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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pelayanan Publik 

Pelayanan berarti melayani jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam segala 

bidang dan merupakan salah satu tugas dan fungsi Administrasi Negara. Sampara 

Lukman berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang 

terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin 

secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (Sinambela, 2010: 5). Selain 

itu pelayanan juga didefenisikan sebagai usaha membantu, menyiapkan, dan 

mengurus apa yang diperlukan orang lain (Paimin Napitupulu, 2012:164). 

Pendapat lain mengatakan bahwa pelayanan publik terbagi dalam arti sempit 

(mikro) dan dalam arti luas (makro). Dalam arti sempit (mikro) yaitu pelayanan 

publik yang pengelolaannya dapat dilakukan hanya oleh satu unit kerja atau satu 

unit sub kerja sedangkan dalam arti luas (makro), pelayanan publik adalah 

pelayanan publik yang pengelolaannya tidak dapat dilakukan oleh hanya satu unit 

kerja apalagi satu unit sub kerja, tetapi harus banyak melibatkan organisasi. 

(Ratminto, 2017: 2) 

Dan istilah publik berasal dari Bahasa Inggris „public’ yang berarti umum, 

masyarakat, negara. Inu mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang 

memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar 

dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. (Sinambela, 2010: 5) 

Pelayanan publik berasal dari public service, “berbagai aktivitas yang 

bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa”. Menurut 
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Soetopo, pelayanan umum yaitu kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah di pusat/daerah dan lingkungan BUMN/D dalam bentuk 

barang dan jasa. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun 

pelaksanaan perundang-undangan (Paimin Napitupulu, 2012: 165) 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, disebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (bagian 1 

Pasal 1 nomor 1). 

Tujuan pelayanan  publik adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang 

jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak 

terkait penyelenggaraan pelayanan publik dan terwujudnya sistem 

penyelenggaraan pelayanan publik yang layak. Selanjutnya, disebutkan bahwa 

penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: 

1. Kepentingan umum, pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan 

kepentingan pribadi dan/atau golongan. 

2. Kepastian hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 

penyelenggaraan pelayanan. 

3. Kesamaan hak, pemberian hak pelayanan tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan gender dan status ekonomi. 
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4. Keseimbangan hak dan kewajiban, pemenuhan hak harus sebanding 

dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun 

penerima pelayanan. 

5. Keprofesionalan, pelaksana pelayanan harus memiliki kompetisi yang 

sesuai dengan bidang tugas. 

6. Partisipatif, peningkatan peranserta masyarakat dalam penyelenggara 

pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, setiap warga negara berhak 

memperoleh pelayanan yang adil 

8. Keterbukaan, setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses 

dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 

9. Akuntabilitas, proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, pemberian 

kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam 

pelayanan. 

11. Ketepatan waktu, penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat 

waktu sesuai dengan standar pelayanan. 

12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, setiap jeniss pelayanan 

dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau. (bagian 2 pasal 4) 
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Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: 

1) Kepentingan Umum, Kesamaan Hak dan Keseimbangan Hak dan 

Kewajiban : penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah yang 

terbaik. 

2) Kepastian Hukum, mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi 

semua pihak tanpa pengecualian. 

3) Keprofesionalan, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan 

pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang baik. 

4) Partisipatif dan Tidak Diskriminatif, mendorong setiap warga untuk 

menggunakan hak dalam penyampaian pendapat dalam proses 

pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat secara 

langsung dan tidak langsung. 

5) Keterbukaan, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah 

dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan 

didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 

6) Akuntabilitas, meningkatkan pertanggungjawaban para pengambil 

keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 

7) Ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan: 

menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan sumber 

daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 
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2.2 Jenis Pelayanan 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(MENPAN) No.63/KEP/M.PAN/7/2003, terjadi pengelompokkan jenis pelayanan 

yang didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan yang dihasilkan, yaitu: 

1. Pelayanan Administratif 

Merupakan jenis pelayanan yang diberikan berupa kegiatan pencatatan, 

pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya dan  

menghasilkan produk akhir berupa dokumen. Misal sertifikat, izin, rekomendasi, 

keterangan tertulis dan lain-lain. Contoh: Pelayanan Sertifikat Tanah, 

Administrasi Kependudukan (KTP, Akta kelahiran/kematian). 

