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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Pelayanan Publik 

1.   Konsep Pelayanan Publik 

 Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh 

berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua 

barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai 

pelayanan publik1. selain itu dijelaskan sekali lagi oleh Dwiyanto bahwa literatur 

terdahulu menyatakan “what government does is public service”2. Pendapat 

tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah memang memiliki peran 

yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Para ahli memiliki ragam pemaknaan atau definisi terkait pelayanan publik. 

Berikut ini beberapa pendapat pelayanaan publik oleh beberapa ahli tersebut:  

Pelayanan publik secara ringkas bisa diartikan sebagai layanan yang  

diberikan oleh pemerintah kepaa warga negaranya baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan 

layanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta)3. Sedangkan menurut 

Mahmudi, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

                                                           
1 Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. 
Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. Hal 14.  
2 Ibid 
3 Putra, Fadhilla. 2012. New Public Governance. Malang: UB Press. 
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dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan4.  

Mengacu pada pendapat di atas, menjadikan bukti bahwa pelayanan publik 

merupakan bentuk layanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan hidup masyarakatnya. Pelayanan publik juga harus mengacu dan 

didukung oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi 

acuan dalam penyelenggarannya. Selain pihak dari pemerintah yang menjadi 

penyelenggara pelayanan publik, dimungkinkan pula pelayanan publik 

diselenggaran oleh pihak non pemerintah, seperti swasta atau masyarakat. Namun 

hal tersebut tidak seakan- akan membantah bahwa peran pemerintah begitu 

penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakatnya. 

Pelayanan oleh pemerintah (government service) dapat dimaknai sebagai  

“the delivery of a service by a government agency using its own employees”5  

dengan kata lain bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat/warga negara 

yang dilakukan oleh agen pemerintah melalui pegawainya. Penyediaan pelayanan 

publik secara langsung oleh pemerintah dilakukan lewat apa yang disebut sebagai 

sektor publik (public sector), yaitu badan-badan pemerintah, sekolah milik 

pemerintah, kantor pos, perusahaan listrik pemerintah, rumah sakit milik 

pemerintah, dan seterusnya.6 Penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah 

dilaksanakan demi tujuan agar tidak tejadi penyalahgunaan. Pemerintah sebagai 

                                                           
4 Mahmudi. 2010.  Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua. Sekolah Tinggi Ilmu 
Manajemen YKPN. Yogyakarta. Hal 22 
5 Savas, E.S. 1987.  “Privatization: The Key to Better Government”. New Jersey: Chatam House 
Publisher. Hal 62. 
6 Ibid Putra, Fadhila. Hal 62 
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penyedia harus bersikap secara professional dalam menjalankan fungsinya sebagai 

penyedia pelayanan publik.  

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa penyedian pelayanan publik 

haruslah didukung oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. regulasi 

tersebut selanjutnya menjadi semacam guidance bagi penyediaan pelayanan 

publik. Oleh karena itu, adanya Undang-undng No 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan publik menjadi angin segar dalam upaya peneyedian pelayanan publik 

yang baik. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik7. Disamping itu, Undang-Undang Dasar 1945 

sebagai dasar negara bangsa Indonesia mengamanatkan kepada negara untuk 

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahterannya, sehingga 

efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baiknya buruknya 

penyelenggaraan publik.8 Sehingga jelas sekali bahwa tugas dari penyelenggara 

pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk 

barang, jasa ataupun pelayanan administratif dan dalam kaitannya dengan 

pelayanan publik ini, kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan 

penyelenggara pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting.  

2.   Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 

                                                           
7 UU N0 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 
8
 Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik.  Bandung: Reifika Aditama. Hal 17 
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Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memperhatikan prinsip  – 

prinsip penyelenggaraan pelayanan publik9: 

1. Kesederhanaan: prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit atau cepat, 

mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. 

