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I. MANAJEMEN PELAYANAN UMUM 

A. PENGERTIAN PELAYANAN 

 Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (survival) manusia 

dituntut berjuang/berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan 

hidup akan terus meningkat seiring waktu dan pertumbuhan dirinya, mulai dari 

lahir sampai dewasa. Bahkan laju peningkatan atau perkembangan kebutuhan 

hidup manusia akan selalu melekat pada kondisi interaksi sosialnya. 

 Peningkatan   kebutuhan itu akan dimulai dari tingkat yang paling dasar 

(level terendah) sebagai prasyarat hidup yang normal menuju kebutuhan yang 

bersifat menyempurnakan hidup atau tertinggi derajatnya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Maslow yang menyatakan kebutuhan hidup manusia itu 

digolongkan menjadi lima tingkatan, yaitu : 

1. Kebutuhan fisiologis (Phisic needs). Kebutuhan ini bersifat fisik dan 

biologis sebagai syarat utama manusia agar bisa bertahan hidup secara 

normal, maka kebutuhan yang paling dasar ini harus dipenuhinya tanpa 

bisa ditunda-tunda ataupun dihindari, terdiri dari makan, minum, 

istirahat, ketenangan fisik, tidur, hubungan seks, dan kebutuhan-

kebutuhan yang bersifat individual lainnya. 

2. Kebutuhan akan keselamatan dan keamanan (Safety needs). Kebutuhan 

ini bersifat psikologis. Kebutuhan hidup ini muncul dari sifat dasar 

manusia yang memiliki “rasa takut” sehingga membutuhkan 

perlindungan. Karena sebagai makhluk individual, manusia tidak akan 

terlepas dari bahaya dan musuh alami yang mengancam kelangsungan 

hidupnya. Misalnya: perang, penyakit, kemiskinan, kesedihan, dan lain-

lain. Beberapa contoh hal yang dapat membuat kebutuhan akan rasa 

aman ini terpenuhi adalah jaminan hari tua, pekerjaan yang layak, dan 

jaminan-jaminan sosial lainnya. Termasuk pula kebutuhan akan adanya 
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perlingungan/rasa aman dari ancaman kejahatan, kerusuhan, serta 

ketenangan-ketenangan dirinya. 

3. Kebutuhan akan pengakuan kelompok atau kebutuhan sosial (Social 

needs). Kebutuhan ini mendorong seseorang untuk bertingkah laku 

tertentu agar dapat disukai dan disenangi selaku pribadi. Dengan 

tampilnya perilaku untuk disenangi orang lain, maka seseorang akan 

bisa bermanfaat atau berkumpul dengan orang lain. Sehingga 

memungkinkan akan terjalin kerja sama dalam kelompoknya. Dengan 

kata lain, kebutuhan sosial itu menyangkut sikap dan perilaku, 

keinginan-keinginan yang diharapkan, serta pemahaman terhadap 

kaidah-kaidah/aturan normatif dalam berinteraksi satu sama lain, karena 

sesuai dengan hakekatnya bahwa manusia tidak akan bisa hidup sendiri 

tanpa bantuan orang lain. 

4. Kebutuhan akan penghargaan ( Esteem needs). Adanya kebutuhan ini 

akan membuat seseorang bertingkah laku untuk mencapai sesuatu agar 

kebutuhan ini terpenuhi adalah status sosial. Misalnya, kaya, punya 

kedudukan yang baik dalam organisasi, mendapat penghargaan dari 

perusahaan, ataupun gelar dan prestasi yang diraihnya, dan sebagainya. 

5. Kebutuhan akan perwujudan diri (Self actualization needs). Kebutuhan 

ini mendorong seseorang untuk selalu mengembangkan dirinya dan 

selalu berbuat yang terbaik bagi dirinya, dengan tujuan untuk 

mewujudkan kepuasan dirinya dan mampu membuktikan kemampuan 

yang dimilikinya. 

 
 Setiap manusia memiliki tingkatan kebutuhan yang berbeda-beda, dan 

tergantung pada pribadinya sendiri, sebab munculnya kebutuhan tingkatan 

tertentu apabila kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi, begitulah 

seterusnya, berjenjang sampai kebutuhan yang tertinggi derajatnya. 
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 Untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut, setiap pribadi akan 

membutuhkan bantuan orang lain. Semakin banyaknya orang memerlukan 

bantuan orang lain itulah yang mendorong terjadinya proses PELAYANAN. 

Intinya pelayanan dapat dikatakan sebagai suatu upaya membantu orang lain 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi apabila dikaitkan dengan tingkatan 

kebutuhan yang bersifat hierarkhis, maka pelayanan dan kebutuhan akan 

terkait satu sama lain. Pelayanan timbul karena adanya kebutuhan yang 

berkembang, begitu pun kebutuhan akan terus berkembang seiring dengan 

proses pelayanan yang berjalan, dalam arti  setelah pelayanan yang 

diselenggarakan terhadap satu jenis kebutuhan maka akan muncul kebutuhan 

yang baru lagi. 

 Berkaitan dengan kebutuhan manusia, Kotler berpendapat lain bahwa 

kebutuhan berbeda dengan keinginan dan permintaan yakni: 

1. Kebutuhan manusia merupakan suatu keadaan akan sebagian dari 

pemuasan dasar dirasakan atau yang disadari. 

2. Keinginan manusia adalah hasrat untuk memperoleh pemuas-pemuas 

tertentu untuk kebutuhannya yang lebih mendalam (atau dalam teori 

Maslow bukan lagi merupakan kebutuhan dasar, tetapi sudah 

merupakan kebutuhan eksistensi diri). 

3. Permintaan adalah keinginan terhadap produk-produk tertentu yang 

didukung oleh suatu kemampuan dan kemauan untuk membeli produk 

itu. 

 
 Terlepas dari perbedaan ketiga pengertian di atas, yang jelas untuk 

memenuhi harapan-harapan yang terkandung dalam diri manusia tersebut 

dibutuhkan suatu proses pelayanan. 

 Jika dalam arti sempit pelayanan diartikan sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan, maka dalam ruang lingkup yang lebih luas, Pelayanan 

mengandung makna sebagai aktivitas/manfaat yang ditawarkan oleh 
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organisasi atau perorangan kepada konsumen atau dalam bisnis sering 

disebut dengan customer  (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud 

dan tidak dapat dimiliki. (Daviddow dan Uttal, 1989). Sementara itu yang 

disebut dengan konsumen atau sering disebut dengan customer, adalah 

masyarakat yang mendapat manfaat aktivitas yang dilakukan oleh organisasi 

atau petugas tersebut. 

 Pelayanan yang dikatakan berwujud tersebut berarti bahwa pelayanan 

itu hanya dapat dirasakan, oleh sebab itu lebih jauh Normann (1991:14) 

memberikan karakteristik tentang pelayanan sebagai berikut:  

1. Pelayanan merupakan suatu produksi yang mempunyai sifat tidak dapat 

diraba, berbeda dengan barang produksi lain (barang jadi atau barang 

industri yang berwujud). 

2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan 

pengaruh yang sifatnya adalah tindak sosial. 

3. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara 

nyata, karena pada umumnya kejadian bersamaan dan terjadi di tempat 

yang sama. 

 
 Karakteristik tersebut dapat menjadikan dasar bagaimana dapat 

memberikan pelayanan kepada konsumen/masyarakat. Pengertian yang lebih 

luas dikatakan oleh Daviddow dan Uttal (1989:19) Pelayanan merupakan 

usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan (whatever 

enhances customer satisfaction). 

 Namun di lain pihak Dr. Sarlito Wirawan mengemukakan batasan 

pengertian pelayanan dalam 2 (dua) sudut pandang, yang Pertama bagi 

pelanggan; pelayanan akan selalu berkaitan dengan rasa senang atau tidak 

senang yang didapatkan pada suatu interaksi yang dilakukannya, dan yang 

Kedua, bagi petugas (perusahaan/organisasi) tentunya pelayanan akan 

merupakan aktivitas untuk menumbuhkan rasa senang, dan itu berkaitan 



5 

dengan pemenuhan kebutuhan orang yang dilayani. Sedangkan dalam konteks 

bisnis perusahaan, Service (pelayanan) adalah suatu paradigma dan 

komitmen dan suatu perusahaan untuk selalu memenuhi kebutuhan, 

keinginan dan harapan pelanggannya. Selanjutnya Theodore Levitt 

memperluas pengertian tersebut menjadi Customer service means all features, 

acts, and information that augment the customers ability to realize the 

potential value of a product (keseluruhan informasi, tindakan dan 

kemudahan-kemudahan yang dapat memperbesar kemampuan pelanggan 

dalam menyadari “nilai potensial” dari sesuatu produk). 

 Ada pula pendapat lain bahwa pelayanan sangat identik dengan suatu 

produk yang tidak berwujud, atau lebih dikenal dengan jasa. Adapun ciri-ciri 

jasa yang kadangkala dinilai sebagai bentuk pelayanan adalah sebagai berikut:  

1. Intangible : artinya produk yang tidak berwujud, hanya dapat dirasakan, 

dapat dikonsumsi tapi tak dapat dimiliki. 

2. Inseparability, artinya produk jasa biasanya diproduksi dan dikonsumsi 

secara bersamaan. 

3. Less Standarized and Uniform, artinya dalam penyajiannya jasa sulit 

untuk distandarisasi (jika faktor manusia lebih dominan dari mesin), 

akan tetapi lebih mudah distandardkan bila lebih dominan mesin 

daripada faktor manusia. 

 
 Untuk mengukur suatu produk jasa, maka perlu adanya karakteristik 

jasa yang akan diukurnya baik secara kuantitatif maupun yang dapat 

dibandingkan secara kualitatif. 

Karakteristik jasa dan penyampaiannya itu meliputi: 

1. Fasilitas, kapasitas, jumlah personel dan kuantitas bahan. 

2. Waktu tunggu, waktu penyampaian dan waktu pemrosesan. 

3. Higienis, keselamatan, reliabilitas dan keamanan. 
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4. Ketanggapan, daya akses, kesopanan-santunan, kenyamanan, estetika 

lingkungan, kompetensi, kehandalan, ketepatan, kelengkapan, 

kecanggihan, kredibilitas dan komunikasi yang efektif. 

 
 Karakteristik yang terdapat dalam kebutuhan pelanggan ini sebaiknya 

dituangkan dalam standar pelayanan yang dibuat oleh masing-masing 

organisasi. 

 Meskipun pelayanan diartikan dalam beberapa pendapat yang berbeda, 

namun jelas memiliki tujuan yang sama yakni bagaimana memenuhi kebutuhan 

pelanggan sesuai yang diharapkannya. 

 

 
B. PENGERTIAN PELAYANAN UMUM 

 Salah satu tugas yang dilakukan dalam administrasi negara adalah 

menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan 

terhadap barang publik (public goods) dilakukan oleh pemerintah (Lean, Lain 

Mc., 1989:19). Sebagaimana fungsinya pemerintah fungsinya pemerintah 

melakukan pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Negara yang 

dijalankan melalui pemerintahannya mempunyai misinya tersendiri yaitu 

menciptakan masyarakat yang lebih baik dari sekarang. (Budiman, Arief, 

1996:59) Hal tersebut merupakan raison d’etre  atau alasan satu-satunya bagi 

eksistensi negara adalah kepentingan umum (Suseno, F.M., 1987:305) dengan 

orientasi kepentingan umum, maka tugas pemerintah diperluas untuk 

memberikan jaminan terhadap pengupayaan terwujudnya kesejahteraan umum 

dengan  descetionary power dan freies ermessen (Marbun, Mahfud, 

1987:46). 

