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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1   Pelayanan Publik 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayananan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

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

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (UU No 25 

Tahun 2009) 

pelayananan pada dasarnya dapat didefenisikan sebagai aktifitas 

seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung 

untuk memenuhi kebutuhan. Monir (2003 :16), mengatakan bahwa pelayanan 

adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. 

Pelayanan Publik menurut Sinambela (2005:5) adalah 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. 

Agung kurniawan (2003:6) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah 

pemberian pelayanan (menalayni) keperluan orang lain atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata 

cara yang telah ditetapkan.   
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Pelayanan publik sebagai fokus disiplin Ilmu Administrasi publik tetap 

menarik untuk dicermati karena pelayan yang diberikan oleh aparatur pemerintah 

kepada publik masih dianggap belum baik atau tidak memuaskan, hal ini dapat 

dilihat dari kesimpulan Agus Dwi Yanto (2003:102).  

Konsep pelayanan publik yang diperkenalkan oleh David Osbrone  dan 

Ted Gaebler dalam bukunya Reinventig Government (1995). Intinya adalah 

pentingnya peningkatan pelayan publik oleh birokrasi pemerintah. 

Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi 

atau perorangan kepada konsumen ( customer/yang dilayani) yang bersifat tidak 

berwujud dan tidak dapat dimilik. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan 

oleh, Suryanto (2003:8) mengenai karakteristik pelayanan, yakni sebagai berikut: 

a. Pelayanan bersifat tidak bisa diraba, pelayanan sangat berlawanan 

sifatnya dengan barang jadi. 

b. Pelayanan itu kenyataan terdiri dari tindakan nyata dan merupakan 

pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial. 

c. Produksi dan konsumen dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara 

nyata, karena pada umumnya kejadian bersamaan dan terjadi ditempat 

yang sama.  

Menurut Suryanto (2003:9) bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja 

yang menjunjung tinggi kepuasan pelanggan. Menurut Gronroos (dalam 

Ratminto, 2013) pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang 

bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya 

interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh 
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perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 

permasalahan konsumen/pelanggan.  

Menurut H.A.S Moenir (2010) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

manusia berusaha, baik melalui aktifitas sendiri, maupun secara  tidak langsung 

melalui aktifitas orang lain. Aktifitas adalah suatu proses penggunaan akal, 

pikiran, pancaindra dan anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang 

dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik 

bentuk barang maupun jasa. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas  orang 

lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. 

Sedangakan L.P Sinambela (2006:5) menyatakan 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 adalah pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, 

kebutuhan dalam hal ini bukanlah secara individual akan tetapi berbagai 

kebutuhan yang sesungguhnya diharaapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan 

akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.  

Menurut H.A.S Moenir (2010: 6) menelusuri arti pelayanan umum tidak 

terlepas dari masalah umum, yang menjadi asal usulnya timbulnya istilah 

pelayanan umum, dengan kata lain antara lain kepentingan umum ada korelasi 

dengan pelayanan umum. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut pelayanan 

umum dapat juga timbul karena adalanya kewaajiban sebagai suatu proses 

penyelenggaraan kegiatan organisasi. Dalam membahas kepentingan umum mau 
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tidak mau akan menyangkut pada soal kepentingan pribadi sama dari  sekelompok 

orang atau masyarakat, tetapi hal ini tidak berarti bahwa setiap kepentingan yang 

sama dari sekelompok orang atau masyarakat otomatis menjadi kepentingan 

umum.  

Menurut Agus Dwiyanto (2011:14) pelayanan  publik cendrung menjadi 

konsep yang sering digunakan oleh banyak pihak, baik dari kalangan praktisi 

maupun ilmuan dengan makna yang berbeda-beda. Dalam sejarah perjalanan 

administrasi publik, pelayanan publik semula dipahami secara sederhana sebagai 

pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang 

diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik.  

