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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1. Tinjauan tentang Pelayanan Publik

a. Pengertian Pelayanan

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas

seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun

tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Moenir (2003:16),

mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan

melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara (1993), mengemukakan bahwa

pelayanan adalah segala sesuatu bentuk kegiatan pelayanan dalam

bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan

masyarakat. Sedangkan menurut Suparlan (1993:16) pelayanan

adalah unsur mengabulkan bantuan atau pertolongan kepada orang

lain baik materil maupun non materil agar orang itu dapat mengatasi

masalahnya sendiri. Menurut Zulhelmi (1996:41) pelayanan

merupakan pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat, usaha

yang dijalankan dengan memegang teguh syarat efisiensi, efektifitas,

serta manajemen yang baik dan memuaskan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat

disimpulkan bahwa pelayanan adalah cara melayani, membantu

menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan
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seseorang atau sekelompok orang. Artinya objek yang dilayani adalah

masyarakat yang terdiri dari individu, golongan, dan organisasi

(sekelompok organisasi).

b. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan berkaitan erat dengan masyarakat.Sehingga

pelayanan lebih dikenal dengan istilah pelayanan publik. Publik

berasal dari bahasa inggris “public” yang berarti masyarakat umum

dan negara. Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang

bertugas melayani kepentingan masyarakat sekaligus menjalankan

tugas pemerintahan dan pembangunan dimana pun juga sangat penting

dan menentukan. Pada hakekatnya pemerintah adalah pelayanan

kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya

sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi

yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan

kemampuan dan kreatifitasnyademi mencapai tujuan bersama.

Pelayanan publik menurut Sinambela (2005:5) adalah segala

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia

yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu

kumpulan atau keasatuan dan menawarkan kepuasan meskipun

hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Pelayanan publik seiring dilihat sebagai representasi dari

eksistensi birokrasi pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung

dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-undang
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nomor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah:

Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiapa Warga Negara dan penduduk atas
barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik.

Definisi pelayanan publik menurut Keputusan Mentri

Pendayagunaan Aparatur Negara(KEPMENPAN) Nomor 63 tahun

2004 adalah:

Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan
ketentuan perundang-undang. Hakekat pelayanan publik
adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang
merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai
abdi masyarakat.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengertian pelayanan publik

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan setiap

kegiatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada

masyarakat baik pelayanan barang publik maupun jasa publik.

c. Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik mengandung makna

adanya perubahan mutu, kondisi, dari keadaan sekarang kemutu yang

lebih baik. Jadi kualitas dalam hal ini bersifat dinamis  menyesuaikan

dengan  perkembangan   situasi  dan kondisi masyarakat. Keputusan

Menteri Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2004 mengelompokkan

tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD.

Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan
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sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu:

1) Pelayanan Administratif, adalah jenis pelayanan yang
diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian,
pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan atau
lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir
berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi,
dan lain sebagainya.

2) Pelayanan Barang, adalah  pelayanan yang  diberikan
olehunit  pelayanan berupakegiatan penyediaan  dan atau
pengolahan barang berwujud fisik termasuk distribusi dan
penyampaiannya kepada konsumne langsung (sebagai unit
ataupun individu) dalam suatu sistem. Kegiatan tersebut
menghasilkan produk akhir berwujud benda (fisik) misalnya
pelayanan listrik,air bersih dan pelayanan telepon.

3) Pelayanan Jasa, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh
unit pelayanan berupa sarana dan prasaranan serta
penunjangnya. Produk akhirnya berupa jasa yang
mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan
habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya
pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadam
kebakaran.

Jenis-jenis pelayanan publik menurut Lembaga

Administrasi Negara (SANKRI Buku III 2004:85)yaitu:

1) Pelayanan pemerintahan adalah  jenis  pelayanan masyarakat
yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti
pelayanan KTP, SIM, pajak, perijinan, dan keimigrasian.

2) Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan
masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan
prasarana  untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat
dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara.
Pelayanan ini meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-
jembatan, pelabuhan-pelabuhan, dan lainnya.

3) Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan
utilitas bagi masyarakat seperti penyediaan listrik air, telepon,
dan transportasi lokal.

4) Pelayanan sandang, pangan dan papan adalah jenis pelayanan
yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan
kebutuhan  perumahan, seperti penyediaan beras, gula,
minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.

5) Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat
dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-
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kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan,
pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan
lainnya.

