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Ruang Lingkup Manajemen Pelayanan Publik 

Dr. Haerana, S.Sos.,M.Pd 

 

 

asyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dan para aparatur negara 

berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang dapat melebihi harapan 

masyarakat. Pelayanan publik berarti pemenuhan segala kebutuhan 

masyarakat baik yang bersifat administratif maupun non administratif, dan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik tersebut pemerintah telah menetapkan standar 

pelayanan minimal untuk sejumlah pelayanan publik. Untuk itu instansi atau lembaga 

pemerintah penyedia layanan wajib untuk berpedoman pada standar tersebut.   

Dasar-dasar pertimbangan terciptanya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik adalah bahwa dalam rangka melayani warga negara dan 

penduduk maka negara berkewajiban memenuhi hak dan kebutuhan dasar mereka 

sebagai perwujudan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang 

dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan 

seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang 

peningkatan pelayanan publik; bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan 

kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab 

negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma 

hukum yang memberi pengaturan secara jelas; bahwa sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan 

asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik maka perlu dukungan dari 

pengaturan hukum yang sangat baik sebagai bentuk penghindaran penyalahgunaan 

wewenang dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

Dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang pelayanan publik tersebut 

sebagai norma hukum yang harus ditaati dan menjadi pedoman utama dalam 
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penyelenggaraan pelayanan maka pemerintah sebagai penyelenggara dan masyarakat 

sebagai pihak penerima layanan sangat mengharapkan terwujudnya keteraturan dalam 

aspek Pelayanan Publik. Keteraturan yang diharapkan dalam hal ini terkait dengan 

kualitas pelayanan yang terwujud dalam bentuk terlaksananya pelayanan prima pada 

setiap organisasi pemerintah yang bertugas sebagai penyelenggara pelayanan. 

Pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik dan melampaui harapan 

pelanggan atau dengan kata lain pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan 

selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, secara konsisten 

dan akurat (handal). 

Dalam modul 1 ini akan diuraikan kedalam dua tahap : kegiatan belajar 1 

dan kegiatan belajar 2. 

Kegiatan Belajar 1 memberikan penjelasan tentang alasan adanya pelayanan 

publik dan akan diuraikan sejumlah pengertian tentang pelayanan publik. 

Kegiatan Belajar 2, materi di kegiatan ini masih sangat terkait dengan materi 

pokok di kegiatan belajar 1 dimana pada pembelajaran ke 2 ini akan diuraikan 

pengertian manajemen pembelajaran publik. 

Setelah menuntaskan pembelajaran di modul ini maka mahasiswa 

diharapkan mampu menjelaskan : 

1. Alasan mengapa penting diselenggarakan pelayanan publik; 

2. Pengertian pelayanan publik 

3. Pengertian manajemen pelayanan publik 

 

 

  



KEGIATAN BELAJAR 1 

Pengertian Pelayanan Publik 

 

ebelum dibahas lebih lanjut tentang pengertian pelayanan publik, alangkah 

baiknya jika terlebih dahulu kita membahas pengertian pelayanan. Dalam 

kamus besar bahasa indonesia (KBBI) dinyatakan bahwa 

pe·la·yan·an mengandung tiga (3) makna yaitu 1) perihal atau cara 

melayani:  2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan 

(uang); jasa: 3) kemudahan yang akan diperoleh oleh pengguna layanan terkait 

dengan jual beli barang atau jasa. Pelayanan berasal dari kata layan yang berarti 

membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang.  

Menurut Novirsari, Emma (2012) dalam jurnal www.repository.usu.ac.id, 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pelayanan yaitu:  

a. Adanya rasa cinta dan kasih sayang.  

Perasaan Cinta dan kasih sayang dapat mendorong seseorang untuk melakukan 

atau bertindak apa saja untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang dalam hal ini 

berbentuk pelayanan terbaik kepada orang lain tersebut dengan tetap pada dalam 

batas ajaran agama, norma, sopan santun, dan kesusilaan yang hidup dalam 

masyarakat.  

b. Adanya keyakinan untuk saling tolong menolong sesamanya. Rasa tolong 

menolong merupakan gerak naluri yang sudah melekat pada manusia. Pertolongan 

yang diberikan kepada orang lain, pada dasarnya juga adalah salah satu bentuk 

dari pelayanan. Tetapi pada ranah ini kata pelayanan tidak lazim untuk digunakan.  

c. Adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain adalah salah satu bentuk 

amal. Inisiatif berbuat baik, bisa muncul dari siapa saja dan diberikan kepada siapa 

saja yang membutuhkan, proses ini disebut pelayanan. 

