
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik

1. Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat di definisikan sebagai segala bentuk

jasa pelyanan, baik dalam bentuk publik atau jasa publik yang pada dasarnya

menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, di

daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik

Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarkat maupun dalam

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menelusuri arti pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan umum,

yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan umum. Oleh karena itu antara

kepentingan umum dengan pelayanan umum adanya hubungan yang saling

berkaitan. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut pelayanan umum dapat

juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan

kegiatan organisasi.

Menurut Kotler dalam Lukman (2000: 8), pelayanan adalah setiap kegiatan yang

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan kepada orang lain atau pihak lain yang
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dapat memberikan suatu keuntungan dan dapat memberikan manfaat, hasil dari

pelayanan berupa kepuasan yang diberiakan walaupun hasil dari pelayanan yang

diberikan tidak terikat pada suatu benda.

Menurut Dwiyanto (2005:141), pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai

serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat, bahwa pelayanan umum merupakan kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, akan tetapi tidak

disebabkan oleh hal itu saja melainkan pemerintah memang harus memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Menurut Sedarmayati (2004:78) pelayanan publik

yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan standar pelayanan, karena

masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah secara prima atau

pelayanan yang berkualitas. Definisi pelayanan sebagai suatu pendekatan

organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan yang diterima pengguna jasa

sebagai kekuatan penggerak utama dalam pengoperasian bisnis..

Berdasarkan penjelasan di atas, pelayanan yang baik dan memuaskan akan

berdampak positif seperti yang dikutip dari Moenir (2010: 98) antara lain:

1. Masyarakat menghargai kepada korps pegawai

2. Masyarakat patuh terhadap aturan-aturan layanan

3. Masyarakat akan merasa bangga kepada korps pegawai

4. Adanya kegairahan usaha dalam masyarakat

5. Adanya peningkatan dan pengnembangan dalam masyarakat menuju segera

tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila
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2. Dimensi Pelayanan Publik

Setiap pelayanan akan menghasilkan beragam penilaian yang datangnya dari

pihak yang dilayani atau pelanggan. Pelayanan yang baik tentunya akan

memberikan penilaian yang baik pula dari para pelanggan, tetapi apabila

pelayanan yang diberikan tidak memberikan kepuasan, misalnya pelanggan telah

mengeluarkan sejumlah biaya untuk pelayanan tetapi imbalan yang diterimanya

tidak seimbang, maka akan menimbulkan kekecewaan pelanggan dan bisa

memperburuk citra instansi pemberi layanan.

Moenir (2010: 41-42) menjelaskan beberapa factor yang menyebabkan kurang

berkualitasnya pelayanan yang diberikan oleh seorang pemberi pelayan :

a. Tidak adanya kesadaran terhadap tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung

jawabnya. Akibatnya mereka bekerja dan melayani seenaknya padahal orang

menunggu hasil kerjanya sudah gelisah.

b. Sistem, prosedural dan sistem kerja yang tidak memadai sehingga mekanisme

kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

c. Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum selesai, sehingga terjadi

simpang siur penanganan tugas, tumpang tindih (over lopping) atau

tercecernya suatu tugas karena tidak ada yang menangani.

Pendapatan pegawai yang tidak memenuhi kebutuhasan hidup meskipun secara

minimal. Akibatnya pegawai tidak tenang dalam bekerja, berusaha mencari

tambahan pendapatan dalam jam kerja dengan cara antara lain ”menjual jasa

pelayanan”. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang
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dibebankan kepadanya. Akibatnya hasil pekerjaannya tidak memenuhi standar

yang ditetapkan.

Menurut Moenir (2010: 98) prinsip-prinsip pokok sebagai dasar yang menjadi

pedoman  dalam perumusan tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan

publik. Sendi-sendi atau prinsip-prinsip pelayanan dapat dipahami dengan

penjelasan sebagai berikut:

a. Kesederhanaan

Sendi  atau  prinsip  kesederhanaan  mengandung makna  bahwa prosedur atau

tata cara  pelayanan  diselenggarakan  secara  mudah dan dilaksanakan oleh

masyarakat yang meminta pelayanan publik. Prinsip kesederhanaan pada

hakikatnya lebih menekankan pada aspek prosedur kerja penyelenggaraan

pelayanan, termasuk persyaratan maupun pelaksanaan teknis operasional.

Prosedur kerja pelayanan publik adalah  tata  urutan  pelaksanaan  kerja  atau

tindakan yang  dilewati dan atau dijalankan dalam  proses  penyelenggaraan

pelayanan.

Penyusunan kebijakan  atau  pengaturan  mengenai prosedur  pelaksanaan

pelayanan publik,  hendaknya  dirumuskan  atau disusun  dalam  tata  urutan

atau  mekanisme  arus  kerja  yang  sederhana,  artinya  tidak  banyak

melibatkan atau  melewati meja atau pejabat yang tidak  terdapat   kaitan

dengan fungsi utama dalam proses pelayanan. Kesederhanaan prosedur ini

didesain untuk tidak  mengurangi  atau  mengabaikan  unsur legalitas atau
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keabsahan dari hasil pelaksanaan pelayanan publik itu sendiri. Prinsip

kesederhanaan ditujukan untuk :

1) Mengurangi jumlah meja dan atau petugas  dalam  prosedur birokrasi

pelaksanaan pelayanan publik.

2) Penyusunan Laporan Akhir Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

3) Memudahkan  masyarakat  dalam  mengurus,  mendapatkan pelayanan,

antara lain dengan cara mengurangi kesempatan terjadinya kontak

langsung antara petugas dan masyarakat, antara lain dengan melakukan

pelayanan melalui internet.

