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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Definisi Pelayanan Publik 

Dalam konteks pelayanan publik menurut Moenir (Kurniawan 2005:7) 

adalah kegiatan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan 

faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha 

memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pemberian pelayanan 

publik oleh aparatur pemerintah pada masyarakat sebenarnya merupakan 

implikasi dan fungsi aparat Negara sebagai pelayanan masyarakat. 

Pelayanan publik menurut Wasistiono (Hardiansyah 2011:11) 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. 

Menurut UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan 

atau rangkai kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk 

atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

Sinambela (2011:5) berpendapat bahwa 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 
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berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat misalnya 

kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa pelayanan 

publik adalah kegiatan pemberian layanan oleh penyelenggara pelayanan publik 

yaitu pemerintah, BUMN atau BUMD yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-

prinsi, asas-asas dalam pelayanan publik dan ketentuan perundanh-undangan 

untuk memehuni kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang publik maupun 

jasa public dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2.2  Klasifikasi pelayanan publik 

 Menurut Mahmudi dalam Hardiyansyah (2011:20-23) pelayanan publik 

yang diberikan oleh pemerintah diklasifikasinkedalam dua kategori utama yaitu : 

a. Pelayanan kebutuhan dasar 

Pelayanan kebutuhan dasar adalah kepelayanan yang meliputi kebutuhan 

dasar masyarakat yaitu. 

1. Kesehatan 

Merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan 

adalah hak bagi setiap warga masyarakat yag dilindungi oleh undang-

undang dasar setiap Negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal 

terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Karena itu perbaikan 

pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber 

daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. 

2. Pendidikan dasar 

Bentuk pelayanan dasar lainnya adalah pendidikan dasar, sama dengan 

kesehatan, pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya 

manusia. Masa depan suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh 
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seberapa besar perhatian pemerintah terhadap pendidikan 

masyarakatnya. 

3. Bahan kebutuhan pokok masyarakat 

Selain kesehatan dan pendidikan, pemerintah juga harus memberi 

layanan kebutuhan dasar lainnya yaitu bahan kebutuhan pokok.Bahan 

kebutuhan pokok masyarakat misalnya beras, minyak, gula pasir dan 

lain-lain. 

b. Pelayanan umum 

Selain pelayana kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia 

pelayanan public juga harus menyediakan pelayanan umum kepada 

masyarakatnya, kepada umum yang harus diberikan pemerintah terbagi 

kedalam 3 kelompok yaitu : 

1. Pelayanan administratif 

Merupakan pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen 

yang dibutuhkan oleh publik. 

2. Pelayanan barang 

Adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang 

yang menjadi kebutuhan public. 

3. Pelayanan jasa 

Menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik 

2.3 Definisi Sistem Kepelayanan Jasa Raharja 

 Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan peraturan pemerintahan no 34 tahun 

1978 dan melalui surat keputusan mentri keuangan republik Indonesia yang selalu 

diperpanjang pada setiap tahun dan terakhir no 523/kmk/013/1989. Selain 

mengelola pelaksanaan undang-undang no 33 tahun 1964 dan undang-undang no 

34 tahun 1964 Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam 
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bentuk surety bond. Kemudian sebagai upaya pengembangan rasa tanggung jawab 

sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh 

perlindungan dalam lingkup UU no 33 tahun 1964 dan UU no 34 tahun 1964, 

maka dikembangkan pula usaha asuransi aneka kemudiam dalam perkembangan 

selanjutnya mengingat usaha yang ditangani oleh Jasa Raharja bertambah luas. 

2.4 Pengertian kualitas pelayanan 

 Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan (TjipTono 2001). 

Menurut parasuraman, dkk (1998) untuk mengevaluasi kualitas jasa 

pelanggan umumnya menggunakan sebagai berikut: 

1) Tangibles  

Tangibles merupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang 

diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Penting nya dimensi 

tangibles ini akan menimbulkan image penyedia jasa terutama bagi 

konsumen baru dalam mengevaluasi kualitas jasa. Perusahaan yang 

tidak memperhatikan fasilitas fisiknya akan menimbulkan kebingungan 

atau bahkan merusak image perusahaan. 