 Kegiatan ini dilakukan para birokratnya. Oleh sebab itu 

penyelenggaraan pelayanan umum yang dilakukan oleh para birokrat tersebut 

dipengaruhi oleh orientasi Waber dalam penyelenggaraan kegiatan sosial. 
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Waber mengemukakan 4 (empat) orientasi kegiatan sosial, namun tidak 

satupun yang dipilih penting. Sehingga dalam penyelenggaraan pelayanan 

(kegiatan sosial)  pada umumnya terkait pada 2 orientasi Waber, antara lain : 

1. Value-Rationality, artinya kegiatan ini secara sadar ditentukan melalui 

nilai-nilai individu demi kepentingan masyarakat. Formulasi nilai 

utama sangat mendukung terhadap dilakukannya suatu kegiatan, tanpa 

memperhatikan konsekuensinya. 

2. Instrumental-Rationality, artinya bahwa kegiatan yang dilakukan telah 

memperhatikan, memperhitungkan dan mempertimbangkan: maksud, 

tujuan dan konsekuensinya. 

 
 Kedua konsep tersebut sangat berpengaruh terhadap birokrasi yang 

menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Namun 

tindakan mereka tidak selalu efektif dan juga tidak tradisional (Runciman: 29; 

Harmon and Mayer, 1986:76). Dalam perkembangannya, administrasi negara 

baru (Frederickson, H. George: 1980) dalam hal penyelenggaraan pelayanan 

pada masyarakat  diorientasikan pada  maksud untuk berusaha menjawab 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana dapat menyediakan pelayanan yang lebih baik dengan 

sumber-sumber daya yang tersedia (efisiensi). 

2. Bagaimana kita dapat mempertahankan tingkat pelayanan yang 

dilakukan oleh para birokrat dengan membelanjakan uang yang sedikit 

mungkin (ekonomi). 

3. Administrasi Negara Baru menambahkan pertanyaan, adakah pelayanan 

ini dapat meningkatkan keadilan sosial. 

 
 Dengan demikian, dalam penyelenggaraan administrasi negara telah 

menuntut adanya ukuran-ukuran yang dapat diberlakukan, antara lain adanya 

efisiensi, ekonomi dan berkeadilan sosial. Sebenarnya dalam administrasi 
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negara yang disebut tradisional pun telah menghendaki adanya ukuran-ukuran 

secara kuantitatif, seperti: efisiensi, ekonomi, produktivitas, rasionalitas. 

Ukuran-ukuran tersebut secara kuantitatif belum dapat terlihat untuk 

administrasi negara, sehingga sering menggunakan ukuran-ukuran yang 

mempergunakan ukuran-ukuran dalam bidang ekonomi. 

 Sedangkan ukuran-ukuran yang bersifat kualitatif dilakukan dengan 

memperhitungkan keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial dalam pelayanan 

umum dikemukakan oleh Stephen R Chitwood, 1974 bahwa sejumlah pola 

yang tak terbatas bisa digunakan untuk membagi-bagikan pelayanan 

masyarakat. Pola tersebut dapat diringkas dalam tiga bentuk dasar: Pertama, 

pelayanan yang sama bagi semua; Kedua, pelayanan yang sama secara 

proporsional bagi semua; dan Ketiga , pelayanan-pelayanan yang tidak sama 

bagi individu-individu, sesuai dengan perbedaan yang relevan.  

 Pelayanan-pelayanan yang sama bagi semua, menurut penilaiannya 

sangat terbatas penggunaannya. Pertama, kebanyakan pelayanan pemerintah 

tidak bisa digunaka secara sama oleh semua warga negara karena pelayanan-

pelayanan itu pada mulanya justru dirancang untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan klien yang terbatas. Misalnya wajib belajar untuk penduduk usia 

sekolah (di Indonesia untuk anak usia 17-12 tahun). Hal ini tentu saja karena 

keterbatasannya dana untuk memenuhi semua pelayanan bagi semua 

penduduk. 

 Keadilan proporsional menyarankan suatu formula untuk distribusi 

pelayanan yang didasarkan atas suatu ciri tertentu yang agaknya berhubungan 

dengan kebutuhan. Misalnya jumlah polisi yang berpatroli di suatu tempat 

lebih banyak dari daerah lain, karena dilihat dari angka kriminalitas daerah 

tersebut. Chitwood menguraikan bahwa “penyediaan pelayanan-pelayanan 

masyarakat atas dasar kesamaan proporsional nampak mengandung himbauan 

pragmatis dan manusiawi. Atas dasar pragmatis dapat menyediakan dasar-

dasar konkrit yang obyektif untuk membagikan pelayanan diantara 
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masyarakat; dan dari sisi kemanusiaan ia memungkinkan disediakannya 

pelayanan yang lebih banyak apabila kebutuhan mereka meningkat. Dalam 

pelayanan-pelayanan publik/masyarakat tidak sama artinya menurut 

Chitwood, individu-individu yang menerima pelayanan dalam jumlah yang 

sesuai dengan perbedaan-perbedaan yang relevan berdasarkan ciri-ciri yang 

dimiliki oleh para penerima layanan itu. Ada beberapa kriteria antara lain: 

salah satu bisa jadi tingkat kemampuan untuk membayar di suatu daerah 

mungkin lebih banyak atau lebih tinggi, sehingga mendapatkan pelayanan 

umum yang lebih baik atau lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain 

misalnya pelayanan sekolah, jalan, taman, dan sebagainya. Hal ini terlihat dari 

kemampuan masyarakat melalui pembayaran pajak-pajak mereka. Kedua, 

penyediaan pelayanan umum didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan  

masyarakatnya, rumah tinggal atau pelayanan lainnya karena memang 

kebutuhan masyarakat disekitarnya lebih banyak atau lebih besar (sangat 

tergantung dari jumlah penduduk yang dilayaninya). 

 Pada dasarnya bentuk-bentuk dasar pelayanan dapat diselenggarakan 

oleh beberapa tipe kelembagaan pelayanan umum yang menurut Tomkins, et. 

all. terdiri dari : 

1. Sepenuhnya swasta (fully private) 

2. Swasta dengan sebagian milik pemerintah (private with part state 

ownership) 

3. Gabungan antara swasta dan pemerintah (joint private and public 

ventures) 

4. Swasta dengan aturan khusus (private regulated) 

5. Sarana pemerintah yang dioperasikan oleh Swasta (Public 

infrastructure, operating privately) 

6. Pemborongan pekerjaan pemerintah (contracted out) 

7. Pemerintah dengan saingan (public with managed competition). 
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 Dalam konteks pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sering 

disebut dengan pelayanan umum. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan 

umum adalah sesuatu yang disediakan baik oleh organisasi pemerintah 

maupun swasta, karena masyarakat umumnya tidak dapat memenuhi 

sendiri kebutuhan tersebut kecuali melalui kolektif. Pemenuhan 

kebutuhan dilakukan untuk seluruh masyarakat guna kesejahteraan 

sosial. (Londsdale, 1994). Sementara itu pengertian pelayanan umum yang 

sesuai dengan Keputusan MENPAN Nomor 81 tahun 1993 adalah segala 

bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di 

pusat, di daerah, dilingkungan Badan Usaha Miliki Negara/Daerah dalam 

bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan  

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 Jadi dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya pelayanan umum 

merupakan: 

1. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. 

2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, 

sehingga pelayanan umum dapat  diselenggarakan secara lebih berdaya 

guna dan berhasil guna. 

3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat  

dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

luas. 

 
 Pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa fisik, 

non fisik maupun administratif. Pelayanan fisik dapat berbentuk jalan, 

jembatan, gedung sekolah, gedung rumah sakit dan sebagainya. Pelayanan 

non fisik merupakan pelayanan yang diberikan pada masyarakat dan 

pemanfaatannya dinikmati oleh personal yang berupa pelayanan pendidikan, 
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pelayanan kesehatan dan sebagainya, sedangkan pelayanan yang berupa 

pelayanan administratif adalah pelayanan yang bersifat legalitas misalnya 

melegalkan sesuatu kepemilikan atau keberadaan seseorang individu dalam 

masyarakat misalnya pelayananan perijinan pelayanan KTP, akte kelahiran dan 

sebagainya. 

 Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi pelayanan 

umum kepada masyarakatnya dapat diklasifikasikan dalam pelayanan umum, 

pelayanan administratif dan pelayanan pembangunan (Hoesein, Bhenyamin: 

1995). Sementara itu dalam pelayanan umum sendiri dapat diberikan dalam 

bentuk pelayanan fisik, non fisik maupun administratif. Berdasarkan fungsi 

pemerintah dalam melakukan pelayanan umum terdapat 3 (tiga) fungsi 

pelayanan, Pertama: pelayanan umum yang dilakukan dapat berupa 

environmental services  misalnya dalam penyediaan sarana dan prasarana 

antara lain jalan, jembatan, taman, drainase, kebersihan dan sebagainya, serta 

pelayanan yang diberikan terhadap personel services antara lain pelayanan 

pendidikan dan kesehatan, keagamaan dan sebagainya. Kedua: pelayanan 

development services, yang bersifat enabling dan fasilitating, atau penyediaan 

sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pertumbuhan 

perekonomian. Ketiga adalah pelayanan protective services yang bersifat 

pemberian pelayanan keamaan dan perlindungan yang dilakukan oleh polisi 

pamong praja, militer dan juga perlindungan dari bahaya kebakaran, bencana 

alam, dan sebagainya. 

 Disamping ketiga jenis pelayanan tersebut di atas apabila dilihat dari 

jenis pelayanan dalam perspektif struktural, maka pelayanan tersebut terdiri 

dari: 

1. Social Investment, atau pelayanan yang berkaitan dengan investasi 

sosial. Pelayanan ini mempunyai sifat langsung mendukung akumulasi 

kapital atau bahkan menyediakan kapital. Pelayanan seperti ini banyak 
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dilakukan dalam lembaga-lembaga perekonomian, misalnya Bank, 

Pasar Modal, dan sebagainya. 

2. Social Consumption, atau sering disebut dengan pelayanan yang 

berkaitan dengan barang konsumsi sosial. Dalam hal ini pelayanan 

bersifat tidak langsung mendukung akumulasi kapital, karena sifat dari 

pelayanan ini adalah sebagai pengantar atau sarana untuk peningkatan 

kapital itu sendiri, misalnya dengan menyediakan pelayanan untuk 

reproduksi tenaga kerja. Sebagai contoh pelayanan hiburan, kesehatan 

atau pelayanan pendidikan. Hasil yang diperoleh oleh penerima layanan 

adalah tidak langsung untuk meningkatkan kapital. 