 

2. Kejelasan: 

a.  Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik 

b.  Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan  

      pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan  

      pelayanan publik. 

c.  Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

 3. Kepastian dan tepat waktu: pelaksanaan pelayanan publik dapat   diselesaikan  

dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

 4.  Akurasi: produk pelayanan publik diterima dengan benar , tepat, dan sah. 

 5.  Tidak diskriminatif:  tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,    gender, 

dan status ekonomi. 

6.  Bertanggung jawab: pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau   pejabat 

yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik  

7.  Kelengkapan sarana dan prasarana: tersedianya sarana dan prasarana  kerja, 

peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan  

sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. 

                                                           
9 Ibid. Surjadi. 2009. Hal 65 
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8.  Kemudahan akses: tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai,  

mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi 

komunikasi dan informasi 

 9.   Kejujuran: cukup jelas 

 10. Kecermatan: hati –hati, teliti, telaten. 

11. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan: aparat penyelenggara pelayanan   

       harus disiplin, Sopan, ramah, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas,   

       sehingga penerima pelayanan merasa dihargai hak-haknya. 

12. Keamanan dan kenyamanan: proses dan produk pelayanan publik dapat   

       memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum. 

3.  Asas-Asas Pelayanan Publik 

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan 

perizinan yang harus diperhatikan, yaitu10: 

1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan untuk  

     instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan  

     masyarakat pengguna jasa pelayanan. 

2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan  

     demikian konsep one stop shop benar – benar diterapkan.  

3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tatacara pelayanan harus didesain sesederhana  

     mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan. 

4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan  

     harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar – benar diperlukan. 

                                                           
10 Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005.  Manajemen Pelayanan. Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar. Hal 246 
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5. Kejelasan terkait kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani 

masyarakat pengguna jasa pelayanan harus irumuskan sejelas mungkin dengan 

membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.  

6.  Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan  

      setransparan mungkin. 

7.  Kepastian judul dan durasi pelayanan. Jadwal dan urasi pelayanan juga harus  

      pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.  

8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien,  

      sehingga akan dihasilkan formulir kompusit (satu formulir yang dapat dipakai  

      untuk berbagai keperluan). 

9.  Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu seringnya  

 masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan 

selama   mungkin.  

10. Kejelasan hak dan kewajiban providers maupun bagi customer. Hak – hak dan  

      kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi customers harus  

      dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti  

      rugi.  

11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang  baik  sedapat mungkin harus  

      menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka   

      harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan  

      tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat  

      segera diselesaikan dengan baik. 

4.   Standar Pelayanan Publik 
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 Setiap penyelenggaraan atau penyediaan pelayanan publik haruslah 

memiliki standarisasi dalam pelayanannya. Selanjutnya stadarisasi pelayanan 

publik tersebut perlu dipublikasikan agar dpat diakses atau diketahui oleh 

masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. standar pelayanan publik 

dimaknai sebagai suatu ukuran yang telah ditentukan oleh penyelenggara atau 

penyedia pelayanan publik sehingga nantinya wajib ditaati oleh pemberi dan atau 

penerima pelayanan.  

 Standar pelayanan publik, sekurang-kurangnya meliputi11: 

1.  Prosedur Pelayanan 

     Prosedur pelayanan yang dibagukan bagi pemberi dan penerima pelayanan  

     termasuk pengaduan. 

2.  Waktu Penyelesaian 

     Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai  

     dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

3.  Biaya Pelayanan 

     Biaya/tariff pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses  

     pemberian pelayanan. 

4.  Produk Pelayanan 

     Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah  

     ditetapkan. 

5.  Sarana dan Prasarana 

     Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara  

     pelayanan publik. 

                                                           
11 Ibid Surjadi Hal 69 
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6.  Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

     Kompetensi petugas pemberi pelayanan kompetensi harus ditetapkan dengan  

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

yang  

     dibutuhkan. 

