping sebagai abdi negara, juga 
sebagai abdi masyarakat (public servant). Dalam konteks ini, 
kegiatan pelayanan umum merupakan perwujudan dan penjabaran 
dari tugas dan fungsi aparatur Pemerintah dalam rangka 
penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan maupun 
pembangunan. 

 
Penyelenggaraan dimaksud meliputi kegiatan mengatur, 

membina dan mendorong maupun dalam memenuhi kebutuhan 
atau kepentingan segala aspek kegiatan masyarakat terutama 
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partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. OIeh karenanya 
untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut maka dijabarkan 
dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh unit-
unit pelayanan (Istianto, 2011: 105-106).   

 
Menjadi pertanyaan apakah pelayanan publik itu? Untuk 

menelaah pelayanan publik secara konseptual, perlu dibahas 
pengertian kata demi kata. Menurut Kotler dalam Sampara 
Lukman (2000: 8) pelayanan adalah setiap kegiatan yang 
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 
produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan 
adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 
interaksi langsung antarseseorang dengan orang lain atau mesin 
secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (Lukman, 2000: 
6). Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan 
pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. 
Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan 
atau minuman; menyediakan keperluan orang; mengiyakan, 
menerima; menggunakan (Badudu dan Zain, 2001: 781-782). 

 
Sementara itu, istilah publik berasal dan Bahasa Inggris 

public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik 
sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa lndonesia Baku 
menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai (Badudu 
dan Zain, 2001: 1095). Padanan kata yang tepat digunakan adalah 
praja yang sebenarnya bermakna rakyat sehingga lahir istilah 
pamong praja yang berarti Pemerintah yang melayani kepentingan 
seluruh rakyat. Inu dan kawan-kawan mendefinisikan publik adalah 
sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, 
harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan 
nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Oleh karena itu, pelayanan 
publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap 
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 
terikat pada suatu produk secara fisik. 
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Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) 
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 
telah ditetapkan (Kurniawan, 2005: 4). Selanjutnya menurut 
Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah 
segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 
pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Selanjutnya dengan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 7 
tahun 2010 telah diatur mengenai petunjuk pelaksanaan penilaian 
kerja unit pelayanan publik. 

 
Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. 
Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan 
agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada 
hakikatnya negara dalam hal ini Pemerintah (birokrat) haruslah 
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini 
bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai 
kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, 
misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain. 

 
Pengertian pelayanan publik oleh Roth sebagai any service 

available to the public whether provided publicly (as is a museum) 
or privately (as is a restaurant meal) (Roth, 1987: 1). Artinya 
pelayanan publik merupakan suatu pelayanan yang telah 
disediakan jika untuk kepentingan publik disediakan oleh 
Pemerintah contohnya “museum” atau untuk pribadi yang 
menyediakan yaitu swasta, contoh “restauran”. Dengan penjelasan 
di atas sudah terdapat perbedaan antara barang publik (museum) 
dan barang privat (restauran).  

 
Dengan pemahaman tersebut, lingkup pengertian 

“pelayanan publik” secara formal dirumuskan sebagaimana 
dituangkan dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, 
sebagai berikut: “Pelayanan Publik” adalah segala kegiatan 
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pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayan publik 
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 
(Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 
Indonesia, 2003: 3). 

 
Kemudian kembali pada pendapat Roth bahwa “Any 

service” yang diungkapkan berkaitan dengan barang dan jasa 
dalam pelayanan. Pelayanan publik yang dimaksud adalah segi 
bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh suatu organisasi 
atau individu dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat 
baik secara individu maupun kelompok atau organisasi. 

 
Dalam pelayanan publik pada umumnya Pemerintah 

melakukan pengaturan terhadap barang publik maupun barang 
setengah publik. Sejalan dengan karakteristik barang di atas, 
kegiatan pelayanan publik dikatakan oleh Londsdale & Enyedi 
sebagaimana dikutip Roth, sebagai “something made available to 
the whole of population, and it involves things which people can 
not provide themselves, i.e. people must act collectively (Roth, 
1987: 23). Pengertian ini memberikan ciri bahwa setiap orang tidak 
dapat menyediakan kebutuhannya sendiri melainkan harus 
disediakan secara berkelompok. 

 
Dalam penyediaan kebutuhan secara berkelompok tersebut 

dipengaruhi oleh adanya perbedaan secara filosofis barang 
layanan. Barang dan jasa, menurut Olson yang dikutip Lean, dalam 
pelayanan publik dikategorikan ke dalam dua kelompok besar yaitu 
barang publik (public goods) dan barang privat (private goods). 
Barang yang satu dengan barang yang lain mempunyai 
karakteristik yang berbeda. Lean mendefinisikan barang publik 
adalah “A pure public good is definde as a good rewquiring 
indivisibility of production and consumtion, non rivalness, and non-
excludability” (Lean, 1987: 234). 

 
Dengan demikian, barang publik murni dikonsumsi secara 

bersama dan setiap orang tidak dapat dicegah untuk 
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mengkonsumsinya. Di samping itu, tidak dipisahkan antara 
konsumen dan produsen. Akibatnya tidak ada seorang pun yang 
mau memproduksi, sehingga tidak mengundang adanya 
persaingan. 

 
Penetapan sebuah layanan yang berkualitas, terdapat tiga 

landasan pemikiran seperti dikatakan Schedler & Felixs bahwa: 
“Legitimation may be consedered to have three layers: basic 
legitimation is a product of social contract and refers to the 
state analist structures in general terms; institutional 
legitimation relats to public management as institution, and 
to its outward manifestations; and individual legitimation is 
the product of specific contac between management and 
customers” (Scheduler and Felix, 2000: 125). 
 
Pemikiran di atas menjelaskan perbedaan ketiga dalam 

penetapan kualitas pelayanan yang dielaborasi dalam tiga sudut 
pandang. Pertama, pengaruh kebijakan Pemerintah yang 
melaksanakan mandat dari masyarakat untuk melayani (amanah). 
Kedua, kualitas yang ditetapkan dari kacamata Pemerintah. Ketiga, 
penilaian terhadap birokrasi yang melakukan pelayanan dari 
kacamata masyarakat sebagai konsumen. 

 
Nilai-nilai yang berlaku ditunjukkan dalam konsensus 

terhadap kualitas pelayanan yang diterima publik. Schedler & Felix, 
mengatakan: three types: basic legitimation, institutional, and 
individual legitimation. The three layers of legitimation are then 
linked (Scheduler and Felix, 2000a: 75). 

 
Konsensus di atas memperjelas basic legitimation, 

berkaitan dengan kewenangan pelayanan yang dilakukan. 
Institutional berkaitan dengan organisasi pelaksana pelayanan, dan 
individual legitimation terkait dengan masyarakat penerima 
pelayanan. Ketiganya mempunyai orientasi penilaian yang 
berbeda. Orientasi peminta pelayanan berbeda dengan orientasi 
pemberi pelayanan atas dasar motif masing-masing. Namun 
hubungan mereka secara fundamental diungkapkan oleh Schedler 



Pelayanan Publik…. 112

& Felix, tidak melibatkan hubungan either or tetapi hubungan both 
and sebagai pelanggan pelayanan publik (Scheduler and Felix, 
2000a: 126). Nilai-nilai yang digunakan pelanggan untuk mengukur 
pelayanan publik menurut Hablutzel yang dikutip Schedler & Felixs 
(2000b: 125) berasal dari pengalaman yang diperoleh dari fakta 
yang dijadikan sebagai konsensus dasar individual yang menjadi 
dasar pengakuan terhadap organisasi. 

 
Secara umum penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik 

mencakup lingkup pelaksanaan yang luas dan kompleks, rumit 
serta dalam prosesnya mengandung kegiatan yang saling berkaitan 
dengan kegiatan atau tugas dan fungsi antara unit/instansi yang 
satu dengan lainnya. 

 
Saat ini paradigma baru dalam penyelenggaraan fungsi 

pelayanan publik yang lebih demokratis dan transparan tersebut 
adalah pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan. Artinya 
kebijakan Pemerintah dalam bidang pelayanan umum harus 
disesuaikan dengan kepentingan, keinginan, harapan dan tuntutan 
masyarakat dalam rangka memenuhi segala hak dan kewajiban 
masyarakat sebagai warga negara sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Kebijakan-kebijakan Pemerintah, khususnya yang berkaitan 

dengan pelayanan publik harus terus dikaji dan ditinjau ulang serta 
perlu untuk ditingkatkan kualitasnya melalui analisis terhadap 
kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga telah dapat benar-benar 
memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, yang pada 
gilirannya akan mendorong kreativitas dari masyarakat di segala 
bidang. Oleh sebab itu, jika “pelayanan publik” dikaitkan dengan 
analisis kebijakan sebagai satu disiplin ilmu sosial terapan yang 
menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk 
menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan 
kebijaksanaan, sebagaimana dapat dimanfaatkan di tingkat politik 
dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijaksanaan 
(Dunn, 1981: 34). Artinya bahwa wilayah kebijakan publik 
merupakan domain kepentingan publik, sehingga hasil analisis 
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kebijakan semata-mata diukur sejauhmana “pelayanan publik” 
dapat diwujudkan dengan sebaik mungkin. Apabila output maupun 
outcome dari suatu “kebijakan” sudah mampu mengakomodir 
“pelayanan publik” dengan prima maka sering disebut suatu 
keberhasilan kebijakan atau disebut “good policy”. 

 
Dengan demikian, reformasi dalam kegiatan pemerintahan 

diperlukan agar Pemerintah senantiasa dapat mengakomodasikan 
kebutuhan perubahan dalam masyarakat, termasuk kebutuhan 
akan pelayanan prima, dan memungkinkan administrasi publik 
berperan secara optimal dalam menata kembali penyelenggaraan 
kegiatan umum dan pemerintahan. Hal tersebut memerlukan 
suatu kerangka pemikiran upaya terstruktur untuk 
memberdayakan fungsi pelayanan publik agar lebih sesuai dengan 
perkembangan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial, 
dan budaya. Gerald E. Calden yang dikutip oleh Dunn (1981: 35), 
secara eksplisit menyebutkan bahwa untuk melakukan 
transformasi administrasi publik diperlukan reformasi dan 
revitalisasi. Keduanya mendorong tercapainya kepemerintahan 
baik, memperbaiki kinerja sektor publik, dan mengobati mal-
administration. 