Kesimpulan dari berberapa jenis pelayanan publikyang

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terdapat tiga jenis

yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa,

pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan

utilitas, pelayanan sandang dan pelayanan kemasyarakatan. Dari

jenis-jenis pelayanan tersebut, pelayanan merupakan kebutuhan

dasar, pemerintah sebagai instasi penyediaan pelayanan publik

untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan

Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu

memberikan kepuasan kepada masyarakat. Pelayanan yang

optimal pada akhirnya juga akan mampu meningkatkan image

organisasi sehingga citra organisasi dimata masyarakat terus

meningkat. Adanya citra organisasi yang baik, maka segala yang

dilakukan oleh organisasi akan dianggap baik pula. Menurut

Kasmir (2005: 3) yaitu :

Faktor   utama yang   mempengaruhi pelayanan adalah

sumber daya manusia. Artinya peran manusia (karyawan)

yang melayani masyarakat merupakan faktor utama karena

hanya dengan manusialah pelanggan dapat berkomunikasi

secara langsung dan terbuka.
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Dalam pelayanan umum terdapat beberapa faktor yang

masing-masing  mempunyai peranan berbeda tapi saling

berpengaruh dan secara bersama-sama akan mewujudkan

pelaksanaan secara baik. Pendapat Moenir (2014:88-119) faktor-

faktoryangmempengaruhi pelaksanaan pelayananyaitu :

1) Faktor Kesadaran.
Kesadaran  menunjukkan suatu  keadaan  pada jiwa
seseorang yaitu   merupakan   titik   temu   dari   berbagai
pertimbangan sehingga  diperoleh suatu keyakinan,
ketenangan, ketetapan hati, dan keseimbangan dalam jiwa
yang bersangkutan.

2) Faktor Aturan
Aturan  merupakan perangkat penting dalam  segala
tindakan dan perbuatan orang. Peran aturan harus dibuat,
dipatuhi, dan diawasi sehingga dapat mencapai sasaran
sesuai dengan tujuan.

3) Faktor Organisasi
Organisasi yang  dimaksud tidak semata-mata dalam
perwuju dan susunan organisasi, melainkan lebih banyak
pada pengaturan dan mekanisme yang harus mampu
menghasilkan pelayanan yang memadai.

4) Faktor Pendapatan
Penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan
pikiran yang telah dicurahkan untuk organisasi, baik dalam
bentuk uang maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu.

5) Faktor Ketrampilan danKemampuan
Kemampuan berasal dari kata dasar maupun yang dalam
hubungan dengan pekerjaan berarti dapat melakukan
pekerjaan sehingga menghasilkan  barang atau  jasa,
sedangkan ketrampilan ialah kemampuan melaksanakan
pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dan
peralatan kerja yang tersedia.

6) Faktor SaranaPelayanan
Segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain
yang berfungsi  sebagai alat  utama  dalam  pelaksanaan
pekerjaan.

Kualitas pelayanan menurut Atep Adya Barata (2003:37)

dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. masing-masing
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bagian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yangcukup

penting,yaitu sebagai berikut :

1) Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal
(interaksi pegawai organisasi), pola manajemen umum
organisasi, penyediaan fasilitas pendukung, pengembangan
sumber daya manusia,iklim kerja dan keselarasan
hubungan kerja, serta pola insentif.

2) Faktor yang   mempengaruhi   kualitas   pelayanan
eksternal (pelangganeksternal), yaitu pola pelayanan dan
tata cara penyediaan layanan, pola layanan dalam
penyampaian jasa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa

untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  banyak faktor yang

mempengaruhi antara lain   sumber daya manusia,   kesadaran,

aturan, organisasi, keterampilan dan kemampuan, sarana

pelayanan, serta pengalaman  pelanggan. Selain  itu faktor

internal  dan eksternal juga menjadi penting  dan berpengaruh

dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas bagi setiap

pengguna.

e. Unsur-unsurPelayananPublik

Pelayanan   publik dapat diartikan sebagai jasa pelayanan

yang mempunyai unsur-unsur didalamnya.Unsur-unsur proses

pelayanan publik diperlukan agar dapat mendukung  pelayanan

yang diinginkan. Atep Adya Barata (2003:11) mengemukakan

pendapatnya terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan

publik,yaitu:
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1) Penyediaan layanan,yaitu pihak yang dapat memberikan suatu
layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam
bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-
jasa (services).