3. Social Security, atau sering disebut dengan pelayanan keamanan sosial 

pelayanan ini sering disebut juga dengan pelayanan yang tidak 

langsung tetapi setiap orang membutuhkan pelayanan ini. Dalam teori 

kebutuhan dari Abraham Maslow merupakan kebutuhan manusia pada 

tingkat yang kedua. Pelayanan keamanan sosial ini menyediakan 

pelayanan untuk keamanan kegiatan yang akan dapat menunjang 

akumulasi kapital. Sebagai contoh pelayanan yang dilakukan oleh 

pemerintah adalah adanya pelayanan kepolisian. Pelayanan kepolisian 

dapat memberikan keamanan bagi setiap warga/masyarakat di 

sekitarnya. Satuan Pengamanan (SATPAM) juga memberikan 

pengamanan namun hanya terbatas pada lingkup wilayah tugasnya saja. 

 
 Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam segala bentuk 

sebagaimana dikemukakan di atas, pemerintah selalu berupaya agar pelayanan 

itu berjalan tertib dan teratur, serta menunjukkan adanya perlakuan yang baik 

oleh negara untuk terus mengutamakan kepentingan masyarakat. Maka 

berkaitan dengan itu diatur dalam KEPMENPAN Nomor 81 Tahun 1993 

tentang Sendi-sendi ataupun azas-azas pelayanan umum yang perlu 

diperhatikan oleh Birokrasi pelayanan, meliputi: 
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1. Kesederhanaan, yang meliputi prosedur/tata cara pelayanan antara lain: 

Mudah, tidak berbelit-belit, mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan/kepastian terhadap prosedur, persyaratan, unit kerja, 

tarif/biaya, pejabat yang menerima keluhan akan pelayanan yang 

diberikan dalam suatu organisasi. 

3. Keamanan, yang menyangkut kepastian hukum terhadap apa yang 

dilayankan oleh suatu organisasi. 

4. Keterbukaan, menyangkut kesederhanaan dan kejelasan pelayanan yang 

diinformasikan pada masyarakat. 

5. Efisien, yang artinya pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi 

hendaknya ada pembatasan terhadap persyaratan pada hal-hal yang 

dianggap penting saja. 

6. Ekonomis, yang artinya pembiayaan yang dibebankan pada masyarakat 

yang dilayani itu sesuai dengan kewajaran, kemampuan masyarakat 

umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu 

juga ekonomis dalam penyelenggaraan pelayanannya itu sendiri (total 

cost). 

7. Keadilan, menyangkut jangkauan pelayanan yang diberikan oleh suatu 

organisasi diharapkan dapat seluas mungkin dan merata, artinya tidak 

ada wilayah yang dibedakan pelayanannya. Dilihat dari keadilan 

vertikal dan horizontal. 

8. Ketepatan waktu, yang artinya bahwa pelayanan yang telah dijanjikan 

sesuai dengan standar yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

 
 Sendi-sendi pelayanan di atas secara umum dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk membuat standar ukuran pelayanan prima. Pada umumnya hal 

ini telah menjadi slogan dan kata-kata mutiara dari setiap pelayanan. Namun 

sejauhmana kita dapat menetapkan bahwa pelayanan yang dimaksud tepat 
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waktu, pelayanan itu murah atau pelayanan ini prosedurnya sederhana, 

tentunya masih perlu dilakukan pengkajian dan perbaikan terus-menerus 

terhadap praktek-praktek penyelenggaraan pelayanan yang diselenggarakan 

oleh unit-unit pelayanan pemerintah (Birokrasi) dalam setiap bidang 

kehidupan. 

 Sebab gejala yang terjadi adalah adanya sendi-sendi yang telah 

ditetapkan di atas seolah-olah menjadikan pedoman baku bahwa setiap 

pelayanan harus mengandung kedelapan sendi tersebut. Padahal bila kita lihat 

kembali tentang karakteristik barang layanan yang diberikan dan fungsi 

pemerintah, setiap pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda, maka 

sebenarnya pelayanan yang diberikan dapat memberikan perbedaan-perbedaan 

yang sesuai dengan tuntutan masyarakatnya. Ada beberapa gagasan, yang 

mengatakan bahwa standar layanan tidak perlu digeneralisasikan, artinya 

layanan yang sama untuk daerah yang berlainan tidak perlu mempunyai 

standar yang sama. Sebagai contoh dalam menetapkan standar yang 

diberlakukan adalah sama. Padahal harapan pelanggan di desa barangkali tidak 

sama dengan harapan yang berada di Kota, atau desa yang satu dengan desa 

yang lain, sehingga standar tersebut tidak perlu digeneralisasikan dan berlaku 

secara situasional, yang terpenting adalah adalah standar yang dibuat 

berdasarkan sendi-sendi tersebut diketahui oleh masyarakat (penerima 

pelayanan). 

 Dengan uraian sendi-sendi dasar pelayanan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pada prinsipnya pelayanan umum harus memperhatikan hal-hal berikut 

ini : 

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerimaan pelayanan umum 

harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. 

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan 

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar 
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berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dengan tetap berpegang pada efesiensi dan efektivitas. 

3. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat 

memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi 

pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang 

bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk 

ikut menyelenggarakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 
 Jika keempat hal di atas sudah bisa diperhatikan secara konsisten 

diyakini pelayanan umum yang diselenggarakan oleh Birokrasi akan direspon 

dengan baik oleh masyarakat, dan upaya penciptaan kesejahteraan umum akan 

lebih mendekati kenyataan sesuai yang diharapkan. Untuk itulah penetapan 

dan penerapan baik sendi dasar pelayanan maupun sudah dalam bentuk standar 

pelayanan menjadi faktor essensial bagi terciptanya kepuasan masyarakat 

(layanan prima), apalagi kondisi kehidupan masyarakat yang terus berkembang 

baik kebutuhan hidup, tuntutan masyarakat, maupun pola pikir yang semakin 

kritis dalam menanggapi praktek penyelenggaraan pelayanan umum. 

 Berkaitan dengan itu, Menkowasbangpan pernah mengeluarkan surat 

edaran dengan nomor 56 tahun 1998 yang isinya antara lain sebagai berikut:  

 Isi dari surat edaran Menkowasbangpan No. 56/98 tersebut di atas 

adalah: 

1. Dalam waktu secepat-cepatnya mengambil langkah-langkah perbaikan 

mutu pelayanan masyarakat pada masing-masing unit kerja/kantor 

pelayanan termasuk BUMN/BUMD. 

2. Langkah-langkah perbaikan mutu pelayanan masyarakat tersebut 

diupayakan dengan: 
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a. Menerbitkan pedoman pelayanan antara lain memuat persyaratan, 

prosedur, biaya/tarif pelayanan dan batas waktu penyelesaian 

pelayanan, baik dalam bentuk buku panduan/pengumuman, atau 

melalui medi informasi lainnya. 

b. Menempatkan petugas yang bertanggung jawab melakukan pengecekan 

kelengkapan persyaratan permohonan untuk kepastian mengenai 

diterima dan atau ditolaknya berkas permohonan tersebut pada saat itu 

juga. 

c. Menyelesaikan permohonan pelayanan sesuai dengan batas waktu yang 

telah ditetapkan, dan apabila batas waktu yang telah ditetapkan 

terlampaui, maka permohonan tersebut berarti disetujui. 

d. Melarang dan atau menghapus biaya tambahan yang dititipkan pihak 

lain dan meniadakan  segala bentuk  pungutan liar, di luar biaya jasa 

pelayanan yang telah ditetapkan. 

e. Sedapat mungkin menerapkan pola pelayanan secara terpadu (satu atap 

atau satu pintu) bagi unit-unit kerja kantor pelayanan yang terkait 

dalam memproses atau menghasilkan satu produk pelayanan. 

f. Melakukan penelitian secara berkala untuk mengetahui kepuasan 

pelanggan/masyarakat atas pelayanan yang diberikan, antara lain 

dengan cara penyebaran kuesioner kepada pelanggan/masyarakat dan 

hasilnya perlu dievaluasi dan ditindak lanjuti. 

g. Menata sistem dan prosedur pelayanan secara berkesinambungan sesuai 

dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat. 

 
 Dengan didasarkan surat edaran tersebut, birokrasi pemberi layanan 

dituntut untuk melakukan perbaikan dan penataan kembali terhadap pola-pola 

pelayanan yan telah diberikan selama ini. Upaya perbaikan dan penataan pun 

ditempuh dengan berbagai cara, mulai dengan pembenahan struktur, 

peninjauan standar pelayanan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru, bahkan 
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berusaha mengimplementasikan beberapa jenis strategi dengan berbagai 

pendekatan. Salah satunya strategi yang dikemukakan oleh Chatherine De 

Vrye (1994) yang dinamakan 7 kunci strategi dengan istilah SERVICE, yakni: 

1. Self Esteem, yang berarti bahwa pelayanan itu bukan merupakan hal 

yang dianggap rendah atau pemberi layanan harus tunduk kepada 

pelanggannya. Oleh karena itu perlu adanya keteladanan dari pimpinan 

dan penanaman sikap proaktif dalam menghadapi pelanggan dengan 

hubungan yang sejajar. Untuk itu perlu adanya penampatan pegawai 

yang sesuai dengan tugasnya dan menciptakan kesan bahwa pelayanan 

itu merupakan kegiatan yang menarik. Memiliki motto bahwa 

kesuksesan hari ini tidak menjamin kesuksesan hari esok. 

2. Ecceed Expectation (memenuhi harapan yang terbaik) dengan kegiatan 

yang dapat dilakukan adalah pembakuan standar pelayanan yang lebih 

tinggi. Cara untuk mengatasinya kesenjangan yang telah tertuang di 

atas adalah dengan memberikan standar layanan yang dapat diterima 

oleh semua pihak. Persoalan yang timbul adalah bagaimana membuat 

suatu standar layanan yang bisa diterima oleh semua pihak. Maka perlu 

pemahaman tentang keinginan masyarakat dan harus berorientasi 

bahwa pelayanan adalah untuk masyarakat dan bukan untuk organisasi. 

(Stewart:1988). Oleh karena itu penciptaan dan pengelolaan pelanggan 

yang didesain untuk memaksimalkan kebutuhan pelanggan dalam 

segala urusan merupakan tuntutan utama. 

3. Recovery. dalam melihat pelayanan secara menyeluruh (prima) keluhan 

masyarakat merupakan peluang dan bukan merupakan masalah. Hal ini 

untuk memperbaiki kesalahan dan usaha mempertahankan kepuasan 

masyarakat.  Bagaimana mengatasi keluhan keterangan mengenai 

keinginan masyarakat. Hal ini juga merupakan pengujian standar 

pelayanan yang dibuat. Alat yang dapat digunakan secara efektif adalah 

mendengarkan secara seksama ketika terjadi kontak langsung. 
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4. Vision, yang dimaksudkan adalah orientasi pelayanan pada masa yang 

akan datang, yang artinya setiap motto pelayanan mengandung visi 

jangka panjang. Adanya teknologi akan membantu mempertahankan 

loyalitas pelanggan dan bukan menjadi hambatan oleh karena itu 

penciptaan kultur dedikasi organisasi menjadi sangat penting. 

