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`   BAB II 

        TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik 

a. Definisi Pelayanan Publik 

 Pengertian pelayanan umum atau pelayanan publik 

tidak terlepas dari masalah kepentingan umum. Kepentingan 

umum dengan pelayanan umum saling berkaitan. Pelayanan 

publik dalam perkembangan lebih lanjut dapat juga timbul 

karena adanya kewajiban sebagai suatu proses 

penyelenggaraan kegiatan organisasi. Melengkapi uraian 

tersebut, ada beberapa pengertian pelayanan publik. Menurut 

salah satu para ahli Agus  Dwiyanto bahwa pelayanan publik 

adalah:
1
 

“Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi 

publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. 

Pengguna atau pelanggan yang dimaksud menurutnya 

di sini adalah warga negara yang membutuhkan 

pelayanan publik, seperti dalam pembuatan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB), dan sebagainya”. 

 

 Pelayanan publik merupakan serangkaian aktifitas yang 

diberikan oleh suatu organisasi atau birokrasi publik untuk 

memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. 

                                                           
1
 http://etalasepustaka.blogspot.com/2016/05/pengertian-pelayanan-publik-menurut-para-

ahli.html?m=1 
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 Pelayanan umum merupakan kegiatan yang diberikan 

oleh seseorang atau sekelompok dengan landasan melalui 

sistem atau prosedur yang telah ditentukan untuk usaha 

memenuhi kepentingan masyarkat. Pelayanan umum harus 

mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan 

masyarakat, karena pelayanan umum berfungsi memenuhi 

kepentingan masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan. 

 Pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah kepada 

masyarakat melibatkan kedua belah pihak untuk saling 

bekerjasama. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi 

dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, yakni dengan 

memenuhi aturan dengan kesadaran dan menghargai 

administrator publik yang memberikan pelayanan. Suatu 

instansi pemerintah merasa dihargai dan akan bekerja dengan 

penuh tanggungjawab dalam memberikan pelayanan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang 

dilakukan oleh pemerintah yang efektif dapat memperkuat 

demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan 

kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, 

meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam 

pemanfaatan sumberdaya alam, memperdalam kepercayaan 

pada pemerintahan dan administrasi publik. 
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 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada 

pasal 27 ayat (2) bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh 

pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam 

berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut 

pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. 

Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat 

hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu 

pelayanan. 

 Pemerintah mengandung arti suatu kelembagaan atau 

organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, 

sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya 

kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur 

kekuasaan suatu negara. Penguasa dalam hal ini pemerintah 

yang menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan 

penyelenggaraan kepentingan umum, yang dijalankan oleh 

penguasa administrasi negara yang harus mempunyai 

wewenang. Seiring dengan perkembangan, fungsi 

pemerintahan ikut berkembang, dahulu fungsi pemerintah 

hanya membuat dan mempertahankan hukum, akan tetapi 

pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi 
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berfungsi juga untuk merealisasikan kehendak negara dan 

menyelenggarakan kepentingan umum (public service). 

 Perubahan paradigma pemerintahan dari penguasa 

menjadi pelayanan, pada dasarnya pemerintah berkeinginan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang 

dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem 

pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas 

sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini 

terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari 

masyarakat baik secara Iangsung maupun melalui media 

massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha 

pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam 

hal ini penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya yang di 

selenggarakan oleh pemerintah semata tetapi juga oleh 

penyelenggara swasta. 

 Penyelenggaraan pemerintahan ditujukan kepada 

terciptanya fungsi pelayanan publik, pemerintahan yang baik 

cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan 

publik dengan baik pula, sebaliknya pemerintahan yang buruk 

mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak dapat 

terselenggara dengan baik. Dalam hal ini juga pemerintah 

diperbolehkan untuk melakukan intervensi dalam kehidupan 
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masyarakat dengan konsep negara kesejahteraan 

(welvaartstaat) melalui instrumen hukum yang 

mendukungnya, hal ini boleh dilakukan agar dapat 

terlaksananya pelayanan publik dengan baik serta terciptanya 

kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai konsumen dalam 

pelayanan publik welvaartstaat ini sangat berkaitan dengan 

kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara dalam pelayanan 

publik. 