2) Penerima  layanan, yaitu  mereka yang  disebut  sebagai
konsumen (customer).

3) Jenis pelayanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh
penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.

4) Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia
layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan,yaitu
kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena
tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya
berkaitan erat dengan standar  kualitas barang dan atau jasa
yang mereka nikmati.

Selanjutnya, Kasmir (2006:34) mengemukakan ciri-ciri

pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai

berikut :

1) Tersedianya karyawan yang baik.
2) Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
3) Bertanggungjawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak

awal hingga akhir.
4) Mampu melayani secara cepat dan tepat.
5) Mampu berkomunikasi.
6) Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.
7) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.
8) Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).
9) Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah(pelanggan).

Berdasarkan beberapa pendapat yang disampaikan diatas

maka dapat disimpulkan unsur-unsur proses pelayanan publik

diperlukan agar dapat mendukung pelayanan yang diinginkan.

Unsur tersebut terdiri dari penyedia layanan, penerima layanan,

jenis layanan, kepuasan pelanggan. Adanya unsur pelayanan yang

baik dengan tersedianya karyawan dan sarana yang baik mampu
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memberikan kepuasan bagi pengguna layanan untuk menetapkan

arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi dan

memuaskan pelanggan.

f. Asas-asas PelayananPublik

Asas-asas penyelenggaraan pelayanan  publik adalah

prinsip-prinsip dasar yang menjadikan acuan dalam

pengorganisasian, acuan kerja, serta  pedoman penilaian  kinerja

bagisetiap penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) Nomor

63 Tahun 2004 Asas Pelayanan Publik, untuk dapat memberikan

pelayananyang memuaskan bagi pengguna jasa penyelenggaraan

harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut :

1) Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak
yang membutuhkan dan dapat disediakan dengan cara
memadai serta mudah dimengerti.

2) Akuntabilitas
Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan
perundang-undang.

3) Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektifitas.

4) Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan
dan harapan masyarakat.

5) Kesamaan Hak
Tidak diskriminasi dalam arti tidak membedakan suku, ras,
agama, golongan, gender dan status ekonomi.

6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi   dan   penerima   pelayanan   publik   harus
memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
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2.1.2. Tinjauan tentang Kualitas Pelayanan

a. Pengerian Kualitas Pelayanan

Kualitas pada dasarnya merupakan kata yanng menyandang

arti relatif karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk

menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap

persyaratan atau spesifikasinya. Bila persyaratan atau spesifikasi itu

terpenuhi berarti kualitas sesuatu hal yang dimaksud dapat

dikatakan baik, sebaiknya jika persyaratan tidak terpenuhi maka

dapat dikatakan tidak baik. Dengan demikian, untuk menentukan

kualitas diperlukan indikator. Kasmir dalam Pasolong (2013:133)

mengatakan bahwa pelayanan yang baik adalah kemampuan

seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan

kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang ditentukan.

Kasmir (2006:15), mengatakanbahwa “pelayanan diberikan

sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau  organisasi untuk

memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah”. Tindakan

tersebut dapat dilakukan melalui cara langsung berhadapan dengan

pelanggan atau menempatkan sesuatu dimana pelanggan atau

nasabah sudah tahu tempat atau pelayanan secara tidak

langsung.Tindakan tersebut dilakukan guna memenuhi keinginan

pelanggan akan sesuatu produk atau jasa yang mereka butuhkan.

Agus Dwiyanto (2008:343-344) berpendapat ada 5 dimensi dari

kualitas pelayanan, adapun dimensi tersebut adalah :
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1. Sikap Petugas

2. Prosedur

3. Waktu

4. Fasilitas

5. Biaya Pelayanan

Menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990) dalam

Harbani Pasolong (2008:135) menyebutkan untuk mengetahui kualitas

pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator

ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas

pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi

tersebut, yaitu:

1. Tangibles: kualitas pelayanan berupa sarana fisik
perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat
imformasi.

2. Reability: kemampuan dan keandalan untuk menyediakan
pelayanan yang terpercaya.

3. Responsiveness: kesanggupan untuk membantu dan
menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap
terhadap keinginan konsumen.