2) Reliability 

Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan jasa sesuai dengan apa 

yang telah dijanjikan secara tepat waktu. Pentingnya dimensi ini adalah 

kepuasan konsumen akan menurun bila jasa yang diberikan tidak sesuai 

yang dijanjikan. Jadi komponen atau unsure dimensi reability ini 

merupakan kemampuan perusahaan dalam menyampaikan jasa secara 

tepat dan pembebanan biaya secara tepat. 
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3) Responsive 

Responsivensi atau daya tanggap merupakan kemampuan perusahaan 

yang dilakukan oleh langsung karyawan untuk memberikan pelayanan 

dengan cepat dan tanggap.Daya tanggap dapat menumbuhkan presepsi 

yang positif terhadap kualitas jasa yang diberikan.Termasuk 

didalamnya jika terjadi kegagalan atau keterlambatan dalam 

penyampaina jasa, pihak penyedia jasa berusaha memperbaiki atau 

meminimalkan kerugian konsumen dengan segara.Dimensi ini 

menekankan pada perhatian dan kecepatan karyawan yang terlibat 

untuk menanggapi permintaan, pertanyaan, dan keluhan konsumen.Jadi 

komponen atau unsur dari dimensi ini terdiri dari kesigapan karyawan 

dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam melayani 

pelanggan, dan penanganan keluhan pelanggan. 

4) Assurance 

Assurance atau jaminan merupakan pengetahuan dan perilaku employe 

untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen 

dalam mengkonsumsi jasa yang ditawarkan.Dimensi ini sangat penting 

karena melibatkan presepsi konsumen terhadap resiko ketidakpastian 

yang tinggi terhadap kemampuan penyedia jasa.Perusahaan 

membangun kepercayaan dan kesetiaan.Konsumen melalui karyawan 

yang terlibat langung menangani konsumen.Jadi komponen dari 

dimensi ini terdiri dari kompetensi karyawan yang meliputi 

keterampilan, pengetahuan yang dimiliki karyawan untuk melakukan 
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pelayanan kreadibilitas perusahaan yang meliputi hal-hal yang 

berhubungan dengan kepercayaan konsumen kepada perusahaan, 

prestasi dan lain-lain. 

5) Emphaty  

Emphaty merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsug 

oleh karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara 

individu, termasuk juga kepekaan akan kebutuhan konsumen. Jadi 

komponen dari dimensi ini merupakan gabungan dari akses yitu 

kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, 

komunikasi merupakan kemampuan melakukan untuk menyampaikan 

informasi kepada konsumen atau memperoleh masukan dari konsumen 

dan pemahaman merupakan usaha untuk mengetahui dan memahami 

kebutuhan dan keiinginan. 

 Menurut Mahmudi (2010) tentang kualitas pelayanan menggunakan 

sebagai berikut: 

1) Asas pelayanan publik dalam memberikan pelayanan publik, instansi 

penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik 

yaitu persamaan perlakuan, akuntabilitasi, ketetapan waktu. 

2) Standar pelayanan publik wajib dimiliki oleh institusi penyelenggara 

layanan publik untuk menjamin diberikannya pelayanan yang berkualitas 

oleh penyedia layanan publik sehingga masyarakat penerima pelayanan 

publik merasakan adanya nilai yang tinggi atas pelayanan tersebut. 

Cukupan standar pelayanan publik jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, 

sarana dan prasarana dan fasilitas. 
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3) Perilaku pelaksana dalam penyelenggara pelayanan publik (kepuasan 

masyarakat) seperti adil dan tidak diskriminatif (kesamaan hak) pemberi 

pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif dalam arti tidak boleh 

membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status sosial dan 

ekonomi, santun dan ramah dan tidak mempersulit. 

4) Pengawasan penyelenggara pelayanan publik (internal atau eksternal) 

seperti pengawasan oleh atasan langsung, pengawasan fungsional adalah 

pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan sesuai dengan 

tugas, fungsi dan kewenangannya dan pengawasan masyarakat. 