 
Memperhatikan masalah pelayanan umum di Indonesia 

harus dengan tepat dapat diformulasikan bagaimana masalahnya, 
arti pentingnya, siapa yang punya kompetensi dan lain-lain. Robert 
C Wood yang dikutip Dunn (1981: 59) menyatakan “Problem kita 
bukan melakukan apa yang benar, problem kita adalah mengetahui 
apa yang benar”. Pengetahuan mengenai apakah itu (fakta) mana 
yang benar (nilai) dan apa yang harus dilakukan (tindakan) 
menimbulkan adanya kebutuhan 5 (lima) tipe informasi yang 
secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut ini. 

 
Tabel 2. Lima Tipe Informasi yang Relevan dengan Kebijaksanaan 

 
Masalah 

Kebijaksanaan 
Alternatif 

Kebijaksanaan 
Tindakan 

Kebijaksanaan 
Hasil 

Kebijaksanaan 
Hasil Guna 

Kebijaksanaan 

Sumber: Robert C. Wood (dalam buku Wiliam N. Dunn, 1995, hal. 59) 
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Implementasi kelima informasi tersebut di atas, dalam 
kaitannya dengan Surat Keputusan MENPAN Nomor 81 Tahun 
1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, perlu 
dipertimbangkan sejauhmana efektivitasnya atau meminjam istilah 
Robert C. Wood tersebut “Hasil Guna Kebijaksanaan” pelayanan 
umum di Indonesia selama ini. Apakah birokrasi pelayanan umum 
telah dengan benar menerapkan kaidah-kaidah atau ketentuan-
ketentuan yang telah digariskan dalam pedoman tersebut, dan 
apakah masyarakat sudah merasakan terpuaskan terhadap layanan 
pelayanan umum yang diberikan oleh birokrasi umum kita. 

 
Masalah pada pelayanan publik pada dasarnya dapat dilihat 

dalam proses penyediaan pelayanan publik seperti yang selama ini 
terjadi. World Bank (2004) menggambarkan proses penyediaan 
pelayanan publik di sebagian besar negara berkembang dapat 
dilihat pada diagram di bawah ini: 

 

 
 
Gambar 4. Alur Proses Penyediaan Pelayanan Publik (Sumber: 

Jurnal Forum Inovasi UI Vol. 8) 
 

Diagram tersebut memperlihatkan bahwa untuk 
mendapatkan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat harus 
melalui mekanisme yang panjang yaitu melalui negara di mana  
di dalamnya ada dua institusi politisi (politicians) dan pembuat 
kebijakan (policy makers). Setelah negara memproses melalui 
penyediaan pelayanan publik (provider) yang terdiri dari penyedia 
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langsung (fronliners) dan organisasinya. Mekanisme yang panjang 
ini jelas menyimpan berbagai potensi permasalahan. 

 
Pertama, masyarakat miskin tidak dapat meminta 

akuntabilitas dari penyedia langsung karena penyediaan langsung 
memberikan akuntabilitas kepada organisasi mereka masing-
masing. Masyarakat yang tidak miskin lebih bisa meminta 
akuntabilitas pelayanan karena mereka mampu membayar 
pelayanan publik lebih tinggi. Kedua, organisasi penyedia 
pelayanan publik akan memberikan akuntabilitas tidak kepada 
masyarakat melainkan kepada pembuat kebijakan karena 
merekalah yang memberikan pekerjaan dan membayar. Selama 
para pengambil kebijakan tidak mengalihkan pekerjaan kepada 
pihak lain, organisasi penyedia pelayanan publik tidak akan 
memperdulikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat. Ketiga, para pengambil kebijakan sendiri juga tidak 
akan peduli terhadap pelayanan publik yang diterima masyarakat 
selama pengeluaran dan budget mereka disetujui oleh politisi. 
Keempat, para politisi yang sebenarnya harus memberikan 
akuntabilitas kepada masyarakat pada kenyataannya tidak 
melakukan itu karena bukan masyarakat yang memilih mereka 
secara langsung. 

 
Keseluruhan proses yang ada menyebabkan pada dasarnya 

masyarakat tidak memiliki posisi tawar dalam penyediaan 
pelayanan publik. Proses yang ada juga membawa akibat langsung 
akses masyarakat terhadap pelayanan publik rendah dan kualitas 
pelayanan publik sendiri juga rendah. Mendasarkan diri pada 
fenomena yang berkembang dalam beberapa kurun terakhir ini 
menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, 
sudah waktunya dilakukan penyempurnaan dan pembenahan-
pembenahan terhadap proses pelayanan umum, agar benar-benar 
dapat berpihak kepada masyarakat yang sangat memerlukan 
layanan yang prima. 
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B. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik 
 

Sendi-sendi tatalaksana pelayanan umum, pada hakikatnya 
merupakan penerapan prinsip-prinsip pokok sebagai dasar yang 
menjadi pedoman dalam perumusan tatalaksana dan 
penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum. Sesuai dengan 
Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang ditetapkan dengan 
Keputusan MENPAN Nomor 81 Tahun 1993, maka sendi-sendi atau 
prinsip-prinsip tersebut dapat dipahami dengan penjelasan sebagai 
berikut (Istianto, 2011: 111-117): 

 
1. Kesederhanaan 

 
Sendi atau prinsip kesederhanaan ini mengandung arti 

bahwa prosedur/tatacara pelayanan diselenggarakan secara 
mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. 

 
Prinsip kesederhanaan ini hakekatnya lebih menekankan 

pada aspek prosedur kerja penyelenggaraan pelayanan umum, 
termasuk persyaratan maupun pelaksanaan teknis operasional. 
Prosedur kerja pelayanan umum dimaksudkan ialah tata urutan 
pelaksanaan kerja atau tindakan yang dilewati/dijalankan dalam 
proses penyelenggaraan.  

 
Dalam menyusun kebijaksanaan atau pengaturan mengenai 

prosedur pelaksanaan pelayanan umum, hendaknya dirumuskan 
atau disusun dalam tata urutan atau mekanisme arus kerja yang 
sederhana artinya tidak banyak melibatkan atau melewati simpul/ 
meja atau pejabat/tugas yang tidak terdapat kaitan dengan fungsi 
utama dalam proses pelayanan. Namun kesederhanaan prosedur 
ini, dengan tanpa mengurangi atau mengabaikan unsur legalitas 
atau keabsahan dari hasil pelaksanaan pelayanan itu sendiri. 

 
Prinsip kesederhanaan ini untuk: 

1) Makin sedikitnya simpul, meja/petugas dalam prosedur 
birokrasi pelaksanaan pelayanan umum.  
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2) Memudahkan masyarakat dalam mengurus, mendapatkan 
pelayanan, antara lain dengan cara mengurangi 
kesempatan terjadinya kontak langsung antara petugas dan 
masyarakat. 

3) Memperkecil terjadinya pelayanan yang birokratis/ 
prosedur panjang, sehingga akan memperlancar dalam 
proses serta menciptakan tatalaksana pelayanan yang baik. 

 
Hal yang perlu mendapat perhatian dan relevan dalam 

mendukung ciri prinsip kesederhanaan pelayanan ialah: 
1) Mekanisme kerja atau tata urutan pelayanan, artinya 

jumlah simpul/meja yang dilewati dalam proses prosedur 
pelayanan harus sederhana. Disusun dalam rangkaian 
prosedur yang hanya mengkaitkan atau melewati simpul, 
meja pejabat/petugas yang mempunyai ikatan fungsi dalam 
proses pelayanannya. Apabila harus melibatkan banyak 
simpul/meja pejabat dalam proses pelayanan umum, 
hendaknya dipertimbangkan yang benar-benar mempunyai 
kepentingan yang relevan dengan persyaratan legalitas 
suatu pelaksanaan pelayanan umum, sehingga bukan 
semata-mata dikaitkan untuk kepentingan unit/satuan kerja 
yang bersangkutan.  

2) Spesifikasi persyaratan pelayanan, artinya dalam menyusun 
prosedur pelayanan perlu memperhatikan bagaimana 
kerumitan mengurus persyaratan yang diperlukan, sedapat 
mungkin dalam mengurus persyaratan tidak terlalu banyak 
mengkaitkan/melibatkan dengan instansi/unit kerja lain, 
yang berakibat menambah mata rantai birokrasi. 

3) Tertib dalam sistem penataan dan penyimpanan 
dokumen/arsip, antara lain dalam penyelenggaraan 
pelayanan perlu didukung dengan pengelolaan dokumen/ 
arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberian 
pelayanan, yang tertata secara sistematis, rapi, tertib, 
aman. Dengan sistem penyimpanan dokumen/arsip secara 
tertib akan dapat memudahkan dan mempercepat dalam 
penemuan kembali berkas, sehingga menunjang kecepatan 
dan kelancaran proses penyelenggaraan pelayanan. 
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4) Kapasitas loket dan petugas pelayanan yang cukup, artinya 
dalam penyelenggaraan pelayanan perlu memperhatikan 
apakah jumlah loket telah memadai dengan beban/volume 
permintaan pelayanan. Dalam pelaksanaan teknis 
operasional pelayanan agar diusahakan pengaturannya 
untuk tidak terjadi antrian yang berjubel, atau 
bertumpuknya berkas permohonan pada satu meja/ 
petugas/pejabat. Dalam hal terjadi beban kerja tinggi dan 
penumpukan antrian kerja, maka dapat dilakukan langkah-
langkah, antara lain: 
a. Menambah sarana loket dan petugasnya, 

mendahulukan tindakan pelaksanaan pelayanan sesuai 
nomor urutnya, atau mengelompokkan pelayanan 
menurut domisili atau wilayah kerja, dan disiapkan 
sesuai dengan volume/beban pelayanan yang ada. 

b. Dapat dilakukan desentralisasi pelaksanaan pelayanan, 
artinya melimpahkan kewenangan untuk melakukan 
pelayanan kepada unit kerja/pejabat setingkat di bawah 
kewenangan kerjanya atau memecah/membagi beban 
tugas dalam kelompok-kelompok tugas/kerja. 