4) Memperkecil terjadinya pelayanan yang birokratis dan prosedur panjang

ataupun berbelit-belit, sehingga  dengan cara yang didesain secara

sederhana akan memperlancar  dalam  proses  serta menciptakan tata

laksana pelayanan publik yang baik.

Hal   yang   perlu   mendapat   perhatian   dan   relevan   dalam mendukung

ciri dan prinsip kesederhanaan pelayanan publik adalah :

1) Mekanisme kerja atau tata urutan pelayanan, artinya jumlah meja yang

dilewati dalam proses prosedur pelayanan harus  sederhana. Disusun

dalam  rangkaian  prosedur  yang  hanya  mengkaitkan  atau  melewati

simpul,  meja pejabat dan atau petugas   yang mempunyai ikatan   fungsi

dalam proses   pelayanannya. Apabila harus melibatkan   banyak  meja

atau  pejabat  dalam  proses  pelayanan publik, perlu dipertimbangkan

hanya yang benar-benar mempunyai kepentingan  yang  relevan dengan

persyaratan legalitas suatu pelaksanaan pelayanan publik, sehingga bukan
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semata-mata dikaitkan  untuk  kepentingan  unit dan atau satuan  kerja

yang bersangkutan. Jadi jelas, pelayanan publik bukan semata-mata

dikaitkan  untuk kepentingan unit dan satuan kerja yang bersangkutan.

2) Spesifikasi persyaratan pelayanan, artinya dalam menyusun prosedur

pelayanan perlu memperhatikan bagaimana kerumitan mengurus

persyaratan yang diperlukan.  Dalam  mengurus  persyaratan  tidak  terlalu

banyak melibatkan instansi atau unit  kerja  lain, yang berakibat

menambah mata rantai birokrasi.

3) Tertib dalam sistem penataan dan penyimpanan dokumen/arsip, antara lain

dalam  penyelenggaraan pelayanan perlu didukung dengan pengelolaan

dokumen/arsip  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  pemberian Laporan

Akhir  Peningkatan Kualitas  Pelayanan Publik. Pelayanan yang tertata

secara sistematis, rapi, tertib, dan aman. Dengan sistem penyimpanan

dokumen/arsip secara tertib akan dapat    memudahkan    dan mempercepat

dalam penemuan kembali berkas, sehingga menunjang kecepatan dan

kelancaran proses penyelenggaraan pelayanan.

4) Kapasitas loket dan petugas pelayanan yang cukup, artinya dalam

penyelenggaraan  pelayanan  perlu  memperhatikan apakah  jumlah  loket

telah  memadai  dengan  beban/volume  permintaan pelayanan. Dalam

pelaksanaan teknis operasional pelayanan agar diusahakan   pengaturannya

untuk tidak terjadi  antrean  yang  berjubel,  atau  bertumpuknya  berkas

permohonan  pada  satu  meja /petugas/ pejabat. Dalam  hal terjadi  beban
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kerja  tinggi  dan  penumpukan  antrean  kerja, maka dapat dilakukan

langkah-langkah, antara lain:

1) Menambah sarana loket dan petugasnya, mendahulukan tindakan

pelaksanaan pelayanan sesuai  nomor  urutnya, atau  mengelompokkan

pelayanan  menurut domisili  atau wilayah kerja, dan disiapkan sesuai

dengan  volume/beban pelayanan yang ada.

2) Dapat dilakukan desentralisasi  pelaksanaan  pelayanan, artinya

melimpahkan   kewenangan   untuk   melakukan pelayanan  kepada

unit  kerja/pejabat  setingkat  di bawah kewenangan  kerjanya  atau

memecah/membagi beban tugas dalam kelompok-kelompok

tugas/kerja.

Koordinasi  antara  unit  kerja  yang  terkait  dengan  pelayanan publik.

Artinya dalam  penyelenggaraan  pelayanan  perlu  memperhatikan

sejauhmana  dilakukan  koordinasi  dan  kerja sama  dengan unit   kerja

lain   yang   terkait,   maupun   koordinasi   antara komponen   kerja   di

dalam   kantor   yang   bersangkutan, sehingga   menunjang   kelancaran

mengurus   persyaratan maupun proses penyelesaian pelayanan.

b. Kejelasan dan Kepastian

Sendi  atau  prinsip  mi  mengandung  arti  adanya  kejelasan  dan kepastian

mengenai:
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1) Prosedur tatacara pelayanan.

2) Persyaratan  pelayanan,  baik  persyaratan  teknis  maupun persyaratan

administratif.

3) Unit  kerja  dan  atau  pejabat  yang berwenang dan bertanggung jawab  dalam

memberikan pelayanan.

4) Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayaran.

5) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

Prinsip kejelasan dan kepastian dalam ketatalaksanaan pelayanan publik, lebih

menekankan pada aspek-aspek:

1) Proses arus kerja dalam prosedur tatacara penyelenggaraan pelayanan, artinya

perlu diperhatikan  apakah  sudah digambarkan secara jelas dan pasti dalam

bentuk bagan alir, serta informasi mengenai sarana penunjangnya (seperti

nama loket/meja/petugas) harus dibuat pula secara lengkap dan jelas sesuai

fungsinya.

2) Tata  urutan  atau  bagan  alir  penanganan  pelayanan,  serta nama-nama loket

dan petugas masing-masing urusan perlu divisualisasikan, dipasang secara

terbuka dan jelas.