2.5 Sistem Pelayanan 

2.5.1  Pengertian sistem informasi 

 Menurut Touri D Manyaziri definisi dari sistem yanitu suatu kumpulan 

fakta yang terdiri dari elemen-elemen seperti orang, benda ataupun konsep yang 

berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi 

sebuah sistem itu terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi 

bersama untuk mencapai sasaran atau maksud yang sama sehingga sistem itu 

dapat dikatakan terdiri dari unsure yang tersusun secara tidak teratur tetapi terdiri 

dari unsure yang dapat dikenal yang saling melengkapi karena satu maksud atau 

sasaran. 

 Sedangkan informasi adalah data yang diproses sehingga memiliki arti dan 

berguna bagi pemakai.Suatu data dikatakan informasi apabila data tersebut sudah 

dikelola sehingga memiliki arti dan berguna bagi pemakai informasi tersebut. 
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 Sistem informasi adalah sebuah ragkaian prosedur formal dimana data 

dikumpulkan diproses, menjadi sistem informasi dan di distribusikan kepada para 

pemakai.Dan data tersebut adalah transaksi seluruh yang mempengaruhi atau 

penting bagi organisasi dan diproses oleh sistem informasinya sebagai sebuah 

unit. 

2.5.2  Database 

 Database atau basis adalah kumpulan datan yang disimpan secara 

sistematis didalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan 

perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian 

basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data,  struktur, dan juga batasan-batasan 

data yang akan disimpan. Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam 

sistem informasi dimana basis data merupakan gudang penyimpanan data yang 

akan diolah lebih  lanjut. Basis data menjadi penting karna dapat menghindari 

duplikasi data, hubungan antar data yang tidak jelas, organisasi data dan juga 

update yang rumit.   

2.5.3 Perancangan 

 Perancangan adalah pengambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau 

pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh 

dan berfunsgi perancangan sistem dapat dirancang dalam bentuk bagan alir 

sistem, alat bentuk grafik yang dapat digunakan untuk menunjukkan urutan-urutan 

proses dari sistem. 

2.5.4  DFD 

 Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu diagram yang menggunakan 

notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem.Yang penggunaannya 
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sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur dan jelas. 

DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan DFD ini 

disebut juga dengan nama buble chart, buble diagram, model proses, diagram alur 

kerja atau model fungsi. 

2.5.5 ERD 

Entity Realition diagram(ERD) adalah sebah konsep yang  

mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan dan didasarkan pada persepsi dari 

sebuah dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek, disebut entity dan relasi 

diantara objek-objek tersebut. Atau juga bias disebut suatu model jaringan 

(network) yang menggunakan susunan data yang disimpan dari sistem secara 

abstrak. 

2.5.6 Analisis 

 Analisis adalah merangkum sejumlah data besar data yang masih mentah 

menjadi informasi yang dapat diinterprestasikan kategori atau pemisah dari 

komponen-komponen atau bagian yang relevan dari seperangkat data juga 

merupakan bentuk analisis untuk membuat data-data tersebut mudah diatur. 

Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten 

dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara 

disingkat dan penuh arti. 

2.5.7  Dana Santunan 

 Dana Santunan adalah dana yang dikeluarkan suatu instansi untuk 

diberikan kepada korban atau ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas 
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jalan. Atau dana santunan adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada 

korban atau ahli waris. Korban yang dihimpun dari sumbangan wajib dana 

kecelakaan lalu lintas jalan menurut UU no 34 tahun 1964 peraturan pemerintah 

no 18 tahun 1965. 

 Korban yang berhak atas dana santunan, menurut UU no 34 tahun 1964 

juncto PP.No 18 tahun 1965 adalah pihak ketiga yaitu  

1. Setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang 

menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari 

penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut. 

2. Setiap orang atau mereka yang berada dalam suatu kendaraan bermotor 

dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi 

dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini 

para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. 