5) Koordinasi antara unit kerja yang terkait dalam pelayanan, 
dalam penyelenggaraan pelayanan perlu memperhatikan 
sejauhmana dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan 
unit kerja lain yang terkait, maupun koordinasi antara 
komponen kerja di dalam kantor yang bersangkutan, 
sehingga menunjang kelancaran mengurus persyaratan 
maupun proses penyelesaian pelayanan. 
 

2. Kejelasan dan Kepastian 
 
Sendi atau prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan 

dan kepastian mengenai: 
1. Prosedur tata cara pelayanan. 
2. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

persyaratan administratif. 
3. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. 
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4. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayaran. 
5. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. 

 
Prinsip kejelasan dan kepastian dalam ketatalaksanaan 

pelayanan umum, lebih menekankan pada aspek-aspek: 
a. Proses arus kerja dalam prosedur tata cara 

penyelenggaraan pelayanan, artinya perlu diperhatikan 
apakah sudah digambarkan secara jelas dan pasti dalam 
bentuk bagan alir, serta informasi mengenai sarana 
penunjangnya (seperti nama loket/meja/petugas) harus 
dibuat pula secara lengkap dan jelas sesuai fungsinya. 

b. Tata urutan atau bagan alir penanganan pelayanan, serta 
nama-nama loket dan petugas masing-masing urusan perlu 
divisualisasikan, dipasang secara terbuka dan jelas. 

 
Untuk mendukung prinsip kejelasan dan kepastian dalam 

prosedur tatakerja, maka dalam proses pelaksanaan pelayanan 
perlu dilakukan: 

a. Pencatatan secara rapi dan tertib setiap langkah, tahapan 
kegiatan pelayanan. 

b. Harus didukung dengan kelengkapan perangkat 
administrasi/pencatatan yang sesuai kebutuhan untuk 
pelaksanaan pelayanan. Perangkat administrasi, ialah 
meliputi segenap peralatan, sarana tatausaha yang 
digunakan mendukung kegiatan pencatatan penyelesaian 
administrasi kegiatan pelayanan. Misalnya: Formulir 
permohonan, tanda bukti penerimaan berkas, buku agenda 
penerimaan berkas permohonan, medical record pada 
rumah sakit, faktur/kuitansi tanda bukti penerimaan 
pembayaran, kartu kendali atau Buku Monitoring 
Pelaksanaan Pekerjaan dan lainnya. 

c. Tata cara pengolahan biaya, antara lain menekankan bahwa 
dalam penyelenggaraan pelayanan perlu dilakukan 
pengelolaan dana/biaya yang berkaitan dengan kegiatan 
pelayanan secara tertib, jelas dan lengkap dengan tanda 
bukti maupun rincian biaya. Pengelolaan biaya pelayanan 
perlu dibukukan secara rapi dan tertib. 



Pelayanan Publik…. 120

d. Demikian pula biaya yang menyangkut kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh masyarakat hendaknya harus 
dinyatakan dan dicatat secara jelas, rinci dan pasti 
jumlahnya. 

e. Konsistensi pelaksanaan dan jadwal penyelesaian, dalam 
arti bahwa proses pelaksanaan pemberian pelayanan harus 
memberikan ketegasan dan kepastian sesuai prosedur dan 
jadwal pelaksanaan pelayanan secara jelas dan dapat 
dilaksanakan secara konsisten. Termasuk informasi yang 
berkaitan mengenai kegiatan pelayanan yang diberikan/ 
disiarkan harus konsisten, sesuai dengan fakta dalam 
kenyataan. 

 
3. Keamanan 

 
Sendi atau prinsip ini mengandung arti bahwa proses serta 

hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan 
dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam 
prinsip ini, memberikan petunjuk bahwa dalam proses pelaksanaan 
pemberian pelayanan agar diciptakan kondisi dan mutu dengan 
memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Keamanan, dalam arti baik proses pelaksanaan pelayanan 
maupun mutu produk pelayanan umum dapat memberikan 
rasa aman bagi masyarakat. Mutu produk pelaksanaan 
pelayanan umum meliputi: 
a) Produk Pelayanan Administrasi, (dokumen, surat, kartu, 

gambar, tiket, dan Iain-lain), hendaknya diperhatian agar 
dapat menjamin kepastian atau keabsahannya secara 
hukum, tanpa kesalahan cetak serta tidak menimbulkan 
keraguan ataupun kekhawatiran bagi masyarakat. 

b) Produk Pelayanan Barang (air bersih, tegangan listrik, 
tindakan perawatan/pengobatan rumah sakit, dan 
sebagainya), perlu diperhatikan standar mutu yang 
layak. 

c) Produk Pelayanan Jasa (perhubungan darat, laut dan 
udara), perlu diperhatikan standar mutu keamanan dan 
keselamatan. 
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2) Nyaman, dalam arti bahwa kondisi dan mutu dalam proses 
pelaksanaan pelayanan hendaknya diciptakan: 
a) Kondisi tempat/ruang pelayanan yang dapat 

memberikan rasa nyaman; 
b) Terpenuhi secara lancar bagi kepentingan urusan 

pelayanan, serta 
c) Mutu produk pelayanan yang diberikan pada masyarakat 

tersebut dapat memenuhi ukuran yang standar, 
sehingga dapat memenuhi rasa nyaman bagi 
masyarakat. 

Kondisi demikian dapat diupayakan dengan misalnya, 
penyediaan tempat pelayanan yang didukung dengan 
sarana ruang tunggu/tamu atau serta ditunjang fasilitas-
fasilitas yang dapat menciptakan keadaan yang tertib, 
nyaman, bersih dan aman bagi para pemohon pelayanan. 
Ruang tunggu yang sesuai dengan volume kedatangan 
tamu, dilengkapi tempat duduk dan meja/tempat untuk 
menulis tamu, kamar kecil/toilet, tempat sampah dan 
lainnya. Demikian pula menyangkut mutu produk 
pelayanan, seperti air bersih PAM, arus strum listrik PLN, 
hendaknya mutunya sesuai ukuran mutu yang standar. 

3) Tertib, bahwa dalam proses penyelenggaraan pelayanan 
hendaknya dapat diciptakan pelaksanaan yang rapi, 
berjalan sesuai prosedur, urutan pemberian pelayanannya 
rutin tidak semrawut sesuai alur tahapan penyesuaian 
pekerjaan. Pemberian pelayanan dilakukan secara 
konsisten sesuai dengan antrian, dan menurut tatakerja 
yang berlaku. 

 
4. Keterbukaan 

 
Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, 

persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi 
pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal 
lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan 
secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh 
masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 
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Prinsip keterbukaan pelayanan memberikan petunjuk untuk 
menginformasikan secara terbuka segala sesuatu yang berkaitan 
dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat 
(pemohon). Untuk itu hal-hal yang perlu diupayakan dalam prinsip 
ini, ialah: 

1) Penginformasian instrumen pelayanan secara terbuka 
(seperti: bagan alir mekanisme pelayanan, daftar 
persyaratan, daftar tarif, jadwal waktu, nama loket/ 
petugas/meja kerja). Langkah ini dapat dilakukan dengan 
mempersiapkan membuat: 
a) Bagan alir prosedur/tatacara dan persyaratan, untuk 

dipasang/ditempel di tempat ruang pelayanan, sekaligus 
dilengkapi dengan keterangan jadwal waktu 
penyelesaian pelayanan. 

b) Setiap satuan kerja/loket pelayanan dan nama pejabat/ 
petugas penanggung jawabnya perlu dibuat, 
dicantumkan nama secara jelas dan terbuka. 

c) Tarif dan rincian biaya/tarif yang harus dibayar oleh 
pemohon pelayanan, diinformasikan secara terbuka; 

2) Menyediakan fasilitas media informasi, (seperti: papan 
informasi/pengumuman, loket informasi/information desk, 
kotak saran, media cetak/brosur, monitor TV, yang 
berfungsi memberikan informasi menyangkut kegiatan 
pelayanan. 

3) Mengadakan program penyuluhan kepada masyarakat, 
untuk membantu penyebaran dan pemahaman informasi 
kepada masyarakat, mengenai hal-hal yang berkaitan 
dengan kegiatan pelayanan. 

 
5. Efisien 

 
Sendi atau prinsip efisien ini mengandung arti: 

1) Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang 
berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan 
dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara 
persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. 
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2) Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, 
dalam hal proses pelayanan masyarakat yang 
bersangkutan, memasyarakatkan adanya kelengkapan 
persyaratan dan satuan kerja/instansi Pemerintah lain yang 
terkait. 

 
Prinsip ini menekankan bahwa dalam merumuskan 

kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan umum, perlu 
memperhatikan hal-hal yang tidak berakibat memberatkan 
masyarakat, maupun tidak berdampak pemborosan, antara lain: 

1) Beban akibat pengurusan persyaratan pelayanan yang 
harus dipenuhi masyarakat, hendaknya tidak berakibat 
pengeluaran biaya yang berlebihan. 

2) Dalam merumuskan mekanisme kerja mengenai 
pengurusan persyaratan ataupun pelaksanaan pelayanan, 
hendaknya tidak berakibat terjadinya pengurusan yang 
berulang (mondar-mandir), sehingga banyak memakan 
waktu dan tenaga yang besar, serta berdampak besar. 

 
6. Ekonomis 

 
Sendi atau prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya 

dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar 
dengan memperhatikan: 

1. Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak 
menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran. 

2. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar. 
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Dalam prinsip ini menekankan bahwa dalam merumuskan 

kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan umum, 
hendaknya perlu memperhatikan hal-hal yang berakibat pada 
biaya ekonomi tinggi memberatkan masyarakat antara lain: 

1. Dalam penetapan tarif yang berkaitan dengan pelayanan, 
perlu diperhitungkan besarnya secara layak dan terjangkau 
oleh kemampuan ekonomi masyarakat setempat. 
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2. Mekanisme pelayanan agar dijaga tidak memberikan 
peluang terjadinya pungutan liar, sehingga tidak 
berdampak pada ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat. 

3. Dalam penetapan tarif pelayanan, agar tetap konsisten dan 
di dalam pada peraturan perundangan yang melandasi. 
 

7. Keadilan yang Merata 
 
Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan 

harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata 
dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. 