4. Assurance: kemampuan dan keramahan serta sopan santun
pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.

5. Emphaty: sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai
terhadap konsumen.

Pada dasarnya teori tentang Servqual dari Zeithham,

walaupun berasal dari dunia bisnis, tetapi dapat dipakai untuk

mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh instansi

pemerintah.
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b. Manfaat Kualitas Pelayanan

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, tuntutan

masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik semakin

dirasakan penting karena masyarakat semakin kritis terhadap produk

jasa yang   diperolehnya. Kualitas  pelayanan akan berpengaruh

terhadap kepuasan pelanggan  terhadap  layanan yang   diberikan.

Kaitannya dengan pelayanan publik, kualitas pelayanan

merupakan indikator penting yang dapat menentukan keberhasilan

pemenuhan aspek-aspek pelayanan publik. Fandy Tjiptono dan

Gregorius Chandra (2005:110), menyebutkan bahwa

“aspek penilaian terhadap kualitas jasa bisa mencakup
berbagai faktor yang saling terkait. Faktor yang saling terkait
tersebut diantaranya adalah lokasi, biaya, status, akreditasi,
jumlah dan kualifikasi staf, reputasi,  variasi pelayanan yang
disajikan, jam operasi, sikap staf, perhatian personal terhadap
kebutuhan pelanggan, ketersediaan dan aksesibilitas terhadap
fasilitas dan lain sebagainya”.

Selanjutnya, Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra

(2005:115-117) menyebutkan bahwa terdapat beberapa manfaat yang

dapat diperoleh sebuah perusahaan dengan adanya kualitas pelayanan,

yaitu:

1) Kualitas berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan.
Kualitas memberikan dorongan khusus bagi para pelanggan
untuk menjalani ikatan relasi saling menguntungkan dalam
jangka panjang dengan perusahaan.

2) Perusahaan dapat  meningkatkan pemasarannya   melalui
pemenuhan kualitas yang bersifat customer-driven.

3) Kualitas dapat mengurangi biaya. Biaya untuk mewujudkan
produk berkualitas jauh lebih kecil dibandingkan biaya yang
ditimbulkan apabila perusahaan gagal memenuhi standar
kualitas.
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2.1.3. Tinjauan Tentang Administrasi

a. Pengertian Administrasi

Menurut Wirman Syafri (2012:3) Secara etimologi

administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua

kata, yaitu “ad” dan “ministrate” yang berarti “to serve” yang

dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi. Jadi

dapat dipahami bahwa yang dimaksud administrasi adalah suatu

proses pelayanan dan pengaturan. Menurut A. Simon (1993:3),

mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok

kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Leonard D.White

dalam Inu Kencana Syafiie,dkk. (1999), mendefenisikan administrasi

adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok,

baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik

dalam ukuan besar maupun ukuran kecil.

Selanjutnya S.P.Siagian (2004:2) mendefinisikan administrasi

sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau

lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang

telah ditentukan sebelumnya. Dari beberapa definisi tersebut di atas,

maka penulis mengambil kesimpulan bahwa administrasi adalah

pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam

bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efesien dan

rasional.
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b. Unsur-Unsur Administrasi

Menurut Wirwan Syafri (2012:11-13) Untuk mencapai suatu

tujuan tertentu, kelompok orang yang bekerja sama memerlukan

seperangkat instrumen yang saling terkait dan ersinergi. Seperangkat

instrumen tersebut berwujud sejumlah unsur yang mutlak harus ada.

Artinya tanpa adanya unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah

ditetapkan atau yang dikehendaki tidak akan tercapai. Para sarjana

ilmu administrasi tampak telah sepakat bahwa adanya unsur-unsur

administrasi adalah sebagai berikut :

1) Organisasi
2) Manajemen
3) Komunikasi
4) Kepegawaian
5) Keuangan
6) Perbekalan
7) Tata Usaha
8) Hubungan Masyarakat

c. Dimensi Administrasi

Dimensi Karakteristik administrasi yang terdiri atas:

a) Efisien berarti bahwa tujuan dari pada administrasi

adalah bahwa untuk mencapai hasil secara efektif dan

efisien. Dengan kata lain bahwa pencapaiam tujuan

administrasi dengan berdaya berhasil guna (efektif) dan

berdaya guna (efisien).



29

b) Efektifitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan

sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran

tercapai karena adanya proses kegiatan.

c) Rasional berarti bahwa tujuan yang telah dicapai

bermanfaat untuk maksud yang berguna, tetapi tentu saja

yang dilakukan dengan sadar dan disengaja.

