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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1. Pelayanan

Pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat

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

interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan

oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksutkan untuk memecahkan

permasalah konsumen atau pelanggan. (Tjokroamidjojo, 1998 : 23).

Menurut (Budiman, 1998 : 60) mengatakan pelayanan adalah suatu

proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan

kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan

keberhasilan.

Pengertian Pelayanan menurut Tjokroamidjojo (2000:31) adalah

memberikan, menyediakan atau mengusahakan barang ataupun jasa yang

diperlukan seseorang atau sekelompok orang sehingga mereka akan puas.

Sementara itu pelayanan memiliki makna pengabdian yang

mengutarakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun yang

dimanifestasikan antara lain dalam perilaku melayani, bukan dilayani,

mendorong bukan menghambat, mempermudah bukan mempersulit, sederhana

bukan berbelit-belit, terbuka untuk semua orang, bukan hanya untuk segelintir

orang (Budiman. 1998:15).

Pelayanan dan pengabdian merupakan kata kunci yang akan selalu

memberi motivasi dan kesadaran dalam memberikan pelayanan kepada
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masyarakat yang mendahulukan kewajiban dari pada hak, pengabdian dan

pelayanan melahirkan kesediaan rela berkorban untuk Negara dan masyarakat.

Hal ini perlu dipegang teguh dalam melaksanakan tugasnya serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara materil dan spirituil yang

kemudian memperlancar urusan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Syafruddin (1999:43) pelayanan  yang memuaskan

mengandung empat unsur yaitu :

1. Pelayanan kemudahan dalam pengurusan kepentingan atau mendapatkan

perlakuan yang sama dalam pengurusan suatu kepentingan.

2. Pelayanan mendapatkan pelayanan yang wajar

3. Pelayanan yang merata dan sama dalam pelayanan terhadap kepentingan

yang sama

4. Pelayanan yang diberikan tanpa memandang status atau kedudukan

seseorang.

Kelambanan pelayanan umum tidak hanya disebabkan oleh kurang

baiknya cara pelayanan ditingkat bawah. Ternyata masih banyak faktor yang

mempengaruhi begitu buruknya tata kerja dan birokrasi, seperti diinstansi

pemerintah terlihat banyak pegawai yang datang ke kantor hanya untuk

mengisi absensi, mengikuti apel pagi, apel siang, sementara pekerjaan-

pekerjaan yang harus diselesaikan tepat waktu.

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan karena itu

merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara langsung dan

berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Proses

pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lainnya yang dinamakan
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pelayanan umum, pelayanan umum adalah kegiatan yang di lakukan oleh

seseorang/sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui system,

prosedur dan metode tertentu untuk mencapai tujuan.

Agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimanan

mestinya maka perlu adanya faktor-faktor pendukung pelayanan yang

memadai. Ada beberapa faktor pendukung pelayanan yang penting menurut

Nugroho (2009 : 76) yaitu :

1. Faktor kesadaran petugas yang berkecimpung dalam pelayanan,

kesadaran disini berfungsi sebagai acuan dasar yang melandasi pada

perbuatan atau tindakan yang berikutnya, kesadaran kerja itu bukan saja

kesadaran dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab yang

menyangkut penyelesaian dan pemberian hasil laporan kerja yang tepat

dalam usaha meningkatkan hasil kerja juga untuk turut serta dalam usaha

pemeliharaan sarana dan prasarana.

2. Faktor aturan kerja yang menjadi landasan kerja pelayanan yaitu

merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan

orang. Faktor ini menyangkut segala ketentuan baik yang ditulis maupun

yang tidak ditulis yang berlaku dalam organisasi yang meliputi mengenai

waktu karja, cara kerja, kedisiplinan dalam pelaksanaan pekerjaan,

pemberian sanksi terhadap pelanggaran kerja serta ketentuan-ketentuan

lain yang telah di tetapkan.

3. Faktor organisasi yang meliputi pengaturan struktur organisasi yang

menggambarkan hirarki tanggung jawab, pemberian kerja yang

berdasarkan keahlian dan fungsinya. Masing-masing bagian sesuai
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dengan tugas yang telah di tetapkan serta usaha pengembangan

organisasi.

4. Faktor pendapatan yang meliputi gaji yang dapat mengairahkan

semangat kerja yang tinggi.

