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BAB III 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Sejarah Kelahiran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

Sejak dianutnya konsepsi welfare stat, yang menetapkan pemerintahan 

sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umun warga 

Negara dan untuk mensejahterakan ini pemerintahan diberi wewenang untuk 

campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam 

campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang- 

undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersadar pada 

peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan inesiatif sediri melalui 

freiesermessen, ternyata menimbulkan kekawatiran didalam kalangan 

masyarakat. Karena dengan freiesermessen muncul peluang terjadinya 

benturan kepentingan antara pemerintah dan rakyat baik dalam bentuk 

onrechmatig oferaeidsdaa, detournement de poufoir, maupun dalam bentuk 

willekeur, yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan pemerintahan yang 

mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi masyarakat atau warga Negara.
23

 

Guna menghindari atau meminimalisasi terjadinya benturan tersebut 

pada, 1946 pemerintah Belanda membentuk komisi yang memimpin oleh 

democehye yang bertugas memikirkan dan meneliti beberapa alternatif 

tentang masih ferhoogde rechtsbescherming atau peningkatan perlindungan 

hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi pemerintahan yang 
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Ridwan HR, Hukum Adminitrasi Negara (edisi revisi), rajawali pers, Jakarta, 2011, 

h.230-231 
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menyimpang. Pada 1950 koisi de moncy kemudian melaporkan hasil 

penelitian tentang veroogde rectbecerming dalam bentuk “algemene 

beginselen van bchoorrlijk bestuur” atau asas-asas umum pemerintahan yang 

baik. Hasil penelitian komisi ini tidak seluruhnya disetujui pemerintah atau 

ada beberapa hal yang menyebabkan bebrapa pendapat antara komisi de 

Moncy dengan pemerintah, yang menyebabkan komisi ini dibubarkan oleh 

pemerintah. Kemudian muncul komisi van de greeten, yang juga bentukan 

pemerintah dengan tugas yang sama dengan de Moncy. Namun komisi kedua 

ini juga mengalami nasib yang sama yaitu ada beberapa pendapat yang 

diperoleh dari hasil penelitian yang tidak disetujui oleh pemerintah, dan 

komisi ini pun dibubarkan tanpa membuahkan hasil.
24

 

Agaknya pemerintahaan Belanda pada waktu itu tidak sepenuh hati 

dalam upaya mewujudkan peningkataan perlindungan hukum bagi rakyat. 

Terbuti dengan dibubarkannya dua panitia tersebut, ditambah pula dengan 

munculnya keberatan dan kekhawatiran di Nederland terhadap  AAUPB 

karena dikhawatirkan asas-asas ini akan digunakan sebagai ukuran atau dasar 

pengujian dalam menilai kebijakan-kebijakan pemerintah. Meskipun 

demikian, ternyata hasil penelitian de Monchy ini digunakan dalam 

pertimbangan putusan-putusan Raad van State daalm perkara adminitrasi. 

Dengan kata lain, meskipun AAUPB ini tidak mudah memasuki wilayah 

birokrasi untuk dijadikan sebagai norma sebagai tindakan pemerintahan, 

tetapi tidak demikian halnya dalam wilayah peradilan. Seiring dengan 
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Amrullah Salim, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Biak Berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945, dalam Paulus, hal.127-128 
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perjalan waktu, keberatan dan kekhawatiran para pejabat dan pegawai 

pemerintahan tersebut akirnya hilang, bahkan sekarang sudah diterima dan 

dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
25

 

Hal tersebut dapat di perhatikan oleh para pejabat pemerintahan pada 

saat ini bahwa sangat banyak hal yang telah terjadi untuk mewujudkan suatu 

sistem pemerintaan yang baik agar masyarakatpun merasa diayomi dan 

mendapatkan hak-haknya dengan baik dalam suatu sistem pemerintahan.  