 Dalam penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi 

pergeseran paradigma dari rule government menjadi good 

governance, dalam paradigma dari rule government 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

publik senantiasa menyandarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sementara prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) tidak hanya 

terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang tidak hanya 

melibatkan pemerintah atau negara semata tetapi harus 

melibatkan intern birokrasi maupun ekstern birokrasi. Citra 

buruk yang melekat dalam tubuh birokrasi dikarenakan sistem 

ini telah dianggap sebagai tujuan bukan lagi sekadar alat untuk 

mempermudah jalannya penyelenggaraan pemerintahan. 
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Kenyataannya, birokrasi telah lama menjadi bagian penting 

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara. 

 Sistem kepemerintahan yang baik adalah partisipasi, 

yang menyatakan semua institusi pemerintahan memiliki suara 

dalam pembuatan keputusan, hal ini merupakan landasan 

legitimasi dalam sistem demokrasi, good governance memiliki 

kerangka pemikiran yang sejalan dengan demokrasi dimana 

pemerintahan dijalankan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Pemerintah yang demokratis tentu akan mengutamakan 

kepentingan rakyat, sehingga dalam pemerintahan yang 

demokratis tersebut penyediaan kebutuhan dan pelayanan 

publik merupakan hal yang paling diutamakan dan merupakan 

ciri utama dari good governance. 

 

b. Asas-Asas Pelayanan Publik 

Pada dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam 

suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, 

terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Oleh 

sebab itu setidaknya mengandung asas-asas antara lain:
2
 

1) Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima 

pelayanan publik tersebut, harus jelas dan diketahui 

                                                           
2
 Ramli Bisomu, Asas pelayanan publik, http://ramlibisomu.blogspot.co.id/203/08/asas-pelayanan-

publik.html,diakses pada 2 desember 2016 
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dengan baik oleh masing-masing pihak, sehingga tidak 

ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya. 

2) Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus 

disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan 

masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap 

berpegang pada efisiensi dan efektifitasnya. 

3) Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik 

tersebut harus diupayakan agar dapat memberikan 

keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian 

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

4) Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

Instansi atau Lembaga Pemerintah atau Pemerintahan 

“terpaksa harus mahal”, maka Instansi atau Lembaga 

Pemerintah atau Pemerintahan yang bersangkutan 

berkewajiban “memberi peluang” kepada masyarakat 

untuk ikut menyelenggarakannya, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pelayanan publik akan berkualitas apabila memenuhi 

asas-asas diantaranya hak dan kewajiban; pengaturan setiap 

bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 
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mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus 

dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan 

kepastian hukum; dan apabila pelayanan publik yang 

diselenggarakan. 

 

c. Pelayanan Publik dalam Pemerintahan yang Baik 

Pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus 

memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik 

yang ada harus berfungsi untuk mengurangi (bahkan 

menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat 

dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada dilapangan. 

Jumlah staf/aparat yang ada sesuai, tidak kurang dan tidak 

pada level menengan dan level atas agar pelayanan publik 

dapat tepat sasaran. pelayanan yang diberikan juga harus 

mendekatkan birokrasi dengan masyarakat pelanggan. 

Beberapa prinsip pokok yang harus dipahami oleh 

aparat birokrasi publik, maka prinsip-prinsip dalam pelayanan 

publik antara lain:
3
 

1) Prinsip Aksestabelitas, dimana setiap jenis pelayanan 

harus dapat dijangkau secara mudah oleh setiap 

pengguna pelayanan (misalnya: masalah tempat, jarak 

dan prosedur pelayanan). 

                                                           
3
 Sinambela, Lijan Poltak. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm 67 
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2) Prinsip Kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan 

harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat 

dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku 

bagi proses pelayanan tersebut. 