5. Faktor kemampuan dan keterampilan karena dapat ditingkatkan dengan

pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk kerja, serta mengadakan

pendidikan dan latihan khusus pegawai.

6. Faktor sarana pelayanan yang meliputi peralatan, perlengkapan dan juga

tersedianya fasilitas pelayanan yang meliputi gedung dengan segala

pendukungnya.

Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak

terikat pada satu produk secara fisik.  (Sinambela 2006:4)

Pelayan yang baik terangkum dalam suatu produk pelayanan yang

dikenal dengan nama service excellence meliputi :

1. Keamanan adalah kemampuan penyedia pelayanan dalam menciptakan

rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan pelayanan.

2. Kenyamanan adalah kemampuan penyedia layanan dalam menciptakan

rasa nyaman kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan sehingga

masyarakat merasa nyaman selama pelayanan dilakukan.
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3. Keramahan adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia

layanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa senang ketika

dilayani.

4. Ketepatan adalah kemampuan penyedia layanan untuk selalu  memberi

ketepatan informasi, waktu, biaya dan petugas pelayanan yang jelas

kepada masyarakat (Tjiptono, 2001:64-65).

2.1.2. Kualitas Pelayanan

A. Pengertian kualitas pelayanan

Kualitas sebagaimana yang diinterpretasikan ISO 9000 merupakan

perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana

keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang

menentukan dan menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik itu

memenuhi kebutuhannya (Lupiyoadi, 2006:175). Sedangkan menurut Wyckof

dalam Tjiptono (2004:59) kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi

keinginan pelanggan.

B. Dimensi kualitas pelayanan

Ada delapan dimensi kualitas yang dikembangkan Garvin (Tjiptono,

1996:68-69) dan dapat digunakan sebagai kerangka perencanaan strategis dan

analisis. Dimensi-dimensi tersebut adalah :

a. Kinerja (performance) yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti.

b. Ciri atau keistimewaan tambahan (features) yaitu karakteristik sekunder

atau pelengkap.
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c. Kehandalan (reliability) yaitu kemungkinan kecil mengalami kerusakan

atau gagal aplikasi.

d. Kesesuaian dengan spesifikasi (corformance to specification) yaitu sejauh

mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standart-standart yang

ditetapkan sebelumnya.

e. Daya tahan (durability) yaitu berkaitan dengan berapa lama suatu produk

dapat terus digunakan.

f. Service ability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah

direparasi serta penanganan keluhan yang memuaskan.

g. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera.

h. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi

prodak serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya.

Ada lima dimensi pokok kualitas jasa pelayanan Parasuraman dalam

Lupiyoadi (2006:182) yaitu:

1. Berwujud (tangible), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahan yang dapat diandalkan

kedaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang

diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik (contoh:

gedung, gudang, dan lain-lain), perlengkapan dan peralatan yang

digunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.

2. Kehandalan (reliability), yakni kemampuan perusahaan untuk memberikan

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan
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waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan,

sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.

3. Ketanggapan (responsivevees), yaitu suatu kebijakan untuk memmbantu

dan memberikan pelayanan yang cedpat (responsif) dan tepat kepada

pelanggan, dengan penyampaian inforasi yang jelas. Membiarkan

konsumen menuggu persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan.

4. Jaminan (assurance), yaitu pengetahuan, kemampuan, dan kesopanan para

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan

kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.

5. Empati (Empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan

berupaya memahami keinginan knsumen. Dimana suatu perusahaan

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan,

memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memmiliki waktu

pengoperasian yang nyaman dari pelanggan.

Kualitas total suatu jasa terdiri atas tiga komponen utama menurut

Gronroos dalam Tjiptono (2004:60) yaitu:

1. Technical quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output

(keluaran) jasa yang diterima pelanggan. Pelayanan yang berhubungan

dengan outcome pelayanan yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan

peralatan yang digunakannya (teknologi), memberikan pelayanan sesuai

yang dijanjikan secara akurat, terpercaya, dan memuaskan. Menurut

Parasuraman's technical quality dapat diperinci lagi menjadi:
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a. Search quality, yaitu kualitas yang dapat dievaluasi pelanggan

sebelum membeli, misalnya harga.

b. Experience quality, yaitu kualitas yang hanya bisa dievaluasi

pelanggan setelah membeli atau mengkonsumsi jasa. Contohnya

ketepatan waktu, kecepatan pelayanan, dan kerapian hasil.

c. Credence quality, yaitu kualitas yang sukar dievaluasi pelanggan

meskipun telah mengkonsumsi suatu jasa. Misalnya kualitas operasi

jantung.

