
BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Defenisi Pelayanan

Menurut Kotler (2002:83) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Menurut Kasmir (2005:11), bahwa: Pelayanan adalah “Aktivitas atau

manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak, yang tidak berwujud dan tidak

menghasilkan kepemilikan apapun”.

Menurut Sutopo dan Adi Suryanto (2003:8), bahwa pelayanan pada

dasarnya adalah “Kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan

kepada konsumen (customer atau yang dilayani) yang bersifat tidak berwujud dan

tidak dapat dimiliki”.

Menurut Ahmad (33:2003), pelayanan adalah “aktifitas yang dilakukan

untuk memberikanjasa-jasa dan kemudahan-kemudahan kepada publik”.

2.2 Pelayanan Publik

Menurut L.P.Sinambela (2010:5), bahwa: Pelayanan publik adalah “

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.”

Kata publik berasal dari public dalam bahasa inggris, berarti masyarakat
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secara keseluruhan. Public dalam public policy yang menjadi dasar bagi

pelayanan public, adalah hal yang menyangkut kepentingan masyarakat

umum.(Taliziduhu Ndraha:2003:44)

Menurut A.S.Moenir (2006:6), bahwa: Kepentingan umum adalah

“Himpunan dari kepentingan pribadi yang telah disublimasikan, dan tidak

bertentangan dengan norma masyarakat serta aturan yang berlaku.”

Menurut Wasistiono (2003:43), bahwa: “pelayanan umum merupakan

pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun

pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi

kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat”.

Menurut L.P.Sinambela (2006:5), bahwa: Pelayanan publik adalah

“Pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara,

Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Kepmen PAN No 7 Tahun 2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang – undangan.

Kepmen PAN No 25 Tahun 2004 tentang pelayanan publik adalah Segala

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan .Penyelenggara pelayanan

publik adalah Instansi pemerintah. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah
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Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN atau

Universitas. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada

instansi pemerintah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN, yang secara langsung

maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah Suatu pemenuhan keinginan

dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh

publik (masyarakat) tujuannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam era globalisasi yang berkembang pada saat ini, ditandai dengan ketatnya

persaingan disegala bidang kehidupan, baik kehidupan berbangsa maupun

bermasyarakat. Oleh karena itu kualitas pelayanan merupakan salah satu jawaban

dalam menghadapi era globalisasi.

Selama ini, masyarakat mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh

aparatur pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang dan tidak berkualitas.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan yang diajukan kepada oknum

aparatur pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat.

Salah satu keluhan dari masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan

publik yaitu adanya praktek percaloan yang membuat semakin rusaknya sendi-

sendi pelayanan pada suatu instansi serta dinilai buruk oleh masyarakat. Realita

demikian ini perlu kepedulian dari kalangan aparatur, dengan tujuan terciptanya

pelayanan prima. Keprimaan dalam memberikan pelayanan pada saatnya akan

mendapatkan pengakuan atas kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat

(pelanggan).

Menurut A.S. Moenir (2002:53), membagi pelayanan dalam 3 bentuk
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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 jugs dari segi perannya.

c. Pelayanan dengan perbuatan

Pada umunya layanan dalam bentuk perbuatan 70-80 % dilakukan oleh

petugas-petugas tingkat menengah dan bawah.

Menurut Atep A. Basta (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:
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1) Pemberianjasa—jasa

2) Layanan yang berkaitan dengan penyediaan dan distribusi barang-barang

jasa, dan

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 terpenuhinya kepuasan

masyarakat maka pelayanan yang diberikan sudah berjalan dengan baik.

`Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (Dalam buku

Sutopo:2003:9) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat, Di daerah dan di lingkungan Badan

Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka

upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Menurut A.S. Moenir (2010:184) pada umumnya ketidakpuasan orang-

orang terhadap pelaksanaan pelayanan tertuju pada:

a. Ada dugaan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan (pemutarbalikan

urutan, pengurangan hak).

b. Adanya sikap dan tingkah-laku dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan yang

dirasa tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berfalsafah

Pancasila dengan jabarannya dalam P-4.

c. Kurang adanya disiplin pada petugas terhadap jadwal atau waktu yang
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telah di tentukan.

d. Penyelesaian masalah yang berlarut-larut, tidak ada kepastian kapan akan

selesai.

e. Ada kelalaian dalam penggunaan bahan, pengerjaan barang, tidak sesuai

dengan permintaan atau standar.

f. Produk yang dihasilkan kurang/tidak memenuhi standar, atau yang telah

disepakati bersama.

g. Aturan itu sendiri dianggap menyulitkan, memberatkan atau dirasa

mengurangi/mengabaikan hak mereka.

h. Tidak ada tanggap yang layak terhadap keluhan yang telah disampaikan.

Menurut AS Moenir (2006:41) bahwa : “pelayanan administrasi yang baik

itu, dapat dilihat dari :

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan.

2. Mendapat pelayanan yang wajar.

3. Mendapat pelayanan tanpa pilih kasih.

4. Mendapat perlakuan yang jujur dan terus terang.

Menurut L.P.Sinambela (2010:6) ada 6 (enam) penentuan kualitas

pelayanan prima yaitu:

1) Transparansi yaitu

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua

pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai erta mudah

dimengerti.