B.   Citizens Charter  

1.  Sejarah Citizens Charter  

 Chitizens Charter (CC) pertama kali dikenalkan oleh John Major pada saat 

pemerintahan perdana menteri Margareth Thatcher tepatnya tahun 1991.Menurut 

Bilyastuti 

Mayor memperkenalkannya sebagai program nasional, semua organisasi 

pemerintahan di Inggris pada waktu itu diminta untuk menyusun standar 

pelayanan pelanggan yang dibuat berdasarkan masukan dari pelanggan 

yang bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai 

keinginan dan kebutuhan pengguna untuk menciptakan inovasi dan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik.12  

Bedasarkan pendapat tersebut, reformasi manajemen yang berkembang tersebut 

berusahan merombak dan memperbaikan sisi internal pemerintahan di Inggris. 

Masyarakat tidak hanya menginginkan pelayanan yang efisien namun juga 

menginginkan efktifitas dalam pelayanan publik. Sehingga masyarakat benar-

benar secara langusng mendapatkan pelayanan publik tersebut dengan baik.  

                                                           
12

 Bilyastuti, Mai Puspadyna. 2012. Adopsi Citizen’s Charter  (Kontrak Pelayanan) Untuk 
Optimalisasi Pelayanan Publik (Studi Pada Instalasi Rawat Jalan (IRJ) RSU Dr. Saiful Anwar 
Malang). Jurnal Wacana UB. Vol. 15 No 3 Hal 51 
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 Untuk memaksa pemerintah tidak hanya mengacu pada namun juga 

efektivitas pelayanan publik yang bermutu maka tentunya pemerintah 

membutuhkan strategi baru. Strategi baru tersebut yakni dengan menerapkan 

Citizens Charter dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. 

Pendekatan dasar dari strategi ini sangatlah bagus karena pemerintah 

mengembangkan dan menyusun standar pelayanan bagi pelanggan, yang dibuat 

dengan masukan pelanggan dan ada semacam perjanjian bagi pemerintah untuk 

memenuhinya.  

   Pada awal penerapannya di Inggris, strategi inovasi ini dianggap kurang 

mampu menawarkan perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih 

baik. Namun akhirnya dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk menghilangkan 

pandangan buruk tersebut. Baru pada akhir tahun 1995 media mulai 

mengapresiasi piagam-piagam tersebut. Piagam-piagam atau kesepakatan dengan 

masyarakat tersebut mulai diterapkan pada sekolah-sekolah negeri, rumah sakit, 

dan pelayanan pemerintah daerah.  

 Beberapa organisasi di Inggris yang telah menggunakan standar pelayanan 

untuk mendukung perbaikan atau reformasi pelayanan publik antara lain13: 

1.  Dinas Kesehatan Nasional (The National Health Service) telah mempersingkat 

waktu tunggu yang sebelumnya dua Jam menjadi maksimal 30 menit. Dinas 

tersebut juga berhasil memangkas waktu tunggu pelayanan untuk operasi-operasi 

tertentu. 

                                                           
13 Osborne, David dan Plastik, Peter. 2004. Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju 
Pemerintahan Wirausaha. Jakarta: CV Teruna Grafica. Hal 39 
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2.  British Rail telah memperbaiki pelayanannya pada berbagai jalur kereta api. 

Pada salah satu jalur yang sangat sering digunakan oleh masyarakat yakni di kota 

London, menaikkan presentase jumlah kereta yang tiba yakni dari 78 % pada 

tahun 1991 menjadi 88 % pada akhir tahun 1994. Selain itu kereta api yang tiba 

hanya membutuhkan waktu tunggu 10 menit. British Rail juga harus membayar 

kompensasi 4,7 juta pound sebagai kompensasi keterlambatan kereta dan juga 

memberi diskon 2,4 juta pound bagi penumpang dengan tiket musiman. 

3.  Passport Office telah menurunkan waktu proses untuk pengurusan 

mendaoatkan paspor dari awalnya 95 hari menjadi maksimal 15 hari kerja. 