3) Prinsip Teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis 

pelayanan proses pelayanannya harus ditangani oleh 

aparat yang benar-benar memahami secara teknis 

pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan 

dan kemantapan sistem, prosedur dan instrumen 

pelayanan. 

4) Prinsip Profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan 

pada akhirnya haru dapat dilaksanakan secara efektif 

dan efesien serta memberikan keuntungan ekonomis 

dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi 

masyarakat luas. 

5) Prinsip Akuntabilitas, yaitu bahwa proses, produk dan 

mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat 

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena 

aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai 

tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 

kepada masyarakat. 

Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok 
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orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan 

kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena 

senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai 

yang memiliki ke aneka ragaman kepentingan dan tujuan. Oleh 

karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh 

pemerintah maupun non-pemerintah. Jika pemerintah 

merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka 

organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi 

terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam 

hal institusi pemerintah memberikan pelayanan, maka yang 

terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan 

kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan kepentingannya. 

Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini 

bagi setiap lini organisasi pemerintahan di Indonesia, 

pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Standar Pelayanan terdapat pada pasal 1 

antara lain sebagai berikut:
4
 

1. Setiap penyelenggra Pelayanan publik wajib menetapkan 

dan menerapkan Standar Pelayanan. 

                                                           
4
 Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi Nomor 15 tahun 

2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 
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2. Standar pelayanan publik sebagaimaman dimaksud dalam 

ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Peyelenggara 

Pelayanan Publik. 

  

2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah 

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 

18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk 

undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang 

mengatur mengenai pemerintah daerah. Undang-Undang tersebut 

antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat 

daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang 1945 Bab 

IV Pemerintah Daerah Pasal 18: 

1. “Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, tiap 

tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai 

pemerintah daerah yang di atur dengan Undang-undang. 
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2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan okota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asa ottonomi dan tugas pembantuan 

3. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

memiliki dewan Perwakilan Rakyat 

4. Gubernu, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai 

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota di 

pilih secara demokratis 

5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-

luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-

undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat 

6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan 

daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 

dan tugas pembantuan 

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 

daerah diatur dalam undang-undang.”
5
 

 

 

Menurut Kaufman, 1 (satu) tugas pemerintahan adalah untuk 

melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut 

bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan 

kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan 

kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan 

kekuasaan (power) yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.
6
  

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Rasyid, fungsi 

pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam 

fungsi, yaitu:
7
 

a. Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi 

pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik 

diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. 

                                                           
5
 Undang-undang dasar 1945 Bab IV pasal 18 Pemerintah Daerah 

6
 Kaufman, 2011, Tugas dan Tanggungjawab Pemerintahan, Refika Aditama, Jakarta, h.25 

7
 Rasyid, 2000, Hukum Pemerintahan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 57 
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b. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi 

pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara 

pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. 

Selain itu Rasyid mengatakan bahwa tugas-tugas pokok 

tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu pelayanan 

(service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan 

(development) pelayanan akan membuahkan keadilan dalam 

masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, 

dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam 

masyarakat.
8
 

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi 

pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul 

tanggungjawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang 

sangat berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, 

dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang 

memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di 

dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu untuk 

dilakukan oleh pemerintah mengingat dimasa mendatang 

bertambahnya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam 

masyarakat, dimana pengetahuan masyarakat juga bertambah untuk 

mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dalam 

pemberian pelayanan kepada masyarakat. 