2) Akuntabilitas yaitu
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Pelayanan yang dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang–undangan.

3) Kondisional yaitu :

Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan

efektivitas.

4) Partisipatif yaitu

Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,

kebutuhan, dan harapan masyarakat.

5) Kesamaan hak yaitu :

Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun

khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain – lain.

6) Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu :

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan

penerima pelayanan publik.

Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai

berikut (Kasmir, 2006:34):

1. Tersedianya karyawan yang baik.

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.

3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga

akhir.

4. Mampu melayani secara cepat dan tepat.



16

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).

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan

Publik yaitu :

1) Penyelenggaraan Pelayanan Publik
a) Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan
mudah dilaksanakan.

b) Kejelasan
a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam
pelaksanaan pelayanan publik.

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
c) Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu
yang telah ditentukan.

d) Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

e) Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum.

f) Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

g) Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi
telekomunikasi dan informatika (telematika).

h) Kemudahan Akses
Tempat dan lokasi serta sarana, pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informatika.



17

i) Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah,
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

j) Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu
yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet,
tempat ibadah dan lain-lain.

2) Standar Pelayanan Publik
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi
penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang
dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati
oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
Standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi:
1. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang diberlakukan 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 rinciannya yang ditetapkan dalam
proses pemberian pelayanan.

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.

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku
yang dibutuhkan.

2.3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun

Tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan

Tenaga Listirk Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun

Tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga

Listirk Untuk Kepentingan Umum yaitu:
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- Pasal 1 ayat 1 berbunyi : “Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan

yang selanjutnya disebut PKUK adalah Badan

UsahaMilik Negara yang diserahi tugas oleh

Pemerintah sernata-rnata untuk melaksanakan

usaha penyediaan tenaga listrik untuk

kepentingan umum”.

- Pasal 1 ayat 2 berbunyi : “Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk

Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut

IUKU adalah izin usaha untuk melakukan

usaha penyediaan tenaga listrik untuk

kepentingan umum”.

- Pasal 1 ayat 3 berbunyi : “Badan Usaha adalah setiap badan hukum

yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi

atau Swasta”.

- Pasal 1 ayat 4 berbunyi : “Terintegrasi adalah gabungan kegiatan

usahapenyediaan tenaga listrik mulai dari

pernbangkitan, transrnisi, dan distribusi

sampai penjualan tenaga listrik”.

- Pasal 1 ayat 5 berbunyi : “Daerah usaha adalah daerah usaha

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

urnum”.

- Pasal 1 ayat 6 berbunyi : “Menteri adalah Menteri yang tugas dan
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tanggung jawabnya dibidang

ketenagalistrikan”.

- Pasal 1 ayat 7 berbunyi : “Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal

yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang

ketenagalistrikan”.

1.4 Pandangan Islam tentang Pelayanan Publik

Dalam Al Qur’an dijelaskan bahwa bagi seseorang yang bertanggung

jawab atau yang memimpin satu organisasi untuk kepentingan orang banyak

hendaknya dia berbuat baik dan adil dalam memberikan pelayanan, karena setiap

pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawabannya diakhirat. Hadits Abdullah

bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Setiap kamu adalah

pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”.

Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai

pertanggungjawaban tentang rakyatnya.

Dalam melaksanakan pelayanan kepada orang lain sebaiknya ikhlas tanpa

mengharapkan sesuatu dari yang di layani (masyarakat) dengan arti tanpa adanya

pungutan lebih dari biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan

yang prima. Allah SWT memberikan siksaan yang pedih bagi orang-orang yang

memanipulasi / menutupi hal yang benar karena hal tersebut riba, sebagaimana

firman Nya dalam surat Al-Mutaffifi  ayat 1 – 6 yaitu:

َوْیٌل لِّْلُمطَفِّفِیَن 

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang ,

الَِّذیَن إَِذا اْكتَالُوْا َعلَى النَّاِس یَْستَْوفُوَن 
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2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka
minta dipenuhi,

َزنُوھُْم یُْخِسُروَن َوإَِذا َكالُوھُْم أَو  وَّ

3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka
mengurangi.

أََال یَظُنُّ أُولَئَِك أَنَّھُم 
ْبُعوثُوَن  مَّ

4. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan
dibangkitkan,

ِظیٍم  َع لِیَْوٍم 

5. pada suatu hari yang besar,

یَْوَم یَقُوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعالَِمینَ 

6.(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

Surat ini dimulai dengan perang yang dimaklumatkan Allah terhadap

orang-orang yang curang, "Kecelakan besarlah bagi orang-orang yang curang. "

'Al-wail" berarti kebinasaan, kecelakaan yang besar. Terlepas apakah yang

dimaksud ayat itu sebagai penetapan bahwa ini merupakan keputusan ataukah

doa, maka dalam kedua keadaannya ini substansinya adalah satu, karena doa dari

Allah juga berartiketetapan. Kemudian dua ayat berikutnya menjelaskan makna

"muthaffifiin "itu. Maka, mereka adalah, "Orang-orang yang apabila menerima

takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan, apabila mereka menakar

atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. " Mereka menuntut

dipenuhinya takaran dan timbangan barang-barang yang diperjualbelikan itu bila

mereka membeli. Namun, mereka menguranginya bila menjual untuk orang lain.