 Citizens Charter pada awalnya merupakan sebuah dokumen yang di 

dalamnya disebutkan hak-hak dan kewajiban yang melekat baik bai pihak 

penyedia pelayanan publik maupun masyarakat atau pelanggan yang menikmati 

jasa pelayananan. Kemudian dalam dokumen Citizens Charter tersebut dimuat 

pula sanksi –sanksi terhadap pelanggaran pabila salah satu pihak tidak mampu 

melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang telah tertulis dalam dokumen 

perjanjian ataukontrak pelayanan publik tersebut. Disamping itu Citizens Charter 

juga memuat visi-misi organisasi penyelenggara pelayanan sebagai acuan 

terhadap penyelenggaran publik yang dilaksanakan.    

2.   Konsep Dasar dan Pengertian Citizens Charter 

Dalam perkembangan wacana pelayanan publik di Indonesia, Citizens Charter 

merupakan model atau pendekatan yang baru untuk dilaksanakan. Citizen Charter 

berusaha menjadikan masyarakat sebagai subjek pelayan publik. Pedapat terkait 

pemaknaan Citizen Charter dapat dirujuk berdasarkan asumsi berikut ini:  
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Menurut Maani, pada dasarnya Citizen Charter atau kontrak pelayanan 

merupakan pendekatan baru dalam pelayanan publik yang menempatkan 

pengguna layanan sebagai pusat perhatian atau unsur yang paling 

penting14. Lebih lanjut lagi menurut Haryati, keberadaan Citizens Charter 

memungkinkan terjadinya reorientasi pelayanan publik d Indonesia dan 

titik fokus atau perhatian molel pelayanan publik ini akan sangat 

mengutamakan kepentingan publik, yakni masyarakat sebagai pengguna 

layanan15.  

Dengan kata lain bahwa dengan adanya model payanan publik seperti 

Citizens Charter diharapkan organisasi publik atau pemerintah sebagai penyedia 

jasa pelayanan publik mampu memberan pelayanan yang semaksimal mungkin 

dan baik bagi masyarakatnya. Selain itu, harapan dari model ini yakni adanya 

perubahan yang sigifan atau reformasi dalam pelayanan publik. Masyakat 

memiliki peran yang penting dalam model ini dan menenukan pula praktik 

pelayanan publik karena sebelumnya telah ada kontrak atau kesepakatan antara 

penyedia pelayanan publik, yakni pemerintah dan penerima pelayanan publik 

yakni masyarakat.   

 Dalam kamus Bahasa Inggris – Indonesia, Citizens dapat diartikan sebagai 

warganegara. Charter sendiri diartian sebagai piagam. Apabila kedua kata 

tersebut digabung dapat diarikan sebagai piagam warganegara. Namun dalam 

beberapa literature Citizens Charter dapat dimakanai sebagai kontrak pelayanan. 

                                                           
14

 Maani, Karjuni Dt. 2010. Citizen Charter: Terobosan Baru dalam Penyelenggaraan Layanan 
Publik. Jurnal Tingkap Vol. VI No. 2 Hal 43 
15 Haryati, Rina Herlina. 2007. Proses Pelembagaan Citizens Charter di Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Vol III/N0. 1. Hal 35 
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Selanjutnya, Menurut Kumorotomo, Citizens Charter merupakan suatu 

pendekatan dalam penyeenggaraan pelayanan publik yang menepatkan penggunan 

layanan sebagai pusat pelayanan16. Denga begitu dapat dikatan bahwa kebutuhan 

dan kepentngan pengguna pelayanan harus menjadi menjadi pertimbangan utama 

dalam keseluruhan penyelenggaan pelayanan publik. Tentunya ini menjadi 

terobosan baru, tatkala banyak persepsi publik yang menyaakan bahwa 

kepentingan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik sangatlah dominan, 

sehingga mengabitkan dinomor dua kannya kepentingan publik atau masyarakat.  

 Untuk mencapai tujuan tersebut, Chitizens Chater mengupayakan 

penyedian pelayanan publik untuk bersama denan pengguna pelayanan yakni 

masyarakat untuk menyepakati jenis, prosedur, waktu, biaya, serta cara pelayanan. 