                                                           
8
 Ibid hal.59 
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3. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan 

Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan yang berada di 

bawah bupati/walikota dan bertanggung jawab kepada 

bupati/walikota. Menurut Bayu Suryaningrat mengatakan bahwa 

camat merupakan seorang yang mengepalai dan membina suatu 

wilayah yang bernama kecamatan. Dari batasan pengertian di atas, 

maka camat adalah seorang yang mengepalai dan membina suatu 

wilayah yang terendah yang biasanya terdiri atas 10 desa/kelurahan 

untuk daerah kabupaten dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri 

atas 5 desa/kelurahan yang disebut dengan kecamatan.
9
 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 126 UU No. 23 Tahun 2014 dan 

Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 

(PP No. 19 Tahun 2008) mengatur bahwa kedudukan camat adalah: 

a. Kepala pemerintah kecamatan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada bupati/walikota. 

b. Camat di wilayah kabupaten administrative berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. 

c. Camat di wilayah adalah pembantu bupati/walikota dalam 

pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi pembantu 

bupati.  
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Setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai 

kepala eksekutif yang dibantu seorang wakil kepala daerah. daerah 

propinsi dipimpin oleh seorang gubernur, dalam menjalankan tugas 

dan wewenangnya gubernur bertanggung jawab kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, dijabarkan bahwa kecamatan 

merupakan perangkat daerah kabupaten atau daerah kota yang 

dipimpin oleh kepala kecamatan yang disebut camat. 

 

4. Tinjauan Umum Tentang Kelurahan 

a. Definisi Kelurahan 

  Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 

2005 Tentang Kelurahan, Kelurahan adalah pembagian wilayah 

administratif di Indonesia di bawah Kecamatan
10

.  Kelurahan 

terdiri atas dusun-dusun atau lingkungan lingkungan Dalam 

konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan yang 

mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang 

Lurah. 

  Pada Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang 

Kelurahan, Bab I Pasal 1 Ayat (5),
11

 bahwa Kelurahan adalah 

wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota 

                                                           
10

 Pasal 1, Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan 
11
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dalam wilayah kerja Kecamatan.  Dalam Bab III Pasal 5 bahwa 

Lurah mempunyai tugas:
12

 

1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 

2) Pemberdayaan masyarakat; 

3) Pelayanan masyarakat; 

4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan 

6) Pembinanan lembaga kemasyarakatan. 

Selain itu Pasal 6 pada Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 

2005 tentang Kelurahan, menyatakan bahwa seorang lurah 

dibantu oleh Sekretaris Lurah dan seksi sebanyak-banyaknya 4 

(empat) seksi serta jabatan fungsional Perangkat Lurah diatas diisi 

oleh Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris daerah 

Kabupaten atau Kotamadya atas usul camat.
13

 

 

b. Tugas, Pokok dan Fungsi Kelurahan 

Berdasarakan Peraturan Walikota Batam Nomor 63 Tahun 

2012 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan 

Kelurahan Kota Batam, adapun Tugas Pokok dan Fungsi 

Kelurahan adalah sebagai berikut: 

Pasal 15, yang berbunyi: 

                                                           
12

 Pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan 
13

 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, Bab I Pasal 1 Ayat 5 
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(1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 

pada pasal 14, kelurahan menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyusunan program dan kegiatan 

kelurahan dalam jangka pendek, menengah, 

dan panjang; 

b. Penyelenggaraan administrasi perkantoran 

meliputi urusan atau usaha, kepegawaian, 

keuangan dan perencanaan kegiatan; 

c. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup 

tugasnya; 

d. Pembinaan organisasi kelurahan dan 

lembaga kemasyarakatan; 

e. Pemantauan dan pemeliharaan lingkup 

pemukiman; 

f. Penyelenggaraan pemerintah dan 

pelayananan umum, ketentraman dan 

ketertiban dan kesejahteraan rakyat serta 

pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat; 

g. Pelaksanaan tugas pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh walikota; 

h. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum; 

i. Pemantauan terhadap seluruh kegiatan 

yang dilakukan oleh perangkat daerah di 

kelurahan; 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

camat sesuai dengan lingkup tugas dan 

fungsinya. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada pasal 14 dan pasal 15 ayat (1), 

kelurahan terdiri dari: 

a. Sekretariat kelurahan. 

b. Seksi pemerintahan dan pelayanan umum. 

c. Seksi ketentraman dan ketertiban. 

d. Seksi kesejahteraan rakyat 

e. Seksi pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat.”
14

  

 

 

 

                                                           
14
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B. Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah 

a. Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi: 

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

 

b. Pasal 1 ayat (8), yang berbunyi: 

“Desentralisasi yang melaksanakan urusan yang semula 

adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan 

daerah untuk mengarur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. 