Bentuk pelaksanaan kewajiban itu dapat berupa layanan lisan, tulisan atau 

perbuatan, oleh karena memperoleh pelayanan itu adalah hak maka apabila tidak 

dipenuhi oleh orang atau kelompok orang yang berkewajiban memenuhi hak, ia 

perlu dan harus memperjuangkan meskipun cara memperjuangkan tidak sama 

dengan yang lebih tinggi yaitu hak asasi misalnya hak mendapatkan kemerdekaan 

dan mempertahankan diri dan lain sebagainya. Namun demikian perjuangan ini 

tidak kalah sengit, rumit dan menyangkut waktu yang lama karena dapat 

mempunyai dampak luas, barang kemungkinan tidak adanya layanan memandai 

antara lain karena: 

a. Tidak/ kurang adanya kesadaran terhadap tugas atau kewajiban yang 

menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya mereka bekerja dan melayani 

seenaknya, padahal orang yang menunggu hasil kerjanya sudah gelisa 

akibat dari ini tidak adanya disiplin kerja.  
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b. Sistem, prosedur  dan metode kerja yang ada tidak memadai sehingga 

mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan tidak 

berjalan sebagaimana mestinya.  

c. Perorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi, sehingga terjadi 

simpang siur penanganan tugas, tumpang tindih (over lapping) atau 

tercecernya suatu tugas tidak ada yang menangani. 

d. Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi kebutuhan hidup meskipun 

secara minimal. Akibatnya pegawai tidak tenang dalam bekerja, 

mencari tambahan pendapatan dalam jam kerja antara lain menjual 

jasa pelayan. 

e. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang 

dibebankan kepadanya. Akibatnya hasil pekerjaan tidak memenuhi 

standar yang telah ditetapkan.  

f. Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai. Akibatnya 

pekerjaan menjadi lamban, waktu banyak hilang dan penyelesaian 

masalah terlambat.  

Menurut Agus Dwiyanto (2011:24) ketika suatu pelayanan didefenisikan 

sebagai pelayanan publik maka tanggung jawab penyediaanya menjadi tanggung 

jawab negara. Tentu hal ini tidak berarti pemerintah atau unsur penyelenggara 

negara lainya harus melakukanya sendiri, negara dapat melibatkan lembaga non 

pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik.  

Dalam penyelenggaraanya negara harus menyediakan anggaran atau 

subsidi untuk menjamin semua warga memiliki akses terhadap pelayanan tersebut, 
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tentu subsidi tidak harus diberikan kepada semua warga negara dapat memberikan 

subsidi hanya kepada sekelompok orang yang sangat memerlukanya, yang tidak 

mendapatkan subsidi mereka tidak memiliki akses terhadap pelayanan itu, serta 

memungut fee kepada mereka yang mampu membayarnya. Karena resiko 

kerugian yang mucul sebagai akibat kegagalan mengakses pelaayanan publik 

ditanggung oleh banyak orang secara bersama-sama maka negara harus menjamin 

akses semua orang terhadap pelayanan publik.  

Menurut Gaspersz (2002:52), bahwa elemen paling penting bagi 

organisasi adalah pelanggan, untuk itu identifikasi secara tepat apa yang menjadi 

kebutuhan pelanggan. Hal ini sejalan dengan Tjosvold dalam Wasisitiono 

(2003:42), mengatakan bahwa bagi organisasi  melayani konsumen merupakan 

saat yang menentukan (moment of thrust), peluang bagi organisasi menentukan 

kredibilitas dan kapabilitasnya.  

Dari sudut pandang pelanggan setiap dimensi itu penting dalam 

penyampai pelayan berkualitas, untuk itu setiap perusahaan penyedia pelayananan 

perlu  menerapkan prespektif pelayanan pelanggan sebagaimana dipaparkan oleh  

Jan carlonz dalam Wiliam (2004), sebagai berikut:  

1. Pelanggan adalah raja  

2. Pelanggan adalah alasan keberadaan kita 

3. Tanpa pelanggan kita tak punya apa-apa 

4. Pelanggan kitalah yang menentukan bisinis kita 

5. Jika kita tidak memahami pelanggan kita, maka kita tidak memahami 

bisnis kita 
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Organisasi publik memiliki pelanggan yang dapat dikategorikan sebagai 

pelanggan internal dan pelanggan eksternal.  

a. Pelanggan internal ( internal customer) mencangkup unit-unit atau 

pegawai dalam suatu organisasi publik yang bekerja tergantung pada unit 

atau pegawai yang lain dalam organisasi yang sama. 

b. Pelanggan eksternal (eksternal customer) mencangkup pengguna produk 

(barang dan/ atau jasa) dari organisasi publik (Vincent Gaspesrz 

2004:27). 

