
BAB II

LANDASAN TEORI

1.1. Pelayanan Publik

Menurut J. P. G Sianipar (1999 : 5) pelayanan adalah cara melayani,

membantu menyiapkan dan mengurus menyelesaikan keperluan kebutuhan

seseorang atau sekelompok orang, artinya objek yang dilayani adalah individu,

pribadi-pribadi dan sekelompok orang.

Sedangkan menurut Sutopo dan Adi Suryanto (2003 : 8) pelayanan pada

dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada

konsumen (costumer atau yang dilayani) yang bersifat tidak berwujud dan tidak

dapat dimiliki.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 81

Tahun 2003 yang dimaksud pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan

umum yang dilaksanakan instansi pemerintah pusat dan daerah, di lingkungan

BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pemenuhan

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan. (Dalam Sutopo. 2003 : 9).

Selanjutnya menurut Wasistiono (2003 : 43) pelayanan umum merupakan

pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintahan

ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan ataupun tanpa pembayaran guna

memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Dari uraian diatas dapat

ditarik kesimpulan pelayanan adalah suatu usaha membantu masyarakat dalam



memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa baik yang dilakukan oleh pemerintah

maupun oleh pihak swasta.

Secara spesipik Moenir (2002 : 53) membagi pelayanan dalam 3 bentuk

kategori yaitu sebagai berikut :

a. Pelayanan dengan lisan

Biasanya ini dilakukan oleh petugas-petugas dibidang hubungan

masyarakat (HUMAS) dimana layanan informasi dan sebagainya yang

tugasnya memberikan penjelasan atau kekurangan kepada siapapun

yang memerlukan.

b. Pelayanan melalui tulisan

Merupakan pelayanan yang paling menonjol dalam melaksanakan

tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi perannya.

c. Pelayanan dengan perbuatan

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70-80 % dilakukan

oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah.

Menurut Atep A. Barata (2004 :11) bahwa proses memberikan layanan

kepada masyarakat meliputi :

a. Penyedia layanan

Penyedia layanan merupakan pihak yang dapat memberikan suatu

layanan tertentu kepada masyarakat, berupa layanan dalam bentuk

penyediaan barang atau jasa.

b. Penerima layanan

Penerima layanan merupakan mereka yang disebut konsumen atau

masyarakat yang menerima layanan dari penyedia layanan.



c. Jenis layanan

Jenis layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak

yang membutuhkan layanan terdiri dari bermacam-macam, diantaranya:

1. Pemberian jasa-jasa saja.

2. Layanan yang berkaitan dengan penyediaan dan distribusi barang-

barang dan jasa.

3. Layanan ganda yang berkaitan dengan kedua-duanya.

d. Kepuasan pelanggan atau masyarakat

Dalam menyelenggarakan pelayanan, pihak penyedia layanan dan

penerima layanan harus selalu berupaya pada tujuan utama pelayanan

yaitu kepuasan pelanggan atau masyarakat. Karena dengan terpenuhnya

kepuasan masyarakat maka pelayanan yang diberikan sudah berjalan

dengan baik.

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 ditetapkan.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada

hakekatnya 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 kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid. 1998).

Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

memberikan layanan baik dan profesional.



Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik tadi adalah

merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagaui abdi

masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (public services)

oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga

negara) dari suatu negara kesejahteraan (welfare state).

Pelayan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (Sutopo. 2003:9)

diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh

Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik

Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pelayanan publik dengan demikian 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 ditetapkan. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu

perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kegidupan masyarakat yang semakin

baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat (Thoha,

2003:20).

Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan

kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Masyarakat semakin berani mengajukan tuntutan, keinginan dan

aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani

untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya.



Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas, birokrasi publik

harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana,

transparan, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun

kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyrakat untuk

secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi dalam Widodo, 2001).

Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah memberdayakan kapasitas

manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkiankan setiap anggota

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mengatur dan

menentukan masa depannya sendiri.

Perhatian pemerintah terhadap perbaikan pelayanan kepada masyarakat,

sebenarnya sudah diatur dalam beberapa pedoman, antara lain adalah Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 81 Tahun 2003

yang mengetengahkan sendi-sendi pelayanan seperti :

1. Kesederhanaan, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan

diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah

dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta

pelayanan.

2. Kejelasan dan kepastian, mengandung akan arti adanya kejelasan dan

kepastian mengenai :

a. Prosedur/tata cara pelayanan.

b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun

administratif.



c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

dalam memberikan pelayanan.

d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

3. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat

memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan

kepastian hukum.

4. Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan

kerja/pejabat penganggungjawab pemberi pelayanan, waktu

penyelesaian, rician waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan

proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah

diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak

diminta.

5. Efisien, mengandung arti :

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan

langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan denga produk

pelayanan yang berkaitan.

b. Dicegah adanya pengulungan pemenuhan persyaratan. Dalam hal

proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan

adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi

pemerintah lain yang terkait.



6. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus

ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan (1) nilai barang dan

atau jasa pelayanan umum / tidak menuntut biaya yang tinggi diluar

kewajaran, (2) kondisi dan kempuan masyarakat untuk membayar

secara umum, (3) ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan umum

harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata

diperlukan secara adil.

8. Ketepatan watu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat

diselesaikan dalam waktu yang ditentukan. (Sutopo, 2003:17).

Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis di atas, birokrasi

publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam

memberikan pelayanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah

menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan,

berubah menjadi suka menolong menuju kearah fleksibel kolaboratis dan dialogis

dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis

(Thoha dalam Widodo, 2001).

Dengan revitalisasi birokrasi publik (terutama aparatur pemerintah daerah)

ini, pelayanan publik yang lebih baik dan profesional dalam menjalankan apa

yang menjadi tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dapat terwujud.

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh

pemerintah tanpa memandang tingkatnya, yaitu fungsi pelayanan masyarakat

(public service function), fungsi pembangunan (development function).



Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat

mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa

(pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh

masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan

prinsip equity dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya pelayanan

pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa

memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga

masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagaimaana di atas,

namun tidak berarti bahwa pemerintah harus berperan sebagai monopolist dalam

pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi. Beberapa bagian dari fungsi tadi bisa

menjadi bidang tugas yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihak

swasta ataupun dengan menggunakan pola kemitraan (partnership), antara

pemerintah dengan swasta untuk mengadakannya. Pola kerjasama antara

pemerintah dengan swasta dalam memberikan berbagai pelayanan kepada

masyarakat tersebut sejalan dengan gagasan reinventing government yang

dikembangkan Osborn dan Gaebler (1992).

Namun dalam kaitannya dengan sifat barang privat dan barang publik

murni, maka pemerintah adalah satu-satunya pihak yang berkewajiban

menyediakan barang publik murni, khususnya barang publik yang bernama rules

atau aturan (kebijakan publik). Barang publik murni yang berupa tauran tersebut

tidak pernah dan tidak boleh diserahkan penyediaannya kepada swasta. Karena



bila hal itu dilakukan maka di dalam aturan tersebut akan melekat kepentingan-

kepentingan swasta yang membuat aturan, sehingga aturan menjadi penuh dengan

vested interest dan menjadi tidak adil (unfair rule). Karena itu peran pemerintah

yang akan tetap melekat disepanjang keberadaannya adalah sebagai penyedia

barang publik murni yang bernama aturan.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat

sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan

masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum

(public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana

pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat,

yang dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan

perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Dipandang dari sudut ekonomi, pelayanan merupakan salah satu alat

pemuas kebutuhan manusia sebagaimana halnya dengan barang. Namun

pelayanan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari barang. Salah satu

yang membedakannya dengan barng, sebagaimana dikemukakan oleh Gasperz

(1994), adalah outputnya yang tidak bebentuk (intangible output), tidak standar,

serta tidak dapat disimpan dalam inventori melainkan langsung dapat dikonsumsi

pada saat produksi.

Karakteristik pelayanan sebagaimana yang dikemukakan Gasperz tadi

secara jelas membedakan pelayanan dengan barang, meskipun sebenarnya

keduanya merupakan alat pemuas kebutuhan. Sebagai suatu produk yang

intangible, pelayanan memiliki dimensi yang berbeda dengan barang yang bersifat



tangible. Produk akhir pelayanan tidak memiliki karakteristik fisik sebagaimana

yang dimiliki barang. Produk akhir pelayanan sangat tergantung dari proses

interaksi yang menjadi antara layanan dengan konsumen.

Dalaam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan umum

adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik,

mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan

kepada publik (publik umum). Senada dengan itu, Moenir (1992) mengemukakan

bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan

metode tertentu dalam usaha memenuhi kepantingan orang lain sesuai dengan

haknya. Dalam versi pemerintah, definisi pelayanan publik dikemukakan dalam

Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun

1993, yaitu segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah

di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam

bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam buku Delivering Quality Services karangan Zeithaml, Valarie A.

