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ABSTRAK 

 
 

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa 
negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk 
untuk memenuhi kebutuhan dasar hak warga negara dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu sistem 
pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan 

pelayanan publik yang prima atas barang publik, jasa publik, 
serta pelayanan administratif. 

                
Untuk mewujudkan amanat konstitusi Negara dan  melihat 

esensi dari pelayanan publik tersebut, pemerintah telah 
mengeluarkan landasan kebijakan berupa Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai upaya 
peningkatan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan 
publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang 
baik, serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga 
negara dari penyalahgunaan wewenang. 

 
Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas 
SDM pelayanan, mengingat bahwa Sumber Daya Manusia 
(SDM) aparatur pelayanan memiliki peran strategis sebagai 
pendorong (key leverage) dari reformasi birokrasi. Arah 
kebijakan pembangunan di bidang aparatur negara pada 
RPJMN 2010-2014 adalah Meningkatkan profesionalisme, 
netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur. Peningkatan 
kualitas SDM aparatur diarahkan untuk mewujudkan SDM 
aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera. Hal tersebut 
mengindikasikan semakin pentingnya upaya pengembangan 
kapasitas aparatur pelayanan dalam rangka meningkatkan 
kualitas pelayanan publik. 
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Terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan 

publik, maka perlu didukung  dengan  sumber daya  manusia  
(SDM)  pelayanan yang handal,  serta  ketersediaan sarana dan  
prasarana termasuk  dukungan Teknologi  Informasi (IT).  Oleh 
karena itu, SDM pelayanan sebagai kunci keberhasilan kinerja 
organisasi pelayanan publik harus mendapatkan perhatian 
utama dalam perbaikan kualitas pelayanan. Untuk itu, 
pemilihan dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi 
yang dimilki merupakan salah satu penentu keberhasilan 
pelayanan publik. Dalam hubungan ini organisasi pelayanan 
publik harus berupaya melakukan pencarian dan penempatan 
pegawai  dan menerapkan konsep penempatan the right man on  
the right place, yaitu menentukan orang yang tepat pada setiap 
bentuk dan jenis  pelayanan. Organisasi dituntut untuk secara 
terbuka melakukan proses pemilihan dan penempatan SDM, 
yaitu dengan menyusun kebijakan serta aturan yang jelas 
mengenai semua persyaratan bagi posisi-posisi pekerjaan yang 
akan diisi, serta menerapkan sistem yang baku sebagai 
pedoman kegiatan tersebut di atas. 

 
Beberapa  kriteria  SDM aparatur  yang dapat  mendukung 

peningkatan kualitas pelayanan adalah SDM yang  memiliki  
kompetensi di bidang pelayanan publik yang antara lain 
mencakup: (a)  komitmen;  (b) integritas; (c)  tanggung jawab;  
(d) kecakapan dan keramahan; (e) mengerti kebutuhan 
pelanggan; (f) daya tanggap dan  empati; (g)  serta mempunyai 
etika dan moralitas yang tinggi. Selanjutnya peningkatan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dan 
memberikan kemanfaatan  terhadap masyarakat pelanggannya 
apabila SDM penyelenggara pelayanan sungguh-sungguh 
memperhatikan beberapa dimensi atau atribut perbaikan 
kualitas pelayanan yang antara lain meliputi: (a) ketepatan 
waktu pelayanan; (b) akurasi pelayanan; (c) kesopanan dan 
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keramahan dalam memberikan pelayanan; (d) tanggung jawab; 
(e) kelengkapan; (f) kemudahan mendapatkan pelayanan; (g) 
variasi model pelayanan; dan (h) kenyamanan dalam 
memperoleh pelayanan. 

 
SDM yang bekerja di unit/organisasi pelayanan publik 

tidak hanya dituntut keahlian dan ketrampilan secara tehnis 
dan penguasaan terhadap peraturan perundangan yang 
mendasarinya, akan tetapi yang lebih penting lagi diperlukan 
sikap mental dan perilaku yang baik, ramah dalam melayani, 
jujur, cekatan dan bertanggung jawab. Mengingat masyarakat 
yang dilayani tidak akan peduli terhadap apa yang menjadi 
kendala dan hambatan dalam bekerja, tidak akan peduli 
terhadap permasalahan-permasalahan pribadi pegawai, akan 
tetapi mereka hanya peduli terhadap apa yang mereka 
butuhkan untuk dapat dilayani secara baik, mudah, cepat, 
murah. 

