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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Manusia dapat saling 

berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari melalui komunikasi. 

Semua manusia terlibat dalam aktivitas komunikasi dan berbahasa serta akan 

berjalan efektif jika keduanya berjalan dengan baik. Menurut Mulyana (2009) 

bahasa dapat berupa isyarat, gestur, tulisan, gambar, dan wicara, yang 

berfungsi untuk mengenal diri sendiri, orang lain, mengetahui dunia luar, 

menciptakan dan memelihara lingkungan serta bermain dan mencari hiburan. 

Hal ini mengindikasikan pentingnya komunikasi bagi manusia.  

Dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan 

dengan lancar dan berhasil dan begitu pula sebaliknya, kurang atau tidak 

adanya komunikasi organisasi dapat macet atau tidak berjalan secara efektif. 

Komunikasi yang efektif adalah penting bagi semua organisasi. Oleh karena 

itu, seorang pegawai dalam suatu oganisasi perlu memahami dan 

meningkatkan kemampuan komunikasinya, khususnya dalam melakukan 

pelayanan publik.  

Cara komunikasi sebuah organisasi mempengaruhi cara hidup dalam 

organisasi dalam konteks penelitian adalah pemeritahan Kota Probolinggo 

Dinas Tenaga Kerja, seperti berbicara kepada siapa, siapa yang disukai, 

bagaimana perasaan dan perkembangan, bagaimana kegiatan kerja dalam 

organisasi, apa yang ingin dicapai, dan cara mengembangkan diri dalam 
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organisasi. Aktivitas komunikasi jauh lebih penting daripada keterampilan 

komunikasi dalam menciptakan suatu organisasi yang efektif. Poole 

mengatakan, iklim atau Aktivitas komunikasi penting, karena mengaitkan 

konteks organisasi dengan konsep-konsep, perasaan-perasaan, dan harapan-

harapan anggota organisasi dan membantu menjelaskan perilaku anggota 

organisasi (Mulyana,2009:78).  

Dengan mengetahui sesuatu mengenai aktivitas komunikasi suatu 

organisasi, akan dapat memahami dengan lebih baik apa yang mendorong 

anggota organisasi untuk bersikap dengan cara-cara tertentu. Aktivitas 

komunikasi organisasi muncul dari dan didukung oleh praktek-praktek 

komunikasi. aktivitas komunikasi organisasi, yang meliputi komunikasi, 

penting, karena menjebatani praktek-prakek pengelolaan sumber daya 

manusia dengan produktivitas (Mulyana,2009:78).  

Diterangkan bahwa bila sebuah organisasi melaksanakan suatu rencana 

baru atau  berperan serta dalam pembuatan keputusan, mungkin akan muncul 

suatu perubahan cara aktivtas komunikasi dalam organisasi. Perubahan iklim 

ini pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan 

Komunikasi dalam pelayanan publik  sebagai jembatan dalam memulai 

suatu hubungan serta berjalan dua arah sangatlah dibutuhkan dalam 

pelayanan publik. Melayani dan dilayani adalah merupakan salah satu bentuk 

proses interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat terlihat dalam 

segala macam bentuk layanan publik atau instansi seperti di pemerintahan, 

dimana peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik (public 
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service) yang efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah 

sebagai pelayan publik semakin populer.  

Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan 

harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Masyarakat 

sebagai subjek layanan tidak suka lagi dengan pelayanan yang berbelit-belit, 

lama dan beresiko akibat rantai birokrasi yang panjang. Masyarakat 

menghendaki kesegaran pelayanan, sekaligus mampu memahami kebutuhan 

dan keinginan yang terpenuhi dalam waktu yang relatif singkat. Keinginan-

keinginan tersebut perlu direspon dan dipenuhi oleh instansi yang bergerak 

dalam bidang jasa, apabila aktivitasnya ingin memiliki citra yang baik, untuk 

itu pihak manajemen perlu mengevaluasi kembali aspek pelayanan yang 

selama ini diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat yang dilayani, atau justru sebaliknya masih terdapat kesenjangan 

antara pelayanan yang diberikan dengan pelayanan yang diharapkan 

masyarakat.  

Terjadinya kesenjangan menunjukkan adanya kualitas pelayanan yang 

kurang prima, sehingga berpotensi menurunkan kinerja instansi secara 

keseluruhan pegawai pemerintah daerah hendaknya memberikan pelayanan 

yang sebaik-baiknya berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan penerima 

pelayanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian 

pelayanan jasa. Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut, pegawai 

pemerintah daerah harus dapat menindaklanjuti dalam penyelenggaraan 
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pelayanan umum atau pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi 

masing-masing unsur pelayanan. 

Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan pelayanan publik 

adalah kemampuan seorang petugas layanan dalam berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan masyarakat. Komunikasi adalah hal yang paling 

lumrah dilakukan dalam orang memberikan layanan. Nilai baik tidaknya 

sebuah layanan kerap kali diukur dari bagaimana cara petugas pemberi 

layanan dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian 

keterampilan komunikasi ini harus dimiliki dan dikuasai dengan baik oleh 

setiap petugas pemberi layanan. 