2.1.4. Tinjauan tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

a. Pengertian PATEN

Konsep PATEN merupakan penyelenggaraan pelayanan

administrasi kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan

ketahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Satu tempat ini disini

berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan. Ketika warga

masyarakat datang kekantor kecamatan untuk melakukan

pengurusan pelayanan administrasi, tidak perlu lagi mendatangi

setiap petugas yang berkepentingan, seperti kepala seksi, sekretaris

kecamatan dan camat. Warga cukup menyerahkan berkas ke petugas

meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil

untuk menerima dokumen yang sudah selesai. Setelah itu

melakukan   pembayaran  (bila ada tarif yang   harus  dibayar)

pembayaran biayapelayanan dilakukan dan dicatat secara transparan.

Sistem ini memposisikan warga masyarakat hanya berhubungan

dengan petugas meja/loket pelayanan dikecamatan.
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b. Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan PATEN

PATEN diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan

kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul

pelayanan bagi badan/kantor  pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)

dikabupaten/kota bagi kecamatan yang secara kondisi geografis

daerah akanlebih efektif dan efisien dilayani melalui kecamatan.

Untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan

tersebut, makasyarat yang harus dipenuhi adalah adanya pelimpahan

sebagian wewenang perizinan dan non perizinan sesuai skala dan

kriteria dari bupati/walikota kepada camat, sehingga pada

gilirannnya, hakikat  otonomi daerah menemukan makna sejatinya

yaitu distribusi kewenangan untuk mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat. PATEN diselenggarakan dengan tujuan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan

kepada masyarakat.

c. Asas-Asas PATEN

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan

publik, khususnya jenis pelayanan administrasi, maka PATEN

menganut asas-asas pelayanan publik sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Asas-asas

itu adalah:

1. Kepentingan umum yang berarti pemeberian pelayanan
oleh petugas pelaksana PATEN tidak boleh mengutamakan
kepentingan pribadi atau golongan.

2. Kepastian  hukum  berarti ada  jaminan  bagi  terwujudnya
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hak dan kewajiban antara penerimaan pelayanan (warga
masyarakat dan pemberi pelayanan (kecamatan) dalam
penyelenggaraan PATEN.

3. Kesamaan hak berarti pemberian pelayanan dalam PATEN
tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender,dan
status ekonomi.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban berarti pemenuhan hak
itu harus sebanding dengan kewajiban yang harus
dilaksanakan,baik oleh pemberi maupun penerima
pelayanan.

5. Keprofesionalan  berarti  setiap  pelaksana PATEN  harus
memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Partisipatif berarti peningkatan peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan PATEN  dengan memeperhatikan
aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

7. Persamaan perlakuan / tidak diskriminatif berarti dalam
penyelenggaraan PATEN, setiap warga masyarakat berhak
memperoleh pelayanan yang adil.

8. Keterbukaan berarti setiap penerima pelayanan dapat
dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi
tentang PATEN.

9. Akuntabilitas berarti proses penyelenggaran PATEN harus
dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

10. Fasilitas  dan  perlakuan  hukum  bagi  kelompok  rentan
berarti ada pemberian kemudahan terhadap kelompok
rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

11. Ketepatan waktu berarti penyelesaian setiap jenis
pelayanan yang dikelola dilakukan tepat waktu sesuai
dengan standar pelayanan PATEN.

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan berarti setiap
jenis pelayanan dalam PATEN dilakukan secara tepat,
mudah, dan terjangkau oleh warga masyarakat penerima
pelayanan.

d. Persyaratan PATEN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan pada Pasal 5, bahwa “Kecamatan sebagai

penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat substantif,

administratif dan teknis”. Adapun penjelasan dari ketiga syarat
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tersebut, yaitu:

1. Substantif;
Syarat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a adalah pendelegasian sebagian wewenang
bupati/walikota kepada camat. Pendelegasian sebagian
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati/Walikota. Pendelegasian sebagian
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bidang perizinan; dan
b. Bidang non perizinan.

2. Administratif; Persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

a. Standar Pelayanan. Standar pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1) Jenis pelayanan;
2) Persyaratan pelayanan;
3) Proses/prosedur pelayanan;
4) Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
5) Waktu pelayanan; dan
6) Biaya pelayanan.

b. Uraian tugas personil kecamatan. Uraian tugas personil
kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
diatur denga Peraturan Bupati/Walikota.