 

B. Asas Asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara 

yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah menetapkan 

beberapa asas penyelenggaraan Negara yeng bersih tersebut. Asas umum 

penyelengaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, 

meliputi: 
26

 

a. Asas kepastian hukum adalah asas  dalam Negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan 

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara; 

b. Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan 

ketersturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyelenggaraan Negara. 

                                                     
25

SF. Marbun,Pokok-pokok Hukum adminitrasi Negara, (Yogyakarta: Liberty Persad, 

2009). Hal.355 

26
Dr.H.Siswanto Sunarno, S.H., M.H Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal.34 
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c. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif 

tentang penyelenggaran Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan 

atas hak asil pribadi, golongan dan rahasia Negara  

d. Asas porposionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban penyelenggara negara  

e. Asas professional adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 

berdaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku  

f. Asas akuntabilitas adalah asas yang mengutamakan bahwa setiap kegiatan 

dari asil akir dari kegitaan penyelenggara Negara harus dapat 

pertanggungjawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Selain asas penyelanggaraan pemerintahan yang baik juga ada asas 

asas pendukung yaitu asas kepentingan umum, asas efektif dan asas efesien. 

Demikian juga asas desentralisasi, asas pembantuan dan asas 

dekonsentralisasi.
27

 Yang mana menjadikan suatu pejabat pemerintahan tau 

dan mengerti kan tugas dan kewajiabannya kepada masyarakat, terutamanya 

masyarakat yang minim pengetahuan untuk suatu proses yang telah di 

terapkan oleh penyelenggra di suatu kantor pemerintaan atau institute lembaga  

                                                     
27

Undnag-undang Nomor 34 Tahun 2004 Asas penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik  
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Sebagai daerah otonom pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan 

kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala 

daerah guna penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang bertujuan 

memberikan kemudahan untuk masyarakat dan perkembangan daerah. 

Dengan adanya suatu  tugas dan tanggung jawab suatu kepala daerah dan 

penyelanggara dearah membuat suatu hal yang mana masyarakat dapat 

menentukan dengan jelas pengurusan dalam suatu peraturan 

pemerintah.pemerintah yang baik dan berdaulat biasanya dapat identikan 

dengan demokrasi.
28

Subtansi atau muatan materi perda adalah penjabaran 

dari peraturan perundnag-undangan yang tingkatanya lebih tinggi dengan 

memperhatikan cirikan masing-masing daerah, dan subtansi materi dan 

atau peraturan yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum 

dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Dalam membentuk suatu badan atau lembaga suatu pemerintahan 

sepertihalnya BPN haruslah berdasarkan asas peraturan pembentukan 

perundangan yang secara garis besar mengatur tentang: 

a. Kejelasan tujuan  

b. Kelembagaan atau pembentukan yang tepat 

c. Kesesuainya antara jenis dan materi muatan  

d. Dapat dilaksanakan  

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan  

                                                     
28

Ramlan Naning S.H, Lembaga Legislatif Sebagai pilar Demokrasi dan Mekanisme 

Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, (Yogyakarta: CV Bina Usaha, 1982), cet 1. Hal 

56 
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f. Kejelasaan rumusan  

g. Keterbukaan 

Adapun materi muatan peraturan daerah mengandung asas: 

a. Penganyoman  

b. Kemanusiaan  

c. Kebangsaan 

d. Kekeluargaan 

e. Kenusantaraan  

f. Bhinika tunggal ika  

g. Keadilan  

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan  

i. Ketertiban dan kepastinan hukum  

j. Keseimbangan keserasian  

k. Asas-asas lain sesuai dengan subtansi yang bersangkutan
29

 

 

C. Fungsi Badan Pertanahan Nasional  

Defenisi dan pengertian tentang lembaga Negara sangat beragam, tidak 

lagi hanya dibatasi pada tiga lenmbaga legislative, esekutif dan ydikatif. 