Kesepakatan tersebut harus mengacu pada hak dan kewajiban antara penyedia 

pelayanan, pengguna pelayanan, dan stakeholder yang lainnya. Kesepakatan yang 

sangat mendasar tersebut kedepannya akan menjadi pedoman dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

3.   Unsur-Unsur Pokok Citizens Charter 

 Unsur-unsur yang pembentuk Ciizens Charter menurut Kumorotomo17 

antara lain: 

1)  Visi dan Misi Pelayanan 
                                                           
16 Kumorotomo, Wahyudi. 2007. Citizen Charter (Kontrak Pelayanan): Pola Kemitraan Strategis 
Untuk Mewujudkan Good Governance dalam Pelayanan Publik. Hal 6. Diakses dari 
https://www.academia.edu/2968796/CITIZEN_CHARTER_KONTRAK_PELAYANAN_POLA_
KEMITRAAN_STRATEGIS_UNTUK_MEWUJUDKAN_GOOD_GOVERNANCE_DALAM_P
ELAYANAN_PUBLIK  pada tanggal 4 Februari 2017  

 
17

 Ibid. Kumorotomo, Wahyu. Hal 7 

https://www.academia.edu/2968796/CITIZEN_CHARTER_KONTRAK_PELAYANAN_POLA_KEMITRAAN_STRATEGIS_UNTUK_MEWUJUDKAN_GOOD_GOVERNANCE_DALAM_PELAYANAN_PUBLIK
https://www.academia.edu/2968796/CITIZEN_CHARTER_KONTRAK_PELAYANAN_POLA_KEMITRAAN_STRATEGIS_UNTUK_MEWUJUDKAN_GOOD_GOVERNANCE_DALAM_PELAYANAN_PUBLIK
https://www.academia.edu/2968796/CITIZEN_CHARTER_KONTRAK_PELAYANAN_POLA_KEMITRAAN_STRATEGIS_UNTUK_MEWUJUDKAN_GOOD_GOVERNANCE_DALAM_PELAYANAN_PUBLIK
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 Visi dan Misi Pelayanan yang termuat dalam hal ini yakni rumusan 

tentang sejauh mana organisasi pelayanan publik telah merujuk pada prinsip-

prinsip kepastian pelayan.  

Menurut Kumorotomo: 

Harus diingat pula bahwa visi dan misi pelayanan tidak hanya dipahami 

sebagai slogan atau moto semata, akan tetapi juga harus diaktualisasikan 

ke dalam tindakan konkrit. Visi dan Misi harus menjadi bagian dari 

budaya pelayanan yang tercermin di dalam cara pemberian pelayanan.18 

2)  Standar Pelayanan 

 Berisi penjelasan tentang apa, mengapa dan bagaimana upaya yang 

diperlukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.  Karjuni berpendapat bahwa: 

Standar pelayanan memuat norma-norma pelayanan yang akan diterima 

oleh pengguna layanan. Dalam hal ini standar pelayanan harus memuat 

standar perlakuan terhadap pengguna, standar kualitas produk (out-put) 

yang diperoleh masyarakat dan standar informasi yang dapat diakses oleh 

pengguna layanan; Standar pelayanan memuat norma-norma pelayanan 

yang akan diterima oleh pengguna pelayanan yang akan diterima oleh 

pengguna pelayanan. Dalam hal ini standar pelayanan harus memuat 

standar perlakuan terhadap pengguna, standar kualitas produk (output) 

                                                           
18

 Ibid Kumorotomo 2007 Hal 7 
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yang diperoleh masyarakat dan standar informasi yang dapat diakses oleh 

pengguna pelayanan.19 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dimaknai bahwa standar pelayanan 

publik berkaitan dengan acuan-acuan yang mencapuk kualitas pelayanan publik 

yang diharapakan. Dengan adanya standar pelayanan publik, para stakeholders 

dalam pelayanan publik akan selalu dalam kinerjanya mengacu pada standar 

pelayanan. Dengan begitu kualitas pelayanan publik yang diberikan akan semakin 

optimal. 