3. Teknis. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf c meliputi:

a. Sarana prasarana. Sarana prasarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
1) Loket/meja pendaftaran;
2) Tempat pemrosesan berkas;
3) Tempat pembayaran;
4) Tempat penyerahan dokumen;
5) Tempat pengolahan data dan informasi;
6) Tempat penanganan pengaduan;
7) Tempat piket;
8) Ruangtunggu; dan
9) Perangkat pendukung lainnya.

b. Pelaksana Teknis. Pelaksana Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di
Kecamatan. Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
1) Petugas informasi;
2) Petugas loket/penerima berkas;
3) Petugas operator komputer;
4) Petugas pemegang kas; dan
5) Petugas lain sesuai kebutuhan.
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Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan PATEN, Kecamatan dapat menyediakan

sistem informasi.

e. Alur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Rancangan alur pelayanan harus dapat menampung semua

kegiatan pelayanan PATEN. Kegiatan dalam merancang alur

pelayanan adalah :

1. Mengidentifikasi jenis pelayanan yang akan diberikan,

kegiatan ini dapat dilakukan dengan mencermati jenis-jenis

pelayanan yang didelegasikan oleh Bupati/Walikota sesuai

surat keputusan Bupati/Walikota. Jenis pelayanan yang

didelegasikan meliputi pelayanan perijinan dan non perijinan.

2. Mengidentifikasi apa dan siapa saja yang dibutuhkankan

dalam memberikan pelayanan tersebut. Pelayanan dapat

dilakukan jika ada petugas yang melayani dan apa saja yang

harus dikerjakan oleh petugas tersebut, sehingga produk

pelayanan tersebut dapat dihasilkan.

Merinci alur pelayanan diperlukan untuk merancang lay

out ruangan pelayanan, sehingga ruangan pelayanan diharapkan dapat

menampung pelayanan sebagaimana telah dirancang pada urutan

pelayanan diatas. Merinci alur pelayanan dapat dilakukan sebagai

berikut:
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1. Pelanggan datang disambut oleh petugas pemandu pelayanan

yang berada didepan pintu masuk.

2. Petugas pemandu menanyakan kepada pelanggan pelayanan

yang dibutuhkan pelanggan.

3. Jika pelanggan menanyakan persyaratan pelayanan atau

informasi lain tentang pelayanan, pemandu pelayanan

mempersilahkan pelanggan menuju meja pelayanan

informasi. Jika petugas informasi masih melayani pelanggan

lain, pemandu mempersilahkan pelanggan yang baru datang

tersebut untuk menunggu.

4. Jika pelanggan tidak membutuhkan informasi, tetapi

membutuhkan pelayanan ijin atau non ijin tertentu, pemandu

pelayanan mempersilahkan pelanggan menuju ke loket

pelayanan pendaftaran.

5. Petugas loket pelayanan pendaftaran memeriksa dokumen

yang diajukan, dan jika dokumen tersebut memenuhi syarat,

petugas menerima dokumen tersebut dan melihat SOP ijin

atau non ijin tersebut untuk melihat lama pelayanan. jika

pelayanan ijin atau non ijin yang diajukan dapat diselesaikan

dalam waktu relatif singkat petugas loket mempersilahkan

pelanggan untuk menunggu; jika pelayanan ijin atau non ijin

yang diajukan tersebut membutuhkan waktu relatif lama
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(lebih dari sehari), petugas mempersilahkan untuk datang

kembali pada hari yang ditentukan.

6. Petugas loket pelayanan pendaftaran meneruskan dokumen

permohonan kepada petugas Verifikasi.

7. Petugas Verifikasi memeriksa dokumen permohonan, jika

memenuhi syarat diserahkan kepada operator. Jika

memerlukan persyaratan lain, seperti â€œcek lapanganâ€

petugas verifikasi menyerahkan sebagian atau seluruh

dokumen permohonan kepada petugas teknis.

8. Petugas teknis melakukan pengecekan lapangan untuk

mendapatkan data untuk kelengkapan persyaratan dokumen

yang diajukan. Selanjutnya diserahkan kepada operator

komputer.

9. Petugas operator komputer memasukkan data persyaratan

dokumen ijin atau non ijin tersebut kedalam format ijin atau

non ijin yang tersedia, dan mencetak dokumen ijin atau non

ijin. Selanjutnya menyerahkan dokumen ijin atau non ijin

tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk di Validasi.