Dalam naskah UUD Neara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang 

dimaksud, ada yang disebut secara eskplisit namanya, adapula lembaga atau 

organ negara yang disebut namanya atau kewenangan akan diatur dengan 

peraturan yang lebih rendah.  
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Suswanto,Ibid hal.37 
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Di tingkat pusaat kita dapat membedakan dalam empat tingkataan 

kelembagaan, yaitu:  

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan 

lebih lanjut dalam atau dengan UU, peraturan Presiden, dan 

keputusanPpresiden  

2. Lembaga yang di bentuk berdasarkan UU yang diatur atau ditentukan 

lebih lanjut atau dengan peraturan pemerintah, peraturan Presiden dan 

keputusan Presiden  

3. Lembaga yang dibentukan berdasarkan peraturan pemerintah atau 

peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dnegan keputusan 

Presiden  

4. Lembaga yang dibentukan berdasarkan peraturan Mentri yang 

ditentukan lebih lanjut keputusan Mentri atau keputusan pejabat 

dibawah Mentri.
30

 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga permerintah 

nonkementrian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan kententuan peraturan 

perundang-undangan BPN dahulu di kenal dengan Kontor Agraria. BPN 

diatur melalui peraturan Presiden 20  tahun 20015.
31

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN 

menyelenggarakan fungsi: 

                                                     
30

N’imatul Huda, Lembaga Negara dalam masa Transissi Demokrasi, (yigyakarta: UII 

Pres, 2007). Hal. 90 
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1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan. 

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan. 

3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang 

pertanahan. 

4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan. 

5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan 

di bidang pertanahan. 

6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian 

hukum. 

7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah. 

8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan 

wilayah-wilayah khusus. 

9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik 

negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan. 

10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah. 

11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. 

12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan 

program di bidang pertanahan. 

13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. 

14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik 

di bidang pertanahan. 

15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan. 

16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan. 
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17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di 

bidang pertanahan. 

18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. 

19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan 

bidang pertanahan. 

20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, 

dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan 

perundangundangan yang berlaku. 

Adapun beberapa Agenda Kebijakan BPN RI adalah sebagai berikut:  

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan 

Nasional. 

2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi 

tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia. 

3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship). 

4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana 

alam dan daerah-daerah konflik. 

5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik 

pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis. 

6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), 

dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia. 
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7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan 

pemberdayaan masyarakat. 

8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar. 

9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan 

Pertanahan yang telah ditetapkan. 

10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional. 

11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan 

Pertanahan. 

Diawali dari tahun 2005, pertanahan nasional dibangun dan 

dikembangkan atas dasar empat (4) prinsip pengelolaan:  

1. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada 

kesejahteraan masyarakat, 

2. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keadilan 

penguasaan dan pemilikan tanah, 

3. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada 

keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan Indonesia, 

4. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada harmoni 

sosial.
32

 

 

D. Konsep Pelayanan Publik  

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 

pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 
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 49 

ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan 

pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.Karenanya Birokrasi 

publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang 

baik dan professional. 

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama 

bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, 

adalah bertindak sebagi katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan 

apa yang seharusnya dengan diperankannya pelayanan tentu saja akan menjadi 

tumpuan organisasi pemerintah dlam memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat.
33

 

Menurut Moenir, “Pelayanan publik adalah kegiatan yang 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. Tujuan pelayanan publik adalah 

mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan 

oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai 

pilihannya dan cara mengaksesnya yang direnecanakan dan disediakan oleh 

pemerintah”. 