Menurut  keputusan MENPAN (Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara) Nomor 81 tahun 1993 yang dimaksud pelayanan umum (publik) adalah 

segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat 

dan daerah, dilingkungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD 

(Badan Usaha Milik Daerah) dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pelayanan yang dilakukan oleh 

pemerintah dapat berupa fisik, non fisik maupun administratif.  

Beberapa pengertian dasar yang dituliskan didalam keputusan Mentri 

Pemberdayagunaan Aparatu Negara (MENPAN) nomor 63 Tahun 2003 adalah 

sebagai berikut (Ratminto 2013:18): 

1. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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2. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah. 

3. Instansi pemerintah adalah sebuatan kolektif meliputi satuan 

kerja/satuan  organisasi kementrian, departemen lembaga pemerintah 

non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara, dan 

instansi pemerintah lainya baik pusat maupun daerah termasuk Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha 

Milik Daerah. 

4. Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi 

pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada 

penerima pelayanan publik. 

5. Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah 

yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

6. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi dan 

badan hukum. 

7. Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau 

sebutan apapun) sebagai imbal jasa atau pemberian pelayanan publik 

yang besaran dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Indeks kepuasan masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakt dalam 

memperoleh pelayanan yang di peroleh dari penyelenggaraan atau 

pemberi pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
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Hakikat pelayanan publik menurut keputusan MENPAN No 63 Tahun 

2003 adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan 

perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Untuk dapat 

memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggara 

pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut, (Keputusan 

MENPAN No 63 Tahun 2003). 

1. Transparansi  

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan memadai serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas  

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. kondisonal 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektifitas. 

4. Partisipatif  

Mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

5. Kesamaan hak 

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender dan status ekonomi. 
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6. Keseimbangan hak dan kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 

kewajiban masing-masing pihak.  

Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN Nomor 

63/KEP/M.PAN/2003, sekurang-kurangnya melipuli: 

1. Prosedur Pelayanan 

Prosedur peayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pengaduan. 

2. Waktu Penyelesaian 

Waktu Penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

3. Biaya pelayanan 

Biaya/tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam 

proses pemberian playanan. 

4. Produk pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

5. Sarana dan prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 
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6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan  

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku yang 

dibutuhkan. 

Wahyudi Kumorotomo (2001:135) mengatakan bahwa kalau perlu 

pelayanan yang sudah tidak terjangkau lagi oleh jaringan-jaringan birokrasi 

pemerintahan dapat diserahkan kepada pihak-pihak swasta. Dengan demikian 

akan tercipta suasana persaingan yang sehat bagi organisasi-organisasi pelayanan 

publik dan masyarakat akan dapat memperoleh kualitas pelayanan yang 

maksimal.  

Eko Prajoso (2005:76) dalam JIANA (Jurnal Administrasi Negara) 

mengatakan kualitas pelayanan publik adalah fungsi dari berbagai faktor yang 

saling mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat diklarifikasikan kedalam tiga 

level yaitu, level kebijakan, level konstitusional, dan level operasional. Ketiga 

faktor tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainya mustahil akan berjalan 

dengan baik jika salah satu diantaranya tidak disertakan dalam memaksimalkan 

pelayanan publik.  