10. Kepala Seksi Pelayanan melakukan validasi dengan

menyocokkan dokumen ijin atau non ijin dengan persyaratan

yang diajukan, jika sesuai dokumen ijin atau non ijin di

validasi dengan memberi paraf. Selanjutnya diserahkan

kepada Sekretaris Camat untuk mendapatkan validasi kedua



36

11. Validasi kedua yang dilakukan oleh Sekretaris Camat,

dilakukan dengan mengecek kesesuaian persyaratan termasuk

memeriksa apakah sudah di paraf oleh Kepala Seksi

Pelayanan. selanjutnya dokumen diserahkan kepada Camat

untuk mendapat pengesyahan dengan membubuhkan tanda

tangan pada dokumen yang diajukan. Selanjutnya dikumen

tersebut diserahkan kepada petugas pelayanan penyerahan

dokumen.

12. Petugas penyerahan dokumen, sebelum menyerahkan

dokumen yang dimaksud, harus memeriksa terlebih dahulu

apakah dokumen yang diserahkan sudah lengkap dan

memenuhi syarat, dan memeriksa apakah terdapat beban

biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan. Jika terdapat

beban biaya, petugas penyerahan dokumen memanggil dan

mempersilahkan pelanggan untuk membayar beban biaya

yang dimaksud

13. Petugas penerima biaya pelayanan (kasir) menerima biaya

pelayanan, dan mempersilahkan pelanggan untuk mengambil

dokumen ijin atau non ijin ke petugas penyerahan dokumen.

14. Petugas penyerahan dokumen menerima tanda pembayaran

dan menyerahkan dokumen ijin atau non ijin yang diajukan

pelanggan.

15. Pelayanan selesai, pelanggan pulang.
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2.2 Pandangan Islam terhadap Kualitas Pelayanan

Konsep islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layaanan dari

usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang

buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Hal

ini tampak dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 267 yang berbunyi :

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman ! Infakkanlah sebagian dai hasil
usaha mu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami
keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang
buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau
mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan)
terhadapnya.Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha
Terpuji.

Apabila kita kaitkan dengan fenomena pelayanan publik yang terjadi saat

ini maka ayat tersebut dapat bermakna bahwa pejabat birokrat hendaknya

melayani dan memperlakukan seseorang dengan baik sebagaimana ia

memperlakukan dirinya sendiri. Para pejabat publik perlu memahami bahwa

dalam pemerintahan khususnya pelayanan yang perlu diperhatikan secara serius

adalah perilaku birokrat sebagai pelayan masyarakat, dimana perilaku baik atau

tidaknya kualitas pelayanan publik dapat dipengaruhi oleh perilaku pelayanan

publik itu sendiri. Beberapa bentuk perilaku yang sering terjadi dikalangan

pelayanan publik diantaranya perilaku seperti mempersulit, superior, maupun
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pengabaian yang keseemuanya adalah termasuk perilaku yang menyimpang dari

prosedur yang telah ditetapkan dalam pelayanan publik.

Sebagai negara mayoritas islam di Indonesia menjalankan syariat islam

sebagai seorang yang beragama islam atau muslim merupakan hal yang sangat

penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu birokrat

birokrat sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Oleh

karena itu, birokrat sebagai ujung tombak pelayanan publik perlu memahami

hakekat dari tugas yang diembannya. Dan dalam menjalankan tugas keseharian

perlu menjadikan sifat Rasulullah S.A.W merupakan syariat islam karena

sesungguhnya akhlak beliau telah mencerminkan Al-Qur’an dan Hadits.

Rasulullah S.A.W yang dapat dijadikan sebagai suri teladan oleh para birokrat.

Keempat sifat itu diantaranya yaitu :

1. Shidiq, yang artinya benar ;

2. Amanah, yang artinya dapat dipercaya ;

3. Tabligh, yang artinya menyanpaikan ;

4. Fathonah, yang artinya cerdas ;

Demikianlah empat sifat Rasulullah S.A.W yang patut dijadikan suri

teladan bagi siapa saja yang mengemban tugas sebagai pelayan atau pejabat

publik, apabila birokrat dapat meneladani akhlak Rasulullah S.A.W diatas

tentunya akan dapat berwujud pelayanan publik yang berkualitas seperti apa yang

diharapkan.
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2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3.1 Penelitian Terdahulu

Sumber: Data olahan 2017

Yang menjadi perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang

sebelumnya adalah di Judul Penelitian saya yakni Pelaksanaan Pelayanan

No Penulis/Judul Hasil Penelitian
1 Susandari, Jeni. Reformasi Birokrasi Indonesia

(Studi kasus implementasi Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak) 2012.