Untuk   mendukung   prinsip   kejelasan   dan   kepastian   dalam prosedur

tatakerja, maka dalam proses pelaksanaan pelayanan perlu dilakukan:

1) Pencatatan  secara  rapi  dan  tertib  setiap  langkah,  tahapan kegiatan

pelayanan.
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2) Harus  didukung dengan kelengkapan perangkat administrasi/pencatatan yang

sesuai   kebutuhan   untuk pelaksanaan pelayanan perangkat administrasi,

ialah meliputi segenap  peralatan,  sarana   tata usaha   yang   digunakan

mendukung  kegiatan  pencatatan  penyelesaian  administrasi. Misalnya :

Formulir pemohonan, tanda bukti  penerimaan  berkas,  buku  agenda

penerimaan  berkas permohonan, Medical   Record pada   Rumah Sakit,

Faktur/kuitansi tanda  bukti  penerimaan  pembayaran,  kartu  kendali  atau

Buku Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan dan lainnya.

3) Tata  cara  pengolahan  biaya, antara  lain  menekankan  bahwa dalam

penyelenggaraan     pelayanan     perlu     dilakukan pengelolaan  dana/biaya

yang  berkaitan  dengan  kegiatan pelayanan  secara  tertib,  jelas  dan

Lengkap  dengan  tanda bukti  maupun  rincian  biaya.  Pengelolaan  biaya

pelayanan perlu dibukukan secara rapi, dan tertib.

4) Demikian  pula  biaya  yang  menyangkut  kewajiban  yang harus    dipenuhi

oleh    masyarakat,   hendaknya    harus dinyatakan   dan   dicatat   secara

jelas,   rinci  dan   pasti jumlahnya.

5) Konsistensi  pelaksanaan  dan  jadwal  penyelesaian;  dalam arti bahwa proses

pelaksanaan pemberian pelayanan harus memberikan  ketegasan  dan

kepastian  sesuai  prosedur  dan jadwal   pelaksanaan   pelayanan   secara

jelas   dan   dapat dilaksanakan  secara  konsisten.  Termasuk  informasi  yang

berkaitan mengenai kegiatan pelayanan yang diberikan harus  konsisten,

sesuai  dengan  fakta dalam kenyataan.
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c. Keamanan

Sendi atau  prinsip ini  mengandung  arti  proses  serta  hasil pelayanan  dapat

memberikan  keamanan,  kenyamanan  dan dapat  memberikan  kepastian  hukum

bagi  masyarakat.  Dalam prinsip ini,    memberikan    petunjuk    bahwa    dalam

proses pelaksanaan pemberian pelayanan agar diciptakan kondisi dan mutu

dengan memperhatikan faktor-faktor:

1) Keamanan,  dalam  arti  proses  pelaksanaan  pelayanan maupun mutu produk

pelayanan publik dapat memberikan rasa aman bagi  masyarakat.  Mutu

produk  pelaksanaan  pelayanan publik  dapat meliputi:

a) Produk  Pelayanan  Administrasi (dokumen, surat, kartu, gambar, tiket),

diperhatikan  agar  dapat menjamin  kepastian  atau  keabsahan  secara

hukum, tanpa  kesalahan   cetak   serta   tidak   menimbulkan keraguan

ataupun kekhawatiran bagi masyarakat.

b) Produk  Pelayanan  Barang  (air  bersih,  tegangan  listrik, tindakan

perawatan/pengobatan  Rumah Sakit,  dan  sebagainya), perlu diperhatikan

standar mutu yang layak.

c) Produk  Pelayanan  Jasa  (perhubungan  darat,  laut  dan udara),  perlu

memperhatikan  standar  mutu  keamanan  dan keselamatan

2) Nyaman,  dalam   arti   bahwa   dan   kondisi   dan   mutu dalam proses

pelaksanaan-pelayanan hendaknya diciptakan:

a) Kondisi tempat/ruang pelayanan yang dapat memberikan rasa nyaman;

b) Terpenuhi  secara  lancar  bagi  kepentingan  urusan pelayanan, serta;
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c) Mutu produk pelayanan yang diberikan pada masyarakat memenuhi

ukuran standar, sehingga dapat memenuhi rasa nyaman bagi masyarakat.

Kondisi demikian dapat diupayakan dengan misalnya, penyediaan tempat

pelayanan yang didukung dengan sarana ruang tunggu/tamu atau serta

ditunjang fasilitas-fasilitas yang dapat menciptakan keadaan yang tertib,

nyaman, bersih dan aman bagi para pemohon pelayanan. Ruang  tunggu

yang  sesuai  dengan  volume  kedatangan tamu, dilengkapi  tempat  duduk

dan  meja/tempat  untuk menulis tamu, kamar kecil/toilet, tempat sampah

dan lainnya. Demikian pula menyangkut mutu produk pelayanan, seperti

air   bersih PAM,   Arus   setrum   listrik   PLN,   mutunya sesuai dengan

ukuran mutu yang standar.

d) Tertib, dalam arti proses penyelenggaraan pelayanan publik

pelaksanaannya berjalan rapi, berjalan sesuai  prosedur,  urutan  pemberian

pelayanannya  rutin,  tidak semrawut  sesuai  alur  tahapan  penyelesaian

pekerjaan. Pemberian  pelayanan  dilakukan  secara  konsisten  sesuai

dengan antrean dan menurut tatakerja yang berlaku.

d. Keterbukaan

Prinsip keterbukaan mengandung   arti    bahwa    prosedur/tatacara, persyaratan,

satuan kerja/pejabat penanggung jawab  pemberi pelayanan, waktu penyelesaian,

rincian biaya/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. Prinsip keterbukaan
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pelayanan  memberikan  petunjuk  untuk menginformasikan    secara    terbuka

segala    sesuatu    yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  pemberian  pelayanan

kepada  masyarakat. Untuk itu yang perlu diupayakan dalam prinsip ini, ialah:

1) Penginformasian instrumen pelayanan secara terbuka (seperti:bagan alir

mekanisme   pelayanan,   daftar persyaratan,   daftar  tarif, jadwal waktu, nama

loket/ petugas/meja kerja). Langkah ini dapat dilakukan dengan

mempersiapkan membuat:

a) Bagan alir prosedur/tatacara  dan  persyaratan,  untuk dipasang/ ditempel

di tempat  ruang  pelayanan, sekaligus dilengkapi dengan keterangan

jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

b) Setiap satuan kerja/loket pelayanan dan nama pejabat/petugas

penanggungjawabnya  perlu dibuat, dicantumkan nama secara jelas dan

terbuka.

c) Tarif  dan  rincian  biaya/tarif  yang  harus  dibayar  oleh pemohon

pelayanan, diinformasikan secara terbuka.

2) Menyediakan fasilitas media informasi, (seperti: papan informasi/

pengumuman,  loket  informasi/ information  desk, kotak saran, media

cetak/brosur, monitor TV, yang berfungsi memberikan informasi menyangkut

kegiatan pelayanan.

3) Mengadakan program penyuluhan kepada masyarakat, untuk membantu

penyebaran dan  pemahaman  informasi kepada masyarakat,  mengenai   hal-

hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan.



18

e. Efisien

Sendi atau prinsip efisien ini mengandung arti:

1) Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan  langsung

dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan

keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan publik yang

diberikan.

2) Dicegah   adanya   pengulangan   pemenuhan   persyaratan, dalam hal proses

pelayanan masyarakat yang bersangkutan memasyarakatkan  adanya

kelengkapan  persyaratan  dan satuan kerja/instansi pemerintah lain yang

terkait.

Prinsip  ini  menekankan  bahwa  dalam  merumuskan  kebijakan mengenai

penyelenggaraan  pelayanan publik, perlu  memperhatikan  hal-hal  yang  tidak

berakibat  memberatkan  masyarakat,  maupun tidak berdampak pemborosan,

antara lain:

1) Beban akibat pengurusan persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi

masyarakat,  hendaknya   tidak   berakibat pengeluaran biaya yang berlebihan.

2) Dalam merumuskan mekanisme kerja mengenal pengurusan prasyarat ataupun

pelaksanaan pelayanan, hendaknya tidak berakibat terjadinya pengurusan

yang berulang-ulang (mondar-mandir),  sehingga  waktu  dan  tenaga  yang

besar, serta berdampak biaya besar.
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f. Ekonomis

Sendi atau prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan

pelayanan  harus  ditetapkan  secara  wajar dengan memperhatikan:

1) Nilai  barang  dan  atau  dan  jasa  pelayanan  masyarakat  dan tidak menuntut

biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran.

2) Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar.

3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip ini  menekankan  bahwa dalam merumuskan kebijakan. Mengenai

penyelenggaraan pelayanan publik, hendaknya perlu memperhatikan hal-hal

yang berakibat  pada   biaya ekonomi tinggi yang memberatkan masyarakat antara

lain:

1) Dalam  penetapan  tarif  yang  berkaitan  dengan  pelayanan, perlu

diperhitungkan  besarnya  secara  layak  dan  terjangkau oleh kemampuan

ekonomi masyarakat setempat.

2) Mekanisme   pelayanan   agar   dijaga   tidak   memberikan peluang terjadinya

pungutan liar, sehingga tidak berdampak pada ekonomi biaya tinggi bagi

masyarakat.

3) Dalam penetapan tarif pelayanan, agar tetap konsisten dan ada pada peraturan

perundangan yang melandasinya.

g. Keadilan yang merata

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan

seluas   mungkin   dengan   distribusi  yang merata  dan  diberlakukan  secara  adil
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bagi  seluruh  lapisan masyarakat.  Dalam prinsip ini menekankan  bahwa dalam

penyelenggaraan pelayanan publik  hendaknya perlu memperhatikan hal-hal:

1) Cakupan golongan masyarakat yang menerima pelayanan, hendaknya

meliputi  semua  kelas  sosial  yang merata.

2) Tidak membeda-bedakan perlakuan pemberian pelayanan, misalnya

menyangkut:

a) Biaya/tarif   atau   persyaratan   yang   dikenakan   pada masyarakat.

b) Urutan  tindakan  pemberian  pelayanan  harus  sesuai dengan nomor urut

pendaftaran.

c) Kecepatan  kelancaran  waktu  pelaksanaan  pelayanan bagi golongan

masyarakat tertentu.

h. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu  mengandung  arti  bahwa pelaksanaan  pelayanan umum    dapat

diselesaikan   dalam   kurun   waktu   yang   telah ditentukan. Dalam penerapan

prinsip ketepatan waktu ini hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1) Dalam penyelenggaraan pelayanan  perlu menjaga konsistensi pelaksanaan

jadwal waktu pemberian pelayanan. Untuk itu  dalam  menyusun jadwal

waktu pelaksanaan pelayanan publik, hendaknya benar-benar   diperhitungkan

beban kerjanya  secara  realistis.  Dihitung  beban atau volume  kerja  rata-rata

dan   masing-masing meja/petugas,   dan   perkiraan waktu  yang  dibutuhkan

untuk  menyelesaikan  pelayanan, kemudian disesuaikan tata urutan kerjanya,

sehingga dapat diperkirakan jumlah keseluruhan jam/hari kerja yang
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diperlukan  untuk   memproses/menangani pelayanan tersebut. Sehingga dapat

disusun perkiraan jadwal keseluruhan rangkaian kerja penyelesaian

pelaksanaan pelayanan publik.  Agar  dalam  pelaksanaannya  tidak  meleset

dari jadwal yang ditetapkan, maka dalam perkiraan waktu/jadwal dapat  dibuat

perkiraan  waktunya sedikit mundur,    sehingga    jadwal    kerja    harus

dapat dilaksanakan secara konsisten.