2. Funcional Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara

penyampaian suatu jasa. Merupakan sesuatu yang lebih banyak

berhubungan dengan proses penyampaian atau bagaimana pelayanan

diberikan kepada pelanggan. Yaitu meliputi penyampain informasi yang

jelas, kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik,

perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pengguna.

3. Corporate Image, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dari

produsen yang menyediakan jasa. Yaitu meliputi sopan santun dan sifat

dapat dipercaya yang dimiliki oleh karyawan atau tenaga medis, bebas dari

bahaya atau resiko atau keragu-raguan serta penampilan pegawainya.

Di dalam keputusan Menpan No.63 Tahun 2003 tentang pedoman

umum pelayanan publik di jelaskan pelayanan publik adalah segala pelayanan

yang dilaksanakan oleh pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik sebagai

upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksaan

ketentuanperaturan perundang-undangan.
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Dilihat dari proses penyelenggaraan pelayanan publik perlu

memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar dan pola penyelenggaraan,

biaya, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggraan, dan

evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

a. Prinsip Pelayanan Publik.

1. Kesederhaan.

2. Kepastian waktu.

3. Kejelasan

4. Akurasi.

5. Keamanan

6. Tanggung jawab.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana.

8. Kemudahan akses.

9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan.

10. Kenyamanan.

b. Standar Pelayanan Publik

1. Prosedur pelayanan.

2. Waktu penyelesaian.

3. Biaya pelayanan.

4. Produk pelayanan.

5. Sarana dan prasarana.

6. Kompetensi pemberi pelayanan.

c. Pola penyelenggaraan Pelayanan Publik.

1. Fungsional.
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2. Terpusat.

3. Terpadu.

4. Gugus tugas

d. Biaya Pelayanan Publik.

1. Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat.

2. Nilai/harga yang berlaku atas barang dan atau jasa.

3. Rincian biaya harus jelas.

4. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan memperhatikan prosedur

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Tingkat kepuasan masyarakat.

Ukuran keberhasilan masyarakat penyelenggaraan pelayanan ditentukan

oleh tingkat kepuasaan penerima pelayanan. Kepuasan penerima

pelayanan di capai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan

sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

f. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan

langsung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat

pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3. Pengawasan masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh

masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang

penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan

publik.
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g. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemimpin penyelenggaraan pelayanan publik  wajib secara berkala

mengadakan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan di lingkungan

instansinya masing-masingkegiatan evaluasi ini dilakukan secara

berkelanjutan dan hasilnya secara berkala dilaporkan kepada pimpinan

tertinggi pelayanan publik.

2.1.3. Aparatur Pemerintah

Aparatur pemerintah adalah kumpulan manusia yang mengabdi pada

kepentingan Negara dan pemerintah yang berkedudukan sebagai pegawai

negeri sipil. Sedangkan pemerintah secara etimologi berarti badan atau orange

elit yang melakukan pekerjaan yang mengurus suatu Negara. Kemudian

pemerintah dapat juga diartikan cara perbuatan urusan dari badan yang

berkuasa yang memiliki legitimasi (Tayibnapsis, 1993).

Ada empat unsure yang terkandung dalam pemerintahan, yaitu:

1. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang

diperintah (masyarakat).

2. Pihak pemerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur

dan mengurus rakyatnya.

3. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemeritah

yang sah.

4. Antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah terdapat

hubungan timbale balik baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Menurut Kencana (2003: 124) Dalam pengelolaan pemerintah secara

baik dan benar, pemerintah hendaknya jangan hanya sebagai penjaga malam
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yang memerintah ketertiban, tetapi jangan lupa pada ketentraman dan

kesejahteraan masyarakat. Jadi, janganlah mampu berkuasa tetapi juga mampu

untuk melayani. Oleh karena itu, dikatakan pemerintah yang baik dan benar

atau dengan kata lain good geverment dan cluate government.