 

c. Pasal 1 ayat (9), yang berbunyi: 

“Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang 

pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai 

wakil pemerintah/atau kepada instansi vertical di wilayah 

tertentu unuk dilaksanakan, dan; 

 

d. Pasal 1 ayat (11), yang berbunyi: 

“Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugas 

dari Pemerintah Kepada daerah dan atau desa Pemerintah 

Provinsi kepada kabupaten/ kota dan atau/desa serta dari 

pemerintahan kabupaten/kota kepada desa untuk 

melaksanakan tugas tertentu”. 

 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik 
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Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 pada pasal 3 yaitu:   

“Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang 

hak, tanggung jawab, kewajiban serta kewenangan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dan sistem penyelenggaraan 

pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum 

pemerintahan dan korporasi yang baik”. 

 

 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik 

a. Pasal 5 ayat (6), yang berbunyi: 

“Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”. 

 

b. Pasal 9 ayat (2), yang berbunyi: 

“Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 

dalam peraturan pemerintah”. 

 

c. Pasal 20 ayat (5), yang berbunyi: 

“Penyusunan standar pelayanan sebagaimana pada ayat 

(1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang 

diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”. 

 

d. Pasal 30 ayat (3), yang berbunyi: 

“Ketentuan mengenai proporsi akses dan kategori 

kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”. 

 

e. Pasal 39 ayat (4), yang berbunyi: 

“Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut 

dalam peraturan pemerintah”.  
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang 

Kecamatan 

Berdasarkan pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan,
15

 adapun tugas umum camat 

adalah sebagai berikut: 

1) “Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan 

yang meliputi: 

a) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat; 

b) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan 

ketenteramandan ketertiban umum; 

c) mengokordinasikan penerapan dan penegakan 

peraturan perundang-undangan; 

d) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan 

fasilitas pelayanan umum; 

e) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan di tingkat kecamatan; 

f) membina penyelenggaraan pemerintahan desa 

dan/atau kelurahan; dan  

g) melaksanakan pelayanan masyarakat yang 

menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang 

belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau 

kelurahan.  

2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Camat 

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani 

sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: 

a) perizinan; 

b) rekomendasi; 

c) koordinasi; 

d) pembinaan; 

e) pengawasan; 

f) fasilitasi; 

g) penetapan; 

h) penyelenggaraan; dan 

i) kewenangan lain yang dilimpahkan.” 

 

                                                           
15
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang 

Kelurahan 

Peraturan Pemerintah Tentang Kelurahan pada pasal 1 ayat 

(5) yaitu: 

“Menyatakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja 

lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah 

kerja Kecamatan”. 

 

 Dan Pasal 3 ayat (2) yaitu: 

 

“Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di pimpin oleh 

Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

bupati/Walikota melalui Camat”. 

 

 

6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

a. Pasal 3 

“Tujuan Peraturan Daerah Tentang 

Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Terwujudnya 

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yag baik, 

terwujudya kualitas pelayanan yang optimal, efisien dan 

efektif dalam penyelenggara pelayanan publik serta 

kepastian hukum dan pemenuhan hak dan kewajiban 

dalam melindungi masyrakat untuk mendapatkan 

pelayanan publik secara berkualitas, terintegritas dan 

berkesinambungan. Dan terpenuhinya penyelenggara 

pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. 

 

b. Pasal 4 

“Asas penyelenggara pelayanan publik berasaskan 

meliputi: Kepentingan umum, Kepastian hukum, 

Kesamaaan Hak, Keseimbangan hak dan kewajiban, 

Keprofesionalan, Partisipatif, Persamaan perlakuan non 

diskriminatif, Transparasi, Akuntabilitas, Fasilitas dan 

perlakuan khusus bagi kelompok rentan, Ketepatan waktu, 

Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, Efisiensi dan 

efektivitas, Motivasi, Kewajaran, Kepatutan dan 

Perlindungan Hukum”. 
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c. Pasal 6  

1) “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi: 

a) Pelayanan barang publik; 

b) Pelayanan jasa publik; 

c) Pelayanan adminstrastif. 