Kinerja pelayanan public yang ideal pada dasarnya harus mampu 

memberikan pelayanan yang cepat , murah , mudah , berkeadilan berkepastian 

hukum, terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan dinamika 
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Adrian Sutedi, S.H .,M.H, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2015), cet. 3, hal. 3  
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perkembangan masyarakat.
34

 Namun demikian kenyataan menunjukan bahwa 

masyarakat masih menghadapi kinerja dan pengelolaan pelayanan public yang 

masih jauh dari optimal yang antara lain di sebabkan oleh sistem manajemen 

instansi pemerintahan yang belum efesien, praktek korupsi kolusi dan 

nepotisme ketiadaan standar kualitas yang jelas untuk menjadi pedoman 

instansi-intansi penyelenggara pelayanan publik dan sebagainya segingga 

pelayanan public lebih banyak menjadi sasaran kritik dan ketidak puasan 

masyarakat penerima pelayanan yang sampai batas batas tertentu menetapkan 

diri sebagai konsumen dari pelayanan public itu. 

a) Tujuan Pelayanan Publik  

Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana 

mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau 

dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada 

publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan 

dan disediakan oleh pemerintah. 

Lebih lanjut Zeithaml mengatakan, tujuan pelayanan publik adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan pelayanan yang disediakan, apa saja macamnya; 

2. Memperlakukan pengguna layanan, sebagai customers; 

3. Berusaha   memuaskan   pengguna    layanan,    sesuai    dengan   yang 

diinginkan mereka; 

4. Mencari    cara   penyampaian   pelayanan   yang    paling    baik   dan 
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berkualitas; 

Meneyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan. 

5. Meneyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan. 

      (Zeithml, Valarie A. (et.al). 1990) 

b). Ciri-Ciri Pelayanan Publik  

Adapun ciri khusus pelayanan publik  

1. Tidak dapat memilih konsumen. 

2. Perencanaan dibatasi oleh peraturan. 

3. Pertanggungjawaban yang kompleks. 

4. Sangat teliti. 

5. Semua tindakan dapat justifikasi. 

6. Tujuan dan output sulit diukur dan ditentukan. 

c). Standar Pelayanan Publik  

1. Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini 

antara lain kesederhanaan yaitu kemudahan dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi 

persyaratan pelayanan 

2. Waktu Penyelesaian Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam 

memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya waktu 

pelayanan masing-masing. 
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3. Waktu Penyelesaian Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam 

memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya waktu 

pelayanan masing-masing. 

4. Produk Pelayanan. Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan 

dalam pemberian pelayanan yaitu hasil pelayanan sesuai dengan yang 

ditentukan serta terbebas dari kesalahan-kesalahan teknis, baik dalam 

hal penulisan permohonan yang telah diajukan sebelumnya. 

5. Sarana dan Prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai 

oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan 

ketersediaan perangkat penunjang pelayanan yang memadai seperti 

meja, kursi, mesin tik, dll. Serta adanya kenyamanan dan kemudahan 

dalam memperoleh suatu pelayanan.
35

 

 

E. Asas-Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Yang dimaksud dengan asas-asas penyelenggaran pelayanan public 

adalah prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengorganisasian, acuan kerja, 

serta pedoman penilayan kerja, bagi setiap lembaga penyelenggara pelayanan 
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publik. Asas-asas uatama yang melekat secara inherent paada esensi pelayana 

public adalah sebagai berikut.
36

 

a. Asas keterbukaan ( Opennes ) 

Keterbukan menjadi salh satu asas utama untuk menjamin bahwa 

para stakeholder  dapat mengandalkan proses pengambilan keputusan, 

tindakan-tindakan oleh institusi public, pengelolaan aktifitas serta 

pengelolaan sumber daya manusia dalam intitusi-institusi dalam pelayanan 

publik.  

b. Asas Integritas  

Integritas mengandung maksna berurusan secara langsung dan 

ketentuan dalam pelaksanan fungsi-fungsi pelayanaan public asas moral 

yang mendasari integritas ini terutama adalah kejujuran, objektivitas dan 

standar kesantuanan yang tinggi, serta tanggung jawab asas penggunaan 

dana dan sumber daya publik  

c. Asas Akuntabilitas  

Asas ini berkenaan dengan proses dimana unit-unit pelayanan 

publik dan orang –orang yang berfungsi didalam harus bertanggung jawab 

atas keputusan-keputusan dan tindkan-tindakan yang dibuatnya serta 

kebersediayaan untuk menjalani proses pengawasan baik eksternal dan 

internal. 
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d. Asas Legalitas  