Berkomunikasi adalah sebuah cara yang dilakukan manusia untuk 

mengungkapkan ide, mengekspresikan perasaan dan mencitrakan diri. Cara 

seseorang berkomunikasi akan menjelaskan tentang bagaimana dia 

mempersepsi dirinya dan orang lain. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, 

keterampilan berkomunikasi menjadi salah satu aspek penting yang akan 

mempengaruhi efektifitas pelayanan publik yang diberikan. Keterampilan 

komunikasi juga akan menentukan bagaimana masyarakat sebagai pelanggan 

dalam merespons dan mencitrakan organisasi pemberi layanan. 

Berkomunikasi berarti haruslah mampu menempatkan manusia pada posisi 

yang terhormat sebagaimana pula pelayanan publik adalah sebuah ikhtiar 

untuk memanusiakan manusia. 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) merupakan salah satu unit kerja 

pemerintah Kota Probolinggo, yang menjadi perangkat utama dalam 
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memberikan pelayanan di bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat Kota 

Probolinggo. Disnaker Kota Probolinggo sebagai salah satu instansi publik, 

diantaranya bertugas membuat kartu kuning dan hubungan indusrial. Oleh 

karena aparat di Disnaker langsung berhubungan dengan masyarakat, maka 

para personil di dinas ini harus dapat menjalin komunikasi dan dapat 

memberikan informasi yang akurat mengenai ketenagakerjaan. Namun, 

faktanya dalam melayani publik, aparat Disnaker sering kurang detail 

berkaitan dengan informasi mengenai hal-hal atau persyaratan yang harus 

dipenuhi masyarakat. Karena komunikasi yang tidak baik tentu akan 

menghambat Disnaker dalam memuaskan masyarakat yang membutuhkan 

kartu pencari kerja. 

Selama ini banyak ditemui beberapa fenomena pelayanan masyarakat 

di kantor Disnaker sebagai berikut: (1) Membutuhkan waktu yang agak lama 

oleh masyarakat dalam pengurusan layanan, (2) Adanya beberapa oknum 

pegawai keamanan yang tidak ramah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, hal utama yang perlu mendapat 

perhatian dari pemerintah daerah adalah berbagai hal yang memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban 

pegawai sebagai abdi masyarakat.  

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak 

dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang 

diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai 

keluhan masyarakat yang disampaikan 1 Fungsional Widyaiswara 
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Kementerian Hukum dan HAM melalui media massa, sehingga dapat 

menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. 

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka 

pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan 

(KEPMENPAN No. 25 Tahun 2004).  

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), 

perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai 

tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat 

akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih 

perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan 

sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk 

memudahkan penyusunan Indeks; Kepuasan Masyarakat (IKM) unit 

pelayanan diperlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan bagi 

Instansi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk 

mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan di lingkungan instansi masing-

masing. Oleh karena itu, penetapan unsur penilaian telah didahului dengan 

penelitian yang dilaksanakan atas kerja sama Kementerian PAN dengan BPS. 

Dari hasil penelitian diperoleh 48 (empat puluh delapan) unsur penting yang 

mencakup berbagal sektor layanan yang sangat bervariasi dan dari hasil 

pengujian akademis/ilmiah diperoleh 14 (empat belas) unsur yang dapat 
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diberlakukan untuk semua jenis pelayanan, untuk mengukur indeks kepuasan 

masyarakat unit pelayanan. Namun demikian, masing-masing unit pelayanan 

dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap relevan dengan 

karakteristiknya.  

Pedoman penyusunan indeks kepuasan masyarakat dimaksudkan 

sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah dalam menyusun 

indeks kepuasan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja 

unit pelayanan secara berkala, sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan 

dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi 

masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran 

tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan 

Mengacu pada uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 

tertarik untuk lebih jauh meneliti tentang Aktivitas Komunikasi Pelayanan 

Publikdinas Tenaga Kerja Dalam Peningkatan Kepuasan Masyarakat (Study 

Pada Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo) 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang yang diungkapkan di atas, maka 

rumusan masalah yang muncul dapat diindentifikasi sebagai berikut :  Apa 

aktivitas komunikasi pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja Kota 

Probolinggo ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada pokok permasalahan di atas tujuan kajian ini adalah 

sebagai berikut: Untuk mendeskripsikan :  Apa aktivitas komunikasi 

pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Akademis 

Diharapkan hasil kajian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam pengembangan ilmu komunikasi. Berkaitan 

dengan aktivitas dan proses komunikasi dalam melakukan pelayanan 

komunikasi, baik dari dinas milik pemerintahan maupun perusahaan swasta 

1.4.2 Secara Praktis 

Sebagai proses untuk kelanjutan penulisan skripsi dan bagi pemerintah 

daerah ditekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat 

pada Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo. 

 