2.5.8 Pemograman 

 Dalam pembuatan program diperlukan basis data yang berfungsi sebagai 

pendukung pemecahan masalah yang dituangkan dalam sebuah program sehingga 

akan tercipta suatu program yang mudah untuk dimengerti oleh pemakai. Menurut 

Rinaldi Munir dalam pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

computer diperlukan pengaturan data. Pengaturan data dilakukan dengan cara 

menunjangkan data dalam satu program dengan menggunakan bahasa 

pemograman sehingga menghasilkan data yang optimal. 
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2.6 Prosedur Pelayanan Santunan  

1. Standard Pelayanan Santunan 

a. Standard Mutu 

Standard mutu pelayanan santunan disusun melalui kerja dari hulu 

(front office) sampai dengan hilir (pembayaran santunan) 

b. Dokumen Pengajuan Santunan 

1. Formulir pengajuan santunan ;merupakan dokumen pengajuan 

santunan yang diisi oleh pengaju (korban)untuk mendapatkan 

santunan dari jasa raharja. 

2. Formulir Keterangan Korban akibat Kecelakaan; merupakan 

keterangan kondisi korban dan penanganan yang telah dilakukan 

oleh pusat pelayanan kesehatan yang merawat korban 

kecelakaan,formulir ini diisi oleh dokter yang merawat atau dokter 

konsultan perusahaan . 

3. Formulir Keterangan Ahli Waris; merupakan keterangan yang 

dibuat apabila korban meninggal dunia dan pengaju merupakan 

ahli waris dari korban,formulir ini di isi oleh petugas pamong praja 

korban berdomisili. Sepanjang dokumen yang disampaikan oleh 

pihak pengaju santunan telah cukup membuktikan tentang 

keabsaan keahliwarisan, maka atas dasar hal tersebut santunan 

dapat diselesaikan. 

4. Formulir Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan; merupakan 

kelengkapan dari pengajuan santunan dan diisi oleh petugas jasa 

raharja. 
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5. Laporan Polisi (LP); merupakan dokumen dalam pengajuan 

sebagai bukti telah terjadinya kecelakaan yang menimbulkan 

korban. 

6. Persyaratan Tambahan : 

a. Kuitansi dan rincian biaya perawatan korban yang dikeluarkan 

oleh pusat pelayanan kesehatan sebagai dasar untuk 

mengetahui biaya yang harus dibayarkan kepada pengaju. 

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya 

(SIM, Paspor, dll) untuk mengetahui identitas korban atau ahli 

waris korban kecelakaan yang bersangkutan. 

c. Kartu Keluarga (KK), yang dibutuhkan apabila korban masih 

dibawah umur ataupun bukti pengaju merupakan ahli waris 

korban yang meninggal dunia. 

d. Surat Nikah, biasanya diperlukan apabila pengaju merupakan 

istri atau suami dari korban yang bersangkutan. 

e. Surat Keterangan Kematian Korban: 

1. Formulir keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan, 

yang diisi oleh dokter yang merawat korban / dokter rumah 

sakit atau Puskesmas, 

2. Surat kematian yang diterbitkan oleh Rumah Sakit atau 

Puskesmas yang ditandatangani oleh dokter, atau ; 

3. Dalam hal Surat kematian dari Pamong Praja, harus 

dilakukan Survei. 

f. Keterangan lain untuk menjamin keabsaan berkas pengajuan 

santunan bagi korban atau ahli waris korban. 
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2.7 Standar Pelayanan PT. Jasa Raharja 

2.7.1 Tepat Informasi 

 Diperolehnya informasi tentang kecelakaan alat angkutan umum dan lalu 

lintas jalan sendiri mungkin serta diberitahukan kepada korban atau ahli waris 

korban tentang hak nya dengan tepat dan jelas. Penjabaran prinsip tepat informasi 

adalah: 

1. Memelihara hubungan kerja yang baik dan berkesinambungan dengan 

mitra kerja yang secara langsung menangani kasus kecelakaan. 

2. Menyampaikan informasi kepada korban atau ahli waris korban dengan 

cepat dan bahasa yang jelas serta mudah dipahami. 

3. Monitoring terhadap kasus-kasus kecelakaan angkutan umum dan lalu 

lintas jalan dilakukan secara rutin pada Instansi berwenang. 

4. Ketentuan mengenai hak dan prosedur penyelesaian pelayanan santunan 

harus dipahami secara menyeluruh dan dilaksanakan secara seragam dan 

konsisten. 