Aparatur pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan

kemampuannya dalam menyelenggarakan pembangunan serta melaksanakan

tugas pelayanan pemerintah dengan cara-cara yang dapat meningkatkan hasil

guna dan daya guna. Kegiatan pendayagunaan aparatur pemerintah merupakan

kelanjutan dan sekaligus peningkatan kegiatan dan hasil dari tahun-tahun

sebelumnya.

Disisi lain, dilingkungan aparatur pemerintah sangat diharapkan dapat

diciptakan dan dikembangkan system nilai berupa disiplin nasional agar

menjadi kebiasaan hidup di dalam dan di luar pelaksanaan tugas dan tanggung

jawabnya sebagai unsure aparatur pemerintah maupun sebagai anggota

masyarakat. Di dalam penggarisan GBHN disiplin nasional diartikan suatu

sikap mental bangsa yang tercemin dalam pembuatan atau tingkah laku berupa

kepatuhan dan ketaatan, baik secara sadar melalui pembinaan terhadap norma-

norma kehidupan yang berlaku dengan keyakinan bahwa dengan norma-norma

tersebut tujuan nasional dapat dicapai. Dengan kata lain esensi disiplin nasional

adalah kepatuhan dan ketaatan terhadap aspirasi dan cita-cita nasional,

ideology Negara dan UUD1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya

yang merupakan juga tanggung jawab sosial.

Didalam kepatuhan dan ketaatan itu secara kongkret berarti adanya

kesediaan untuk mematuhi, menghormati dan adanya kemampuan



26

melaksanakan suatu system nilai yang mengharuskan seseorang tunduk pada

putusan, perintah atau peraturan yang berlaku dimasyarakat khususnya

dilingkungan kerja masing-masing. Dengan kata lain bahwa disiplin nasional

tidak mungkin terwujud tanpa disiplin pribadi berupa kebiasaan yang melekat

pada diri seseorang, tidak terkecuali bagi aparatur pemerintah secara

perseorangan.

Aparatur pemerintah juga dapat diartikan sebagai public service yang

memberikan pelayanan (melayani) keperluan atau masyarakat yang memiliki

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang

telah ditetapkan (Rasyid, 1998).

2.1.4. Kecamatan

Penyelengaraan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas

desentralisasi dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pemerintah daerah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara, yang

didalam hukum administrasi negara di kenal dengan asas-asas umum

pemerintah yang layak.

Dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan terutama dalam

penyelenggaraan otonomi, daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu.

Hak-hak daerah tersebut antara lain adalah :

1. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya

2. Memilih pemimpin daerah

3. Mengelola aparatur daerah

4. Mengelola kekayaan daerah
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5. Memungut pajak dan retribusi daerah

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

daya lainnya yang berada di daerah

7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah

8. Mendapatkan hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di samping hak-hak tesebut, daerah juga di bebani oleh beberapa

kewajiban yaitu :

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan

nasional, serta keutuhan Negara Republik Indonesia.

2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi

4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan

5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

6. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak

7. Mengembangkan sistem jaminan sosial

8. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah

10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah

11. Melestarikan lingkungan hidup

12. Mengelola administrasi kependudukan

13. Melestarikan nilai sosial budaya

14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai

dengan kewenangannya

15. Kewajiban yang lain yang diatur dalam perundang-undangan.
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Kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyelenggarakan birokrasi

pemerintah yang berada setingkat lebih tinggi dari desa atau kelurahan.

Dalam penyelenggaran birokrasi pemerintahan kecamatan membutuhkan

tenaga kerja atau pegawai yang berkualitas dan terampil, karena efektif

tidaknya sebaliknya camat sebagai  pimpinan organisasi dituntut untuk mampu

melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya.

Berdasarkan Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah mengenai perangkat daerah di jelaskan sebagai berikut :

a. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin

oleh kepala kecamatan, dan pembentukan kecamatan ini ditetapkan oleh

peraturan daerah

b. Kepala kecamatan disebut Camat

c. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan

d. Camat menerima pelimpahan sebagai kewenangan pemerintah dari

Bupati/Walikota dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Sedangkan tugas Camat menurut undang-undang nomor 23 tahun

2004 pasal 126 yaitu :

a) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentuan dan ketertiban

umum

b) Mengkoordinasikan kegiatan memberdayakan masyarakat

c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan pelayanan daerah

d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
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e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan

f) Membina penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan

g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Sementara itu, PP No. 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi

perangkat daerah kecamatan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang

mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh camat yang di bawahi

dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten /Kota

2. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah

kabupaten/kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai

dengan pedoman yang di tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

3. Pembentukan kecamatan ditetapkan oleh dengan peraturan daerah

4. Pedoman mengenai mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri

setelah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab dibidang

pendayagunaan aparatur negara.