2) Mengefektifkan  pelaksanaan  pengawasan  dan  pengendalian oleh

pimpinan/atasan Langsung. Untuk mendukung fungsi  pengawasan ini  dapat

dioptimalkan penggunaan sarana pengawasan fungsional, misalnya  penerapan

sistem  monitoring  terhadap kegiatan/pekerjaan, melalui:

a) Pencatatan   atas setiap kegiatan   yang   dilakukan bawahan   pada   buku

monitoring,  blangko,   formulir, kuitansi, bukti penerimaan/setoran.

b) Forum pertemuan, rapat sebagai  sarana untuk menyusun perencanaan,

memberikan informasi perkembangan kegiatan, laporan/evaluasi

pelaksanaan pekerjaan.

Sementara itu Pararsuraman, Zeitthaml dan Berry (2003: 78) berhasil

mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan.

Pendapat tersebut dikemukan sebagai berikut :

a) Reability, mencakup 2 hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) dan

kemampuan untuk dapat dipercaya (depentability). Hal ini berarti perusahan

memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama (right the firs time)

b) Responsiveness, yaitu kemeuan atau kesiapan para karyawan untuk

memeberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan.
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c) Competence, artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki

keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan

pelayanan tertentu.

d) Access, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui.

e) Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respect, perhatian, dan keramahan

yang dimiliki para Contact Person.

f) Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam

bahasa yang dapat dipahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan

pelanggan.

g) Credibility, yaitu sikap jujur dan dapat dipercaya.

h) Securty, yaitu aman dari bahaya, resiko dan keragu-raguan. Aspek ini meliputi

keamanan secara fisik (physical safety), keamanan finansial (financial safety)

dan kerahasian (confiden fiality).

i) Undestanding atau knowing the custumer, yaitu usaha untuk memahami

kebutuhan pelanggan.

j) Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa bias berupa fasilitas fisik, peralatan yang

dipergunakan, reorientasi fisik dari jasa.

3. Indikator-Indikator Pelayanan Publik

Menurut Moenir (2010: 98) pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan

publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi

layanan (aparatur pemerintah), dengan ciri sebagai berikut :



23

1. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan

sasaran;

2. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan

secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah

dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;

3. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya kejelasan

dan kepastian mengenai :

a. Prosedur/tata cara pelayanan;

b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan

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.

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

pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian

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. Efisiensi, mengandung arti :

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung

dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan

keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan;
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b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses

pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya

kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang

terkait.

6. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan

masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;

7. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang

menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani;

8. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan

dan aspirasi masyarakat yang dilayani  yang senantiasa mengalami tumbuh

kembang.

4. Faktor Penghambat Pelayanan Efektif

Efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau

akibat yang dikehendaki dalam sesuatu perbuatan, dalam buku Ensiklopedi

Administrasi, (2003:7). Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti

dapat membawa hasil, berhasil guna. Sedangkan menurut Handoko (2003:7)

Efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan

yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kenyataannya,

sulit sekali memperinci apa yang dimaksud dengan konsep efektifitas dalam

suatu organisasi. Pengertian efektifitas dalam suatu organisasi mempunyai arti

yang berbeda-beda bagi setiap orang, begantung pada kerangka acuan yang

dipakainya. Bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, efektifitas seringkali ditinjau dari
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sudut kualitas kehidupan pekerja,menurut Richard M. Steers, (2005:1).

Orientasi dalam penelitian tentang efektifitas menurut Richard M.Steers

sebagian besar dan sedikit banyak pada akhirnya bertumpu pada pencapaian

tujuan. Georgepoulus  dan Tenenbaum (2005:20) berpendapat bahwa konsep

efektifitas kadang-kadang disebut sebagai keberhasilan yang biasanya digunakan

untuk menunjukkan pencapaian tujuan. Chester I. Barnard dalam Gibson,

(2005:27), mendefinisikan efektifitas sebagai pencapaian sasaran yang telah

disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan

tingkat efektifitas.

Definisi lain yang dapat dijadikan acuan ialah menurut Emerson dalam

Handayaningrat, (2005:16) “Efektifitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran atau

tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, hal ini

dikatakan efektif.Jadi apabila tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang

telah ditentukan, maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif”.

Efektifitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai

terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan

suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendaki, maka perbuatan itu

dikatakan efektif   kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud

sebagaimana yang dikehendaki.
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Menurut Sondang P. Siagian (2007:151) berpendapat bahwa ada beberapa

kriteria yang   dapat digunakan untuk mengukur efektifitas kerja dari

organisasi yang memberikan pelayanan. Pertama, Faktor waktu,  di sini

maksudnya adalah  ketepatan waktu dan kecepatan waktu dari pelayanan yang

diberikan oleh pemberi pelayanan. Hanya saja penggunaan ukuran tentang tepat

tidaknya atau cepat tidaknya pelayanan yang diberikan berbeda dari satu orang ke

orang lain. Terlepas dari penilaian subjektif yang demikian, yang jelas ialah

faktor waktu dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran efektifitas kerja. Kedua,