3)  Alur Pelayanan 

 Berisi penjelasan tentang unit/bagian yang harus dialui bila akan mengurus 

sesuatu atau menendaki pelayanan dari organisasi publik tertentu. Karjuni 

berpendapat bahwa: 

Alur pelayanan berisi penjelasan tentang unit/  bagian yang harus dilalui 

bila akan mengurus sesuatu atau menghendaki pelayanan dari organisasi 

publik tertentu. Alur pelayanan harus menjelaskan berbagai fungsi dan 

tugas unit-unit dalam kantor pelayanan sehingga kesalahpahaman antara 

penyedia dan pengguna jasa pelayanan dapat dikurangi.20 

Berdasarkan pendapat tersebut, alur pelayanan harus mejelaskan berbagai fungsi 

dari tugas unit-unit dalam kantor pelayanan sehingga kesalahpahaman antara 

penyedia dan pengguna jasa pelayanan dapat dikurangi. Bagian dan alurpelayanan 

perlu ditempatkan ditempat stragis agar muda dilihat pengguna pelayanan. 
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 Ibid Karjuni Hal 44 
20

 Ibid Karjuni Hal 8 
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Alangkah baiknya kalau bagan tersebut desai secara menarik dengan bahasayang 

sederhana dan gambar-gambar yang memudahkan pemahaman penggunan 

pelayanan. 

4)  Unit atau bagian pengaduan masyarakat  

 Unit atau bagian ini merupan satuan tertentu yang nerfungsi menerima sala 

bentuk pengaduan masyarakat. Berikut ini pendapat Karjuni terkait Unit atau 

bagian pengaduan masyarakat sebagai: 

satuan, unit atau bagian yang berfungsi menerima segala bentuk 

pengaduan masyarakat. Satuan ini wajib merespons dengan baik semua bentuk 

pengaduan, menjamin adanya keseriusan dari penyedia layanan untuk 

menanggapi keluhan dan masukan. Ia juga berperan untuk mengevaluasi system 

pelayanan yang ada. Salah satu peran penting dari unit pengaduan masyarakat 

ialah dalam riset dan pengembangan sistem pelayanan.21 

Berdarakan pendapat tersebut, Satuan atau bagian ini wajib merespons 

dengan baik semuabentuk pengaduan, menjamin adanya keseriusan dari penyedia 

layanan untuk meanggapi keluhan dan masukan. Iajuga berperan untuk 

mengevaluasi sistem pelayanan yang ada. Salah satu peran penting dariunit 

pengaduan masyarakat ialah dalam riset dan pengembangan sistem pelayanan. 

5)  Survei Pengguna Layanan 
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 Ibid Karjuni Hal 7 
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  Citizens Charter atau kontrak pelayanan mengharuskan dilakukannya 

survei pengguna layanan bagi organisasi publik. Karjuni berpendapat bahwa 

survey pengguna layanan sebagi berikut: 

Kontrak Pelayanan mengharuskan dilakukannya survai pengguna layanan 

bagi organisasi publik. Tujuannya ialah untuk mengetahui aspirasi, 

harapan, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hasil 

survei digunakan untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pelayanan 

publik di masa mendatang sesuai harapan masyarakat. Yang diharapkan 

dari adanya survai pengguna layanan itu ialah adanya hubungan baik dan 

tingkat kepercayaan pengguna terhadap penyedia layanan.tujannya ialah 

untuk mengetahui aspirasi, harapan, kebutuhan, dan permasalahan, yang 

dihadapi masyarakat. 22 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh pihak penyedia pelayanan 

publik, selanjutnya digunakan untuk memperbaiki sistem penyelenggaran 

pelayanan publik di masa mendatang sesuai dengan harapan masyarakat. Yang 

diharap dari adanya survey pengguna layanan itu ialah adanya hubungan baik dan 

tingkat kepecayaan pengguna terhadap layanan yang diberikan. 