Dengan demikian hal yang harus diperhatikan aladah seorang birokrator 

tidak telepas dari  koridor atau aturan. Pendekatan untuk menciptakaan pelayanan 

publik dapat dilakukan melalui dua pilar yaitu pilar hukum dan sangsi, pilar 

hukum terkait dengan dengan dinamika prilaku KKN, kompleksitas permasalahan 

korupsi dalam pelayanan publik merupakan lingkaran yang sangat buruk yang 

dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor individual, faktor organisasi dan faktor 

kelembagaan.   
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Pelayanan dapat berjalan dengan baik jika adanya beberapa faktor 

pendukung, adapun faktor-faktor pendukung tersebut yang dikemukakan oleh  

(Monier 2006: 88) adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Kesadaran 

Kesadaran adalah suatu prosess berfikir melalui metode renungan, 

pertimbangan dan ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwanya 

sebagai pangkal tolak untuk perbuatan dan tindakan yang akan 

dilakukan kemudian adanya kesadaran yang dapat membawa 

seseorang kepada keikhlasan dan kesungguhan dalam menjalankan 

atau melaksanakan suatu kehendak.   

Kehendak dalam lingkungan organisasi kerja tertuang dalam 

bentuk tugas, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, 

mengikat semua orang dalam organisasi kerja. Karena itu dengan 

adanya kesadaran pada pegawai atau petugas diharapkan mereka 

melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, kesungguhan. 

2. Faktor Aturan 

Dalam organisasi kerja aturan dapat dibuat oleh manajemen 

sebagai pihak yang berwenang mengatur segala sesuatu yang ada 

diorganisasi kerja tersebut. Oleh karena itu setiap aturan pada akhirnya 

menyangkut langsung ataupun tidak langsung kepada orang, maka 

masalah manusia serta sifat kemanusiaanya harus menjadi 

pertimbangan umum. Pertimbangan manusia sebagai subyek aturan 

ditunjukan kepada hal-hal yang penting salah satunya adalah 
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kewenangan, kewenangan merupakan pembuat aturan haruslah 

membuat kewenangan utuk itu, kewenangan erat hubunganya dengan 

sahnya suatu peraturan atau tindakan yang diambil. 

3. Faktor Disiplin    

Disiplin adalah satu bentuk ketaatan terhadap aturan, baik tertulis 

maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan menuruut  Gordon S. 

Watkins dkk dalam buku Moenir (2006: 94) disiplin adalah aturan 

yang utuh satu kondisi yang tunduk dan taat pada aturan organisasi. 

Salah satu syrat agar dapat ditumbuhkan disiplin dalam lingkungan 

kerja ialah adanya pembagian pekerjaan yang tuntas sampai kepada 

pegawai atau petugas yang paling bawah, sehingga tiap orang tahu 

dengan sadar apa tugasnya, bagaimana melakukanya, kapan pekerjaan 

dimulai dan kapan selesai, sepeti apa hasil kerja yang disyaratkan dan 

kepada siapa ia pertanggung jawabkan hasil pekerjaan itu.  

4. Faktor Organisasi 

Sasaran pelayanan ditunjukan secara khusus kepada manusia yang 

mempunyai watak dan kehendak multi komleks. Dimana perwujudan 

organisasi lebih banyak pada pengaturan dan mekanisme kerja yang 

harus mampu menghasilkan pelayanan yang dimaksud disini ialah 

mengorganisir fungsi pelayanan baik dalam bentuk struktur maupun 

mekanismenya yang akan berperan dalam mutu dan kelancaran 

pelayanan. Dimana sarana pendukung mekanisme kerja didalam 

organisasi tersebut ialah sistem dan metode yang berfungsi sebagai tata 
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cara atau kerja agar  pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan 

lancar dan berhasil dengan baik.  

5. Faktor Kemampuan-Keterampilan  

Kemampuan dengan sendirinya juga kata/keadaan yang ditunjukan 

pada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan 

tugas/pekerjaan atas dasar ketentuan-ketentuan yang ada. 

Keterampilan ialah kemampuan melaksanakan tugas/pekerjaan dengan 

menggunakan anggota badan dan peralatan kerja yang tersedia.   