2. Pelayanan Barang 

Merupakan  jenis pelayanan yang diberikan berupa kegiatan penyediaan 

dan pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyimpanannya 

kepada konsumen (sebagai unit atau individu) dalam satu sistem. Kegiatan 

tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (fisik) atau yang dianggap 

benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya. Contoh: 

Pelayanan Listrik, Pelayanan Air, Pelayanan Telepon. 

3. Pelayanan Jasa 

Yaitu jenis pelayanan yang diberikan berupa penyediaan sarana dan 

prasarana penunjang. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem tertentu dan 

pasti, produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya 

secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. 
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4. Pelayanan Regulatif  

Yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-

undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur kehidupan masyarakat. 

2.3 Kualitas Pelayanan Publik 

Terdapat indikator kualitas pelayanan yang terletak pada lima dimensi 

kualitas pelayanan, yaitu: 

1. Tangible (berwujud) yaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai dan fasilitas-

fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan. Indikatornya: 

a. Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan 

b. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan 

c. Sosialisasi yang dilakukan kepada pelanggan terkait dengan kebijakan 

d. Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan 

e. Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan 

f. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan 

2. Reliability (kehandalan) yaitu kemampuan untuk menyelenggarakan 

pelayanan yang dijanjikan secara akurat. Indikatornya: 

a. Kecermatan petugas dalam melayani 

b. Memiliki standar pelayanan yang jelas 

c. Kemampuan petugas/aparatur dalam memberikan pelayanan yang 

bersifat jelas dan terpercaya 

d. Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses 

pelayanan 
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3. Responsiveness (ketanggapan): Kerelaan untuk menolong pengguna 

layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. Indikatornya: 

a. Merespon setiap pelanggan/ pemohon yang ingin mendapatkan 

pelayanan 

b. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat 

c. Petugas/aparatur melakukan penanganan dengan tepat 

d. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat 

e. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat 

f. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas 

4. Assurance (jaminan) yaitu pengetahuan, kesopanan dan kemampuan para 

petugas penyedia layanan dalam memberikan kepercayaan kepada 

pengguna layanan. Indikatornya adalah: 

a. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan 

b. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan 

c. Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan 

d. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan 

5. Emphaty (Empati) yaitu kemampuan memberikan perhatian kepada 

pengguna layanan secara individual. Indikatornya adalah: 

a. Mendahulukan kepentingan pelanggan/pemohon 

b. Petugas melayani dengan sikap ramah 

c. Petugas melakukan komunikasi yang baik dengan para pelanggan 

d. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan). 

Agus Dwiyanto (2008 : 145) 
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2.4. Pemerintahan 

 Pemerintah adalah keseluruhan dari badan pengurus negara dengan segala 

organisasi, segala bagian-bagiannya dan segala pejabat-pejabatnya yang 

menjalankan tugas negara dari pusat sampai pelosok-pelosok daerah. 

Pemerintahan juga didefenisikan sebagai semua aktivitas yang terorganisasi yang 

bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, 

rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. 

(Abu Daud Busroh, 2011:81) 

 Soewargono (1996:1) dan Djohan (1998:161) menyatakan bahwa salah 

satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi 

terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga negara akan senantiasa 

bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah karena 

yang diatur oleh kebijakan publik tentunya menyangkut kepentingan umum. 

(Muchlis Hamdi, 2007:37) 

2.5 Pemerintahan Otonomi Daerah 

Secara umum, pengertian otonomi daerah yang biasa digunakan yaitu 

pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut berbunyi otonomi daerah 

merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan 

mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang No. 23 

tahun 2014) 
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Konsep otonomi berasal dari dua kata yaitu auto(sendiri) dan nomus 

(menyelenggarakan). Artinya, menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Diketahui 

bahwa setiap orang memiliki hak pribadi dalam menentukan aspirasinya, begitu 

juga daerah memiliki hak otonomi dan negara memiliki suatu kedaulatan. Daerah 

sebagai satu kesatuan dari masyarakat hukum mempunyai hak untuk mengurus 

rumah tangganya sendiri disebut otonomi daerah. (Paimin Napitupulu, 2012:43) 

Pada hakikatnya, otonomi daerah adalah upaya pendemokrasian kehidupan 

masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Rasyid (2002) 

mengemukakan bahwa tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga 

fungsi utama yang hirarki, yakni pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. 