Faktor kecermatan, Faktor kecermatan dapat dijadikan ukuran untuk menilai

tingkat efektifitas kerja organisasi yang memberikan pelayanan. Faktor

kecermatan disini adalah faktor ketelitian dari pemberi pelayanan kepada

pelanggan. Pelanggan akan cenderung memberikan nilai yang tidak terlalu

tinggi kepada pemberi pelayan, apabila terjadi banyak kesalahan dalam proses

pelayanan, meskipun diberikan dalam waktu yang singkat dan yang Ketiga,

Faktor gaya pemberian pelayanan, merupakan salah satu ukuran lain yang dapat

dan biasanya digunakan dalam mengukur efektifitas kerja. Yang dimaksud

dengan gaya disini adalah cara dan kebiasaan pemberi pelayanan dalam

memberikan jasa kepada pelanggan. Bisa saja si pelanggan merasa tidak sesuai

dengan gaya pelanggan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Jika berbicara

tetang sesuatu hal yang menyangkut kesesuaian, sesungguhnya apa yang

dibicarakan termasuk hal yang tidak terlepas kaitannya dengan nilai-nilai sosial

yang dianut oleh orang yang bersangkutan.
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Sedangkan, Moenir (2010:7) mengatakan bahwa  pelayanan adalah kunci

keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Jadi dalam

memberikan pelayanan     kepada masyarakat harus seefektif mungkin.

Secara umum pelayanan yang efektif dapat berarti tercapainya tujuan pelayanan

yang telah ditetapkan organisasi dan masyarakat merasa puas dengan pelayanan

yang didapatnya.

Berdasarkan bermacam-macam pendapat di atas terlihat bahwa efektifitas lebih

menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi

telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan

telah mencapai efektifitas. Dengan demikian efektifitas pada hakekatnya

berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

B. Tinjauan Tentang Administrasi Pertanahan

1. Definisi Pertanahan

Tanah sama dengan permukaan bumi adalah karunia Tuhan Yang Maha

Esa (Pasal 1 ayat 2 Jo Pasal 4 ayat 1), diartikan sama dengan ruang pada saat

menggunakannya karena termasuk juga tubuh bumi dan air di bawahnya dan

ruang angkasa di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung

berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut undang–

undang dan peraturan–peraturan lain yang lebih tinggi (Risnarto, 2008: 65).

Keberadaan tanah merupakan suatu hal yang penting bagi manusia, karena tanah

merupakan suatu kebutuhan hidup. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan
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dengan tanah, dari zaman dahulu hingga sekarang menjadi salah satu agenda

terpenting untuk dibahas. Tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai dimensi yang

khas dan khusus. Tanah bukan sekedar benda mati yang bernilai tunggal, akan

tetapi dipandang sebagai benda yang multi nilai. Hal ini menjadi bagian dari

filosofis dalam melaksanakan sistem administrasi pertanahan (Hermit, 2008: 87).

Mengingat fungsi strategis dari tanah, sehingga Administrasi Pertanahan menjadi

sangat penting., Administrasi pertanahan adalah pemberian hak, perpanjangan

hak, pembaruan hak, peralihan hak, peningkatan hak, penggabungan hak,

pemisahan hak, pemecahan hak, izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah,

serta izin penunjukan dan penggunaan tanah (Hermit, 2008).

Dalam praktek pelaksanaan administrasi pertanahan sering menimbulkan berbagai

masalah yang tidak jarang menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Oleh

karena itu diperlukan suatu kebijakan yang lebih komprehensif, yaitu kebijakan

yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan internal birokrasi, tetapi yang lebih

penting adalah juga memperhatikan kepentingan publik (Risnarto, 2008: 66).

2. Definisi Administrasi Pertanahan

Menurut Hermit (2008: 89) administrasi Pertanahan (land administration) adalah

pemberian hak, perpanjangan hak, pembaruan hak, peralihan hak, peningkatan

hak, penggabungan hak, pemisahan hak, pemecahan hak, pembebanan hak, izin

lokasi, izin perubahan penggunaan tanah, serta izin penunjukan dan penggunaan

tanah.
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Kebijakan pertanahan nasional yang dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945

didasarkan pada konsepsi bahwa semua tanah adalah tanah bangsa Indonesia

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang penguasaannya ditugaskan kepada

negara yang pada intinya dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok

Agraria (UUPA) memberikan kewenangan untuk mengatur dan menetapkan

berbagai segi penguasaan tanah yang sejak semula menurut sifatnya selalu

dianggap sebagai tugas pemerintah pusat. Pengaturan dan penetapan tersebut yang

meliputi perencanaan peruntukan tanah, penguasaan dan perbuatan-perbuatan

hukum mengenai tanah serta pendaftaran tanah, pelaksanaan ketentuan hukumnya

pada asasnya selalu dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri. Kalaupun ada

pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaannya, pelimpahan tersebut dilakukan

dalam rangka dekonsentrasi kepada pejabat-pejabat pemerintah pusat yang ada di

daerah (Hutagalung, 2008: 59).

Berdasarkan fenomena tersebut, maka diperlukan suatu ketentuan peraturan

perundang-undangan yang secara jelas mengatur kewenangan-kewenangan apa

yang ada di pemerintah pusat dan kewenagan-kewenangan yang didelegasikan

kepada pemerintah daerah. Dari materi muatan yang terdapat dalam UUD 1945,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan dari pusat meliputi hukum, kebijakan,

pedoman mengenai pemberian hak-hak atas tanah, pendaftaran, landreform, dalam
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bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun keputusan presiden.