 
Kepuasan masyarakat dapat dicapai apabila SDM yang 

terlibat langsung dalam pelayanan dapat mengerti dan 
menghayati serta berkeinginan untuk memberikan pelayanan 
yang berkualitas. Agar SDM pelayanan benar-benar dapat  
mendukung peningkatan kualitas pelayanan, maka perlu 
dilakukan pengelolaan SDM pelayanan secara baik termasuk 
dalam hal identifikasi  kebutuhan SDM yang diperlukan dalam 
rangka pemberian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 
yang telah ditetapkan, terutama berkaitan dengan kompetensi 
dan kualifikasi untuk setiap peran yang akan dimainkan dalam 
setiap proses pelayanan. Disamping itu juga perlu dilakukan 
identifikasi kebutuhan pengembangan SDM serta 
perencanaannya, pengembangan etika pelayanan yang 
diperlukan  agar pegawai tetap berada dalam batasan-batasan 
yang telah ditentukan dalam memberikan pelayanan. 
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Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia 
aparatur diperlukan perencanaan yang konsisten bagi 
pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM pelayanan 
melalui diklat-diklat  teknis dan fungsional. Disamping itu,  
perlu pula diperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai 
mengingat memiliki kaitan strategis dalam pemberian 
pelayanan berkualitas. Oleh karena itu perlu adanya sistem 
insentif (reward) bagi petugas pelayanan yang menunjukkan 
kinerja tinggi. 

 
Beberapa permasalahan SDM pelayanan publik yang dapat 

menjadi penghambat (constraints) pencapaian keberhasilan 
organisasi antara lain: (a) etos kerja yang cenderung 
mempertahankan status quo dan  tidak mau menerima adanya 
perubahan (resistance to change); (b) adanya budaya risk aversion 
(tidak menyukai resiko); (c) rutinitas tugas dan penekanan yang 
berlebihan pada pertanggung-jawaban formal sehingga 
mengakibatkan adanya prosedur yang kaku/lamban; (d) 
belum adanya sistem insentif dan disinsentif bagi petugas 
pelayanan yang menunjukkan kinerja tinggi atau sebaliknya; 
serta (e) kurangnya kemampuan SDM pelayanan untuk 
melakukan analisa dalam pembuatan standar pelayanan yang 
akurat.  

 
Kelemahan utama SDM pelayanan publik adalah 

profesionalisme, kompetensi, empathy dan etika. Kondisi 
aparatur pelayanan publik tersebut, pada hakekatnya tidak 
terlepas dari permasalahan yang menyangkut: (1) permasalahan 
instrumental, yaitu masih adanya berbagai peraturan 
perundang-undangan di bidang kepegawaian yang tumpang 
tindih (overlapping), saling bertentangan satu sama lain antara 
peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi,  banyak 
peraturan perundang-undangan yang sudah obsolete,  serta 
berbagai kondisi yang belum ada peraturan perundang-
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undangannya (vakum); (2) permasalahan environ-mental; yaitu 
masih adanya beberapa daerah khususnya daerah yang 
kemampuannya masih tertinggal dari daerah lainnya,  
masyarakatnya masih sangat menggantungkan lapangan 
pekerjaan di sektor pemerintah, dan bahkan menjadi satu-
satunya lapangan  lapangan pekerjaan yang tersedia dan 
menjanjikan,  karena sektor lain tidak tersedia; (3) permasalahan  
potensial, berupa adanya berbagai konflik antar elit politik 
(Pilkada),  antar kelompok masyarakat,  tarik-menarik 
kepentingan antara eksekutif dan legislatif,  antara pemerintah 
pusat dan daerah; (4) permasalahan sejarah yaitu pasang surut 
yang terjadi dalam sistem manajemen kepegawaian sejak mulai 
dari zaman kerajaan,  zaman pemerintahan  kolonial,  zaman 
kemerdekaan, era orde baru, sampai era reformasi; dan (5) 
permasalahan faktual  berupa kondisi dan kemampuan aparatur 
pelayanan,  sulitnya mengubah mindset serta masih tingginya 
ego-sektoral dan konflik kepentingan yang masih mewarnai 
berbagai institusi penyelenggara pemerintahan.  