5. Improve (perbaikan); perbaikan secara terus menerus yang dilakukan 

dalam pelayanan “Better is better” merupakan cara membangun citra 

pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah. Tangible, 

emphaty, responsiveness, Reliability dan Assurance. Perubahan 

tuntutan pelayanan perlu diperhatikan secara terus menerus. Dalam 

perubahan ini perlu mengikutsertakan pegawai (front liner) dalam 

proses perencanaan (MBO) sebagai wujud dari proses learning 

organization. Apabila proses tersebut dapat dijalankan dengan baik, 

maka akan dapat menciptakan “kesan sesaat” dengan kegiatan/ 

perbuatan yang kecil tetapi mempunyai dampak yang besar. Hal ini 

dapat dilakukan dengan investasi trainning pegawai yang dimulai dari 

pimpinan puncak. Sementara itu investasi trainning yang dilakukan di 

Indonesia masih sangat rendah dan tidak merata. Ada kecenderungan 

karyawan yang sibuk dengan tugasnya jarang mendapat kesempatan 

untuk trainning. 

6. Care, dalam strategi ini menekankan adanya system pelayanan yang 

menyenangkan pelanggan (Customer-Friendly System)  dan sebaiknya 

untuk menghindari Friendly Organization. Hal ini penting ditekankan 

dalam pelayanan publik. Kenyataan yang sering terjadi dalam 

pelayanan publik adalah pemberi layanan merasa sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat, karena sifat dari pelayanan publik yang monopoli. 

7. Empowerment (pemberdayaan), strategi ini sangat penting untuk 

dilakukan dalam rangka memperdekat jarak dan kesenjangan antara 

pemberi layanan dan penerima layanan. Hal yang dapat dilakukan 
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dengan strategi ini adalah membuat para pegawai bertanggung jawab 

dan mampu untuk menanggapi suatu pekerjaan. Walaupun dalam 

memberikan kewenangan akan sangat menyangkut resiko, namun hal 

ini  dapat membiasakan para karyawan untuk belajar bertanggung 

jawab dan belajar dari resiko. Oleh karenanya empowerment ini perlu 

dibarengi dengan reward yang dapat diberikan dalam bentuk pengakuan 

dan penghargaan terhadap suatu keberhasilan. 

 
 Ketujuh kunci strategi di atas diungkapkan untuk membangun 

pelayanan prima yang dapat diterapkan untuk semua organisasi. 

 Selain itu, bisa juga ditempuh kebijakan restrukturisasi terhadap 

organisasi penyelenggara pelayanan umum dengan beberapa pendekatan 

sebagai berikut:  

1. Kebijakan penghapusan. Analisa penalaran strategis dimulai dengan 

analisis dan identifikasi jenis-jenis pelayanan/jasa yang 

diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah. Dari analisis ini dapat 

disimpulkan apakah pelayanan atau jasa-jasa tersebut masih dibutuhkan 

atau tidak. Jika tidak, maka instansi-instansi pemerintah yang 

menyelenggarakan pelayanan tersebut dapat dipertimbangkan untuk 

dihapus. 

2. Swastanisasi. Jika jenis-jenis pelayanan tersebut masih dibutuhkan, 

pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemerintah masih harus 

mendanai pelayanan tersebut. Jika tidak, maka jenis-jenis pelayanan/ 

jasa tersebut dapat dipertimbangkan untuk diswastanisasi. 

3. Kemitraan. Apabila pemerintah masih berkepentingan 

menyelenggarakan pelayanan umum tertentu, namun dana atau 

anggaran pemerintah terbatas, pertanyaan selanjutnya diajukan untuk 

mencari kemungkinan mengikutsertakan dana pihak swasta/masyarakat 

dalam penyediaan pelayanan/ jasa tersebut. 
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4. Kontrak Kerja/Karya: Apabila dana/anggaran pemerintah masih 

dibutuhkan, selanjutnya dipertanyakan juga apakah pelaksanaan 

penyelenggaraan pelayanan umum tersebut juga harus dilakukan oleh 

pemerintah. Jika tidak, maka pelayanan/jasa pemerintah tersebut dapat 

dipertimbangkan untuk dikontrakkan. Model kebijaksanaan ini telah 

lama diterapkan di Indonesia. Terutama untuk pekerjaan konstruksi dan 

pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah. 

5. Market Testing. Jika ternyata terdapat keraguan pemerintah atas 

kemampuan sendiri untuk menyelenggarakan jenis pelayanan umum 

tertentu secara efisien dan efektif, maka dapat dipertimbangkan pola 

“Uji Pasar” (market testing) melalui proses tender kompetitif antara 

team intern (In-house bidder) dengan pihak swasta atau team kerja dari 

unit departemen/instansi lainnya. Konsep ini masih beru bagi 

Indonesia, khususnya mengenai kebijaksanaan In-house bidder, yaitu 

kelompok kerja intern departemen atau lembaga pemerintahan tertentu 

yang dibentuk untuk mengikuti tender kompetitif dalam rangka 

memperoleh kontrak kerja penyelenggaraan pelayanan umum tertentu. 

Kelompok ini jika berhasil memenangkan tender akan bertindak 

sebagai kontraktor dan status kepegawaian para anggotanya akan 

dialihkan menjadi swasta. Hak-hak kepegawaian mereka selanjutnya 

bukan lagi menjadi tanggungan pemerintah, tetapi menjadi tanggungan 

organisasi kelompok yang bersangkutan dan menjadi beban biaya yang 

tercantum dalam kontrak kerja.  Sedangkan hak pensiun dan jaminan 

sosial lainnya akan dialihkan ke Perusahaan Swasta di bidang itu. 

Kebijaksanaan yang hampir mirip “Market Testing” adalah 

pembentukan unit-unit swadana berdasarkan Keppres Nomor 38 tahun 

1991 untuk menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat 

dengan menerapkan konsep “Self Funding Institution”. Misalnya: 
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Pelayanan Rawat Inap kelas Utama dan Kelas I di Rumah Sakit Umum 

Pemerintah di Pusat maupun di Daerah; Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi di Universitas Negari; dan sebagainya. 

6. Program Efisiensi Internal, setelah berbagai pertimbangan tersebut 

dilakukan ternyata dinilai lebih baik jika penyelenggaraan pelayanan 

umum tertentu itu tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun 

oleh pemerintah daerah; maka unit kerja yang bersangkutan harus 

melaksanakan program efisiensi, melalui misalnya: kegiatan 

Benchmarking, Business Process Reengineering (BPR), Restrukturisasi, 

Rasionalisasi, Standarisasi Kinerja dan Pola Evaluasi/ Penilaiannya, 

dan sebagainya. 
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 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan berikut ini: 

PRIOR OPTION REVIEW 
DALAM MENYELENGGARAKAN 

RESTRUKTURISASI PELAYANAN UMUM 
 

 

Apakah jenis dan urusan 
pelayanan umum 

tertentu masih 
dibutuhkan ?

TIDAK HAPUSKAN

YA 

Apakah pemerintah yang 
harus membiayai 

pelayanan tersebut ? TIDAK PRIVATISASI

YA 

Adakah potensi swasta 
untuk membiayai 

pelayanan tersebut ? 

TIDAK

KEMITRAAN

Apakah pemerintah  
masih berminat 

menyelenggarakan 
pelayanan tersebut ? 

TIDAK KONTRAK KERJA

MUNGKIN MARKET TESTING
YA 

Tetap selenggarakan 
seperti biasa  

Sepakati standar kinerja 
Penuhi standar kinerja 

pelayanan melalui 
kompetisi 

Laksanakan program 
efisiensi : Bench-

marking, dsb. 

YA
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C. JENIS BARANG LAYANAN 

 Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya dapat dibedakan 

dengan menggunakan dasar pemikiran siapa yang akan dapat menikmati atau 

mendapat dampak dari suatu layanan, baik oleh seseorang secara individu 

maupun oleh kelompok atau dalam bentuk barang dinikmati secara kolektif. 

Oleh sebab itu, untuk mendasari pemikiran tentang pihak-pihak mana yang 

akan memberikan pelayanan, maka dibawah ini disampaikan konsep pemikiran 

jenis barang layanan yaitu barang privat (individu) atau sering disebut dengan 

private goods dan barang layanan yang dinikmati secara kolektif atau barang 

umum atau yang disebut dengan barang publik (public goods). Kedua konsep 

barang yang dilihat dari siapa yang akan menggunakan atau menikmati barang 

layanan tersebut oleh Savas (1987:45) dikelompokkan menjadi 4 (empat) 

kelompok barang layanan. 

 Keempat jenis barang tersebut yaitu yang Pertama adalah barang yang 

digunakan untuk memenuhi kepentingan individu yang bersifat barang privat. 

Barang privat (private goods) ini tidak ada konsep tentang penyediaannya, 

permintaan dan penawaran sangat bergantung pada pasar, produsen akan 

memproduksi barang permintaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, dan bersifat sangat terbuka, oleh sebab itu penyediaan layanan 

barang yang bersifat barang privat ini dapat berlaku pasar, hanya apabila 

barang privat ini menyangkut kesejahteraan orang banyak, misalnya beras atau 

bahan kebutuhan pokok lainnya, maka pemerintah tidak membiarkan 

berlakunya pasar secara murni. 

 Jenis barang yang Kedua adalah barang yang digunakan atau 

dikonsumsi bersama-sama dengan persyaratan apabila akan menggunakan 

barang tersebut harus membayar atau ada biaya penggunaannya, apabila 

pengguna/konsumen tidak membayar maka tidak dapat menggunakannya. 

Penyediaan barang dapat dengan melalui pasar sebab produsen akan 
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menyediakan permintaan atau kebutuhan barang tersebut. Barang seperti ini 

secara teori baik dalam jumlah maupun dalam kualitas sangat ditentukan oleh 

pengguna/konsumen. Jenis barang seperti ini disebut dengan toll goods, barang 

ini penyediaan dan konsumsi/penggunaannya hampir sama dengan barang 

privat, penyediaan barang ini dibeberapa negara disediakan oleh negara dan 

seringkali menggunakan ukuran pemakaiannya, atau dapat dikatakan barang 

privat tetapi dikonsumsi secara bersama-sama. 

 Jenis barang Ketiga adalah barang yang digunakan/dikonsumsi secara 

bersama atau kolektif dan penyediannya tidak dapat dilakukan dengan melalui 

pasar, karena barang ini digunakan secara terus menerus dan secara bersama-

sama, serta sulit diukur berapa besar penggunaan barang ini untuk setiap 

individu. Dalam penggunaan barang ini apabila penggunaannya diukur secara 

ekonomi selalu terdapat free rider (pembonceng gratis). Pembonceng gratis 

yaitu orang yang ikut serta menggunakan atau menikmati barang tersebut tanpa 

membayar dan tanpa kontribusi secara fair dalam pemenuhan kebutuhannya. 

Penyediaan barang kolektif atau yang memproduksi barang kolektif, tidak akan  

serta tidak ada yang mau menyediakan atau memproduksi barang ini secara 

sukarela. Oleh karena itu penyediaan barang ini dilakukan dengan kontribusi 

secara kolektif yaitu dengan menggunakan pajak. Barang ini disebut dengan 

collective goods. 

 Jenis barang yang Keempat adalah common pool goods, jenis barang 

ini mempunyai karakteristik bahwa  orang yang menggunakan barang ini tidak 

ada yang mau membayar, biasanya digunakan/dikonsumsi secara bersama-

sama dan kepemilikan barang ini, dimiliki oleh umum, tidak ada orang yang 

mau menyediakan barang ini. Oleh sebab itu pemerintah melakukan 

pengaturan terhadap penggunaan barang ini.  