Sementara itu, kewenangan pemerintah daerah cukup pada pelayanan masyarakat

dan pelaksanaan kebijakan yang dapat dituangkan dalam bentuk peraturan daerah

maupun keputusan kepala daerah (Hutagalung, 2008: 59).

Dalam rangka menghemat biaya dan memudahkan tersedianya pejabat pelaksana

yang professional dan berpengalaman, demikian juga dalam memelihara

koordinasi dengan pelaksanaan tugas-tugas kewenangan lain di bidang pertanahan

yang ada pada pemerintah, dalam melaksanakan urusan-urusan yang ditugaskan

dalam rangka medebewind, tidak perlu pemerintah provinsi, kabupaten/kota

membentuk perangkat pelaksana sendiri. Dengan tidak mengurangi tugasnya

sebagai perangkat BPN, cukup kantor-kentor wilayah BPN provinsi, kantor-

kantor pertanahan kabupaten/kota diperbantukan kepada provinsi, kabuoaten/kota

yang bersangkutan dengan tetap berstatus perangkat Pemerintah Pusat, demikian

juga pejabat dan karyawannya (Harsono, 2006:12).

Kewenangan pemerintah dalam bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh

pemerintah kabupaten/kota ditegaskan dalam pasal 2 Keputusan Presiden Nomor

34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Kewenangan

tersebut meliputi: pemberian izin lokasi, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk

kepentingan pembangunan, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian

masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan

subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan

maksimum dan tanah absente, penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat,
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pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong, pemberian izin membuka tanah,

perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden tersebut, ditetapkan Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar

Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Keputusan Kepala Badan

Peranahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tersebut diatur secara rinci kewenangan

bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota

(Hutagalung, 2008: 59).

Berdasarkan muatan-muatan undang-undang ataupun peraturan pemerintah dan

keputusan presiden yang terdapat delegasi kewenagnan, dalam pelaksanaannya

dapat dituangkan dalam peraturan daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah

masing-masing. Khusus untuk masalah-masalah teknis yang dapat berubah dari

waktu ke waktu, pelaksanaan peraturan daerah dapat dituangkan dalam keputusan

kepala daerah setempat (Hutagalung, 2008: 59).

Dalam rangka menyerahkan kewenangan pertanahan pada pemerintah

kabupaten/kota, perlu kiranya difahami makna politik pertanahan lokal dan

administrasi pertanahan yang dikendalikan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Secara garis besar politik pertanahan lokal berkaitan dengan kebijakan pemerintah

lokal dalam rangka penataan tata guna tanah bagi peri kehidupan sosial maupun

ekonomi guna memenuhi interaksi antarindividu di daerah. Pengaturan ini

meliputi pembentukan zona ekonomi, alokasi tanah untuk kepentingan sosial,
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penetapan instrumen kebijakan pertanahan, pengawasan terhadap harga pasar

tanah dan pencadangan terhadap tanah. Politik pertanahan ini tentu sepenuhnya

harus dikendalikan oleh pemerintah kabupaten/kota agar problema aplikasi

sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi dapat diwujudkan untuk

kemaslahatan rakyat setempat. Kewenagan semacam ini memang pada tempatnya

diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota mengingat kebijakan pemerintah

pusat tidak mampu menjangkau setiap detail permasalahan tersebut (Subyanto,

2002:6).

3. Ruang Lingkup Pelayanan Administrasi Pertanahan

Tanah atau “soil” menurut ahli pertanian yaitu bagian daratan Bumi yang tipis

yang merupakan media bagi vegetasi, menurut pendapat ahli geologi tanah

sebagai lapisan batuan paling atas, sedangkan menurut ahli ekonomi tanah adalah

salah satu aspek ekonomi. Lahan: “land”, yaitu tanah beserta faktor-faktor fisik

lingkungannya, seperti lereng, hidrologi, iklim dsb (Hardjowigeno, 2003: 19).

Bidang pertanahan yang dimaksud dengan tanah adalah lahan, sehingga muncul

kosakata pendaftaran tanah, bukan pendaftaran lahan. Pertanahan yaitu suatu

kebijakan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan antara

tanah dengan orang agar tercipta keamanan dan ketentraman dalam mengelola

tanah tersebut sehingga tidak melampaui batas.
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Menurut Hardjowigeno (2003: 19) ada tiga aspek di dalam pertanahan, yaitu:

a. Aspek Hukum, yaitu kelembagaan yang mengurusi masalah keperdataan

tentang tanah. Dan lembaga yang mengurusi hukum perdata pertanahan ini

yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional).

b. Aspek Tata Ruang, yaitu kelembagaan yang menangani masalah penataan

ruang bagi pembangunan dan tata kota ataupun desa. Masalah tata ruang ini

diatur pada Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2003, ada 9 kewenangan di

dalamnya, dan pihak yang menangani tata ruang ini yaitu Pemerintah Daerah.

c. Aspek Pajak, yaitu kelembagaan yang berperan dalam mengurusi pajak bagi

pertanahan, diantaranya yaitu pajak bumi dan bangunan. Aspek ini merupakan

aspek yang memberikan pemasukan bagi Negara. Pada aspek ini lembaga

yang berperan yaitu Departemen Keuangan.