4.   Tujuan dan Manfaat Citizens Charter 

1)  Tujuan Citizens Charter  

Tujuan Citizens Charter menurt Osborn dan Plastik, adalah membuat 

pelayanan publik menjadi lebih responsif (kesesuaian antara pelayanan dengan 

kebutuhan masyarakat), transparan (semua aspek pelayanan yakni jenis posedur, 
                                                           
22

 Ibid Karjuni Hal 8 
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waktu, biaya, dan cara pelayanan dapat diketahu dengan mudah ole penggunan 

pelayanan), dan akuntabel (aspek pelayanan dan konteks penyelenggaraannya 

dinilai baik oleh pengguna pelayanan)23 

 

2)  Manfaat Citizens Charter menurut Soeprapto dalam Rahadian24 

Dalam praktiknya, model Citizen Charter atau CC memiliki manfaat terhadap 

beberapa stakeholders yang terlibat di dalamnya. Lokal Governance Support 

Program (LGSP) merumuskan bahwa: 

Manfaat CC pelayanan publik dapat dibagi dalam dua sisi yaitu dari sisi 

pengguna pelayanan publik dan dari sisi pemberi pelayanan publik. 

Pertama, dari sisi pengguna layanan publik adalah memberikan jaminan 

bahwa pelayanan publik akan menjadi lebih responsif, transparan dan 

akuntabel; Memberikan kemudahan untuk mengakses informasi pelayanan 

publik dan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pelayanan 

publik; Menghargai martabat dan kedudukan pengguna layanan publik 

sebagai warga yang berdaulat karena ada keseimbangan antara hak dan 

kewajiban dalam CC pelayanan publik. Kedua, dari sisi penyedia atau 

pemberi pelayanan antara lain: memudahkan dalam melakukan evaluasi 

terhadap kinerja pelayanan; Membantu memahami kebutuhan dan aspirasi 

warga, serta stakeholders mengenai penyelenggaraan pelayanan publik; 
                                                           
23 Triantoro, Bambang Wicaksono. 2004. Citizen Charter dan Reformasi Birokrasi. Vol VIII/ NO. 
2. Hal 35. Yogyakarta. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. 
24 Rahadian A.H. 2010. Konsep Citizen’s Charter Sebagai Inovasi Dalam Pelayanan Publik. Hal 
4-5 diakses dari http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp content/uploads/2015/04/e-
jaournal%20(04-14-15-05-51-15).pdf pada tanggal 7 Maret 2017  

http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp%20content/uploads/2015/04/e-jaournal%20(04-14-15-05-51-15).pdf
http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp%20content/uploads/2015/04/e-jaournal%20(04-14-15-05-51-15).pdf
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Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pelayanan publik bukan 

hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab semua, 

termasuk warga dan pengguna layanan.25 

Berdasarkan pendapat tersebut, model Citizens Charter memiliki 

kebermanfaatan terhadap dua stakeholders yang terlibat, yakni dari sisi pengguna 

pelayanan publik dan penyedia pelayanan publik. Pengguna pelayanan publik 

mendapat jaminan bahwa pelayanan yang diberikan akan bersifat akuntabel, 

transaran, dan responsif. Selain itu keterbukaan terhadap akses formasi dari 

pelayanan juga dijamin dalam hal ini. Pengguna pelayanan, yakni masyarakat 

benar-benar dijamin haknya dan dipelakukan tidak sebagai objek melainkan 

sebagai subjek dalam pelayanan publik. 

Pelayanan publik juga memberikan kebermanfaatan bagi penyedia 

pelayanan publik. Penyedia pelayanan publik atau pemerintah memiliki 

kemudahan dalam evaluasi pelayanan. Hal ini disebabkan dalam model Citizen 

Charter ada praktik indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayan. Sehingga 

penyedia pelayanan mampu memahami dengan mudah keinginan masyarakat 

dalam pelayanan publik yang baik. Citizen Charter juga memberikan pemahaman 

baru bagi masyarakat bahwa pelayanan publik bukanlah tanggung jawab 

pemerintah saja, melainkan juga tanggung jawab masyarakat sebagai pengguna 

pelayanan publik.     