 Dari keempat jenis barang tersebut sangat sulit membedakan atau 

memisahkan masing-masing jenis termasuk barang yang mana, karena setiap 

barang tidak murni menjadi salah satu karakteristik jenis barang yang ada. 
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Setiap barang mempunyai kecenderungan karakteristik barang yang satu 

dengan barang yang lainnya. 

 Untuk dapat memilih alternatif organisasi yang paling cocok dalam 

memberikan pelayanan, maka perlu dipertimbangkan jenis barang yang akan 

dilayankan. Pemilihan tersebut Pertama kali dapat dilihat dari jenis barang 

atau jasa yang akan dilayankan kepada masyarakat, Kedua dapat dilihat siapa 

yang memiliki barang layanan tersebut dan siapa yang mempunyai 

kewenangan untuk memberikan layanan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan lain 

yang muncul adalah apakah barang layanan tersebut sepenuhnya menjadi 

kewenangan pemerintah dan tanpa saingan (bersifat monopoli), atau pelayanan 

tersebut dapat dilakukan oleh swasta atau merupakan barang layanan yang 

berlaku pasar (market mechanism), ataukah layanan tersebut dapat dilakukan 

oleh masyarakat/konsumen sendiri (self service). 

 Untuk barang yang bersifat publik murni (pure public goods) biasanya 

mempunyai 3 (tiga) karakteristik, (Olson, Rachbini, Didik J.) Pertama yaitu 

penggunaannya tidak dimediasi oleh transaksi bersaing (non rivalry) 

sebagaimana barang ekonomi individu biasa, dan Kedua tidak dapat 

diterapkan prinsip pengecualian (non excludability), dan Ketiga bersifat tidak 

dibagi (indivisibly). Karena itu, pihak swasta tidak berkehendak masuk 

kedalam proses produksi barang publik murni tersebut, karena prinsip-prinsip 

persaingan ekonomi tidak dapat diterapkan sebagaimana biasanya. Untuk itu 

biasanya pemerintah terlibat secara langsung di dalam penyediaan komoditi 

publik murni sebagai pelengkap di dalam sistem ekonomi, yang berlangsung 

didalam suatu kelompok atau negara. Produksi baik public goods maupun 

private goods tersebut seharusnya berjalan seimbang agar sistem ekonomi 

berjalan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Sektor pemerintah dan 

sektor swasta harus berjalan seimbang agar sistem ekonomi terus berkembang 

sehingga dinamika masyarakat bisa diimbangi oleh dinamika sektor 

pemerintah. 
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D. PENGORGANISASIAN PELAYANAN UMUM 

 Pada pokoknya tuntutan pelayanan umum adalah kedekatan dengan 

masyarakat, untuk mengurangi perbedaan-perbedaan antara penerima layanan 

dan pemberi layanan tentang harapan pelayanan. Oleh karena itu pelayanan 

yang diberikan oleh pemerintah dilakukan dengan membentuk organisasi-

organisasi pelayanan sesuai dengan bidangnya, yang bertindak sebagai 

birokrasi. Walaupun birokrasi tradisional telah terbukti mempunyai 

kemampuan stabilitas dan bahkan ultrabilitas (Dwight Waldo), namun dalam 

hal ini pelayanan yang dituntut dalam administrasi negara baru cenderung 

untuk mencoba dan menganjurkan perubahan-perubahan bentuk organisasi 

birokrasi. Bentuk-bentuk organisasi tersebut dapat direstrukturisasi secara 

terus menerus dengan melakukan desentralisasi, devolusi, terminasi, proyek-

proyek, kontrak-kontrak, pengembangan organisasi, perluasan tanggungjawab, 

konfrontasi dan pelibatan klien, hal ini merupakan tandingan terhadap 

birokrasi. (Frederickson:1980). 

 Tandingan birokrasi tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan 

pelayanan yang efisien, ekonomis dan berkeadilan. Kondisi ini terus 

berkembang. Oleh sebab itu dalam pemberian pelayanan masyarakat terdapat 

beberapa bentuk organisasi yang dikembangkan oleh Savas (1987). Pada 

dasarnya bentuk organisasi tersebut dikelompokan menjadi dua bagian besar. 

Perkembangannya sangat tergantung pada jenis barang yang akan dilayankan, 

disamping itu barang yang dilayankan merupakan tanggung jawab atau 

masyarakat/privat dapat memberikan pelayanan sendiri dan pelayanan yang 

harus dilakukan oleh pemerintah atau negara, karena sangat menyangkut 

kesejahteraan orang banyak. Kedua kelompok tersebut merupakan organisasi 

swasta (profit organization) dan organisasi pemerintah (non profit 

Organization), sedangkan pengaturan dari keduanya sangat tergantung pada 

siapa yang mempunyai kewenangan atau siapa yang memiliki organisasi 

tersebut untuk melaksanakan pelayanan. 
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 Alternatif pengaturan organisasi pelayanan publik yang dapat 

diberlakukan antara lain: (1) Government service, (2) Government vending, (3) 

Intergovernmental agreement, (4) Contract, (5) Franchise, (6) Grant, (7) 

Voucher, (8) Market, (9) Voluntary Arrangement, (10) Self service. 

 Government service dilakukan apabila pelayanan pada masyarakat 

tersebut merupakan tugas  yang dimonopoli oleh pemerintah dan dilakukan 

sendiri oleh pemerintah. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah seperti ini 

tidak ada peran swasta atau pihak ketiga yang ikut serta memberi layanan. 

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yang bersifat full government 

seperti ini penyelenggaraannya dilakukan dengan menggunakan pegawai/ 

tenaga kerja yang terikat oleh pemerintah, dan di Indonesia disebut dengan 

pegawai negeri. Kegiatan pemerintah dilakukan dengan mengatur maupun 

dengan memproduksi atau mendistribusikan barang layanan secara penuh. 

Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas ini ada yang dibiayai pemerintah melalui 

penarikan pajak dan pelayanannya diatur oleh pemerintah secara tidak 

langsung, pembiayaan pelayanan dapat pula dilaksanakan dengan pemungutan 

retribusi yang merupakan pajak yang ditarik oleh pemerintah dan masyarakat 

mendapat pelayanan langsung, ada pula yang dibiayai oleh pengguna jasa 

pelayanan. 

 Government vending, merupakan salah satu pengaturan pelayanan yang 

berupa barang maupun jasa yang diproduksi oleh pemerintah. Sebagai contoh 

dalam penyediaan air bersih, dalam hal ini pemerintah menyediakan/ 

memproduksi barang layanan tersebut dan masyarakat yang menggunakan 

barang layanan tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar jasa yang 

telah diberikan. Pengaturan organisasi dalam bentuk government vending  ini 

tidak ada campur tangan atau peran swasta di dalam pelaksanaannya. Namun 

government vending  ini juga dapat berbentuk pengaturan pelayanan dimana 

masyarakat yang melaksanakan/menyelenggarakan pelayanan itu sendiri, 



28 

karena masyarakatlah yang menyediakan/memproduksi barang layanannya 

sedangkan pemerintah melaksanakan pengaturan terhadap penyelenggaraan 

penyediaan layanan dan distriusi terhadap layanan tersebut. Campur tangan 

pemerintah disini adalah untuk mengatur agar terjadi keadilan di dalam 

penyelenggaraan pelayanannya. Pembiayaan pelayanan ini dilakukan oleh 

masyarakat secara langsung. 

 Bentuk pengaturan organisasi yang lain adalah Intergovermental 

agreement, Pelayanan ini dilakukan dengan pengaturan bahwa organisasi 

pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan memproduksi 

barang layanan ini dapat menunjukkan atau menyerahkan pada organisasi 

pemerintah yang lain, baik untuk penyelenggaraannya maupun untuk 

penyediaan/ produksinya.  

 Contracting, merupakan pengaturan pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintah yang dikontrakkan kepada pihak lain. Hal ini dilakukan tidak 

hanya antar organisasi pemerintah saja akan tetapi juga dengan organisasi 

swasta atau organisasi yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan 

(non profit organization). Dalam pengaturan ini organisasi pemerintah 

memberikan kewenangan untuk pelaksanaan tugasnya dan pemerintah juga 

melakukan pembayaran atas jasa yang diberikan oleh organisasi swasta (pihak 

ketiga) yang melaksanakan pekerjaan tersebut, sedangkan masyarakat 

menerima layanan yang diberikan oleh organisasi swasta tersebut. Pengaturan 

secara kontrak ini merupakan privatisasi yang dianggap konfensional. Idealnya 

pemerintah melakukan pengaturan dengan persyaratan kontrak sebagai berikut: 

(a). dengan kedudukan dan kebebasan yang sama dalam permintaan barang 

dan pelayanan umum; (b) merupakan suatu perusahaan yang mempunyai 

kemampuan/keahlian tertentu untuk menangani pelayanan tersebut; (c) Suatu 

pengawasan yang canggih dalam perusahaan yang berkemampuan dalam 

pelayanan barang maupun jasa; (d) ada kejelasan dalam penarikan pajak; (e) 
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suatu penghematan dalam pengeluaran ketepatan waktu pembayaran sesuai 

dengan kontrak. 

 Franchising  merupakan pengaturan organisasi bentuk lain dalam 

pemberian pelayanan. Pengaturan ini merupakan suatu perusahaan yang 

mempunyai monopoli yang eksklusif yang diberikan pada suatu perusahaan 

lain untuk penyediaannya layanan barang atau jasa dengan mempunyai syarat 

kualitas yang sama. Dalam pengaturan ini dimana pemerintah memberikan 

kewenangan kepada suatu perusahaan swasta yang mempunyai standar kualitas 

yang sama dengan yang dikehendaki oleh pemerintah untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, dan masyarakat membayar pelayanan yang 

diberikan tersebut. Disamping  bentuk pengaturan pelayanan secara 

Franchising masih terdapat pengaturan multiple franchising, dimana 

pemerintah dan konsumen secara bersama-sama melakukan pengaturan dan 

memberikan kewenangannya pada perusahaan swasta untuk melakukan 

pelayanan yang dikehendaki. 

 Grants, dimana dalam pengaturan pelayanan seperti toll goods dan 

private goods, penyediaannya memerlukan subsidi dari pemerintah. Dalam 

pengaturan ini pemerintah maupun konsumen/masyarakat memberikan 

kewenangan kepada suatu perusahaan swasta untuk penyelenggaraan 

pelayanan yang dikehendaki dan perusahaan swasta tersebut melaksanakan 

kegiatan pelayanan sesuai dengan yang dikehendaki baik oleh pemerintah 

maupun oleh masyarakat. Pembiayaan pelayanan tersebut dilakukan oleh 

masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan dan pemerintah memberikan 

subsidi terhadap jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakatnya karena 

dianggap bahwa apabila tanpa subsidi dari pemerintah maka masyarakat tidak 

mampu membiayai pelayanan tersebut dan apabila pelayanan tersebut tidak 

diselenggarakan maka akan terjadi dampak negatif terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Dalam pelayanan dengan menggunakan grant ini bermaksud untuk 

membantu masyarakat sebagai konsumen. 
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 Voucher, pengaturan pelayanan dengan menggunakan sistem voucher 

ini tidak jauh berbeda dengan pengaturan pelayanan dengan menggunakan 

grant, yang tujuannya adalah membantu masyarakat sebagai konsumen. Dalam 

pengaturannya pemerintah memberikan subsidi langsung kepada konsumen 

dan konsumen mempunyai kewenangan untuk menunjuk suatu perusahaan 

yang akan memberikan pelayanan atas barang kebutuhannya serta masyarakat 

yang membiayai pelayanan yang diselenggarakan tersebut, disini perusahaan 

melakukan pelayanan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh 

konsumen. 