Selain pelayanan .untuk mememenuhi kebutuhan dasar warga, pelayanan 

untuk mencapai tujuan negara lainya yang termasuk dalam pelayanan publik 

adalah pelayanan untuk mencapai tujuan strategis pemerintahan. (Agus Dwiyanto 

2010:10)  

H.A.S Moenir (2010:197) juga mengatakan agar layanan dapat 

memuaskan kepada orang atau sekelompok yang dilayani, maka sipelaku dalam 

hal ini petugas harus dapat memenuhi 4 persyaratan pokok yaitu:  

1. Tingkah laku yang sopan, dengan sopan santun orang merasa 

dihormati dan dihargai sebagai layaknya dalam hubungan 

kemanusiaa.  

2.   Cara menyampaikan, cara menyampaikan sesuatu 

hendaknya memperhatikan pada prinsip sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. hal ini menghidari penyampaian yang menyimpang, 

sehingga memungkinkan petugas berbuat penyimpangan lebih 

jauh. 
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3. waktu penyampaian, waktu penyampaian surat-surat atau produk 

pengolahan masalah, merupakan hal yang penting dalam rangkaian 

pelayanan. Bahwa penyampaian hasil olahan  yang tepat sangat 

didambakan oleh setiap orang yang mempunyai permasalahan.  

4.  Keramahtamahan, mengenai keramahtamahan ini hanya ada dalam 

layanan lisan, baik berhadapan maupun melalui hubungan telepon. 

Perwujudan keramahtamahan dapat ditandai melalui: 

  a. Cara pmbicaraan wajar, dalam arti tidak dibuat-buat 

  b. Cukup jelas, tidak menimbulkan keraguan. 

  c. Disampaikan dengan hati tulus dan terbuka. 

  d. Gaya bahasa sopan dan benar. 

2.2  Pandangan Islam tentang Pelayanan Publik 

Dalam prespektif islam telah dijelaskan bahwa tugas seorang birokrator 

khususnya sebagai pelayanan di jelaskan dalam Q.S  Ali-Imran ayat 159, 

 

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 

urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
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bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya. (Q.S  Ali-Imran 159). 

Tafsir ayat Ali-Imran 159 

Prof  Hamka Menjelaskan tentang  QS. Ali Imran ayat 159 ini, dalam ayat 

ini bertemulah pujian yang tinggi dari Allah terhadap Rasul-Nya, karena sikapnya 

yang lemah lembut, tidak lekas marah kepada ummatNya yang tengah dituntun 

dan dididiknya iman mereka lebih sempurna. Sudah demikian kesalahan beberapa 

orang yang meninggalkan tugasnya, karena laba akan harta itu, namun Rasulullah 

tidaklah terus marah-marah saja. Melainkan dengan jiwa besar mereka dipimpin.  

Dalam ayat ini Allah menegaskan, sebagai pujian kepada Rasul, 

bahwasanya sikap yang lemah lembut itu, ialah karena ke dalam dirinya telah 

dimasukkan oleh Allah rahmatNya. Rasa rahmat, belas kasihan, cinta kasih itu 

telah ditanamkan Allah ke dalam diri beliau, sehingga rahmat itu pulalah yang 

mempengaruhi sikap beliau dalam memimpin. 

Pelayanan yang baik sangat didambakan masyarakat sebagai pihak yang 

memperoleh pelayanan. Pelayanan yang memberikan segala kemudahan pada 

segala aspek yaitu: Moenir (2006:41). 

Keempat bagian tersebut menjadi dambaan setiap orang yang berurusan 

dengan badan atau instansi yang bertugas melayani masyarakat. Apabila hal ini 

dipenuhi oleh pihak tersebut masyarakat akan merasa puas terhadap pelayanan 

yang diberikan.  Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa 

banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai, 

kelancaran suatu tugas atau pekerjaan suatu organisasi secara tepat dan baik harus 

memperhatikan hal-hal  sebagai berikut. 
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1. Kegiatan berjalan dengan lancar  

2. Tidak terjadinya penundaan. 

3. Pekerjaan diselesaikan tepat pada waktunya. 

Salah satu keluhan yang sering terdengar dari masyarakat yang 

berhubungan dengan aparatur pemerintah adalah selain berbelit-belit akibat 

birokrasi yang kaku, juga prilaku ognum pegawai kala kurang bersahabat. Realita 

demikian ini memerlukan kepedulian dari kalangan aparatur, agar masyarkat 

mendapatkan pelayanan prima. Keprimaan dalam pemberian  layanan pada 

giliranya akan mendapatkan pengakuan atas kualitas pelayanan yang memuaskan 

masyarakat.  