C.   Pelayanan Kesehatan 

                                                           
25

 Local Governance Support Program. 2009. Panduan Penyusunan Citizens Charter dan Good 
Practice. Hal 9 
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Kesehatan yang baik atau kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana tidak 

hanya bebas dari penyakit. Sehat adalah sebuah keadaan yang dinamis yang 

berubah secara terus menerus sesuai dengan adaptasi individu terhadap berbagai 

perubahan yang ada di lingkungan internal dan eksternalnya untuk 

mempertahankan keadaan fisik, emosional, intelektual, sosial, perkembangan dan 

spritual yang sehat. 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:  

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual  

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produkti 

secara sosial dan ekonomis”26. 

Sedangkan menurut Levey Loomba, pelayanan kesehatan adalah upaya 

yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau bersama-sama untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan 

penyakit serta memulihkan perseorangan, kelompok dan ataupun masyarakat27. 

Selain itu juga telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat baik individu, keluarga, 

berhak memperoleh pelayanan atas kesehatannya dan pemerintah 

bertanggungjawab mencanangkan, mengatur menyeleng-garakan dan mengawasi 

penyelenggaraan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. 

Adapun sumber daya di bidang kesehatan yang dimaksud dalam Undang-Undang 

tentang kesehatan tersebut adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan 

kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan 

                                                           
26 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan 
27 Azwar, Azrul. 1994. Pengantar Administrasi Kesehatan. Tangerang: Binarupa Aksara. Hal 42 
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dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, tentunya sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. 

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, 

diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk 

upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan 

diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan 

berkesinambungan. 

 

D.  Puskesmas 

Puskesmas merupakan tempat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

yang terjangkau, baik dari segi biaya maupun tempat. Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan 

preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

di wilayah kerjanya28. Disamping itu puskesmas adalah untit pelaksana teknis 

                                                           
28 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 75 Tahun 2014. 
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dinas kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan 

pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja29 

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan 

untuk mewujudkan masyarakat yang : 

1.  memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran,  kemauan dan kemampuan  

      hidup sehat; 

2.  mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu 

3.  hidup dalam lingkungan sehat; dan 

4.  memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok  

dan  masyarakat. 

Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan 

terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan 

menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, 

dengan biaya yang dapat  dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya 

kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan 

untuk masyarakat luas guna mencapai derajad kesehatan yang optimal, tanpa 

mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. 

Sebagai unit pelaksana teknis kesehatan di bawah pengawasan Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota. Secara umum, puskesmas harus memberikan 
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 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 128 tahun 2014 tentang Kebijakan Dasar 
Pusat Kesehatan Masyarakat. Bab II 
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pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui 

upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat (UKM). 

Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan. 

Untuk memberikan pelayanan yang baik tentunya selalu diusahakan adanya 

peningkatan kualitas pelayanan guna mencapai derajat kesehatan yang optimal 

bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Puksesmas dapat pula dikatakan sebagai 

organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan 

masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat dan memberikan 

pelayanan menyeluruh serta terpadu kepada masyarakat.30 Keberadaan Puskesmas 

sangat bermanfaat bagi keluarga tidak mampu. Dengan adanya puskesmas, 

setidaknya dapat menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang memadai 

yakni pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau. 

 

 

                                                           
30 Sarwono, Eko Yuli. 2009. Analisis Permintaan Masyarakat Akan Pusat Kesehatan Masyarakat 
(PUSKESMAS) Di Kota Semarang. Hal 6-7 Diakses dari 
http://eprints.undip.ac.id/29523/1/jurnal.pdf Pada 7 Maret 2017 

http://eprints.undip.ac.id/29523/1/jurnal.pdf