2.7.2 Tepat Jaminan 

 Pemberian santunan kepada korban atau ahli waris korban dipastikan 

sesuai dengan ruang lingkup dan nilai jaminan. Penjabaran prinsip tepat jaminan 

adalah : 

1. Laporan tentan ruang linkup kecelakaan harus sesuai dengan kondisi 

kecelakaan yang sebenarnya terjadi. 

2. Dalam prosedur pengajuan santunan tidak dikenai biaya apapun atau 

potongan lainnya. 



 

 
 

22 

3. Santunan rawatan yang diberikan harus diyakini merupakan biaya 

perawatan secara medis. 

4. Penyelesaian santunan sesuai dengan sistem dan prosedur serta ketentuan 

yang berlaku. 

2.7.3 Tepat Subjek 

 Penerima santuanan adalah korban atau ahli waris korban yang benar-

benar berhak. Penjabaran prinsip tepat subjek adalah: 

1. Bertindak proaktif untuk menghimbau korban atau ahli walis korban agar 

mengurus sendiri santunannya. 

2. Penelitian yang cermat atas kelengkapan data pada setiap tahapan prosedur 

pelayanan. 

3. Sebelum penyerahan santunan harus dilakukan wawancara untuk meyakini 

keabsahan korban atau ahli waris korban. 

4. Melakukan survey bila diperlukan dan pelaksanaannya dilakukan secara 

teliti dan akurat. 

2.7.4 Tepat Waktu 

 Pelayanan penyelesaian santunan mulai dari proses pengajuan sampai 

dengan penyerahan santunan dilakukan dalam batasan waktu yang tepat. 

Penjabaran prinsip tepat waktu adalah: 

1. Melakukan pencatatan waktu pada setiap tahapan proses penyelesaian 

penyerahan santunan. 

2. Mekanisme kerja dilakukan secara wajar dan konsisten dan selalu 

dikembangkan dengan menggunakan fasilitas komputer. 

3. Tidak ada perbedaan pelayanan terhadap korban atau ahli waris. 
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2.7.5 Tepat Tempat 

 Penyerahan santunan di upayakan sedekat mungkin dengan domisili resmi 

korban atau ahli waris korban: 

1. Mempertimbangkan domisili resmi korban atau ahli waris korban 

bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi korban atau ahli waris 

korban untuk mengurus dan menerima santunan. 

2. Dalam hal korban meninggal dunia da ahli waris meminta pembayaran 

dilakukan di luar domisili resmi (tidak sesuai dengan KTP) dapat 

dilakukan berdasarkan permohonan dari ahli waris dan petugas 

mendapatkan keyakinan akan kebenaran domisili yang dimohonkam 

tersebut. 

 

2.8 Standar Pelayanan menurut Sikap dan Perilaku 

 Secara umum sikap petugas dalam memberikan pelayanan mempedomani 

kewajiban umum pegawai sebagai mana yang ditetapkan dalam keputusan Direksi 

yang mengatur tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT. Jasa Raharja(persero). 

 Secara khusus didalam kegiatan pelayanan pada petugas dituntut untuk 

memiliki sikap melayani yan mencerminkan sikap Proaktif, Ramah, Ikhlas, 

Mudah dan Empati yang disingkat dengan “PRIME” yang dijabarkan dalam 

bentuk perilaku antara lain sebagai berikut: 

1. Jujur, bijaksana dan menunjukkan sikap untuk membantu korban atau ahli 

waris tidak ada perbedaan dalam memberikan pelayanan antara yang satu 

dengan yang lainnya. 
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2. Sopan santun dan ramah dalam melayani para korban atau ahli waris dan 

keluarga atau pihak ke tiga lainnya yang mengajukan tuntutan santunan. 

3. Komunakatif dan terbuka serta meyakinkan dengan menggunakan bahasa 

yang mudah dimengerti. 

4. Hindari sikap berlebihan yang dapat menimbulkan kejengkelan 

masyarakat. 

5. Ekspresi wajah pada saat berhadapan dengan korban atau ahli waris dan 

keluarga atau pihak ke tiga lainnya harus menunjukkan kesediaan 

menolong. 