 Market, pengaturan pelayanan disini terjadi pada pelayanan barang-

barang yang bersifat privat, hubungannya adalah terbatas pada konsumen dan 

produsen, sehingga terjadi hukum ekonomi, yaitu permintaan yang dilakukan 

oleh konsumen dan penawaran yang dilakukan oleh produsen. Pembiayaan 

pelayanan ini dilakukan oleh konsumen secara langsung. Dalam hubungan ini 

tanpa ada peran serta pemerintah di dalamnya. 

 Voluntary Arrangement, pengaturan pelayanan ini dilakukan oleh 

organisasi  sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Organisasi 

sosial memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tanpa ada campur 

tangan dari pemerintah maupun peran serta swasta. 

 Voluntary arrangement ini ada dua model, yang pertama yaitu 

pelayanan yang langsung dilakukan oleh organisasi sosial kepada masyarakat 

seperti yang terurai diatas dan yang lain adalah pelayanan yang dilakukan oleh 

organisasi sosial tetapi tidak langsung. Pelayanan yang kedua ini dengan 

bentuk  organisasi sosial yang mengontrakkan pekerjaannya pada organisasi 

swasta untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini sama 

dengan model yang pertama yaitu tanpa campur tangan dari pemerintah. 

Kedua-duanya pembiayaan pelayanan ini dilakukan oleh organisasi sosial 

tersebut. 
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 Pengaturan-pengaturan organisasi seperti diatas merupakan konsep 

privatisasi dari Savas, yang mengajak para birokrat mempunyai jiwa 

wirausaha dalam memberikan pelayanan, yang artinya bahwa walaupun barang 

yang dilayankan adalah barang publik (public goods) maupun Mixed goods, 

namun selalu ada pesaing. Sehingga diharapkan bahwa birokrasi juga dapat 

menyadari adanya ancaman kebangkrutan organisasinya. Disamping itu juga 

menyadarkan bahwa sebenarnya masyarakat yang diberi pelayanan adalah 

citizen, yang mempunyai kemampuan untuk ikut serta melaksanakan atau 

memenuhi kebutuhan pelayanannya dengan cara kolektif. 

 Pemikiran-pemikiran Savas tersebut terus berkembang dan 

dikembangkan oleh Osborne dan Gaebler dalam buku Reinventing 

Government, yang mencanangkan 10 (sepuluh) kunci birokrasi yang sukses, 

antara lain:  

1. Pemerintahan Katalis: Mengarahkan ketimbang mengayuh. Hal ini 

dimaksudkan bahwa pemerintah diibaratkan sebuah perahu, peran 

pemerintah bisa sebagai pengemudi yang mengarahkan jalannya perahu 

atau sebagai pendayung yang mengayuh untuk membuat perahu 

bergerak. 

2. Pemerintahan milik masyarakat: Lebih baik memberikan kewenangan 

pada masyarakat  untuk melayani sendiri dari pada pemerintah sendiri 

yang memberikan pelayanan. 

3. Pemerintahan yang kompetetif. Menyuntikkan Persaingan kedalam 

pemberian pelayanan. Pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi seolah-

olah atau akan berkembang adanya persaingan, sehingga birokrasi dapat 

memberikan pelayanan yang baik. 

4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi: Mengubah organisasi yang 

digerakkan oleh peraturan. Orientasi kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah sebaiknya pada apa yang hendak dilakukan dalam 
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memberikan pelayanan pada masyarakatnya, aturan-aturan yang ada 

hendaknya tidak kaku sehingga mengganggu misi tersebut. 

5. Pemerintah yang berorientasi pada hasil, sehingga pembiayaan yang 

dilakukan oleh pemerintah diharapkan selalu mempunyai hasil yang 

bermanfaat (outcomes) dan tidak hanya berorientasi hanya pada 

masukan, misalnya membiayai pendidikan berdasarkan jumlah peserta 

yang dididik. 

6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan: Orientasi yang dilakukan 

pemerintah sebaiknya pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan 

bukan berorientasi pada birokrasi atau bagaimana membuat prosedur 

pelayanan yang memudahkan birokrasi. 

7. Pemerintahan Wirausaha: Menghasilkan ketimbang membelanjakan 

yang artinya pemerintah dapat menciptakan sumber-sumber pendapatan 

baru dan tidak hanya berorientasi pada bagaimana menghabiskan 

anggaran yang ada. 

8. Pemerintah antisipatif, mencegah dari pada mengobati. Hal ini 

menuntut pemerintah selalu berorientasi pada masa yang akan datang, 

tidak hanya memecahkan masalah yang ada pada saat ini. 

9. Pemerintahan desentralisasi, artinya dalam pemberian pelayanan pada 

masyarakat dengan jarak yang terdekat dengan masyarakat, sehingga 

dapat mengurangi jalur birokrasi yang akan mempertinggi biaya. 

10. Pemerintahan berorientasi pada pasar artinya  melakukan perubahan 

melalui pasar,  sehingga pemerintah tidak selalu memonopoli pelayanan 

yang diberikan pada masyarakat, masyarakat dapat tidak percaya pada 

layanan pemerintah dan pemerintah juga dapat terancam kebangkrutan. 

 
 Kesepuluh kunci orientasi pemerintahan yang sekarang berkembang 

diharapkan dapat mengantisipasi tuntutan pelayanan masyarakat. 



33 

 Pengembangan orientasi pemerintahan tersebut harus diselaraskan 

dengan penataan kelembagaan aparatur pemerintahan, yang didasarkan atas 10 

(sepuluh) asas pengorganisasian, yakni: 

1. Asas pembagian tugas, artinya bahwa tugas umum pemerintahan di atas 

pembangunan perlu dibagi habis kedalam tugas-tugas departemen dan 

Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

2. Asas fungsionalisasi, pelaksanaan tugas umum pemerintahan dalam 

pembangunan harus ada satu instansi yang secara fungsional paling 

bertanggung jawab. 

3. Asas koordinasi, menekankan agar penyusunan kelembagaan instansi 

pemerintah memungkinkan terwujudnya koordinasi yang mantap dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. 

4. Asas kesinambungan, yang mengharuskan adanya institualisasi dalam 

pelaksanaan dalam arti tugas-tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan harus berjalan secara terus menerus sesuai dengan 

kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan. 

5. Asas keluwesan yaitu, mrnghendaki agar organisasi selalu mengikuti 

dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan keadaan. 

6. Asas Akordion, menentukan bahwa organisasi dapat berkembang atau 

mengecil sesuai dengan tuntutan tugas dan beban kerjanya. 

7. Asas Pendelegasian Wewenang, menentukan tugas-tugas yang perlu 

didelegasikan dan tugas-tugas yang masih harus dipegang pimpinan. 

Sebagai konsekuensi dari asas pelimpahan tersebut harus mampu 

melaksanakan wewenang dan tugas-tugasnya yang dilimpahkan. 

8. Asas Rentang Kendali, dimaksudkan agar dalam menentukan jumlah 

satuan organisasi atau orang yang dibawahi oleh seseorang pejabat 

pimpinan, diperhitungkan secara rasional mengingat terbatasnya 

kemampuan seorang pimpinan/atasan dalam mengadakan pengendalian 

terhadap bawahannya. 
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9. Asas Jalur dan Staf, untuk memperjelas antara tugas pokok 

(operasional) dan penunjang. 

10. Asas kejelasan dalam pembangunan, mengaharuskan organisasi 

pemerintah menggambarkan susunan organisasinya dalam bentuk 

bagan, agar setiap pihak yang berkepentingan dapat segera memahami 

kedudukan dan hubungan setiap satuan organisasi yang ada. 

 
 Apabila asas-asas pengorganisasian tersebut bisa diimplementasikan/ 

ditetapkan secara lebih konsisten, maka dapat diyakini penyelenggaraan tugas-

tugas pemerintahan pembangunan oleh kelembagaan/birokrasi pemerintahan 

akan berjalan efektif dan koordinatif, termasuk pula dalam bidang pelayanan 

kepada masyarakat. 

 Penataan kelembagaan yang bertanggung jawab dan berwenang dalam 

hal pemberian pelayanan apapun bentuknya perlu terus ditingkatkan dan 

dikembangkan, apalagi kondisi masyarakat dewasa ini sudah mulai matang dan 

kritis dalam menilai kinerja pelayanan yang ditampilkan pemerintah melalui 

aparaturnya. 

 Berkaitan dengan itu, selama ini telah dikembangkan pola-pola 

penyelenggaraan tata laksana pelayanan  umum sesuai dengan bentuk dan 

sifat-sifatnya, antara lain:  

1. Pola Pelayanan Fungsional, yaitu pola pelayanan umum yang diberikan 

oleh satu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kewenangannya. 

2. Pola pelayanan Satu Pintu, yaitu pola pelayanan umum yang diberikan 

secara tunggal oleh instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan 

wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. 

3. Pola pelayanan Satu Atap, yaitu pola pelayanan umum yang dilakukan 

secara terpadu pada satu tempat/lokasi oleh beberapa instansi 

pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. 
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4. Pola pelayanan secara  terpusat, yaitu pola pelayanan umum yang 

dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku 

koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang 

terkait dengan bidang pelayanan umum yang bersangkutan. 

 
 Sampai sejauh ini pola-pola pelayanan hanya bisa diterapkan pada 

beberapa bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh kelembagaan 

pemerintahan. Karena masih terdapat kendala-kendala teknis dan administratif 

untuk menerapkan pola-pola pelayanan tersebut pada setiap jenis pelayanan, 

apalagi proses pelayanan yang melibatkan/menyangkut beberapa instansi yang 

berbeda fungsi dan kepentingan. Kendala-kendala yang dimaksud antara lain 

dalam bidang pembinaan, pengawasan dan koordinasi. 

 

 
E. EKSTERNALITAS DAN PEMBIAYAANNYA. 

EKSTERNALITAS 

Eksternalitas berlangsung bila utilitas (manfaat) satu individu bergantung tidak 

hanya pada barang atau jasa yang dikonsumsinya, tetapi tergantung pada 

aktivitas individu lainnya. 

Misalnya:  

Kesejahteraan A bergantung kepada banyaknya konsumsi barang dan jasanya 

sendiri (X1, X2, X3,..............Xn) dan aktivitas individu B (Y1). Misalnya 

merokok; membuang sampah; membunyikan radio terlalu keras. 

 

Aktivitas B bisa meningkatkan kesejahteraan A (ekonomi eksternal atau 

eksternalitas positif) atau menurunkannya (dis ekonomi eksternal atau 

eksternalitas negatif). 

UA = UA (X1,X2,X3,................Xn)  
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Ciri-ciri dari pembeda eksternalitas: 

• Interdependensi antara satu individu dengan individu lainnya. 