(Paimin Napitupulu, 2012:46) 

2.6 Desa 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, 

disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

ditentukan bahwa desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

https://id.wikisource.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_72_tahun_2005


25 
 

 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Ada beberapa fungsi desa, yaitu: 

1) Desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota) 

2) Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan 

3) Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota 

4) Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara 

Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) 

2.7 Defenisi Konsep 

Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan 

pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam 

penulisan dengan mendefenisikan sebagai berikut : 

1. Pelayanan publik berasal dari public service, “berbagai aktivitas yang 

bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa”. Tujuan 

dari pelayanan  publik adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang 

jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh 

pihak terkait penyelenggaraan pelayanan publik dan terwujudnya sistem 

penyelenggaraan pelayanan publik yang layak. 

2. penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: 

1) Kepentingan umum,  

2) Kepastian hukum, 

3) Kesamaan hak, Keseimbangan hak dan kewajiban, 

4) Keprofesionalan, 
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5) Partisipatif, 

6) Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, 

7) Keterbukaan, 

8) Akuntabilitas, 

9) Fasilitas, 

10) Ketepatan waktu, penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat 

waktu sesuai dengan standar pelayanan. 

11) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, setiap jenis pelayanan 

dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau. 

3. Pemerintahan merupakan semua aktivitas yang terorganisasi yang 

bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar 

negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya 

tujuan negara. 

4. Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah adat atau 

yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
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2.8 Pandangan Islam Tentang Pelayanan Publik 

Islam dan good governance merupakan dua hal yang sama-sama 

mengedepankan nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam tata kelola 

pemerintahan dan pelayanan publik. Memberikan pelayanan terbaik kepada umat 

manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi 

siapa saja yang mau melakukannya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah 

dalam salah satu ayat yang berbunyi : 

    

     

       

Artinya : “…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat 

berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah:2). 

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kepada kita untuk saling 

menolong didalam “mengerjakan kebajikan dan takwa” dan Allah melarang 

sebaliknya. Jika kita melanggar ketentuan Allah maka hukuman akan diberikan 

dan “Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. Jadi interaksi itu boleh 

dilakukan kapanpun dan dengan siapapun selama tidak melanggar batasan diatas. 

Kemudian hadits berikutnya adalah tentang standar layanan yang “harus” 

diberikan kepada sesama. Beliau Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik RA : 

  يُؤِمنُ  أحُدكم حتى يُحِ ب   ألخيه ما يُِحب   لنَْفِسه  
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Artinya : “Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya 

seperti dia mencintai dirinya sendiri”. (HR. Bukhori) 

 Inti hadits ini adalah “Perlakukan saudara anda seperti anda 

memperlakukan diri anda sendiri”. Kita pasti ingin diperlakukan dengan baik, kita 

pasti ingin dilayani dengan baik, kita pasti ingin dilayani dengan cepat, maka 

aplikasikan keinginan anda tersebut ketika anda melayani orang lain. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang 

memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti tentang Pelayanan Publik 

Pada Pemerintahan Desa Pangkalan Nyirih. 

Jenis Judul 

Penelitian 

Nama 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Skripsi Efektivitas 

Pelayanan 

Publik Pada 

Kantor Desa 

Penyawasan 

Kecamatan 

Kampar 

Kabupaten 

Kampar  

Restu 

Marsurian : 

2017, 

(Universitas 

Islam Negeri 

Sultan Syarif 

 Kasim Riau) 

Pelayanan 

publik 

terhadap 

masyarakat 

 

Memfokuskan 

pada efektifitas 

pelayanan publik 

terhadap 

kepuasan 

masyarakat. 

Sementara 

penulis 

memfokuskan 

pada hambatan-

hambatan dalam 

pelayanan publik. 