6. Busana atau pakaian dan tata rambut agar sesuai dan rapi, baik dalam 

melayani korban atau ahli waris dan keluarga atau pihak ketiga serta pada 

saat berhadapan dengan mitra kerja. 

7. Semangat membantu, energik serta mau mendengar keluhan dari korban 

atau ahli waris maupun masyarakat lainnya. 

8. Melakukan kerja sama yang baik dan saling mendukung antara petugas 

intern di Cabang atau Perwakilan maupun atntar Cabang atau Perwakilan 

dalam proses penyelesaian santunan. 

9. Apabila terjadi suatu kesalahan dalam memberikan layanan, maka harus 

segera memperbaiki dengan menyatakan kekeliruan yang telah terjadi. 

10. Waspada dan cepat tanggap terhadap setiap peristiwa kecelakaan lalu 

lintas yang terjadi di wilayah kerjanya, 

11. Segera menghubungi Instansi terkait yang menangani kasus kecelakaan, 

dalam upaya memperoleh informasi kasus kecelakaan yang terjadi. 
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12. Dalam hal kasus kecelakaan nya terjamin berdasarkan Undang-Undang No 

33 dan 34 Tahun 1964, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menginformasikan kepastian jaminan secara cepat dan tepat kepada 

korban atau ahli waris korban. 

b. Aktif membantu korban atau ahli waris korban untuk memperoleh 

dokumen dari Intansi berwenang yang menjadi persyaratan pengurusan 

santunan. 

13. Terhadap kasus yang tidak terjamin berdasarkan Undang-Undang No 33 

dan 34 Tahun 1964, memberikan informasi secara jelas dan akurat serta 

simpatik tentang ruang lingkup jaminan kedua Undang-Undang tersebut 

kepad korban atau ahli waris korban. 

14. Sebelum melakuakan penolakan atas pengajuan santuanan, sebaiknya agar 

diteliti terlebih dahulu sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa tidak 

terjamin oleh Undang-Undang No 33 Tahun 1964, akan tetapi 

kemungkinan terjamin oleh Undang-Undang No 34 Tahun 1964 dan 

sebaliknya. 

15. Dalam hal mengalami keraguan atas keterjaminan kasus agar diberikan 

jawaban setelah mengkonsultasikannya dengan atasan langsung atau 

pejabat yang memiliki kompetensi untuk menjelaskan kasus tersebut. 

 

2.9  Pandangan Islam Terhadap Pelayanan 

 Dalam pelayanan publik ada 2 hal yang perlu diperhatikan sebagai alat 

pendekatan yang berhubungan dengan etika yaitu pendekatan teknologi dan 

pendekatan dentologi. Pendekatan teknologi yaitu bertolak dari pemahaman 
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bahwa apa yang baik dan apa yang buruk atau apa yang seharusnya dilakukan 

oleh pejabat publik berdasarkan pada nilai kemanfaatan yang akan diperoleh atau 

dihasilkan, yaitu baik atau buruknya dilihatnya dari konsekuensi keputusan atau 

tindakan yang diambil secara konprehensif. Tinjauan menurut islam dalam hal ini 

sebagaimana firman Allah dalam Al-quran surat At-taubah ayat 105 : 

وَن  ُن ْؤِم ُم ْل َوا ُه  وُل َوَرُس ْم  ُك َل َم َع لَُّه  ل ا َرى   َ ي َس َف وا  ُل َم ْع ا ِل  َوُق
 ََ ون ُل َم ْع  َ ت ْم  ُت ْن َا ُك ِِب ْم  ُك ُئ بِّ َن  ُ ي  َ ف ِة  َد ا َه شَّ ل َوا ِب  ْي َغ ْل ا ِلِِ  ا َع ََلٰ  ِإ وَن  َردُّ  ُ ت ۖ  َوَس  

 

Yang artinya : 

 

“ Bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin melihat 

pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang maha 

mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan.” 