• Interdependensi yang berlangsung diluar mekanisme pasar tanpa 

konpensasi atau tidak diinternalisasi. 

 
Eksternalitis terjadi bukan hanya antara konsumen, tetapi juga karena antara 

produsen dengan produsen; produsen dan pegawainya; produsen dengan 

penduduk/masyarakat sekelilingnya. 

Eksternalitis bisa bersifat timbal balik (reciprocal) atau satu arah 

(unidirectional); bisa bersifat marginal atau infra marginal. 

 
Contoh: 

• Eksternalitis marginal: jika sebuah danau terkena polusi dan individu tidak 

dapat menggunakannya lagi. 

• Infra marginal: danau yang terkena polusi dalam kadar tertentu, masih 

dapat dipergunakan untuk lalu lintas misalnya. 

 

SOLUSI UNTUK PERSOALAN EKSTERNALITAS: 

Pada prinsipnya solusi dicapai melalui intervensi pemerintah: 

• Penetapan Pajak untuk meningkatkan pengambilan keputusan akan ongkos 

eksternal. Pajak output diberlakukan, maka penerimaan neto inkremental 

berkurang. 

 Buchanan dan Stubblebine: solusi ini tidak memuaskan, kedua belah 

pihak harus dikenai pajak agar tingkat output dapat ditekan. 

 Mishan, menolak argumen tersebut di atas, solusi pajak diperlukan hanya 

supaya transaksi sukarela tidak terjadi. Jika hal ini tidak terjadi sebelum 

intervensi pemerintah, maka tidak mungkin terjadi setelah produsen 

dibebani. 
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• Kebijakan sektor publik dengan meregulasi output produsen. 

• Kebijakan subsidi: jika memindahkan penduduk yang terkena pencemaran 

ke daerah lain dengan biaya pemerintah. 

• Unitisasi: jika produsen dan penduduk sekitarnya dapat dipertemukan 

dalam suatu pengambilan keputusan. 

 
Berdasarkan kriteria Pareto, semua pilihan di atas dapat dipertimbangkan, 

dengan syarat : 

 Keuntungan dari pemenang (winer) (yang terbesar yang mereka 

keluarkan untuk perubahan) lebih banyak dari pada keinginan dari pihak yang 

dikalahkan (loser) (yang terbesar yang mereka perlukan untuk menerima 

perubahan). 

Jadi variasi kompensasi pemenang harus melebihi variasi kompensasi yang 

dikalahkan. 

Dalam respon sektor publik ini harus dipertimbangkan biaya transaksinya, 

dengan: 

1) Jika keuntungan netto dari pihak yang menang tidak melebihi biaya 

transaksi, bentuk intervensi apapun dari penerimaan akan dipertanyakan. 

2) Jika pemerintah tidak melakukan intervensi, pemerintah harus menemukan 

bentuk intervensi guna meralat mis alokasi sumberdaya dengan biaya 

transaksi yang minimum. 

Biaya transaksi pemerintah mempunyai sifat yang berbeda dengan yang 

terdapat dalam solusi pasar, sebab: 

1) Informasi: bagaimana pemerintah mengetahui tingkat output yang tepat? 

 Pasar sempurna menyajikan informasi yang memadai mengenai harga yang 

dibentuknya. 

 Jika harga pasar tidak dapat diterima, karena masalah eksternalitas, 

bagaimana mengekstimasi biaya sosial dan manfaat sosialnya? 
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2) Perjanjian/kesepakatan: bagaimana berbagai pihak yang terlibat mencapai 

kesepakatan. 

 Pada prinsipnya, pihak yang menang mungkin lebih banyak daripada pihak 

yang kalah dilihat dari dampaknya, tapi bila terdapat mayoritas pihak yang 

kalah, kebijakan-kebijakan ini mungkin tidak seketika dapat diberlakukan, 

sekalipun ia lolos dari kriteria pareto. 

 

PAJAK VS REGULASI 

Menghadapi persoalan disekonomi, ada 2 (dua) kemungkinan solusi bagi 

sektor publik: (a) Mekanisme Pajak/subsidi dan (b) Regulasi dengan kuota. 

• Perbandingan Efisiensi 

 Bila informasi tidak mahal dan jika memungkinkan diberlakukannya 

pajak dan/atau regulasi, maka penetapan pajak  lebih menguntungkan 

ketimbang kuota. Alasannya: kuota perlu dimonitor dan dipatuhi. Tapi 

informasi itu mahal dan pemerintah jarang dapat membuat kebijakan yang bisa 

memenuhi tuntutan situasinya, karena itu secara umum penetapan pajak 

kelihatannya lebih meyakinkan. 
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 Jika informasi mahal, maka diadopsi instrumen kebijakan publik yang 

mengurangi biaya informasi dan yang memungkinkan perusahaan-perusahaan 

itu sendiri memberikan respon terhadap suatu pajak atau standar regulasi 

tertentu. 

 Bila pajak maupun standar regulasi hendak diberlakukan pada siapa 

saja, ekonom cenderung pada penyelesaian harga ketimbang regulasi. 

Alasannya: ada kesempatan lebih besar bagi pihak-pihak terkait untuk 

merespons dengan optimal kendala-kendala pajak. 
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• Dasar Pemikiran Public Choice 

 Regulasi dari kelompok produsen. 

 Jika disekonomi eksternal terjadi akibat produksi suatu produk, maka 

respon regulasi bisa berupa penerapan kuota produksi dilingkungan industri 

bersangkutan. 
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Pengaruhnya terhadap perusahaan adalah sebagai berikut:  

a) Jumlah output q1, dengan jumlah perusahaan tidak berubah, maka harga P1 

berada di atas ongkos marjinal dan setiap perusahaan mungkin memperoleh 

ekonomic rent. 

b) adanya ekonomic rent yang khusus dengan output total yang mengalami 

kendala, menimbulkan insentif untuk perusahaan-perusahaan. Karena 

regulasi diduga lebih tidak efisien ketimbang penyelesaian harga. 

 
a. Mekanisme pajak/subsidi dan: jika informasi tidak mahal, maka lebih 

menguntungkan. (tapi ada bounded rationality, asimetris information dan 

opportunistic behavior). 

b. Regulasi dengan kuota: Perlu monitor dan harus dipatuhi (ada moral 

hazard).  
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Pembiayaan: 

 Pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan pembiayaannya 

dilakukan dengan melalui pemungutan pajak dan retribusi, disamping adanya 

biaya-biaya yang disediakan oleh pemerintah pusat. Penetapannya apakah 

pelayanan ini dibiayai melalui retribusi atau pajak daerah, maka memiliki 

kriteria pelayanan yang disediakan pemerintah. Kriteria tersebut tidak hanya 

dalam bentuk pelayanan yang disediakan namun juga dapat dilihat melalui 

kriteria barang dan jasa pelayanannya itu sendiri. 

 Pemungutan Pajak Daerah digunakan untuk membiayai barang dan 

jasa layanan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan terlepas dari 

yang membayar atau yang tidak membayar (public goods). 

 Retribusi digunakan untuk membiayai pelayanan barang dan jasa yang 

besifat pribadi, artinya yang mendapat layanan tersebut adalah mereka yang 

membayar (private goods) tetapi  mempunyai dampak eksternalitas 

(externalities) dan menjadi monopoli pemerintah. 

 

a. Landasan Teori Retribusi Daerah 

Pembedaan apakah suatu barang dan jasa itu termasuk public goods atau 

private goods sulit untuk membedakannya, Davey (1988) sebab: 

1. Sulit membedakan barang umum dan barang pribadi karena ada barang 

pribadi yang berdampak umum dan ada barang-barang umum yang harus 

dilakukan atau berdampak secara pribadi. Misalnya kesehatan dan 

pendidikan. 

2. Implementasi peraturan melibatkan pembayar pajak melebihi atas 

kapasitas, karena ada barang pribadi yang menjadi keuntungan umum. 

3. Pemenuhan kebutuhan pribadi yang bersifat umum yang merupakan 

kebutuhan dasar manusia sulit dibatasi hanya pada orang yang dapat 

membayar pajak, misal transport. Oleh karena itu perlu ada pemerataan. 
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4. Membedakan pelayanan-pelayanan yang sulit mengkatagorikan public 

goods atau private goods, maka retribusi memaksa semua orang untuk 

membayar biaya dan berhati-hati dalam mengkonsumsi barang yang mahal. 

5. Retribusi lebih mudah dipungut daripada pajak, karena kesulitan 

pemungutan pajak yang disebabkan pada negara-negara miskin 

pendapatannya masih rendah, sehingga ada kecenderungan biaya-biaya 

pelayanan dibebankan pada retribusi. 

 
 Menurut Devas, harga barang atau layanan yang disediakan oleh 

pemerintah hendaknya didasarkan pada biaya tambahan (marginal cost). 

Layanan pemerintah disediakan berkedudukan sebagai monopoli, sehingga 

penetapan harga yang dilakukan pemerintah seolah-olah ada pesaing. 

Penetapan ini sulit dilakukan karena: 

1. Pemerintah sulit menentukan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat 

dan biaya yang harus disediakan oleh pemerintah dalam pemberian 

layanan. 

2. Jangka waktu penetapan  biaya yang dibebankan kepada masyarakat dalam 

jangka waktu panjang atau jangka waktu pendek. Layanan ini bersifat 

nirlaba dan untuk keuntungan masyarakat. 

3. Asas harga apabila keseluruhan merupakan biaya pemungutan dari 

masyarakat, maka tidak dapat mencukupi biaya pembelian modal barang. 

Bila biaya layanan mahal, maka kecenderungan orang menghindari 

membayar pungutan tersebut. 

4. Upaya cost of collection mengakibatkan kenaikkan harga pelayanan. 

5. Terdapat masalah dampak pelayanan yang disediakan pemerintah banyak 

yang bersifat campuran antara manfaat pribadi sebagai private goods 

dengan manfaat masyarakat sebagai public goods. Misalnya bila layanan 

penuh dibiayai dari retribusi, maka harga akan naik dan akibatnya 

masyarakat tidak mencari layanan tersebut, apabila masyarakat tidak 
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memanfaatkan layanan tersebut akan berdampak negative terhadap 

lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya pemerataan dan keadilan baik 

bagi yang membayar layanan maupun yang menikmati. 

 
 Tingkat pengenaan retribusi mempunyai variasi-variasi yang cukup 

besar, ada yang dikenakan langsung (direct cost) kepada masyarakat untuk 

suatu pelayanan secara keseluruhan, dan variasi-variasi dalam ketergantungan 

wewenang pemerintah tertentu atas penerimaan dan retribusi. 

 Variasi-variasi yang besar dalam tingkat pengenaan retribusi yang 

digunakan masyarakat, variasi-variasi retribusi untuk suatu pelayanan secara 

keseluruhan, variasi di tingkat pengembalian biaya langsung (direct cost), dan 

variasi-variasi dalam ketergantungan wewenang pemerintahan tertentu atas 

penerimaan dari retribusi. 

 Apabila diambil dimensi pertama, ada beberapa jasa-jasa dimana 

retribusi atas pemakaian langsung (dengan atau tanpa retribusi), yaitu: 

1. Jalur domestik dan pemenuhan air bersih untuk industri biasanya dihitung 

melalui tingkat konsumsi meteran. 