 
 Berkenaan dengan permasalahan SDM aparatur pelayanan 

sebagaimana tersebut di atas, Sofian Effendi (2010) 
mengidentifikasi rendahnya kapasitas SDM pelayanan publik 
di daerah. Dari pelayanan investasi, kesehatan dan pendidikan 
dapat dilihat bahwa kapasitas SDM pelayanan publik masih 
rendah. Kapasitas SDM pelayanan yang terendah ada dalam 
pelayanan investasi sebanyak 55,04%, kemudian yang kedua 
adalah pelayanan kesehatan 36,77% dan pelayanan pendidikan 
36,5%.   

 
Terkait dengan berbagai permasalahan tersebut, kajian 

tentang Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik dimaksudkan untuk: (1) 
mengidentifikasi  kondisi kapasitas SDM pelayanan publik  
untuk  setiap aspek  kompetensi; (2) mengidentifikasi upaya-
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upaya unit-unit pelayanan dalam meningkatkan kapasitas 
SDM pelayanan publik; serta (3) tersusunnya rekomendasi  
kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas SDM pelayanan 
ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan 
publik. 

 
Kajian ini fokus pada: (1) seberapa tinggi kondisi kapasitas 

SDM pelayanan untuk setiap aspek kompetensi; (2) 
pengembangan  kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas 
SDM pelayanan; dan (3) faktor-faktor yang 
mendorong/menghambat pengembangan kebijakan dan 
strategi peningkatan kapasitas SDM pelayanan publik; 
 
Hasil  yang  diperoleh dari  kajian ini adalah:  

(1) Dari keseluruhan aspek kompetensi yang harus dimiliki 

SDM pelayanan publik secara umum menunjukkan tingkat 

yang cukup tinggi. Namun demikian,  dari keseluruhan 

aspek kompetensi yang harus dimiliki tersebut,  

teridentifikasi  bahwa  terdapat  empat  aspek  kompetensi  

yang secara umum  memperoleh  penilaian  yang  relatif  

rendah,  yaitu: (a) menyangkut  kemampuan dalam 

penggunaan ICT; (b) kemampuan dalam penyusunan 

standar-standar;  (c)  komitmen dalam pemberian reward 

dan punishment; serta (d)  pemahaman terhadap kebijakan 

dan visi pelayanan.  

(2) Keempat lokus kajian pengembangan kebijakan dan strategi 

peningkatan kapasitas SDM pelayanan yang berbeda-beda, 

namun secara umum beberapa strategi yang dilakukan 

adalah diklat-diklat teknis dan dilakukan magang di 

beberapa daerah yang pelayanannya cukup maju. Bahkan 

di beberapa daerah telah melakukan studi banding untuk 
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melihat bagaimana cara kerja SDM pelayanan pada unit 

pelayanan publik di negara tertentu. Penggunaan seragam 

khusus agar memberikan kesan keramahtamahan seperti 

pada PTSP dan adanya unit pelayanan unggulan 

merupakan strategi lain dalam peningkatan kualitas 

pelayanan publik. Dari segi pengembangan perilaku, 

beberapa daerah juga telah melakukan pelatihan-pelatihan 

kepribadian dan tata cara pelayanan bekerja sama dengan 

beberapa lembaga konsultan bidang pelayanan publik.  

Berdasarkan  kesimpulan  di atas,  maka  rekomendasi yang 
dapat diberikan dalam kajian ini adalah: 
(1) Rekomendasi  yang   bersifat    umum    menyangkut  hal-

hal  sebagai berikut: 
(a) Perlu sosialisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009  dan Inpres No. 3  tahun  2003  tentang kebijakan 
dan strategi nasional pengembangan e-government 
secara komprehensif dalam upaya peningkatan 
kapasitas SDM pelayanan khususnya dan kualitas 
pelayanan publik pada umumnya. 

(b) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya 
manusia diperlukan perencanaan yang konsisten bagi 
pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM 
pelayanan melalui diklat-diklat  teknis dan fungsional, 
sehingga  mereka  dapat  melaksanakan  tugas-tugas 
pelayanan secara profesional.   