 
Dalam prinsip ini menekankan bahwa dalam 

penyelenggaraan pelayanan umum hendaklah memperhatikan hal-
hal sebagai berikut: 

1. Cakupan golongan masyarakat yang menerima pelayanan, 
hendaknya meliputi semua kelas sosial yang merata. 

2. Tidak membeda-bedakan perlakuan pemberian pelayanan, 
misalnya menyangkut: 
a. Biaya/tarif atau persyaratan yang dikenakan pada 

masyarakat. 
b. Urutan tindakan pemberian pelayanan harus sesuai 

dengan nomor urut pendaftaran. 
c. Kecepatan kelancaran waktu pelaksanaan pelayanan 

bagi golongan masyarakat tertentu. 
 

8. Ketepatan Waktu 
 
Sendi atau prinsip ini mengandung arti pelaksana pelayanan 

umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah 
ditentukan. 

 
Dalam penerapan prinsip ketepatan waktu ini hal-hal yang 

perlu diperhatikan antara lain: 
1. Dalam penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga 

konsistensi pelaksanaan jadwal waktu pemberian 
pelayanan. 



Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik…. 125

Untuk itu dalam menyusun jadwal waktu pelaksanaan 
pelayanan umum, hendaknya benar-benar diperhitungkan 
beban kerjanya secara realistis. Dihitung beban/volume 
kerja rata-rata dan masing-masing simpul/meja/petugas, 
dan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
pelayanan, kemudian disesuaikan tata urutan kerjanya, 
sehingga dapat diperkirakan jumlah keseluruhan jam/hari 
kerja yang diperlukan untuk memproses/menangani 
pelayanan tersebut. Sehingga kemudian dapat disusun 
perkiraan jadwal keseluruhan rangkaian kerja penyelesaian 
pelaksanaan pelayanan umum. 
Agar dalam pelaksanaannya tidak meleset dari jadwal yang 
ditetapkan, maka dalam perkiraan waktu/jadwal dapat 
dibuat sedikit lebih besar atau perkiraan waktunya sedikit 
mundur, sehingga jadwal kerja harus dapat dilaksanakan 
secara konsisten. 

2. Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan 
pengendalian (Wasdal) oleh pimpinan/atasan langsung. 
Untuk mendukung fungsi Wasdal ini dapat dioptimalkan 
penggunaan sarana Waskat, misalnya penerapan sistem 
monitoring terhadap kegiatan/pekerjaan, melalui: 
a. Pencatatan atas setiap kegiatan yang dilakukan bawahan 

pada buku monitoring, blanko, formulir kuintasi, bukti 
penerimaan/setoran. 

b. Forum pertemuan, rapat sebagai sarana untuk 
menyusun perencanaan, memberikan informasi 
perkembangan kegiatan, laporan/evaluasi pelaksanaan 
pekerjaan. 

 
 
C. Pola-pola Pelayanan Publik 

 
Pola atau model penyelenggaraan pelayanan umum adalah 

kesatuan bentuk tata cara penyelenggaraan pelayanan yang 
didasarkan pada suatu prosedur dan tata kerja atau rangka 
kegiatan tertentu yang dilaksanakan secara sistematis dengan 
memperhatikan sendi atau prinsip-prinsip pelayanan umum. 
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Dalam membahas tentang pola pelayanan di samping akan 
diuraikan berdasarkan landasan teoritis akan tetapi Iebih banyak 
bersumber dari peraturan yang ditetapkan oleh Kantor MENPAN, 
karena pola pelayanan publik tersebut sudah diterapkan  
di Indonesia sehingga lebih memudahkan dalam menjelaskan dan 
memberikan pemahaman kepada para pembacanya. Pola dalam 
pengertian secara umum sering disamakan dengan model, padahal 
pengertiannya cukup berbeda. Pola sesungguhnya suatu aktivitas 
atau kegiatan yang cenderung memiliki keajegan untuk terus 
dilakukan secara berulang-ulang, sehingga keajegan itu menjadi 
terintegrasi dan menjadi pedoman. Sedangkan model adalah suatu 
cara yang bisa menyederhanakan dari suatu persoalan yang 
kompleks, sehingga memberikan kemudahan dalam pemahaman 
terhadap suatu objek tertentu. Demikian pula dalam penjelasan 
mengenai “pola pelayanan publik” sedapat mungkin sama dengan 
pendefinisian tersebut di atas. 

 
Pada umumnya Pemerintah sebagai penyelenggara 

pelayanan publik selalu mencoba dalam memberikan pelayanan, 
mencari cara yang paling efisien dan efektif yakni dengan 
membentuk berbagai cara atau yang sering disebut sebagai “pola”.  

 
Pada dasarnya pola pelayanan publik diberikan 

penyelenggara pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi dan 
kewenangannya. Sesuai dengan jenis dan sifat pelayanan, serta 
dengan pertimbangan agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip 
pelayanan umum secara efektif, maka dalam Penyelenggaraan 
Pelayanan Umum sesuai dengan KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 
2003. Adapun pola pelayanan publik terdiri dari beberapa pola 
yaitu sebagai berikut (Istianto, 2011: 110-111): 
 

1. Pola Terpusat 
 
Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh 

penyelenggaraan pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang 
dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan. 
Pola pelayanan ini sesungguhnya merupakan efek residu setelah 
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seluruh kegiatan pelayanan operasional telah diserahkan 
kewenangannya kepada Pemerintah Daerah atau BUMN dan 
badan hukum swasta. Misalnya pelayanan yang bersifat nasional 
atau antarregional, maka pelayanan tersebut cenderung terpusat, 
contoh urusan perizinan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), 
pengurusan perizinannya diselenggarakan secara terpusat yaitu 
berada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 

 
2. Pola Terpadu 

 
Pola terpadu terbagi kepada 2 (dua) bentuk, yaitu: 

a. Terpadu Satu Atap 
b. Terpadu Satu Pintu 
 
Ad.a. Terpadu Satu Atap 

Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam 
suatu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang 
tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui 
beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat 
dengan masyarakat tidak perlu di satu atapkan. Pola ini 
sudah mulai dilaksanakan di beberapa daerah dalam 
lembaga pemerintahan yang disebut “Badan Pelaksana 
Perizinan Terpadu (BPPT). Badan ini memiliki fungsi 
menyelenggarakan berbagai jenis perizinan dalam satu 
kantor. Dari aspek pelayanan terhadap masyarakat 
memberikan kemudahan ketika mengurus beberapa 
perizinan tidak perlu keluar masuk dari kantor yang satu ke 
kantor yang lain, yang letaknya kemungkinan saling 
berjauhan. Akan tetapi dari aspek internal memiliki tingkat 
kesulitan yang cukup tinggi terutama dalam 
mengkoordinasikan berbagai jenis pelayanan yang masing-
masing mempunyai sifat dan karakteristik keahlian tersendiri. 
 

Ad.b. Terpadu Satu Pintu 
Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu 
tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki 
keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Pola satu 
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pintu ini juga sudah mulai banyak dilakukan di beberapa 
kantor contohnya urusan STNK dan BPKB yang memiliki 
rangkaian proses sudah menjadi satu atap yaitu Kantor 
Samsat. Pola satu atap dari aspek efisiensi dan efektivitas 
pelayanan sudah cukup terbukti berjalan dengan baik dan 
lancar bahkan perlu dikembangkan terhadap proses 
perizinan lainnya yang memiliki sifat sama yaitu dalam suatu 
rangkaian proses perizinan yang bisa diintegrasikan. 
 

3. Pola Gugus Tugas 
 

Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam 
bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan 
dan lokasi pemberian pelayanan tertentu. Pemberian pelayanan 
publik dengan menggunakan pola “gugus tugas” merupakan pola 
pelayanan yang bersifat terintegrasi dengan instansi atau unit kerja 
yang lain yang memiliki keahlian masing-masing dalam rangka 
mendukung terhadap suatu pemberian pelayanan tertentu. 
Misalnya pembentukan “gugus tugas” yang tergabung dalam 
wadah yang dibentuk seperti “Krisis Center” dalam 
penanggulangan Bencana. Contoh yang lain seperti “gugus tugas” 
dalam Posko Lebaran hari Raya Idul Fitri. Pola gugus tugas pada 
umumnya kegiatan dalam suatu unit pelayanan vang mendapat 
dukungan unit kerja lain karena beban kerja besar dan berskala 
nasional serta bersifat multidisipliner dan dari aspek waktu pada 
umumnya bersifat insidental. 

 
 

D. Sistem Pelayanan Publik 
 

Konsep pelayanan publik atau pelayanan umum pada 
dasarnya merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, 
kelompok atau birokrasi untuk memberikan bantuan dan 
kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai suatu tujuan 
tertentu. Studi mengenai pelayanan publik seringkali dikaitkan 
dengan manajemen publik, karena pelayanan publik seharusnya 
dilaksanakan di bawah pengawasan manajer. Ide ini menyanggah 
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doktrin pengelolaan tanpa manajer dan pandangan bahwa 
pelayanan publik seharusnya dijalankan oleh para ahli yang 
profesional, seperti dokter rumah sakit. Elemen ideologis lain 
menyatakan bahwa efisiensi berarti menerapkan gaya manajemen 
sektor swasta ke dalam organisasi publik. Doktrin ini menentang 
pendekatan monastik yang lebih dulu mencapai puncaknya pada 
era progresif (akhir abad 19 sampai awal abad 20), yang 
berpendapat bahwa untuk menghindari korupsi dan politisasi 
pelayanan publik seharusnya berbeda dari manajemen bisnis 
swasta, menyewa dan menghadiahi staf dengan cara berbeda-
beda dan beroperasi dalam suatu gaya legalistik dengan aturan 
umum yang dibuat untuk mengembangkan keadilan dan 
pertanggungjawaban (Osborne and Gaebler, 1996: 875). 

 
Sehubungan dengan itu Wasistiono mengemukakan bahwa 

tugas pokok Pemerintah yang terpenting adalah memberikan 
pelayanan umum kepada publik/masyarakat. Oleh karena itu, 
organisasi Pemerintah sering pula disebut sebagai “Pelayan Publik” 
(public servant). Dalam kenyataannya masih banyak aparat 
Pemerintah belum menyadari arti pentingnya pelayanan publik. 
Meskipun telah banyak dilakukan pendidikan dan pelatihan 
(DIKLAT) teknis maupun pendidikan jangka panjang untuk aparatur 
Pemerintah tetapi seringkali lebih menekankan pada aspek 
administrasi kepemimpinan dan sedikit substansi keilmuan 
(Wasistiono, 2003: 15). 