Berdasarkan asas lawfulness ini, setiap tindakan, pengambilan 

keputusan, serta pelaksanaan  fungsi suatu institusi pelayanan publik harus 

sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dan dijalankan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

e. Asas Non Dikriminasi dan Perlakuan yang Sama  

Penyelengaraan pelayanan publik harus berkerja atas dasar prinsip 

pemberian pelayanaan yang sama serta kepada warga masyarakat, tanpa 

membedakan gender, ras, agama, /kepercayaan, kemampuan fisik, aspirasi 

politik, dan sebagainya. 

f. Asas Profesionalitas  

Asas ini meletakan kewajiaban pada setiap penyelenggara 

pelayanan publik untuk menjamin bawa beban yang harus ditanggung oleh 

masyarakat pengguna jasa layanan public akibat tindakan-tindakan yang 

dimabil oleh institusi pelayanan publik harus berbanding secara 

professional dengan tujuan atau manfaat yang hendak diperoleh oleh 

warga masyarakat yang bersangkutan. 

g. Asas Konsitensi  

Berdasarkan asas ini, berdasarkan dan /atau layanan stakelhoder publik 

pada umumnya memperoleh jaminannya bahwa intitusi-institusi pelayanan 

publik akan berkerja secara konsisten sesuai pekerja yang normal dalam 

prilaku administratifnya.  
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F. Pengaduan Pelayanan Publik 

Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu 

kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksanan 

yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaiaan kewajiban 

dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
37

 Selain itu pengaduan 

pelayanan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang atau 

masyarakat kepada pejabat publik yang bekerja di lembaga pemerintahan 

yang disebabkan karena kurangnya pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat, hal ini dilakukan karena tidak sesuainya prosedur atau aturan 

yang telah dibuat oleh pejabat pemerintah dalam satu instansi atau lembaga. 

Instansi ataupun lembaga pemerintah semestinya harus memiliki 

pejabat pengelola pengaduan publik untuk memudahkan masyarakat untuk 

melakukan pengaduan mengenai haknya, namun pejabat pengelolaan 

pengaduan pelayanan publik belum dimiliki oleh Badan Pertanahan Kota 

Pekanbaru, akibatnya hal ini dapat menyulitkan masyarakat untuk 

menyampaikan hak atau keluhan kepada instansi atau lembaga yang dituju. 

Perbedaan anatara pengaduan dengan pengelolaan pelayanan publik 

adalah sebagai berikut: 

Pengaduan pelayanan publik merupakan hak seseorang atau 

masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan pelayanan yang diberikan 
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 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 8  
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baik pada dirinya sendiri maupun orang lain yang tidak sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan. 

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik adalah kegiatan penanganan 

pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan 

yang dilakukan oleh pejabat, pegawai, atau orang yang diitugaskan untuk 

mengelola pengaduan masyarakat pada setiap penyelenggara pelayanan 

publik.  

G. Dasar Hukum Pengelola Pelayanan Publik 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang 

Pegelolaan Pengaduan Pelayanan Publik merupakan dasar hukum yang 

terdapat dalam Pasal 1 ayat 4 Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya 

disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang 

bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan 

tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
38

. Dalam Pasal 3 ayat 1 

setiap penyelenggara wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola 

pengaduan pelayanan publik,
39

 dan terakhir dalam Pasal 7 ayat 1 menyatakan 

setiap penyelenggara wajib memeberi tugas kepada pengelola yang 

berkopeten untuk melaksanakan fungsi pengelola pengaduan ayat 2 pengelola 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari lingkungan penyelenggara 

yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
40
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 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Pasal 1. 
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Sebelumnya sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No.25 tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 36 yang menyatakan pada ayat 1 

Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan 

pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dan dalam Pasal 37 

Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan 

dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang 

cepat dan tuntas.
41
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 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 36 dan 37.  