Selanjutnya dari adanya organisasi kecamatan ini maka diharapkan

pelaksanaan tugas yang telah dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dapat berjalan

dengan efisien, sehingga efesiensi kerja dalam pelayanana terhadap masyarakat

menjadi baik pula.

Dalam menjalankan tugasnya camat di bantu oleh perangkat kecamatan

dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan perangkat kecamatan

bertanggung jawab kepada Camat. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas
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ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada

peraturan pemerintah.

2.1.5. Prosedur

Prosedur merupakan penetapan cara penanganan suatu aktivitas dimasa

yang akan datang. Prosedur lebih mengarahkan kepada tindakan, bukannya

mengarahkan cara berpikir. Prosedur menjelaskan secara detail bagaimana

suatu aktivitas harus dilakukan. Biasanyan prosedur menjelaskan secara

kronologis. Prosedur dapat ditemukan disemua lapisan tingkat manajemen, dan

juga di departemen atau bagian-bagian dalam suatu organisasi dan juga instansi

pemerintah. Prosedur yang bersifat umum berlaku untuk organisasi secara

keseluruhan, selanjutnya dapat diturunkan kepada prosedur yang lebih khusus

yang berlaku untuk bagian yang lebih kecil, misalnya untuk divisi atau

departemen.

Adapun prosedur yang harus dilalui dalam pembuatan Kartu Tanda

Penduduk sebagai berikut :

a. mengisi formulir dari RT.

b. Meminta tanda tangan ketua RT/RW untuk persetujuan

c. Meminta RT untuk melakukan proses selanjutnya atau melakukan sendiri

d. Formulir yang sudah di tanda tangani oleh RT/RW, di bawa ke desa untuk

dapat surat keterangan

e. Formulir dan surat keterangan desa di bawa ke kecamatan untuk diproses

oleh pihak kecamatan

f. Selanjutnya menunggu KTP di buat pihak kecamatan
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Berdasarkan Peraturan Mendagri No.28 Tahun 2005, yang telah di atur

tentang pedoman penyelenggaraan penduduk dan pencatatan Sipil didaerah.

Setiap Kartu Tanda Penduduk (KTP), mempunyai sistem dan prosedur serta

persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi untuk pembuatan Kartu Tanda

Penduduk sebagai berikut:

a. Surat pengantar dari RT/RW yang menerangkan bahwa yang bersangkutan

benar-benar penduduk di lingkungannya

b. Fhoto copy kartu keluarga (KK)

c. Fhoto copy akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berumur 17

tahun tentang suddah kawin/pernah kawin

d. Fhoto copy surat kenal lahir/akta kelahiran

e. Pas fhoto ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar

Fhoto copy dokumen imigrasi (paspor,izin tinggal tetap) bagi orang

asing yang tinggal tetap.

2.2. Konsep Operasional.

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dalam penelitian ini, maka

diperlukan batasan-batasan yang jelas terhadap variabel penelitian ini. adapun

variabel dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan aparatur pemerintah

yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu :

a. Prinsip Pelayanan Publik.

1. Kepastian waktu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dapat

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

2. Akurasi yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat

dan sah.
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3. Tanggung jawab yaitu pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik

ayau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan

pelayanan publik.

4. Sarana dan Prasarana dalah hasil budi daya manusia yang dapat

digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan

Negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.

b. Standar Pelayanan Publik

1. Prosedur pelayanan merupakan yang dibakukan, bagi pemberi dan

penerima pelayanan termasuk pengaduan.

2. Biaya pelayanan yaitu biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang

ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

c. Tingkat kepuasan masyarakat.