 
Lebih lanjut Wasistiono menjelaskan bahwa ada 6 (enam) 

alasan mengapa Pemerintah harus memahami dan commited 
terhadap pentingnya manajemen pelayanan publik, yaitu: 

1) Instansi Pemerintah pada umumnya menyelenggarakan 
kegiatan yang bersifat monopoli sehingga tidak terdapat 
iklim kompetisi di dalamnya. Pada hal tanpa kompetisi tidak 
akan tercipta efisiensi dan peningkatan kualitas; 

2) Dalam menjalankan kegiatannya, aparatur Pemerintah 
lebih mengandalkan kewenangan daripada kekuatan pasar 
ataupun kebutuhan konsumen;  
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3) Belum atau tidak diadakan akuntabilitas terhadap kegiatan 
suatu instansi Pemerintah, baik akuntabilitas vertikal ke 
bawah, ke samping maupun ke atas. Hal ini disebabkan 
karena belum adanya tolak ukur kinerja setiap instansi 
Pemerintah yang dibakukan secara nasional berdasarkan 
standar yang dapat diterima secara umum; 

4) Dalam aktivitasnya, aparat Pemerintah seringkali terjebak 
pada pandangan “etic”, yakni mengutamakan  pandangan 
dan keinginan mereka sendiri (birokrasi) daripada 
pandangan “emic” yakni pandangan dari mereka yang 
menerima jasa layanan Pemerintah;  

5) Kesadaran anggota masyarakat akan hak dan kewajibannya 
sebagai warga negara maupun sebagai konsumen masih 
relatif rendah, sehingga mereka cenderung menerima 
begitu saja layanan yang diberikan oleh instansi 
Pemerintah. Terlebih lagi, apabila layanan yang diberikan 
bersifat cuma-cuma;   

6) Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak demokratis dan 
cenderung represif seperti yang selama ini dipraktekkan, 
selalu berupaya menekan adanya kontrol sosial dari 
masyarakat (Wasistiono, 2003: 16). 

      
Pelayanan publik atau pelayanan umum menurut 

Wasistiono (2003: 43) adalah pemberian jasa baik oleh 
Pemerintah, pihak swasta atas nama Pemerintah ataupun pihak 
swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna 
memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Dengan 
demikian, yang dapat memberikan pelayanan publik kepada 
masyarakat luas bukan hanya instansi Pemerintah tetapi juga pihak 
swasta. Pelayanan publik yang dijalankan oleh instansi Pemerintah 
bermotif sosial dan politik, yakni menjalankan tugas pokok serta 
mencari dukungan suara. Sedangkan pelayanan publik swasta 
bermotif ekonomi yakni mencari keuntungan. 

 
Meskipun demikian secara konsepsional pihak yang disebut 

sebagai pengguna jasa layanan publik tidak hanya warga 
masyarakat yang langsung menikmatinya namun para calon 
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pengguna di masa datang pun termasuk pengguna layanan publik. 
Layanan publik pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 
pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, 
keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesejahteraan sosial 
(Kadir, 1997: 70). 

 
Terdapat dua faktor penyebab timbulnya pelayanan publik, 

(http://www.ut.ac.id) yaitu: 
1) Faktor yang bersifat ideal modern; dan  
2) Faktor yang bersifat yang material.  

 
Faktor yang bersifat ideal modern meliputi adanya: rasa 

cinta dan kasih sayang, tolong menolong sesamanya dan berbuat 
baik. Faktor materialnya akan menimbulkan hak dan kewajiban, 
baik ke dalam maupun keluar organisasi. Hak ke dalam misalnya: 
Pertama, hak mendapatkan perlakuan yang sama atas dasar aturan 
yang adil dan jujur. Kedua, hak atas penghasilan berdasarkan 
peraturan yang ada; ketiga, hak menjalankan ibadah di tempat 
kerja, keempat, hak istirahat sesuai dengan konvensi lnternational 
Labour Organization (ILO), adalah hak perlindungan terhadap 
kesehatan dan keselamatan kerja. Sedangkan kewajiban ke dalam 
organisasi misalnya: pertama, menyelesaikan tugas/pekerjaan 
yang dibebankan kepadanya dalam waktu yang telah ditetapkan. 
Kedua, melayani keperluan orang yang berkepentingan, baik orang 
dalam yaitu pegawai maupun orang lain yang bukan pegawai 
dengan cara dan sikap yang sama. Ketiga, mentaati peraturan 
organisasi. Keempat, bersikap dan berperilaku sesuai dengan 
doktrin budaya organisasi. 

 
Sistem pelayanan umum sebenarnya merupakan satu 

kesatuan faktor yang dibutuhkan dalam terselenggaranya suatu 
pelayanan publik. Sistem pelayanan publik ini terdiri atas 4 (empat) 
faktor, yaitu: 

1. Sistem, prosedur dan metode; yaitu dalam pelayanan 
publik perlu adanya sistem informasi, prosedur dan metode 
yang mendukung kelancaran dalam memberikan 
pelayanan,  
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2. Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur; 
dalam pelayanan publik aparatur Pemerintah selaku 
personel pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka 
terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat,  

3. Sarana dan prasarana; dalam pelayanan publik diperlukan 
peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik 
misalnya ruang tunggu, tempat parkir yang memadai, 

4. Masyarakat sebagai pelanggan; dalam pelayanan publik 
masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik 
tingkat pendidikan maupun perilakunya. 
 
Menurut Bambang Istianto, banyak sekali teori yang 

berkaitan dengan pelayanan publik: antara lain sebagaimana 
dilansir dalam koran Suara Merdeka, yaitu: 

1. Konsep Pressure to be Competitive, artinya jika suatu era 
pemerintahan (di daerah) sangat buruk dalam pelayanan 
publik maka telah ada mekanisme hukum tentang 
penggantian pimpinan daerah.  

2. Konsep publicity sanction artinya masyarakat berhak tahu 
dan mengerti institusi daerah atau Pemerintah Daerah 
mana yang buruk performanya dalam pelayanan publik, 
sehingga publik dapat secara komparatif menilai Pemda 
mana saja yang buruk atau ekselen dalam memberikan 
pelayanan publik. Terlebih lagi dalam hal investasi maupun 
perizinan. Bahkan ada suatu negara yang secara ekstrim 
tidak saja mengumumkan nama institusi/daerah, tetapi 
juga profil pejabat birokrat yang melanggar (Inggris dan 
China). Yang perlu mendapat perhatian adalah masyarakat 
adalah seorang informan, korektor dan evaluator dari 
penerapan pelayanan publik dari Pemerintah Daerah. Oleh 
karena itu, diperlukan regulasi daerah (Perda) tentang 
pelayanan publik yang proses penyusunannya lebih 
aspiratif, akomodatif dan transparan. Masyarakat juga tidak 
hanya sekadar menyampaikan keluhan (complain) saja, 
tetapi juga secara jujur dapat menyampaikan kepuasan 
(satisfaction). Keduanya dapat disampaikan dalam 
mekanisme yang normatif, santun dan demokratis sehingga 
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dapat menjadi variabel guna perbaikan dan peningkatan 
pelayanan publik pada masa depan 
(http://www.suaramerdeka.com/harian/0304/12/khal. 
htm.). 
 
Sehubungan dengan itu, Parasuraman sebagaimana dikutip 

oleh Savas (1987: 15), mendefinisikan bahwa kualitas pelayanan 
publik menunjuk pada seberapa jauh perbedaan antara kenyataan 
dan harapan para pelanggan atau masyarakat atas layanan yang 
diterima. Dengan demikian terdapat dua unsur utama dalam 
kualitas layanan yaitu layanan yang diharapkan (expected service) 
dengan layanan yang diterima (perceived service). Apabila jasa 
yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan 
maka kualitas layanan yang dipersepsikan baik dan memuaskan. 
Demikian pula sebaliknya jika layanan yang diterima kurang sesuai 
dengan yang diharapkan maka kualitas layanan dipersepsikan 
buruk dan tidak memuaskan. 

 
Dimensi-dimensi kualitas layanan yang dapat digunakan 

untuk mengevaluasi sekaligus untuk melakukan perbaikan kualitas 
layanan cukup banyak. Sejalan dengan Sadu Wasistiono, Vincent 
yang dikutip oleh Frederickson (1997: 67) menyatakan ada 10 
(sepuluh) atribut yang digunakan untuk melakukan evaluasi 
kualitas layanan, yaitu:  

1) Ketepatan waktu layanan;  
2) Akurasi layanan;  
3) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan layanan;  
4) Tanggung jawab;  
5) Kelengkapan;  
6) Kemudahan mendapat layanan;  
7) Variasi model layanan;  
8) Kenyamanan;  
9) Atribut pendukung; dan  
10) Layanan Pribadi. 

 
Siklus jasa yang berkualitas dapat didayagunakan dengan 

mengidentifikasi bentuk kepuasan pengguna layanan. 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0304/12/khal
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Parasuraman mengemukakan bahwa perwujudan kepuasan 
pengguna layanan dapat diidentifikasi melalui 5 (lima) dimensi 
kualitas layanan, yaitu: 

1. Aspek tangible; kualitas pelayanan yang berupa tampilan 
fisik perkantoran, 

2. Aspek reliability; kemampuan untuk mewujudkan janji, 
3. Aspek responsiveness; ketanggapan dalam memberikan 

layanan, 
4. Aspek assurance; kemampuan untuk memberikan jaminan, 
5. Aspek empathy; kemampuan memahami kebutuhan 

pelanggan (Savas, 1987: 41-50). 
 
Dimensi-dimensi tersebut harus diramu dengan baik agar 

kualitas layanan menjadi lebih baik. Hal tersebut tentu tidak 
mudah karena bisa saja terjadi kesenjangan antara penyedia 
layanan dengan pengguna layanan. Dalam memberikan pelayanan, 
secara umum disebutkan oleh para ahli, bahwa terdapat 4 (empat) 
kesenjangan yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1) Kesenjangan antara jasa yang dipersepsikan  oleh 
manajemen dengan jasa yang diharapkan oleh konsumen,  

2) Persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dengan 
dengan apa yang ditangkap oleh bawahan/karyawannya, 

3) Konsep pelayanan yang dimengerti oleh karyawan dengan 
komunikasi dan aktivitasnya dalam memberikan pelayanan 
kepada konsumen, dan  

4) Tindakan dari pemberi layanan dengan jasa yang 
dipersepsikan oleh konsumen.  