(c)    Perlukan sistem insentif (reward) bagi petugas 
pelayanan yang menunjukkan kinerja tinggi, serta 
pemberian punishment yang tegas terhadap SDM 
pelayanan yang menyalahgunakan kewenangan dan 
melakukan perbuatan yang melanggar hukum. 
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(d) Perlu penyempurnaan  kebijakan  manajemen  PNS,  
penyusunan pola karier, penerapan manajemen 
kinerja. 

(e) Sosialisasi  Inpres penerapan kebijakan dan strategi 
nasional pengembangan e-government; 

(f)    Perlu tindak lanjut dari  strategi kelima dari Inpres No. 
3  tahun  2003   yang menyangkut   pengembangan  
kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah 
maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan 
meningkatkan e-literacy masyarakat. 

(2) Sedangkan rekomendasi yang bersifat khusus  
menyangkut perlunya pengembangan kebijakan dan 
strategi peningkatan kapasitas SDM pelayanan yang 
mencakup  4 (empat)  aspek  kompetensi  yang  dirasa  
masih cukup  rendah, yaitu  menyangkut   kemampuan  
dalam penggunaan ICT, kemampuan penyusunan standar-
standar pelayanan, pemberian reward dan punishment,  
serta  kemampuan dan pemahaman terhadap  kebijakan 
dan visi pelayanan.                   
(a) Rekomendasi kebijakan terkait dengan peningkatan 

kemampuan dalam penggunaan ICT perlu ditetapkan 
kebijakan yang mewajibkan seluruh 
kementrian/lembaga dan pemda untuk  
mengoptimalkan penggunaan ICT di dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan 
beberapa strategi yang perlu dilakukan antara lain 
meliputi: (a) peningkatan konsolidasi penerapan sistem 
informasi manajemen berbasis ICT; (b) penerapan ICT 
pada 9 pelayanan dasar;  (c) pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi terhadap penerapan ICT pada 9 pelayanan 
dasar; dan (d) penguatan kemampuan SDM pelayanan 
dalam penggunaan ICT.  

(b) Rekomendasi kebijakan terkait dengan peningkatan 
kemampuan dalam Penyusunan Standar-Standar 
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Pelayanan antara lain adalah: (a) percepatan penerapan 
standar pelayanan pada setiap jenis   pelayanan publik; 
(b) mempercepat terbitnya PP implementasi UU No 
25/2009; dan (c) mendorong setiap 
kementrian/lembaga dan pemda proaktif    mengaloka-
sikan berbagai sumber daya untuk menyusun standar-
standar pelayanan. Adapun strategi yang perlu 
dilakukan adalah perlunya penguatan kemampuan 
SDM pelayanan dalam penyusunan standar-standar 
pelayanan (Diklat, Non Diklat, Studi Banding, 
Perkonsultasian dll.).  

(c)  Rekomendasi kebijakan terkait dengan peningkatan 
pemberian reward dan punishment perlu menetapkan 
kebijakan yang mewajibkan setiap pimpinan 
kementrian/lembaga dan pemerintah daerah untuk 
menerapkan manajemen kinerja di instansi masing-
masing. Dengan demikian, pemberian reward dan 
punishment dapat dilaksanakan secara adil dan 
memotivasi SDM pelayanan untuk berkinerja tinggi.  
Untuk mewujudkan upaya tersebut perlu dilakukan 
strategi berupa penyusunan langkah-langkah nyata 
reformasi birokrasi melalui penyusunan road map di 
setiap instansi. 

 
(d) Rekomendasi kebijakan terkait dengan peningkatan 

kemampuan dan pemahaman terhadap kebijakan dan 
visi pelayanan perlu penekanan kembali  kepada setiap  
kementerian/lembaga dan pemerintah Daerah untuk  
menyusun juklak/juknis pelaksanaan peraturan 
perundangan tentang pelayanan publik. Sedangkan 
strategi  yang  harus dilakukan  adalah: (a) perlunya 
penguatan kemampuan SDM pelayanan dalam 
menyusun juklak/juknis terkait dengan 
penyelenggaraan pelayanan publik; dan (b) sosialisasi 
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secara intensif UU Nomor 25/2009 serta peraturan 
perundang-undangan terkait pelayanan publik. 

 
 
 

 
 

 

 