Ukuran keberhasilan masyarakat penyelenggaraan pelayanan ditentukan

oleh tingkat kepuasaan penerima pelayanan. Kepuasan penerima

pelayanan di capai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan

sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

d. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan

langsung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat

atau pejabat yang tugas pokoknya khusus membantu pimpinan untuk

melaksanakan tugasnya masing-masing, pengawasan fungsional

biasanya bersifat internal.
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3. Pengawasan masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh

masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang

penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan

publik.
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a. Indikator Penelitian

Indikator penelitian dalam tulisan ini adalah merujuk pada Keputusan Menpan No 63/2003 tentang pedoman umum pelayanan

publik, dan dijelaskan dengan diagram alur dibawah ini

Indikator Sub Indikator

Kualitas Pelayanan
(Kepmenpan No

63/2003)

Prinsip Pelayanan Publik

Standar Pelayanan Publik

Tingkat Kepuasan Masayarakat

Pengawasan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

1. Kepastian Waktu
2. Akurasi
3. Tanggung Jawab
4. Sarana dan prasarana
a. Prosedur Pelayanan
b. Biaya Pelayanan

a. Kecepatan Pelayanan
b. Kesopanan dan Keramahan

Petugas
c. Kenyamanan Lingkungan1. Pengawasan Melekat
2. Pengawasan Fungsional
3. Pengawasan Masyarakat
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2.4  Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui kualitas pelayanan kantor camat Karimun Kabupaten

Karimun, maka penulis melakukan pengukuran dengan menggunakan skala

interval. Skala interval adalah skala yang digunakan untuk mengukur

fenomena/gejala sosial. Skala interval tidak memungkinkan untuk

mengklarifikasikan, mengurutkan peringkat, tetapi juga bisa membandingkan

perbedaan di antara nilai.

Baik : Apabila ke 4 indikator pelayanan  bidang pemerintahan

kelurahan yang ditetapkan berada pada kategori baik

Cukup baik :Apabila 2 – 3 dari indikator pelayanan bidang

pemerintahan kelurahan yang ditetapkan berada pada

kategori baik

Kurang baik : Apabila 1 atau tidak ada satu pun dari  indikator

pelayanan bidang pemerintahan kelurahan yang

ditetapkan berada pada kategori baik

Adapun ukuran yang diberikan kepada masing-masing indikator adalah

sebagai berikut :

1. Prinsip pelayanan publik merupakan pelayanan yang dilaksanakan

dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dinyatakan :

Baik : Apabila prosedur pelayanan  bidang pemerintahan

kelurahan mencakup 3 kriteria yang telah ditetapkan

Cukup baik : Apabila prosedur pelayanan bidang pemerintahan

kelurahan mencakup 2 dari 3 kriteria yang telah

ditetapkan
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Kurang baik : Apabila prosedur pelayanan bidang pemerintahan

kelurahan mencakup 1 dari 3 kriteria yang telah

ditetapkan

2. Standar pelayana publik, merupakan ukuran yang dibakukan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan

penerima pelayanan, dinyatakan :

Baik : Apabila prosedur pelayanan  bidang pemerintahan

kelurahan mencakup 3 kriteria yang telah ditetapkan

Cukup baik : Apabila prosedur pelayanan bidang pemerintahan

kelurahan mencakup 2 dari 3 kriteria yang telah

ditetapkan

Kurang baik : Apabila prosedur pelayanan bidang pemerintahan

kelurahan mencakup 1 dari 3 kriteria yang telah

ditetapkan

3. Tingkat kepuasan masyarakat, merupakan ukuran keberhasilan

pelayanan di tentukan oleh tingakt kepuasan penerima pelayanan,

dinyatakan :

Baik : Apabila prosedur pelayanan  bidang pemerintahan

kelurahan mencakup 3 kriteria yang telah ditetapkan
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Cukup baik : Apabila prosedur pelayanan bidang pemerintahan

kelurahan mencakup 2 dari 3 kriteria yang telah

ditetapkan

Kurang baik : Apabila prosedur pelayanan bidang pemerintahan

kelurahan mencakup 1 dari 3 kriteria yang telah

ditetapkan

4. Pengawasan penyelenggaaran pelayanan publik merupakan

pengawasan yang dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan

dengan melihat penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan

pelayanan publik, dinyatakan :

Baik : Apabila prosedur pelayanan  bidang pemerintahan

kelurahan mencakup 3 kriteria yang telah ditetapkan

Cukup baik : Apabila prosedur pelayanan bidang pemerintahan

kelurahan mencakup 2 dari 3 kriteria yang telah

ditetapkan

Kurang baik : Apabila prosedur pelayanan bidang pemerintahan

kelurahan mencakup 1 dari 3 kriteria yang telah

ditetapkan