 Dalam konteks pelayanan publik pendekatan ini diukur antara lain dari 

pencapaian sasaran kebijakan-kebijakan public serta pertumbuhan ekonomi, 

pelayanan kesehatan, kesempatan mengikuti pendidikan, kualitas pelayanan 

pemenuhan. Pilih-pilihan publik atau perwujudan organisasi pendekatan ini 

bermuara pada cara mengembangkan kebaikan bagi diri pejabat dan nilai guna 

atau mengusahakan yang terbaik bagi publik. 

 Pendekatan dentologi didasarkan atas prinsip-prinsiop moral yang harus 

ditegakkan karena kebenaran yang ada dalam dirinya yang tidak terkaitdengan 

akibat atau mengusahakan yang terbaik bagi publik.Pendekatan ini berdasarkan 

dan berlandaskan pada nilai-nilai moral yang mengikat dalam dunia 

emperis.Memasukkan nilai-nilai moral kedalam manajemen pelayanan publik 
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adalah hal yang tidak mudah, karena berkaitan dengan upaya untuk merubah pola 

pikir birokrat yang telah menjiwai sebagai pejabat birokrasi. 

 Namun demikian hal tersebut bukan berarti tidak mungki dan sangat 

bergantungan pada pejabat itu sendiri.Dalam mengambil kebijakan-kebijakan 

diharapkan selalu mengedepankan aspek moral sehingga kebijakan tersebut 

mampu menjadi karakter dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Apabila 

hal ini telah melembaga dalam diri pejabat, maka kemungkinan mereka tidak akan 

melakukan sesuatu yang sifatnya dapat merugikan Negara seperti korupsi, kolusi 

dan nepotisme. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah selama 

ini sering kali mengabaikan dan mengecewakan rakyat secara konseptual.Rakyat 

kecewa kepada birokrasi karena mereka tidak ditempatkan selayaknya sebagai 

pelanggan yang pantas mendapatkan jasa pelayanan.Padahal mereka telah 

membayar para birokrat itu baik melalui pajak dan lainnya. 

 Namun pada kegiatannya para birokrat kurang konsen tergadap kebutuhan 

dari kepentingan warga Negara, untuk memperoleh pelayanan yang sederhana 

saja mereka seringkali dihadapkan pada proses yang berbelit bahkan antrian yang 

cukup panjang dan bahkan memakan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan 

sesuai pelayanan. Lebih dari itu masyarakat dalam menerima pelayanan harus 

mengeluarkan biaya agar dapat cepat selesai, begitu juga para pegawai lebih suka 

membaca Koran daripada melayani merupakan pandangan yang dapat dijumpai 

sehari-hari sehingga muncul stigma negatif yang melekat kepada aparatur 

publikatau pegawai negeri.Bahwa berhubungan dengan birokrasi berarti terhadap 

dengan prosedur yang berbelit, tidak transparan, memakan waktu lama dan 

mungkin juga menyebabkan karna sikapnya angkuh dan cuek.  
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Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Terkait Penelitian Tentang Analisis 

Pelayanan Klaim Pada Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) 

Perwakilan Kota Dumai. 

No Judul Hasil Peneliti 

1 Santunan PT. 

Jasa Raharja 

(Persero) kantor 

pelayanan 

Sragen terhadap 

korban 

kecelakaan lalu 

lintas jalan 

berdasarkan UU 

no 34 tahun 

1964 tentang 

dana kecelakaan 

lalu lintas jalan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pemberian santunan PT. Jasa 

Raharja (Persero) kantor pelayanan 

Sragen 

- Pelayanan pelaksanaan tahap 

pemberian santunan korban 

kecelakaan lalu lintas 

- Upaya pemberian santunan 

terhadap korban kecelakaan lalu 

lintas di Jasa Raharja sudah 

cukup baik 

Pradita Winda Pratiwi 

(2013). Universitas 

Negeri Semarang. 

2 Kualitas 

Pelayanan 

Publik pada PT. 

Jasa Raharja 

(Persero) Kota 

Pekanbaru 

Dilihat dari semua indikator yang 

disajikan dapat ditarik kesimpulan. 