Jurnal Kualitas 

Pelayanan 

Pemerintahan 

Desa (Studi 

Pelayanan 

KTP dan KK 

di Desa Teluk 

Kepayang 

Joni Suwarno : 

2012 

(Universitas 

Lambung 

Mangkurat) 

Pelayanan 

Publik Kepada 

Masyarakat 

Memfokuskan 

pada kualitas 

pelayanan publik 

dalam studi kasus 

KTP dan KK dan 

metode 

penelitiannya 

menggunakan 
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Kecamatan 

Kusan Hulu 

Kabupaten 

Tanah Bumbu 

subjek penelitian. 

Sementara 

penulis 

memfokuskan 

pada pelayanan 

publik dan 

metode 

penelitiannya 

menggunakan 

populasi dan 

sampel. 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

PELAYANAN PUBLIK 

 

ANALISIS PELAYANAN PUBLIK 

 

 

PEMERINTAHAN DESA PANGKALAN NYIRIH 

KECAMATAN RUPAT KABUPATEN 

BENGKALIS 

 

 

UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik: 

1) Kepentingan Umum 

2) Kepastian Hukum 

3) Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

4) Keprofesionalan 

5) Partisipatif 

6) Tidak Diskriminatif 

7) Keterbukaan 

8) Fasilitas 

9) Akuntabilitas 

10) Ketepatan waktu 

11) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan 

 

 

 

 

TERCAPAINYA 

PELAYANAN PUBLIK 

 

 

 

 

HAMBATAN YANG 

MENJADI KENDALA 

PELAYANAN PUBLIK 
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2.11 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah suatu cara untuk mengukur variabel-variabel,  

sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui, indikator apa saja yang 

digunakan sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. 

Tabel 2.2: Konsep, Indikator dan Sub Indikator Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

UU Nomor 25 

Tahun 2009 

tentang Pelayanan 

Publik 

1. Kepentingan 

Umum,  

a. Penyelenggaraan pelayanan 

publik oleh pemerintah yang 

terbaik 

b. Kepedulian petugas/aparatur 

terhadap masyarakat 

2. Kesamaan Hak, 

Keseimbangan 

Hak dan 

kewajiban 

a. Keadilan petugas/aparatur 

dalam melakukan pelayanan 

b. Kemampuan petugas/aparatur 

dalam memberikan pelayanan 

yang bersifat jelas dan 

terpercaya 

3. Kepastian Hukum a. Mewujudkan adanya 

penegakan hukum yang 

adil bagi semua pihak tanpa 

pengecualian 

b. Kecermatan petugas dalam 

melayani 

 

4. Keprofesionalan a. Meningkatkan kemampuan 

dan moral penyelenggaraan 

pemerintah 

b. Mampu memberikan 

pelayanan yang baik sesuai 

dengan standar peraturan 

 

5. Partisipatif dan 

tidak diskriminatif 

 

a. Mendorong setiap warga untuk 

menggunakan hak dalam 

penyampaian pendapat 

b. Proses pengambilan keputusan 

yang menyangkut kepentingan 

masyarakat secara langsung 
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dan tidak langsung 

6. Keterbukaan  a. Menciptakan kepercayaan 

timbal balik antara pemerintah 

dan masyarakat melalui 

penyediaan informasi 

b. Menjamin kemudahan didalam 

memperoleh informasi yang 

akurat dan memadai 

7. Akuntabilitas a. Meningkatkan 

pertanggungjawaban para 

pengambil keputusan dalam 

segala bidang menyangkut 

kepentingan masyarakat 

b. Meningkatkan kesadaran diri 

dalam memberikan pelayanan 

yang baik 

8. Fasilitas  a. Mempersiapkan kebutuhan 

dalam melakukan pelayanan 

berupa perlengkapan peralatan 

b. Kemampuan dalam 

mempergunakan sarana dan 

prasarana dengan baik 

9. Ketepatan waktu 

dan kecepatan, 

kemudahan dan 

keterjangkauan 

a. Menjamin terselenggaranya 

pelayanan kepada masyarakat 

b. Sumber daya yang tersedia 

secara optimal dan 

bertanggung jawab 

 

 