2) Sektor-sektor pelayanan publik pada ruang lingkup 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

pendidikan, pengajaran, pekerjaan usaha, tempat 

tinggal, komuikasi dan informasi lingkup hidup, 

kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, 

perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan 

sektor lainya yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan merupakan urusan pemerintahan daerah dan 

sektor-sektor strategis lainnya”. 

 

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003 

Adapun asas-asas dalam keputusan Men-PAN RI No 63 

Tahun 2003 mengatur bahwa hakikat pelayanan publik adalah 

pemberian pelayanan prima kepada masyrakat yang merupakan 

perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi 

masyarakat.
16

  

Asas-asas pelayanan publik terdiri dari 6 (enam) bagian 

sebagai berikut:
17

 

a. Transparansi yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat di 

akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan 

secara memadai serta mudah dimengerti. 

                                                           
16

 Men-PAN RI No 63 Tahun 2003 hakikat pelayanan publik 
17

 Menteri pendayagunaan aparatur negara nomor : 63/kep/m.pan/7/2003, tanggal 10 juli 2003 

pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik 
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b. Akuntabilitas yaitu bersifat dapat dipertanggung jawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisional yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan 

aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

e. Kesamaan Hak adalah tidak diskriminatif dalam arti tidak 

membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan 

status ekonomi. 

f. Keseimbangan dan kewajiban pemberi dan penerima 

pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. Berkaitan dengan pengelompokan 

jenis pelayanan administrative, yaitu kelompok pelayanan 

yang menghasilkan berbagai dokumemn resmi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dan publik, misalkan status 

kewarganegaraan, sertfifikat kompetensi kepemilika 

kepeilikm atau penguasahaan terhadap suatu barang dan 

sebagainya. Dokumen ini antara lain Kartu Tanda 

Penduduk - Elektronik Akte Pernikahan, Akta Kelahiran, 

Akta Kematian, buku pemilik Kendaraan Bermotor 

(BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), izin mendirikan 
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Bangunana (IMB), Paspor, setifikat Kepemilikan 

/Pengusahan tanah dan sebagainya. 

 

C. Landasan Teoritis 

1. Teori Tentang Pelayanan Publik Menurut Sinambela 

Pelayanan Publik menurut Sinambela adalah sebagai 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.
18

 

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya 

menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain 

untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia 

membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan 

bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 

manusia. 

Menurut Sinambela pada dasarnya setiap manusia 

membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan 

bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 

manusia. Lebih lanjut dikatakan pelayanan publik dapat diartikan, 

pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 

                                                           
18
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mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Sinambela (2011:5)
19

 berpendapat 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. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini 

pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara 

individual, akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya 

diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehataan, 

pendidikan, dan lain lain”. 

Dalam Sinambela, secara teoritis tujuan pelayanan publik 

pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai 

kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari: 

a. Transparan Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan 

dapat diakses oleh semua pihakyang membutuhkan dan 

disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas Pelayanan yang dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

                                                           
19
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c. Kondisional Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerimapelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif Pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

e. Kesamaan Hak Pelayanan yang tidak melakukan 

diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, 

agama, golongan, status sosial dan lain-lain. 

f. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan 

penerima pelayanan publik
20

. 

Sesuai pemaparan di atas sehubungan dengan masalah yang akan 

di bahas maka peneliti mengunakan teori terebut, untuk pembahasan 

Pelaksanaan Pelayanan Publik di Se-Kelurahan Kecamatan Batu Aji dan 

kedala yang dihadapi oleh Pelayanan Publik agar peneliti dapat menguji 

kebenaran suatu teori yang ada sehingga dapat menjawab dalam rumusan 

masalah tersebut. 
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