Masalah keperdataan tentang pertanahan setelah diurusi oleh Badan Pertanahan

Nasional, selanjutnya akan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk

penyelesaiannya. Segala keputusan di PTUN tidak dapat lagi dirubah dan

diganggu gugat. Oleh karena itu betapa pentingnya untuk mendapatkan kekuatan

hukum tentang pertanahan agar tidak terjadi masalah. Oleh karena itu demi

terjadinya ketertiban di bidang pertanahan pemerintah mengusulkan administrasi

pertanahan yang terpadu dan terencana. Administrasi pertanahan yakni menuju

kepada penerimaan kegiatan sektor publik untuk mendukung kepemilikan,

pembangunan, penggunaan, hak atas tanah dan pemindahan hak atas tanah.
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4. Standar Administrasi Pertanahan

Menurut Hardjowigeno (2003: 19) Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah

ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan

wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan

amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada

Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di

Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 telah ditegaskan secara

terperinci urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah

kabupaten/kota yang meliputi 16 urusan wajib yaitu:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan ;

b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang ;

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum ;

e. Penanganan bidang kesehatan ;

f. Penyelenggaraan pendidikan ;

g. Penanggulangan masalah sosial ;

h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan ;



35

i. Fasilitasi pengambangan koperasi, usaha kecil dan menengah ;

j. Pengendalian lingkungan hidup;

k. Pelayanan pertanahan ;

l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil ;

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan ;

n. Pelayanan administrasi penanaman modal ;

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya ; dan

p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Menteri/Pimpinan

Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun SPM yang meliputi urusan

wajib tersebut melalui konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam

Negeri dan pada umumnya, kegiatan ini telah dilaksanakan dan diputuskan dalam

Peraturan Menteri yang terkait dengan urusan wajib daerah. Sebagian urusan

wajib dalam bidang pemerintahan Dalam Negeri oleh Pemerintah

daerah terangkum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008

sebegaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun

2012.

5. Pelayanan Pemetaan Tematik Dan Nilai Tanah

Pelayanan pemetaan tematik dan nilai tanah Peta Zona menggambarkan besaran-

besaran nilai tanah atau harga pasar dan potensi tanah di suatu wilayah tertentu

yang berfungsi sebagai informasi spasial yaitu Peta Zona Nilai Tanah (ZNT)
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dibuat dengan skala 10.000 atau lebih kecil, dan sebagai informasi textual Peta

ZNT pembuatannya memerlukan data harga tanah berdasarkan nilai pasar. Dalam

pembuatannya, Peta Zona Nilai Tanah dibatasi dengan penarikan garis batas

sebagai batas zona kawasan tersebut dengan mengelompokkan besaran-besaran

nilai rata-rata harga pasar tanah. Keakuratan dalam penarikan batas zona sangat

dipengaruhi oleh banyak-sedikitnya sampel serta pola penyebaran data yang

diambil sebagai sampel data harga pasar yang disurvei (Hardjowigeno, 2003: 19).

Keakuratan Peta Zona Nilai Tanah akan memberikan informasi yang positif

kepada user sebagai pengguna yang bergerak dibidang properti, memberikan

informasi kepada instansi pemerintah dalam merencanakan pembangunan untuk

kepentingan umum khususnya dalam hal pengadaan tanah untuk pembebasan

tanah guna pemberian gantirugi kepada masyarakat yang terkena, dan instansi

atau perusahaan lain yang memerlukannya. Karena Peta tersebut digunakan

sebagai dasar atau pedoman dalam perencanaan dan penaksiran harga/nilai tanah,

Sementara harga pasar/nilai tanah setiap saat selalu berubah dan cenderung

menunujukkan nilai/harga pasar yang meningkat lebih tinggi, maka Peta Zona

Nilai Tanah harus selalu di Update setiap waktu secara periodik tertentu (bisa hari,

minggu, sebulan, setengah tahun, atau setiap tahun) tergantung dari kecepatan

perubahan nilai/harga pasar tanah di wilayah tersebut. Dan untuk penggunaannya

di syahkan oleh pejabat yang berwenang. Untuk itu, agar Peta Zona Nilai Tanah

yang dihasilkan mempunyai akurasi yang tinggi, diperlukan persiapan dan

perencanaan yang matang, pengambilan jumlah sampel lebih banyak lebih bagus,
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dan pengambilan sampel diusahakan merata yang dapat mewakili zona/kawasan

tersebut (Hardjowigeno, 2003: 19).

C. Kerangka Pikir

Pelayanan atau birokrasi ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat atau kepentingan publik. Birokrasi merupakan instrumen penting

dalam masyarakat yang kehadirannya tidak mungkin terelakkan. Birokrasi adalah

sebuah konsekuensi logis dari diterimanya suatu asumsi bahwa negara

mempunyai kewajiban mulia yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya melalui

media birokrasi.

Salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah

Pelayanan Administrasi Pertanahan oleh Badan Pertanahan Kota Bandar

Lampung. Fenomena menarik adalah masalah layanan publik adalah adanya

kecenderungan masyarakat yang membutuhkan layanan lebih memilih

menggunakan perantara daripada mengurus secara langsung ke tempat pelayanan

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Moenir (2010: 98) pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan

publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi

layanan (aparatur pemerintah), dengan ciri sebagai berikut :

1. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan

sasaran;
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2. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan

secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah

dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;

3. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya kejelasan

dan kepastian

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

pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian

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. Efisiensi, mengandung arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan

yang berkaitan dan dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan.

6. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan

masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;

7. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang

menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani;

8. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan

dan aspirasi masyarakat yang dilayani  yang senantiasa mengalami tumbuh

kembang.
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1: Model Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh peneliti

Pelayanan pemetaan tematik dan nilai tanah
berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2010

1. Efektif
2. Sederhana
3. Kejelasan dan kepastian (transparan)
4. Keterbukaan
5. Efisiensi
6. Ketepatan waktu
7. Responsif
8. Adaptif
Sumber: Moenir (2010: 98)

Pelayanan/Birokrasi
Melayani kepentingan publik

Efektivitas pelayanan