 
Bagaimana kesenjangan pelayanan tersebut dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 5. Service Gap (Sumber: Wasistiono, 2003: 20) 
 
Berdasarkan bagan di atas, Wasistiono (2003: 20) 

menguraikan pemahamannya. Menurutnya, proses pelayanan 
bukan tanggung jawab dari karyawan terdepan (front liner) saja, 
tetapi merupakan proses dari setiap lini dalam organisasi mulai 
dari pimpinan instansi sampai ke seluruh karyawan lainnya. Setiap 
komponen organisasi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dalam suatu rangkaian proses pelayanan. 

 
Salah satu faktor keberhasilan dari kinerja pelayanan dalam 

sebuah organisasi adalah budaya perusahaan. Budaya organisasi, 
tidak terlepas dari peran dan komitmen pimpinan dan sumber 
daya organisasi tersebut. 

 
Kesenjangan I (pertama) merupakan kesenjangan yang 

terjadi antara apa yang dipikirkan oleh pimpinan instansi terhadap 
harapan publik dengan spesifikasi dari kualitas pelayanan yang 
diberikan. Dalam hal ini apakah pimpinan lembaga terkait telah 
memiliki sebuah standar dalam pelayanan, jika sudah apakah 
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standar-standar tersebut sudah sesuai dengan apa yang 
diharapkan oleh masyarakat. 

 
Kesenjangan II (kedua) terjadi tatkala penghantaran/ 

pemberian pelayanan (service delivery) dengan apa yang tertuang 
dalam spesifikasi standar pelayanan yang ada. Kesenjangan III 
(ketiga) merupakan persoalan komunikasi yang terjadi tatkala janji 
Pemerintah kepada masyarakat tidak sesuai dengan apa yang 
diberikan. Beberapa pengalaman menyebutkan bahwa penyebab 
dari munculnya Kesenjangan III (ketiga) ini disebabkan oleh 
persoalan koordinasi internal di dalam perusahaan. 

 
Kesenjangan IV (keempat), merupakan hasil proses dari 

Kesenjangan I (satu) sampai dengan Kesenjangan III (ketiga). 
Seringkali rangkaian proses pelayanan jasa yang dihasilkan oleh 
suatu organisasi, dapat terlihat pada hasil akhir. Tetapi perlu 
disadari serangkaian proses ini harus dipelihara dan diinovasi 
secara terus-menerus demi kesinambungan dan peningkatan 
kualitas pelayanan. 

 
Seperti digambarkan Wasistiono (2003: 22) di atas, bahwa 

peran pemerintah dalam pelayanan publik memang dirasakan 
belum optimal. Di samping masih bersifat monopolistik, lebih 
mengandalkan kekuasaan atau kewenangan dan lebih menuruti 
keinginan sendiri para birokrat dan juga kesadaran masyarakat itu 
sendiri rendah sehingga kontrol sosial dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik belum berjalan, situasi dan kondisi tersebut 
menuntut adanya perubahan manajemen dan juga perubahan 
gaya kepemimpinan. 

 
Tri Ratnawati (2002: 5) mengemukakan bahwa saat ini tidak 

ada “garis penghubung” yang secara langsung menghubungkan 
antara rakyat dengan pemimpin, karena baik eksekutif maupun 
legislatif tidak bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat. 
Salah satu ekses dari sistem yang keliru ini adalah minimnya (atau 
bahkan mandegnya) inovasi dan progres di birokrasi. Keadaan ini 
disebabkan oleh kegagalan eksekutif dan legislatif untuk 
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menciptakan sinergi positif antara keduanya, dan sinergi dengan 
masyarakat. Sinergi ini substansial sebagai faktor pengontrol yang 
sangat diperlukan bagi munculnya pemerintahan daerah yang 
akuntabel dan aspiratif. Keadaan ini menunjukkan perlunya 
peningkatan kinerja Pemerintah Daerah terutama untuk 
melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 
Seperti digambarkan oleh Ratnawati (2002: 35) bahwa 

sesungguhnya telah banyak program-program pendidikan guna 
meningkatkan kualitas kepemimpinan. Kendala utama untuk 
menyukseskan pelaksanaan desentralisasi di provinsi maupun 
kabupaten/kota adalah faktor sumber daya manusia secara umum 
dan pemimpin pemerintahan pada khususnya. 

 
Syakuri (2002: 8) menjelaskan bahwa untuk mendapatkan 

eksekutif daerah yang mampu menampilkan kinerja yang optimal 
diperlukan 4 (empat) persyaratan, yaitu:  

1) Kapasitas SDM yang memadai.  
Kemampuan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman 
serta didukung oleh sikap mental, moral, loyalitas dan 
dedikasi dari eksekutif akan sangat mendukung bagi 
terwujudnya kinerja eksekutif daerah yang optimal;  

2) Rekrutmen yang baik.  
Untuk mendapatkan eksekutif yang qualified diperlukan 
suatu mekanisme dan proses rekrutmen yang tertata 
dengan baik dan benar;  

3) Pembinaan yang memadai.  
Untuk meningkatkan kinerja eksekutif maka perlu adanya 
upaya pembinaan untuk meningkatkan kapasitasnya secara 
terencana dan berkelanjutan; dan  

4) Pengawasan masyarakat.  
Pengawasan masyarakat baik oleh lembaga perwakilan 
rakyat, maupun media massa, LSM dan masyarakat secara 
langsung perlu dilaksanakan dan ditingkatkan secara terus- 
menerus. 
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Meskipun telah banyak pihak yang menyoroti kualitas SDM 
aparatur yang secara komposisi dianggap kurang ideal dalam aspek 
kompetensi maupun pendistribusian dan proses rekrutmen yang 
kurang efektif, namun keseriusan Pemerintah untuk membenahi 
SDM aparatur tersebut relatif masih terbatas. 

 
Adanya kemajuan perekonomian global dewasa ini telah 

mendorong pertumbuhan industri sektor jasa. Jumlah orang yang 
bekerja dalam sektor pelayanan atau jasa semakin bertambah 
seperti transportasi umum, komunikasi, keuangan dan asuransi, 
pemerintahan, hukum dan pendidikan. Globalisasi pun mendorong 
terjadinya tukar menukar budaya antarnegara yang berjalan 
dengan sangat intens. Kenyataan ini membuat tata nilai yang hidup 
di masyarakat menjadi bergerak dinamis. Salah satu tata nilai yang 
menguat adalah pentingnya menghargai dan memuaskan 
pelanggan.  

 
Pentingnya memberi kepuasan kepada pelanggannya 

merupakan cerminan bahwa peran pelanggan baik pada 
perusahaan ataupun organisasi adalah sangat vital. Eksistensi 
suatu perusahaan atau organisasi terletak pada ada atau tidaknya 
pelanggan. Pelanggan hilang maka lenyap pula keberadaan 
perusahaan atau organisasi. Oleh karena pentingnya pelanggan 
maka mengelola agar pelanggan menjadi loyal adalah salah satu 
tujuan utama di banyak perusahaan atau organisasi. 

 
Di sisi yang lain, masyarakat yang semakin maju dan 

modern pun semakin sadar dan kritis untuk menuntut hak-haknya 
dan perlu diperlakukan dengan manusiawi jika berkaitan dengan 
pelayanan. Masyarakat sebagai pelanggan lebih memilih 
perusahaan atau organisasi yang mau dan mampu memberikan 
pelayanan yang terbaik dan tidak memilih, kecuali tidak ada yang 
lainnya, perusahaan atau organisasi yang dirasakan tidak mampu 
memberikan pelayanan yang memuaskan. Kenyataan ini telah 
mendorong adanya peningkatan perhatian dan minat dari berbagai 
kalangan untuk mengkaji bagaimana mengelola pelayanan dan 
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menciptakan pelayanan yang memberi kepuasan bagi 
pelanggannya. 

 
Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan pelayanan tidak 

hanya berkaitan dengan bisnis jasa semata namun mempunyai 
pengaruh yang luas baik bagi perusahaan, organisasi masyarakat 
dan lembaga Pemerintah. Dalam industri pelayanan titik perhatian 
selain produk, jalur distribusi, harga dan komunikasi citra juga 
memunculkan variabel vital bagi perusahaan atau organisasi yang 
memberikan pelayanan utama yaitu aspek karyawan (people), 
proses (proces) dan bukti nyata (phisycal evidance). 

 
Intensitas persaingan antarperusahaan, antarnegara telah 

menyadarkan bahwa ternyata kunci keunggulan bersaing salah 
satunya adalah mengelola pelayanan dan mengikat pelanggan 
untuk senantiasa berhubungan lebih dekat secara emosi. 
Penciptaan dan penambahan nilai (value craetion dan value added) 
bagi pelanggan merupakan misi dasar bagi setiap organisasi atau 
perusahaan. Untuk itu diperlukan suatu sistem pelayanan dan 
sumber daya yang memadai untuk dikelola oleh orang-orang yang 
cakap serta budaya yang menghargai pelayanan. 

 
Dalam kaitan ini, peranan contact personal sangat penting 

dalam menentukan kualitas pelayanan. Setiap organisasi 
memerlukan service exellence yaitu suatu sikap atau cara karyawan 
dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Elhaitammy dalam 
Manajemen Jasa oleh Fandi Tjiptono menyatakan terdapat 4 
(empat) unsur pokok dalam konsep service exellence yaitu 
kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan. Empat hal 
tersebut selama ini telah menjadi sorotan dan kebutuhan 
masyarakat dalam menuntut pelayanan prima. 