2. Biaya angkutan umum ditutup setidak-tidaknya sebagian dari tiket 

penumpang atau barang. 

3. Jasa-jasa pos dan telepon, umumnya dijual berdasarkan unit daripada jasa. 

4. Gas dan Listrik juga dasarnya dikenakan pembayaran sesuai dengan 

besarnya volume konsumsi. 

5. Penghuni perumahan pemerintah hampir selalu membayar sewa (atau 

penghuni membeli secara cicilan) kecuali apabila perumahan gratis 

disediakan kepada para pegawai sebagai bagian daripada konsumsi 

pelayanan mereka. 

6. Beberapa bentuk biaya masuk biasanya dikenakan atas penggunaan 

fasilitas-fasilitas rekreasi tertentu seperti kolam renang. 
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 Ada suatu perbedaan besar dari jasa-jasa untuk mana biaya pemakai 

dikenakan di dalam beberapa kasus atau tempat tetapi tidak yang lain. 

1. Pendidikan  

2. Jalan Raya (dan infrastruktur yang berkaitan) 

3. Pelayanan Kesehatan 

4. Pengairan 

5. Kesehatan lingkungan. 

6. Pelayanan pemadam kebakaran 

 
 Dasar daripada retribusi adalah cost recovery, kebijaksanaan mengenai 

besarnya retribusi dapat diambil kurang dari full cost yang melibatkan suatu 

kontribusi dari atau kepada penerimaan umum secara berturut-turut. 

 Kebutuhan utama dari kebijaksanaan retribusi adalah untuk 

mendefinisikan dan mengkalkulasikan full cost dari pelayanan. Hal ini 

menyangkut 3 (tiga) masalah: 

 Masalah Pertama adalah pengeluaran-pengeluaran apa yang dapat 

dihubungkan sebagai biaya bagi suatu pelayanan tertentu. 

 Masalah Kedua adalah apakah biaya-biaya dikalkulasikan sesuai 

dengan pengeluargan yang sebenarnya dari suatu unit pelayanan tertentu atau 

berdasarkan suatu rata-rata pelayanan bersama. 

 Ada beberapa konflik argumen. Jika pelayanan-pelayanan dapat 

dikenakan retribusi dilihat dari suatu yang benar-benar private goods, dan 

retribusi sebagai suatu instrumen harga pasar, maka masing-masing unit 

pelayanan harus dikenakan retribusi sesuai dengan marginal cost-nya. 

 Argumen sebaiknya adalah beban mereka seyogyanya tidak dinaikkan 

lebih jauh lagi dari oleh retribusi di atas rata-rata unit cost untuk pelayanan-

pelayanan pokok. 

 Masalah Ketiga di dalam perkiraan biaya adalah apakah biaya modal 

dimasukkan dan apa dasarnya investasi modal dianggap mempunyai suatu 
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oportunity cost, berdasarkan hal ini investasi modal di dalam pelayanan 

tertentu hanya dapat diukur apabila menghasilkan suatu rate of return yang 

sebanding dengan bentuk-bentuk alternatif penggunaan oleh pemerintahan atau 

swasta. 

 

Retribusi di bawah Biaya 

 Prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya menyarankan bahwa 

mereka harus didasarkan pada total cost daripada pelayanan-pelayanan yang 

disediakan. Akan tetapi tingkat perbedaan-perbedaan pembiayaan sendiri ini, 

sebagaimana terlihat di atas, penguji teoritis daripada retribusi melibatkan 

beberapa kompromi. Hal ini mengakibatkan retribusi menjadi tetap di bawah 

tingkat full cost dan subsidi dari penerimaan umum. 

Ada empat alasan utama mengapa hal ini terjadi: 

Pertama, timbul apabila suatu pelayanan pada dasarnya adalah merupakan 

suatu public goods yang disediakan karena keuntungan kolektif, tetapi suatu 

retribusi harus dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. 

Kedua, untuk subsidi terjadi apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari 

swasta dan sebagian lagi merupakan bagian dari public goods, dimana hal ini 

terutama memberikan keuntungan kepada individu pemakai, tetapi 

konsumsinya perlu didorong bagi kepentingan tabungan atau keuntungan 

masyarakat. 

Ketiga, pelayanan dimana seluruhnya private goos yang dapat disubsidi jika 

hal ini merupakan permintaan yang populer dan penguasa akan sulit 

menghadapi masyarakat dengan full cost-nya. 

 Dengan demikian jelas, hal tersebut dapat menyebabkan inefisiensi baik 

karena penghamburan sumber-sumber bagi penyediaan yang bukan merupakan 

biaya yang efektif, atau karena hal tersebut memberikan keuntungan kepada 

seluruh konsumen apakah mereka perlu disubsidikan atau tidak. Dan saran 
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diajukan, perlu pengurangan retribusi sebagiannya yang dilaksanakan kepada 

kategori-kategori pemakai tertentu; group-group ber-penghasilan rendah, anak-

anak, dan orang tua dan sebagainya. 

 

Retribusi di atas Biaya 

 Di dalam beberapa hal retribusi mungkin didasarkan pada recovering 

daripada full cost dari suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan. 

Pertama, dimana retribusi dikenakan untuk tujuan-tujuan pengaturan yang 

melibatkan sedikit biaya langsung. Licencing Fees atau meteran parkir 

merupakan contoh. 

Kedua, retribusi mungkin dikenakan pada tingkat di atas biaya guna 

memperkuat pengaruh disiplin mereka atas konsumsi. 

 

b. The Four Canons Retribusi 

1. Kecukupan dan Elastisitas 

 Elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan 

pendapatan, selama ini umumnya dipengaruhi (sering lebih dari bandingannya) 

di dalam pertumbuhan permintaan atau konsumsi akan suatu pelayanan, 

retribusi-retribusi cenderung tidak responsif kepada inflasi. 

 

2. Keadilan 

 Retribusi adalah agresif secara tradisional. Ada tiga alasan, pertama, dia 

jatuh pada konsumsi, yang mungkin didikte oleh kebutuhan-kebutuhan dasar 

daripada tingkat pendapatan. 

 Kedua, subsidi sering lebih menguntungkan group-group berpendapatan 

menengah dan tinggi dibandingkan dengan golongan miskin sebagaimana telah 

dibahas sebelumnya. Ketiga, karena biaya modal dari instalasi kasus 

diselesaikan tanpa memperhatikan tingkat tersebut, banyak tarif didasarkan 
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kepada satu penurunan unit cost, yaitu semakin banyak air atau listrik yang 

digunakan semakin murah mendapatkannya. 

 Retribusi biasanya tidak dipandang sebagai suatu alat pemerataan, 

sebab retribusi  merupakan suatu alat yang tidak efisien untuk tujuan ini, 

karena konsumsi tidak berhubungan proporsional dengan pendapatan. 

 Dalam hal ini ada dua alasan. Pertama, adalah efek dimana kejadian 

penurunan mungkin terjadi pada kesempatan-kesempatan golongan miskin 

untuk dapat dibebani pelayanan-pelayanan tersebut sebagai kebutuhan. Kedua, 

adalah kegagalan sistem perpajakan di banyak negara untuk menggeser 

resources dari golongan kaya ke golongan miskin, jika retribusi lebih mudah 

untuk dipastikan daripada pajak sebagai suatu peralatan umum untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah, hal ini dapat diperluas kepada keperluan-

keluaran mereka di dalam pemerataan. 

 Ada bermacam-macam metode dimana retribusi dapat dibuat kurang 

regresif atau retributif secara positif. Pertama, adalah penyebaran dasar 

pengenaan retribusi-retribusi atas nilai-nilai kekayaan; kedua, adalah 

penggunaan tarif yang lebih tinggi atas kelas-kelas pemakai tertentu biasanya 

sektor komersial dan industri; ketiga adalah tarif progresif yang dikenakan 

meningkatkan harga per unit apabila konsumsi meningkat; keempat adalah alat 

pengetes, dengan menurunkan tarif atau pengecualian orang-orang tua dan 

golongan miskin (jarang merupakan suatu proses yang mundur untuk 

diadministrasikan). 

 
3. Kemampuan Administrasi  

 Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Dalam prakteknya 

ada tiga kesulitan-kesulitan. Pertama, adalah masalah teknis; kedua, adalah 

menyangkut keinginan politik untuk mengenakan sanksi; Masalah ketiga 

adalah integritas. Pertanggung-jawaban pajak adalah tetap, tetapi hal itu bagi 

retribusi berubah-ubah sesuai dengan konsumsi. 
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4. Kesepakatan Politik 

 Retribusi untuk penyediaan air minum, khususnya di daerah-daerah 

pedesaan, dapat menimbulkan permusuhan mengingat bahwa air adalah 

merupakan suatu pemberian Tuhan bukan pemerintah. Akan tetapi sebagian 

besar retribusi pada prinsipnya dapat diterima. Tingkat atau besarnya retribusi 

lebih sensitif secara politik. 

 Kemungkinan lain, peningkatan retribusi karena peningkatan biaya 

mungkin dapat mengakibatkan penurunan konsumsi. Selama biaya-biaya 

modal dan overhead konstan, peningkatan pada gilirannya akan meningkatkan 

biaya-biaya per unit. Lingkaran setan dari penurunan penggunaan dan 

pengkatan retribusi diciptakan. 

 Akhirnya, hubungan langsung antara konsumsi dan retribusi tidak 

selalu merupakan suatu keuntungan politis. Masyarakat dapat membuat 

perbandingan-perbandingan antara pelayanan yang mereka terima dan jumlah 

yang mereka bayar untuk itu. 

 
Retribusi oleh Pemerintah Daerah 

 Banyak pelayanan yang sifat pembayaran retribusi langsung sebenarnya 

disediakan oleh Pemerintah Daerah. Penampilan pelayanan biasanya jelas 

terletak di dalam suatu daerah yang disediakan dan penunjukkan tidak 

menimbulkan kesulitan. 

 Perbedaan-perbedaan daerah atas tarif dapat menimbulkan keadaan 

politik yang kurang menggembirakan, tetapi tidak ada masalah administrasi 

yang tidak dapat diatasi. 

 Akhirnya sebagai penutup, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

perbedaan di dalam tingkat penyediaan, penerimaan relatif, kemudahan 

pemungutan, dan kebutuhan untuk menguji atau mendisiplinkan konsumen 

utama seluruhnya merupakan argumen-argumen kuat untuk membebankan 

biaya pelayanan langsung kepada konsumen. Meskipun bukan merupakan sifat 
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atau tradisi suatu alat pemerataan, retribusi dapat dibentuk untuk tujuan-tujuan 

ini dimana untuk ini ada keinginan politis dari tidak ada alternatif fiskal yang 

cocok. 

 Akan tetapi banyak retribusi yang bersifat sensitif yang tinggi; 

penerimaan mungkin jatuh di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk 

mengoperasikan pelayanan secara efektif, khususnya pada saat inflasi, karena 

keengganan politik untuk meningkatkan atau  mengenakan sangsi. Hubungan 

khusus antara konsumsi dan biaya, dan sifat langsung dari pembayaran 

mendorong keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan dimana lembaga-

lembaga perwakilan terlibat, tetapi sensitivitas konsekuensinya dapat merusak 

kelangsungan hidup suatu pelayanan yang dapat dikenakan retribusi. 

 

 

---------- 