Hasil dari penelitian ini
dapat diketahui bahwa
pelaksanaan PATEN di
Kecamatan Tualang
dalam indikator penelitian
yang dimasukan dalam
kategori baik adalah
43,33%, kategori kurang
baik sebanyak 50,33%,
dan kategori tidak baik
sebanyak 6,33%. Dari
hasil penelitian tersebut
disimpulkan bahwa
pelaksanaan PATEN di
Kecamatan Tualang
dikategorikan kurang baik
yaitu sebanyak 50 orang
atau (50,33%).

2 Rizki Ramadhan, Prayoga. Analisis Pelayanan
Administrasi Di Kantor Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak tahun 2015, Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2015

Hasil penelitian ini
bahwa pelayanan
administrasi di kantor
Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak sudah
cukup baik walaupun
masih terdapat
kekurangan pada waktu
pelayanan administrasi
yang masi kurang cepat
dan tepat.

3 Dwi Ramdhani, Vintya. Kualitas Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kantor
Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta tahun
2015 Universitas Negeri Yogyakarta 2015.

Hasil dari penelitian ini
dapat diketahui bahwa
Kualitas Pelayanan di
Kantor Gondokusuman
adalah cukup puas.
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Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Peningkatan Kualitas

Pelayanan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, perbedaan yang kedua adalah

di Rumusan Masalah, perbedaan yang ketiga adalah tujuan penelitian serta

kesimpulan akhir dari penelitian ini. Untuk mengukur tingkat pelaksanaan

PATEN ini saya menggunakan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, sementara

untuk mengukur kualitas pelayanan  meggunakan teori Agus Dwiyanto. Disini

saya menggunakan teknik penentuan sampel menggunakan teknik non

probability sampling dengan tipe Purposive Sampling.

2.4 Definisi Konsep

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan

menggenerelisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai volume.

Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing

konsep yang akan diteliti. Adapun definisi konsep yang diajukan sehubungan

dengan penelitian ini adalah :

1. Pelayanan. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  (1993)

mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan

pelayanan dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka uapaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Pelayanan Publik. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
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sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Administrasi.  Menurut S.P.Siagian adalah sebagai keseluruhan proses

kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas

rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 mengemukakan

bahwa PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan administrasi

kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan ketahap terbitnya

dokumen dalam satu empat.

5. Kualitas Pelayanan, menurut Kasmir mengatakan bahwa pelayanan

yang baik adalah kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan

yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar

yang ditentukan.

2.5 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang didasarkan atas sifat-sIfat yang

didefinisikan yang dapat di amati (observasi) sehingga apa yang dilakukan oleh

peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.
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Tabel 2.5 Indikator Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) dalam Peningkatan Kualitas
Pelayanan di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Konsep Variabel Indikator Sub Indikator

Pelayanan Publik

A. Pelaksanaan
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)

(Permendagri
Nomor 4 Tahun
2010)

1. Subtantif a. Pendelegasian
Wewenang

2. Administratif
a. Standar Pelayanan
b. Uraian Tugas

Personil

3. Teknis
a. Sarana prasarana
b. Pelaksana Teknis

B. Kualitas
Pelayanan

(Agus Dwiyanto)

1. Sikap Petugas

a. Keramahan dan
ketanggapan
petugas

b. Perlakuan adil
oleh petugas

2. Prosedur

a. Tahapan
Pelayanan

b. Kemudahan
masyarakat
mendapatkan
informasi

3. Waktu
a. Ketepatan waktu

penyelesaian
pelayanan

4. Fasilitas

a. Ruang tunggu
b. Fasilitas

pendukung yang
disediakan

5. Biaya
Pelayanan

a. Informasi biaya

Sumber: Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 dan Agus Dwiyanto 2008
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2.6 Kerangka Pemikiran (Kerangka Teori)

Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) dalam Peningkatan

Kualitas Pelayanan di Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak

Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)

Kualitas
Pelayanan

1. Subtantif
2. Administratif
3. Teknis

1. Sikap
Petugas

2. Prosedur
3. Waktu
4. Fasilitas
5. Biaya

Hambatan dalam
Pelaksanaan PATEN

Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan

yang Berkualitas