 
Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan 

pelayanan yang terintegrasi. Untuk mencapai hal tersebut 
dibutuhkan sekali karyawan yang terampil, berpenampilan menarik 
dan rapi, bersikap sopan dan ramah terhadap pelanggan, 
memperlihatkan gairah dalam bekerja dan melayani pelanggan. 
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Selain itu dukungan sumber daya dalam suatu sistem yang 
dapat mewujudkan pola kerja yang cepat, tepat, nyaman dan aman 
telah menjadi prioritas utama sebelum memprioritaskan 
pelanggannya. Komitmen pimpinan untuk fokus kepada kualitas 
pelayanan juga tidak kalah pentingnya dibanding dengan hal-hal 
lainnya. Sebagai penggerak utama organisasi maka pimpinan 
memiliki peran sentral dalam membawa perusahaan atau 
organisasi yang hendak memberikan kepuasan kepada 
pelanggannya. 
 

 
E. Kualitas Pelayanan Publik 
    

Secara teoretis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya 
adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu 
dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari: 

1. transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah 
dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan 
dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; 

2. akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung-
jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

3. kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi 
dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan 
tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas; 

4. partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran 
serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 
masyarakat; 

5. kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan 
diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, 
agama, golongan, status sosial, dan lain-lain; 

6. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan 
penerima pelayanan publik (Sinambela, dkk, 2010: 6). 
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Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan 
adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata 
kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai 
dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi 
konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik 
langsung dari suatu produk, seperti : 

1. kinerja (performance); 
2. keandalan (reliability); 
3. mudah dalam penggunaan (ease of use); 
4. estetika (esthetics), dan sebagainya. 

 
Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas 

adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau 
kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers). 

 
Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional 

maupun yang lebih strategis oleh Gaspersz (dalam Lukman, 2000: 
9-11) mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu 
kepada pengertian pokok: 

1. kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik 
keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif 
yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan 
kepuasan atas penggunaan produk; 

2. kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari 
kekurangan atau kerusakan. 

 
Agar pelayanan yang diberikan berkualitas tentu saja kedua 

kualitas dimaksud harus terpenuhi. Negara berkembang umumnya 
tidak dapat memenuhi kedua kualitas tersebut sehingga pelayanan 
publiknya menjadi kurang memuaskan. Secara terinci Master 
(dalam Juliantara, 2005: 19-20) mengemukakan berbagai 
hambatan dalam pengembangan sistem manajemen kualitas, 
antara lain: 

1. ketiadaan komitmen dari manajemen; 
2. ketiadaan pengetahuan dan kekurangpahaman tentang 

manajemen kualitas bagi aparatur yang bertugas melayani; 
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3. ketidakmampuan aparatur mengubah kultur yang 
mempengaruhi kualitas manajemen pelayanan pelanggan; 

4. ketidaktepatan perencanaan manajemen kualitas yang 
dijadikan pedoman dalam pelayanan pelanggan; 

5. pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan belum 
dioptimalkan; 

6. ketidakmampuan membangun learning organization, 
learning by the individuals dalam organisasi; 

7. ketidaksesuaian antara struktur organisasi dengan 
kebutuhan; 

8. ketidakcukupan sumber daya dan dana; 
9. ketidaktepatan sistem penghargaan dan balas jasa bagi 

karyawan; 
10. ketidaktepatan mengadopsi prinsip manajemen kualitas ke 

dalam organisasi; 
11. ketidaktepatan dalam memberikan perhatian pada 

pelanggan, baik internal maupun eksternal; 
12. ketidaktepatan dalam pemberdayaan dan kerja sama. 

 
Selanjutnya Fitzsimmons (dalam Rusli, 2004) berpendapat 

terdapat 5 (lima) indikator pelayanan publik, yaitu reliability yang 
ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar; tangibles 
yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya 
manusia dan sumber daya lainnya; responsiveness, yang ditandai 
dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat; assurance, 
yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam 
memberikan pelayanan, dan empati, yang ditandai tingkat 
kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. 

 
Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan 

yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan 
konsep pelayanan prima. Aparat pelayanan hendaknya memahami 
variabel-variabeI pelayanan prima seperti yang terdapat dalam 
agenda perilaku pelayanan prima sektor publik SESPANAS LAN. 
Variabel dimaksud adalah: 

1. pemerintahan yang bertugas melayani; 
2. masyarakat yang dilayani Pemerintah; 
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3. kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik; 
4. peralatan atau sarana pelayanan yang canggih; 
5. resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk 

kegiatan pelayanan; 
6. kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai 

dengan standar dan asas pelayanan masyarakat; 
7. manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan 

masyarakat; 
8. perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, 

apakah masing-masing telah menjalankan fungsi mereka. 
 
Variabel pelayanan prima di sektor publik seperti di atas 

dapat diimplementasikan apabila aparat pelayan berhasil 
menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utamanya. Agar 
kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan utama terpenuhi, 
aparatur pelayan dituntut untuk mengetahui dengan pasti siapa 
pelanggannya. 

 
Selain peningkatan kualitas pelayanan melalui pelayanan 

prima, pelayanan yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan 
konsep “layanan sepenuh hati”. Layanan sepenuh hati yang 
digagas oleh Patricia Patton dimaksudkan layanan yang berasal 
dari diri sendiri yang mencerminkan emosi, watak, keyakinan, nilai, 
sudut pandang, dan perasaan (Patton, 1998: 1). Oleh karena itu, 
aparatur pelayanan dituntut untuk memberikan layanan kepada 
pelanggan dengan sepenuh hati. Layanan seperti ini tercermin dari 
kesungguhan aparatur untuk melayani. Kesungguhan yang 
dimaksudkan, aparatur pelayanan menjadikan kepuasan pelanggan 
sebagai tujuan utamanya. 

 
Aparatur pelayanan tidak mempunyai alasan sedikit pun 

untuk tidak berorientasi pada kepuasan pelanggan secara total. 
Bahkan kepuasan pelangganlah yang dapat dijadikan barometer 
dalam mengukur keberhasilan dalam pelayanan. Untuk mencapai 
hal ini, aparatur pelayanan tidak boleh menghindar dari prinsip 
pelayanan dilakukan sepenuh hati. 
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Paradigma pelayanan publik di Indonesia haruslah diubah. 
Berbagai fenomena pelayanan publik harus diperbaiki, sehingga 
pelayanan publik dapat dioptimalkan. 

 
Layanan sepenuh hati, juga bisa membantu kita 

menyisihkan waktu untuk memahami orang lain dan peduli 
terhadap perasaan mereka. Nilai yang sebenarnya dalam layanan 
sepenuh hati menurut Patton terletak pada kesungguhan 4 
(empat) sikap “P”, yaitu (Patton, 1998: 6-8): 

 
Pertama, Passionate (gairah). Ini menghasilkan semangat 

yang besar terhadap pekerjaan, diri sendiri, dan orang lain. 
Antusiasme dan perhatian yang dibawakan pada layanan sepenuh 
hati akan membedakan bagaimana memandang diri sendiri dan 
pekerjaan dari tingkah laku dan cara memberi layanan kepada para 
konsumen. Mereka mengetahui apakah kita menghargai mereka 
atau tidak. Gairah berarti menghadirkan kehidupan dan vitalitas 
dalam pekerjaan. 

 
Kedua, Progressive (progresif). Penciptaan cara baru dan 

menarik untuk meningkatkan layanan dan gaya pribadi. Pekerjaan 
apa pun yang kita tekuni, jika memiliki gairah dan pola pikir yang 
progresif, akan menjadikan pekerjaan lebih menarik. Bersikap 
kreatif itu dimulai dari berpikir, bukannya membatasi diri sendiri 
terhadap cara memberi layanan. 

 
Ketiga, Proactive (proaktif). Supaya aktif harus melibatkan 

pekerjaan kita. Banyak orang yang hanya berdiam diri dan menanti 
disuruh melakukan sesuatu bila diperlukan. Untuk mencapai 
kualitas layanan yang lebih bagus diperlukan inisiatif yang tepat. 
Nilai tambah layanan sepenuh hati merupakan alasan yang 
mendasari mengapa melakukan sesuatu bagi orang lain. 

 
Keempat, Positive (positif). Senyum merupakan bahasa 

isyarat universal yang dipahami semua orang di muka bumi ini. 
Berlaku positif itu sangat menarik. Sikap ini dapat mengubah 
suasana dan kegairahan pada hampir semua interaksi konsumen. 
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Berlaku positif berarti seyogianya berlaku hangat dalam 
menyambut para konsumen dan tidak ada pertanyaan atau 
permintaan yang tidak pada tempatnya. Apabila mau melapangkan 
perasaan dan pikiran menjadi orang yang lebih positif dan 
senantiasa mendapat penjelasan, Anda dapat melihat dunia dan 
orang-orang yang ada di dalamnya dengan perspektif yang 
berbeda. Ini modal yang sangat berguna dalam membangun 
hubungan antarpribadi. 

 
Patricia Patton lebih jauh mengemukakan bahwa dalam 

melakukan pelayanan sepenuh hati terdapat 3 (tiga) paradigma 
pengikat yang seyogianya dipahami oleh aparatur pelayanan 
(Patton, 1998: 10-12). Paradigma tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana memandang diri sendiri. 
Harga diri tidak diukur dari apa yang dimiliki dan apa 
pekerjaan seseorang. Misalnya seorang yang pekerjaannya 
membungkus makanan, ia tidak merasa rendah karena 
pekerjaannya itu. Ini karena ia memiliki rasa percaya diri 
terhadap dirinya sendiri, dan ia juga memiliki kemampuan 
dalam berhubungan dengan orang lain. Jika menganggap 
diri kita tidak berharga dan mendasarkan citra diri pada 
seberapa besar materi yang dimiliki, bukannya berpikir 
siapa kita sebenarnya maka sikap ini akan memunculkan 
perasaan negatif pada diri sendiri. 

2. Bagaimana memandang orang lain. 
Pekerja pembungkus makanan menghargai orang lain, para 
konsumen dan barang yang dibelinya. Hal ini dapat dilihat 
dari caranya mengepak makanan dan sikap dalam 
memperlakukan para konsumennya. Ia tidak hanya ramah 
dan profesional, namun juga mampu menjalin hubungan 
emosional dengan setiap konsumen. Ia mempergunakan 
makanan sebagai alat untuk belajar lebih banyak tentang 
kehidupan mereka dan bahkan kadang-kadang ia bertindak 
sebagai penasihat yang banyak gagasan tentang resep dan 
gizi. Dari jenis makanan yang mereka pilih, ia semakin 
mengetahui lebih banyak tentang diri mereka dan bisa 
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menyesuaikan komentarnya dengan minat dan kepribadian 
para konsumen. 