Adapun asas-asas pelayanan publik tersebut adalah: 

a. Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh 

mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. 

b. Kepastian hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 

penyelenggaraan pelayanan. 

c. Kesamaan  hak,  pemberian pelaayanan tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan, dan status ekonomi. 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban, pemenuhan hak harus sebanding 

dengan kewajiban yang dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun 

penerima pelayanan. 

e. Keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. 
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f. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat. 

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara 

berhak memperoleh pelayanan yang adil. 

h. Keterbukaan, setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah meakses  

dan memperoleh informasi dan mengenai pelayanan yang diinginkan. 

i. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian 

kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan 

dalam pelayanan. 

k. Ketepatan waktu, penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat 

waktu sesuai dengan standar pelayanan. 

Menurut H.A.S Moenir (2010:47) kelancaran layanan hak, tergantung 

pada kesadaran para petugas terhadap kewajiban yang dibebankan, sistem, 

prosedur dan metoda yang memadai, pengorganisasi tugas pelayanan yang tuntas, 

pendapatan petuga/pegawai dan sarana kerja yang memadai. Pelayanan yang 

umum didambakan ialah: 

1. Kemudahan dalam mengurus kepentingan. 

2. Mendapatkan pelayanan wajar. 

3. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih. 
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4. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang. 

Menurut H.A.S Moenir (2010:27) pelaksanaan pelayanan dapat diukur, 

oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam  waktu yang diperlukan 

maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, 

melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan, agar supaya 

hasil akhir memuaskan pada pihak-pihak yang mendapatkan layanan.  

2.3  Kecamatan 

Penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. 

Perintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas 

desentralisasi dan tugas pembantuan, dalam penyelenggaraan pemerintah, 

pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan negara yang didalam 

hukum administrasi negara dikenal dengan, asas-asas umum pemerintahan yang 

layak. Pada pasal 22 UU No 32 tahun 2004 bahwa asas umum penyelenggaraan 

negara yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah 

daerah.  

Hal ini sekarang lebih dikenal dengan sebutan “good governance” (tata 

pemerintahan yang baik) dalam menyelenggarakan fungsi-fumgsi pemerintahan 

terutama dalam penyelenggaraan otonomi, daerah dibekali dengan hak dan 

kewajiban tertentu.  

Hak-hak daerah tersebut antara  lain: 

1. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahanya. 

2. Memilih pemimpin daerah. 

3. Mengelolah aparatur daerah. 
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4. Mengelola kekayaan daerah. 

5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah 

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya lainya yang berada didaerah. 

7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 

8. Mendapatkan hak lainya yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.  

Disamping hak-hak tersebut diatas daerah juga dibebani beberapa 

kewajiban yaitu: 

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan 

nasional serta kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Meningkatkan kuaalitas kehidupan masyarakat. 

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 

4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 

5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 

6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 

7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 

8. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 

9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 

10. Mengembangkan sumber daya produktif didaerah. 

11. Melestarikan lingkungan hidup 

12. Mengelolakan administrasi kependudukan. 

13. Melestarikan nilai sosial budaya. 
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14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan kewenanganya. 

15. Kewajiban lainya yang diatur dalam perundang-undangan. 

Camat sebagai perangkat daerah kaabupaten/kota memimpin suatu 

wilayah kerja yang dapat disebut kecamatan, dalam menjalankan tugasnya camat 

dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota 

dan perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada kecamatan. Adapun contoh 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memiliki jangka waktu tertentu, 

dengan demikian standar waktu pembuatan surat menyurat pun sudah ditentukan 

kepada pegawai sebelum melaksanakan pekerjaanya, yaitu: 

a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) standar waktu pembuatanya 1-7 Hari 