(et.al), 1990, yang membahas tentang bagaimana tanggapan dan harapan

masyarakat pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima, baik berupa

barang maupun jasa. Dalam hal ini memang yang menjadi 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.

Kemudian, untuk tujuan tersebut diperinci sebagai berikut :

1. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja semacamnya.

2. Memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai customers.

3. Berusaha memuaskan pengguna pelayanan, sesuai dengan yang

diinginkan mereka.

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

5. Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada plihan lain.

Barangkat dari persoalan mempertanyakan kepuasan masyarakat terhadap

apa yang diberikan oleh pelayan dalam hal ini yaitu administrasi publik adalah

pemerintah itu sendiri dengan apa yang mereka inginkan, maksudnya yaitu sejauh

mana publik berharap apa yang akhirnya diterima mereka.

Dengan demikian dilakukan penilaian tentang sama tidaknya antara harapan

dengan kenyataannya, apabila tidak sama maka pemerintah diharapkan dapat

mengoreksi keadaan agar lebih teliti untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya dipertanyakan apakah terhadap kehendak masyarakat, seperti

ketentuan biaya yang tepat, waktu yang diperhitungkan dan mutu yang dituntut

masyarakat telah dapat terpenuhi. Andaikata tidak terpenuhi, pemerintah

diharapkan mengoreksi keadaan, sedangkan apabila terpenuhi dilanjudkan pada

berkenaan dengan situasi dan kondisi, serta aturan yang melengkapinya.



1.2. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan

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

harapan. Kata kualitas sendiri mengandung banyak pengertian, beberapa contoh

pengertian kualitas menurut Fandy Tjiptono (1995) adalah :

1. Kesesuaian dengan persyaratan.

2. Kecocokan untuk pemakaian.

3. Perbaikan berkelanjutan.

4. Bebas dari kerusakan/cacat.

5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat.

6. Melakukan segala sesuatu secara benar.

7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut diatas dapat diterima. Yang

menjadi pertanyaan adalah ciri-ciri atau atribut-atribut apakah yang ikut

menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Ciri-ciri atau atribut-atribut

tersebut yaitu antara lain :

1. Ketetapan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu

proses.

2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan.

3. Kesopatan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.

4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang

melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer.

5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi,

ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-

lain.



6. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC,

kebersihan dan lain-lain.

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan

oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu

pelayanan publik yang diberikan dapat dikaitkan baik atau buruk. Zeithmal (1990)

mengemukakan dalam mendukung hal tersebut, ada 10 (sepuluh) dimensi yang

harus diperhatikan dalam melihat tolak ukur kualitas pelayanan publik, yaitu

sebagai berikut :

1. Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi.

2. Realible, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan

pelayananyang dijanjikan dengan tepat.

3. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung

jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

4. Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan

yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan.

5. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap

keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan

pribadi.

6. Creadibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan

masyarakat.

7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai

bahaya dan resiko.

8. Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan.

9. Communication, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan

suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk

selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat.

10. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk

mengetahui kebutuhsn pelanggan.



Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accuntability, dimana

setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang

mereka terima. Adalah sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa

mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanandan aparat

pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan,

merupakan elemen pertama dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan

dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang perbaikan dan

Peningkatan Mutu Pelayanan, dinyatakan bahwa hakekat pelayanan umum adalah:

1. Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi

pemerintah dibidang pelayanan umum.

2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan,

sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna

dan berhasil guna.

3. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat

dalam pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat luas.

Oleh karena itu dalam pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur

dasar sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas

dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar



berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap

berpegang teguh pada efisiensi dan efektifitas.

3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar

dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah

terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan

berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut

menyelenggarakannya.

Selain itu, Zeithaml, Velarie A, (et.al) (1990) mengatakan ada 4 (empat)

jurang pemisah yang menjadikan kendala dalam pelayanan publik, yaitu sebagai

berikut :

1. Tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat.

2. Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat.

3. Keliru penampilan diri dalam pelayanan publik itu sendiri.

4. Ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobralan.

Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian bahwa ada 7 (tujuh) hal yang

harus dihindari oleh pemerintah dalam melakukan pelayanan publik,

ketidaktahuan pemerintah akan hal ini menyebabkan timbulnya jurang pemisah

antara masyarakat dengan pemerintahannya, yaitu :

1. Apatis.

2. Menolak berurusan.

3. Bersikap dingin.

4. Memandang rendah.

5. Bekerja bagaikan robot.



6. Terlalu ketat pada prosedur.

7. Seringnya melempar urusan kepada pihak lain.

Sementara itu, indikasi faktor buruknya kualitas pelayanan publik pada

birokrasi pemerintah, yang banyak disebabkan :

1. Gaji rendah.

2. Sikap mental aparat pemerintah.

3. Kondisi ekonomi buruk pada umumnya.

Pada hakekatnya, kualitas pelayanan publik dapat diketahui dengan cara

membandingkan persepsi para pelanggan (masyarakat) atas pelayanan yang

sesungguhnya mereka inginkan. Apabila pelayanan dalam prakteknya yang

diterima oleh masyarakat sama dengan harapan atau keinginan mereka, maka

pelanggan tersebut dikatakan sudah memuaskan.

Dari semua uraian diatas jelas menunjukkan bahwa pelayanan yang

diberikan oleh aparatur negara sesungguhnya tidak dapat lepas dari birokrasi dan

tidak dapat lepas dari etika pelayanan birokrat itu sendiri.

1.3. Pengertian Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah

Kabupaten/Kota. Camat adalaah perangkat daerah Kabupaten/Kota, bukan sebagai

kapala wilayah. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(Nurcholis, 2005:133).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

pada pasal 126 ayat (1) disebutkan : Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam



pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau

Walikota untuk menangani sebagian urusan otomi daerah.

Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat dapat

menggunakan dua pola yaitu :

1. Seragam untuk semua Kecamatan,

2. Seragam untuk kewenangan tertentu yang bersifat umum ditambah

dengan kewenangan spesifik (khusus) yang sesuai dengan karakteristik

wilayah dan penduduknya. (wasistiono, 2003 : 86).

Melalui pendelegasian kewenangan yang bervariasi sesuai dengan kondisi

Objektif Kecamatan, dapat disusun langkah-langkah strategi lanjutan sebagai

berikut :

1. Menyusun organisasi kecamatan.

2. Menyusun perkuiraan kebutuhan personil dilihat dari jumlah dan

kualitas.

3. Memperkirakan kebutuhan anggaran untuk setiap kecamatan.

4. Memperkirakan kebutuhan sarana dan prasarana mendukung minimal.

5. Apabila diperlukan dapat dilakukan penataan ulang batas wilayah

kecamatan dengan menggunakan pendekatan wilayah administratif

pemerintah seperti yang selama ini digunakan. (Wasisistiono, 2003:86).

Pemerintah Kecamatan merupakan organisasi formal yang mana

perangkat-perangkat Kecamatan berasal dari Pegawai Negeri yang memberikan

pelayanan kepada masyarakat (service fungsion) atau yang lebih dikenal dengan

birokrasi.

Organisasi menurut Rosenweg dalam Sufian (1995:126), yaitu :



1. Sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok.

2. Integritas atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang bekerja

sama.

3. Orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

Menurut William G. Scott dalam Kartono (1990:2), organisasi formal

merupakan sistem kegiatan-kegiatan terkoordinasi dari pada sekelompok orang-

orang yang bekerja secara bersama-sama, menuju kearah tujuan bersam di bawah

kewenangan dan kepimpinan.

Sedangkan birokrasi menurut Max Weber dalam Widjaja (2002:80) adalah

pengorganisasian yang tertib, tertata dan teratur dalam hubungan kerja yang

berjenjang serta mempunyai prosedur yang tersusun jelas dalam suatu organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan di Kecamatan maka diperlukan

seorang Camat yang memiliki jiwa kepemimpinan sehingga mampu membawa

organisasi kearah pencapaian tujuan. Selain itu juga diperlukan Ilmu Manajemen

agar Camat mampu memenej atau mengatur bawahannya agar dapat membantu

Camat dalam menjalankan pemerintah Kecamatan tersebut.

1.4. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang permasalahaan diatas, serta dihubungkan dengan

teori-teori yang relevan, maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut :

“Diduga pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Batang Peranap

Kabupaten Indragiri Hulu belum terlaksana dengan baik”

1.5. Variabel Penelitian



Adapun variabel dalam penelitian ini adalah mengacu pada KEPMENPAN

No.63 tahun 2003 yang menyebutkan sepuluh dimensi pengukuran dan juga

memuat metode penilaian kerja pegawai yang baik, antara lain :

1. Kesederhanaan

2. Kejelasan

3. kepastian waktu

4. Akurasi

5. Keterbukaan

6. Keamanan

7. Tanggung jawab

8. Kelengkapan sarana dan prasarana

9. Kemudahan akses

10. Kedisiplinan.