3. Bagaimana memandang pekerjaan.  
Pekerja pembungkus makanan menjadikan pekerjaannya 
penting dan khusus. Ia menambah nilai pekerjaannya 
dengan cara mengemas barang belanjaan konsumen 
dengan efisien dan penuh perhatian. Ia bangga terhadap 
dirinya sendiri karena selama ini belum pernah barang yang 
dibungkusnya pecah atau rusak. Ia menambahkan sentuhan 
perasaan dalam pekerjaannya dengan cara memberi 
perhatian kepada konsumen dan cara khusus dalam bergaul 
dengan mereka sebagai seorang individu. Ia tidak ragu-ragu 
lagi menganggap pekerjaan itu sebagai bagian dari dirinya 
sendiri, dan telah menemukan cara-cara untuk menambah 
makna terhadap pekerjaannya. Ia mendapat kesenangan 
dari tugas yang sebenarnya biasa saja. 
 
 

F. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

 
Menciptakan suatu gaya manajemen dan lingkungan yang 

kondusif bagi perusahaan jasa untuk memperbaiki kualitas, 
perusahaan harus mampu memenuhi 6 (enam) prinsip utama yang 
berlaku baik bagi perusahaan manufaktur maupun perusahaan 
jasa. Keenam prinsip tersebut sangat bermanfaat dalam 
membentuk dan mempertahankan lingkungan yang tepat untuk 
melaksanakan penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan 
dengan didukung oleh pemasok, karyawan, dan pelanggan. Enam 
prinsip pokok dalam strategi pelayanan publik tersebut meliputi 
(Wolkins dalam Scheuing dan Christopher (1993) dalam Tjiptono, 
1997: 45): 

1. Kepemimpinan  
Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan 
komitmen dari manajemen puncak. Manajemen puncak 
harus memimpin perusahaan untuk meningkatkan kinerja 
kualitasnya. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen 
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puncak, maka usaha untuk meningkatkan kualitas hanya 
berdampak kecil terhadap perusahaan. 

2. Pendidikan  
Semua personil perusahaan dari manajer puncak sampai 
karyawan operasional harus memperoleh pendidikan 
mengenai kualitas. Aspek-aspek yang perlu mendapatkan 
penekanan dalam pendidikan tersebut meliputi konsep 
kualitas sebagai strategi bisnis, alat dan teknik 
implementasi strategi kualitas, dan peranan eksekutif 
dalam implementasi strategi kualitas. 

3. Perencanaan  
Proses perencanaan strategik harus mencakup pengukuran 
dan tujuan kualitas yang dipergunakan dalam mengarahkan 
perusahaan untuk mencapai visinya. 

4. Review  
Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling 
efektif bagi manajemen untuk mengubah perilaku 
organisasional. Proses ini merupakan suatu mekanisme 
yang menjamin adanya perhatian yang konstan dan terus 
menerus untuk mencapai tujuan kualitas. 

5. Komunikasi  
Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi 
oleh proses komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi 
harus dilakukan dengan karyawan, pelanggan dan 
stakeholder perusahaan lainnya, seperti pemasok, 
pemegang saham, Pemerintah, masyarakat umum dan lain-
lain. 

6. Penghargaan dan pengakuan (total human reward)  
Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang 
penting dalam implementasi strategi kualitas. Setiap 
karyawan yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan 
dan prestasinya tersebut diakui. Dengan demikian dapat 
meningkatkan motivasi, moral kerja, rasa bangga, dan rasa 
kepemilikan setiap orang dalam organisasi, yang pada 
gilirannya dapat memberikan kontribusi besar bagi 
perusahaan dan bagi pelanggan yang dilayani. Pentingnya 
aspek ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 6. Model Pelayanan pada Perusahaan 
 

Menurut Stamatis (1996) yang dikutip oleh Tjiptono (1997: 
56), bahwa kualitas pelayanan dapat pula didefinisikan sebagai 
sistem manajemen strategik dan integratif yang melibatkan semua 
manajer dan karyawan serta menggunakan metode-metode 
kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara 
berkesinambungan proses-proses organisasi, agar dapat 
memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan dan harapan 
pelanggan. Selanjutnya untuk mengimplementasikan konsep 
kualitas pelayanan adalah merubah paradigma. Perubahan 
paradigma tersebut tidak hanya dalam alur atau struktur berfikir 
(mindset) para pelaku penyedia pelayanan umum namun juga 
diwujudkan dalam tataran realitas seperti struktur organisasi 
sistem pertanggungjawaban, prosedur, proses dan sumber daya 
organisasi. Dengan demikian maka akan tampak suatu sistem yang 
saling berkaitan seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini. 
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Gambar 7. Model Total Quality Service 
 

Dari gambar di atas maka dapat diperoleh keterangan 
sebagai berikut: 

 Strategi: Pernyataan yang jelas dan dikomunikasikan 
dengan baik mengenai posisi dan sasaran organisasi dalam 
hal layanan pelanggan. 

 Sistem: Program, prosedur dan sumberdaya organisasi 
yang dirancang untuk mendorong, menyampaikan, dan 
menilai jasa/layanan yang nyaman dan berkualitas bagi 
pelanggan. 

 Budaya Organisasi: Kualitas jasa dapat pula dipengaruhi 
oleh budaya organisasi dan cara pengorganisasiannya. 
Budaya organisasi (kekuasaan, peranan, prestasi, dan 
dukungan) berperan sebagai kunci pemahaman jenis 
pelayanan yang akan diberikan. Karakteristik budaya dan 
tata nilai yang dimiliki organisasi memungkinkannya 
merespon kebutuhan pelanggan secara positif dan 
menyampaikan pelayanan yang berkualitas.  

 Tujuan Keseluruhan: Mewujudkan kepuasan pelanggan, 
memberikan tanggung jawab kepada setiap orang, dan 
melakukan perbaikan berkesinambungan. 
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Dalam pelayanan publik, instansi pemberi pelayanan publik 
tidak terlepas dengan masyarakat sebagai stakeholder-nya selain 
sebagai pelanggan yang utama. Dalam format tersebut maka 
organisasi publik tidak dapat berdiri sendiri, lepas dari lingkungan 
masyarakatnya. Dengan demikian maka masyarakat pun sangat 
berperan dalam peningkatan publik. Terlebih dengan melihat 
semangat perubahan dewasa ini terhadap birokrasi atau penyedia 
layanan publik. Berdasarkan konsep di atas maka akan terlihat 
bahwa peran budaya masyarakat sangat dominan dalam 
mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya 
budaya masyarakat tersebut ditransformasikan dengan semangat 
zaman reformasi untuk senantiasa cermat dan terlibat langsung 
dalam konsep pengelolaan pelayanan publik berupa konsep good 
governance. Oleh karena itu gambar tersebut di atas dapat 
dimodifikasi sebagai model pengelolaan pelayanan publik seperti 
di bawah ini:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Model Total Quality Service pada Organisasi Publik 

(Tjiptono, 1997: 56) 
 
Kualitas pelayanan berfokus pada 5 (lima) bidang sebagai berikut: 
1. Fokus pada pelanggan (customer focus), identifikasi pelanggan 

(internal, eksternal, dan/atau perantara) merupakan prioritas 
utama. Apabila ini sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya 
adalah mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, dan harapan 
mereka. Kemudian perlu dirancang sistem yang bisa 
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Kapasitas 
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Good 
Governance 
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memberikan jasa tertentu yang memenuhi tuntutan tersebut. 
Selain itu, organisasi juga wajib menjalin hubungan kemitraan 
dengan para pemasok kunci atas dasar win-win situation. 

2. Keterlibatan total (total involvement), keterlibatan total 
mengandung arti komitmen total. Manajemen harus 
memberikan peluang perbaikan kualitas bagi semua karyawan 
dan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang bisa 
memberikan inspirasi positif (lewat partisipasi aktif dan 
tindakan nyata) bagi organisasi yang dipimpinnya. Manajemen 
juga harus mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang 
penyempurnaan proses kerja kepada mereka yang secara 
aktual melaksanakan pekerjaan yang bersangkutan. 
Manajemen juga dituntut untuk memberdayakan para 
karyawannya. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang kondusif 
dan mendukung tim kerja multidisipliner dan lintas fungsional 
agar dapat berperan aktif dalam merancang dan memperbaiki 
produk, jasa, proses, sistem, dan lingkungan perusahaan. 

3. Pengukuran, dalam hal ini, kebutuhan pokoknya adalah 
menyusun ukuran-ukuran dasar, baik internal maupun 
eksternal bagi organisasi dan pelanggan. Unsur-unsur sistem 
pengukuran tersebut terdiri atas: Menyusun ukuran proses 
dan hasil, Mengidentifikasi output dari proses-proses kerja 
kritis dan mengukur kesesuaiannya dengan tuntutan 
pelanggan, Mengkoreksi penyimpangan dan meningkatkan 
kinerja. 

4. Dukungan sistematis, manajemen bertanggung jawab dalam 
mengelola proses kualitas dengan cara: 

a. Membangun infrastruktur kualitas yang dikaitkan 
dengan struktur manajemen internal, 

b. Menghubungkan kualitas dengan sistem manajemen 
yang ada, seperti: 

 Perencanaan strategik, 

 Manajemen kinerja, 

 Pengakuan, penghargaan, dan promosi karyawan, 

 Komunikasi.  
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5. Perbaikan berkesinambungan, setiap orang bertanggung 
jawab untuk: 

 Memandang semua pekerjaan sebagai satu proses, 

 Mengantisipasi perubahan kebutuhan, keinginan dan 
harapan pelanggan, 

 Melakukan perbaikan inkremental, 

 Mengurangi waktu siklus, 

 Mendorong dengan senang hati dan menerima umpan 
balik tanpa rasa takut dan khawatir. 

 
Implementasi konsep pelayanan berkualitas tersebut 

memberikan beberapa manfaat utama, yaitu (Istianto, 2011: 121): 
1. Meningkatnya indeks kepuasan kualitas (quality satisfaction 

index) yang diukur dengan ukuran apa pun, 
2. Meningkatnya produktivitas dan efisiensi, 
3. Meningkatnya moral dan semangat karyawan, 
4. Meningkatnya kepuasan pelanggan. 

 