Kemudian tiga ayat berikutnya menunjukkan keheranan terhadap sikap orang-
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orang curang itu. Mereka berbuat semaunya saja seakan-akan di sana nanti tidak

ada perhitungan dan pertanggungjawaban terhadap apa saja yang mereka kerjakan

selama hidup di dunia. Juga seakan-akan di sana tidak ada peradilan di hadapan

Tuhan, pada hari yang besar, untuk mendapatkan perhitungan dan balasan di

depanTuhansemestaalam, 'Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa

sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu)

hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?"

(AlMuthaffifiin:4-6). Sungguh mengherankan urusan mereka, hanya karena

persangkaan terhadap hari yang besar itu, yakni hari ketika manusia berdiri sendiri

menghadap Tuhan semesta alam, tanpa pelindung lagi selain-Nya. Juga tanpa

alternatif lain bagi mereka kecuali harus menghadapi keputusan terhadap apa yang

telah mereka lakukan, sedangkan mereka tidak lagi mempunyai pelindung dan

penolong. Semata-mata persangkaan bahwa mereka akan dibangkitkan untuk

menghadapi hari yang besar itu, sudah cukup untuk menahan mereka dari

melakukan kecurangan dan memakan (mengambil) harta orang lain dengan cara

yang batil. Juga untuk menghalangi mereka dari melayani sang penguasa untuk

menganiaya orang lain dan mengurangi haknya dalam bermuamalah.

Akan tetapi, mereka tetap saja melakukan kecurangan, seakan-akan

mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan. Ini adalah suatu hal

yang mengherankan, persoalan yang aneh!

2.5 Konsep Operasional

Menurut Singarimbun dan Effendi (2009) pengertian konsep adalah
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“Generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk

menggambarkan barbagai fenomena yang sama”. Konsep merupakan suatu

kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan.

Dalammerumuskan kita harus dapat menjelaskannya sesuai dengan maksud kita

memakainya.

Konsep mempunyai tujuan sebagai kerangka berfikir agar tidak terjadi

tumpangtindih dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing

konsep guna menghindari salah pengertian.

Dalam penelitian ini konsep terdiri dari

1. Analisis yaitu Menganalisa suatu objek yang akan diteliti.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah Suatu pemenuhan keinginan dan kebutuhan

masyarakat oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh publik

(masyarakat) tujuannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam era globalisasi yang berkembang pada saat ini, ditandai dengan

ketatnya persaingan disegala bidang kehidupan, baik kehidupan berbangsa

maupun bermasyarakat. Oleh karena itu kualitas pelayanan merupakan

salah satu jawaban dalam menghadapi era globalisasi.

3. Pelayanan Publik didalam Keputusan Menteri Pendayahgunaan Aparatur

Negara Nomor : 63KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di PT. PLN (Persero) Wilayah Riau

&Kepri Area Pekanbaru Rayon Bangkinang Kabupaten Kampar yaitu

Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanankan oleh penyelenggaraan

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat

Bangkinang maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
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undangan.

Menurut Singarimbun (1995:46) defenisi operasional adalah unsur

penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel.

Defenisi operasioanl berisi tentang indikator-indikator yang digunakan untuk

mengukur variabel.

Adapun indikator dalam penelitian ini adalah:

1. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang diberlakukan bagi pemberi dan penerima

pelayanan termasuk pengaduan yaitu proses pemberian pelayanan kepada

masyarakat dari pegawai antara, lain :

a. Pelayanan Yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan prosedur

yangtelah ditetapkan.

b. Memberikan pelayanan dengan tulus dan prima kepada masyarakat.

c. Memberikan keterangan yang jelas kepada masyarakat.

2. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan

sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan antara lain :

a. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tepat waktu dan

maksimal.

b. Tidak ada keluhan dari masyarakat yang terlalu lama dalam

memberikan pelayanan oleh pegawai.

3. Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan antara lain :

a. Tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dari
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pegawai.

b. Pelayanan yang diterima masyarakat sesuai dengan apa yang

diharapkan dari pegawai kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Riau &

Kepri Area Pekanbaru Rayon Bangkinang Kabupaten Kampar

4. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh

penyelenggara pelayanan publik antara lain :

a. Tersedianya peralatan yang menunjang dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat (komputer, printer dan jaringan online d1l)

b. Sarana tersedia dengan baik (tempat parkir, ruang tunggu, kursi , meja,

peralatan kantor, d1l)

5. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang

dibutuhkan antara lain :

a. Keterampilan dan skill serta latar belakang pendidikan yang sesuai

dengan tugas yang diberikan kepada pegawai.

b. Pegawai memberikan pelayanan dengan Lulus dan prima kepada

masyarakat.
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2.6 Kerangka Pemikiran