Pelayanan kualitas masih kurang 

baik atau maksimal. Dari segi 

ketetapan waktu dalam pelayanan 

untuk mencapai tujuan pelaksanaan 

sangat dibutuhkan karena apabila 

suatu perusahaan jasa atau swasta 

melakukan pelayanan tepat waktu 

maka tujuan itu sendiri 

terlaksanakan dengan baik, dari segi 

pelayanan hal ini menyangkut 

tentang prosedur dan ketentuan yang 

jelas serta kesatuan pandangan 

terhadap siapa dan apa yang menjadi 

tujuan program masih belum jelas 

Melda Ria Yanti 

(2017). Universitas 

Riau. 

3 Analisis kualitas 

pelayanan PT. 

Jasa Raharja 

(Persero) dengan 

metode 

Servqual. 

Berdasarkan tujuan peneliti yang 

ingin dicapai pada penelitian ini. 

Presepsi korban kecelakaan terhadap 

kualitas jasa di PT. Jasa Raharja 

(Persero) rata-rata sebesar 3,9496. 

Tingkat kepuasan korban kecelakaan 

berdasarkan GAP yang diantara 

presepsi dan harapan (serrqual) yang 

paling rendah adalah sebesar -0.076 

yaitu pada dimensi reliabitas yang 

berkaitan dengan santunan dana  

korban kecelakaan perbaikan 

kualitas jasa di PT Jasa Raharja yang 

memfokus pada unit pelayanan dan 

bagian keuangan. 

Enny Noegraheni 

Hindarwati (2014) 

universitas BINUS. 

Sumber :  Olahan Penulis Tahun 2018 
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2.10 Definisi Konsep 

2.10.1 Pelayanan 

 Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atas kelompok 

orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode 

tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. 

Pemberian pelayanan publik oleh aparat pemerintah kepada masyarakat 

sebenarnya merupakan implikasi dan fungsi aparat Negara sebagai pelayanan 

masyarakat. 

2.10.2 Klaim 

 Klaim adalah tuntunan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang 

berhak (memiliki atau mempunyai atas sesuatu). Sedangkan klaimen adalah suatu 

proses atau cara atau perbuatan mengklaim. 

2.10.3 Jasa Raharja (Persero) 

 Jasa Raharja adalah badan usaha milik Negara (BUMN) yang bergerak 

dibidang perasuransian, pembinaannya dibawah apartemen keuangan badan 

usahalah yang mengelola iuran dan sumbangan wajib, untuk selanjutnya yang 

disalurkan kepada korban atau ahli waris, korban yang mengalami kecelakaan 

dijalan raya, sebagai asuransi jaha raharja. 
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Tabel II.2 : Indikator Penelitian terkait dengan penelitian yang berjudul 

Analisis Pelayanan Klaim Pada Kantor PT. Jasa Raharja 

(Persero) Perwakilan Kota Dumai (Studi : Sumbangan Wajib 

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). 

Variabel Pelayanan Indikator Sub Indikator 

1 2 3 

Menurut UU No 25 

Tahun 2009 tentang 

Pelayanan publik 

Standar Pelayanan 

Publik 
1. Memberikan Pelayanan 

Sesuai Dengan Prosedur. 

2. Jangka Waktu 

Penyelesaian Pelayanan 

3. Kejelasan Biaya/tarif. 

4. Sarana Prasarana dan 

Fasilitas. 

5. Ketepatan Waktu 

Pelayanan. 

6. Persamaan Perlakuan. 

7. Memberikan Pelayanan 

Secara Santun Dan 

Ramah. 

8. Ketersediaan Tempat 

Untuk Memberikan 

Pengaduan Dan Saran. 

Sumber : Menurut UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  
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2.10  :   Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Analisis Pelayanan Klaim 

Pada Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kota Dumai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Menurut UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

 

 

 

 

Menurut UU No.25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik 

Standar 

pelayanan 

publik 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Pelayanan 

Sub Indikator 

1. Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan 

Prosedur. 

2. Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan 

3. Kejelasan Biaya/tarif. 

4. Sarana Prasarana dan Fasilitas. 

5. Ketepatan Waktu Pelayanan. 

6. Persamaan Perlakuan. 

7. Memberikan Pelayanan Secara Santun Dan 

Ramah. 

8. Ketersediaan Tempat Untuk Memberikan 

Pengaduan Dan Saran. 