Kerja 

b. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Standar waktu pembuatanya 

1-7 Hari Kerja 

c. Surat Pindah Berdomisili, standar waktu pembuatanya 1-3 Hari Kerja  

d. Surat Keterangan Tidak Mampu standar waktu pembuatanya 1-3 Hari 

Kerja 

Ini menunjukan bahwasanya dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat setiap pegawai harus mampu memiliki kemampuan dan keahlian yang 

baik untuk dapat memuaskan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jika 

kemampuan pegawai hanya berada dibawah rata-rata, maka pelayanan yang  

diharapkan masyarakat akan sangat sulit untuk direalisasikan.  
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Dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi, 

manajemen merupakan salah satu alat dalam pencapaian tujuan tersebut. 

Hasibuan 2001:3) berpendapat fungsi dari manajemen tersebut bahwa fungsi 

fundamental manajemen itu adalah Planning (Perencanaan), Organizing 

(Organisasi), Actuating (Penggerakan) dan Controling (Pengawasan).  

2.4   Penelitian Terdahulu 

1. Ali Jonhendri Tahun 2015 dengan judul  “Analisis Pelayanan Publik 

Pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan”  

Hasil Penelitian : Disimpulkan bahwa pelayanan publik pada kantor 

camat Bandar Petalangan, Salah satu faktor yang turut mempengaruhi 

pelaksanaan tugas  pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan 

Bandar Petalangan adalah faktor kesadaran masyarakat, memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sangat dibutuhkan 

aparatur pemerintah yang memadai. Melaksanakan tugasnya sebagai 

pelayanan umum, Kecamatan Bandar Petalangan menghadapi 

beberapa permasalahan dalam proses penyelenggaraan pelayanan 

publiknya, yang antara lain sebagai berikut: Sumber Daya Aparatur,  

Kesadaran Masyarakat, Sarana dan prasarana.  

2.  Reni Prasetyo  Tahun 2013 dengan judul   “Pelayanan Publik di  

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Semarang”  

Hasil Penelitian : Disimpulkan bahwa sebagai pelayanan publik di 

kecamatan Margoyoso Pati yang telah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat,  Masyarakat akan lebih mengetahui dan memahami 
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tentang tingkat pelayanan publik di Kecamatan Margoyoso pati, 

pegawai yang memberi layanan yang dapat meningkatkan 

produktivitas barang dan jasa, ketepatan waktu, juga lebih mudah atau 

sederhana.   Prilaku para pegawai saat memberikan  pelayanan kepada 

masyarakat menimbulkan rasa kenyamanan bagi masyarakat yang 

berkepentingan menimbulkan perasaan puas dan mengurangi sifat 

emosional masyarakat saat mengurus kepentingan di Kecamatan 

Margoyoso Pati.  

Untuk itu agar dapat  mengoptimalkan pelayanan publik perlu 

adanya prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, 

cepat, tepat, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan sehingga 

kejelasan dan kepastian (transparan).  

2.5 Defenisi Konsep 

Guna menghidari dari salahnya penafsiran mengenai konsep yang terdapat 

dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan pula batasan terhadap konsep yang 

akan dioperasionalkan yang kemudian akan diuji melalui teknik pengukuran. 

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan adalah proses sesrorang,sekelompok dan/atau organisasi baik 

langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan..  

2. Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat 

oleh penyelenggara negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja 

dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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3. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah 

kabupaten atau kotamadya yang terdiri atas desa dan kelurahan. 

4. Good govemance adalah suatu mekanisme interaksi para pihak terkait 

yang berada dilembaga legislatif dan masyarakat, baik secara pribadi atau 

kelompok untuk bersama-sama merumuskan berbagai kesepakatan yang 

berkaitan dengan manajemen pembangunan dalam suatu wilayah hukum 

dan administratif tertentu. 

2.6 Konsep Operasional  

Tabel 2.2. Konsep Operasional Analisis Pelayanan Publik Pada Kantor 

Camat Mandau Kabupaten Bengkalis.  

Variabel Indikator 

- Pelayanan Publik pada Kantor 

Camat Mandau Kabupaten 

Bengkalis 
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2.7 Kerangka Berpikir 
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