Mencermati faktor-faktor timbulnya pelayanan tersebut di atas  maka dapat 

disimpulkan bahwa pada hakekatnya pelayanan telah terbentuk seiring lahirnya 

manusia di muka bumi ini sebagai sosok makhluk sosial, yang selama keberadaannya 
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akan selalu terikat dan dipengaruhi oleh orang lain atau manusia lain dalam wujud 

sosialisasi dan interaksi sosial.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang 

diselenggarakan oleh penyedia pelayanan publik dan diperuntukkan pada pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tersebut, 

dapat diketahui 3 (tiga) hal  bahwa : 

1. Pelayanan publik terdiri atas kegiatan atau rangkaian kegiatan. 

Sesuai dengan esensi dari pelayanan yaitu membantu menyiapkan atau 

mengurus keperluan orang lain, maka proses pelayanan publik 

seyogyanya dapat dilihat dalam interaksi antara pemberi layanan dan 

penerima layanan dalam bentuk kegiatan atau rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh petugas/pemberi layanan.  

2. Pelayanan publik diselenggarakan berdasar pada peraturan perundang-

undangan. 

Peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik di buat oleh 

pemerintah pada hakekatnya agar pelayanan yang diberikan oleh setiap 

petugas layanan di setiap instansi pemerintah penyelenggara pelayanan 

publik memiliki pedoman yang diharapkan dapat menjadi standar 

pelayanan yang berlaku nasional, sehingga pelayanan yang diterima 

masyarakat di setiap daerah sama. 

Khusus tentang pelayanan publik telah banyak peraturan pemerintah 

yang diterbitkan, diantaranya : 

 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 



 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 13 

Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Publik Dengan Partisipasi Masyarakat. 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 96 Tahun 2012 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik. 

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 

Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Secara Nasional.  

3. Pelayanan Publik Diperuntukkan pada warga negara dan penduduk 

Indonesia. 

Pelayanan publik menjadi hak warga negara dan penduduk Indonesia, 

dan petugas layanan berkewajiban memberikan pelayanan terbaik. 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa 

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 

dan fasilitas pelayangan umum yang layak.  Maka dengan demikian 

seharusnya tidak ada lagi pelayanan yang buruk yang diterima oleh 

masyarakat dan yang terpenting  tidak ada diskriminatif dalam 

pemberian pelayanan yang berkualitas.  

Tetapi pada kenyataanya sejumlah instansi pemerintah yang harusnya 

mempresentasikan pelayanan yang memuaskan justru membuat 

masyarakat mengeluhkan layanan yang tidak menempatkan masyarakat 

sebagai sosok yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan terbaik, 

misalnya ketidakjelasan tentang kelengkapan berkas yang harus 

dibawa/dipersiapkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan 

masyarakat harus bolak balik kerumah untuk mengambil berkas. 



Harusnya kejadian ini tidak perlu terjadi jika petugas yang melayaninya 

memberikan penjelasan secara detail tentang kelengkapan berkasnya.  

4. Pelayanan Publik berwujud barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif. 

Pelayanan Publik tersebut meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan 

dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, 

kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya 

alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait (Pasal 5 Undang-Undang 

No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). 

5. Pelayanan Publik di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh institusi 

penyelenggara negara dan lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang, negara wajib mengalokasikan anggaran 

yang memadai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 33 ayat 1 Undang-

Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).  

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ayat 2 

juga dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pelayanan publik, sekurang-

kurangnya meliputi : 

a. pelaksanaan pelayanan; 

b. pengelolaan pengaduan masyarakat; 

c. pengelolaan informasi; 

d. pengawasan internal; 

e. penyuluhan kepada masyarakat; dan 

f. pelayanan konsultasi. 

 

Pengertian pelayanan publik menurut sejumlah ahli dapat di lihat dalam 

tabel berikut : 

  



Tabel 1.1 

Pengertian Pelayanan Publik 

 

Menurut Ahli Tahun Pengertian Pelayanan Publik 

Mahmudi 2010 Pelayanan publik adalah segala 

kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan publik dan 

pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Ratminto & Atik Septi 

Winarsih 

2015 Pelayanan publik atau pelayanan 

umum dapat didefinisikan sebagai 

segala bentuk jasa pelayanan, baik 

dalam bentuk barang publik 

maupun jasa publik yang pada 

prinsipnya menjadi tanggung 

jawab dan dilaksanakan oleh 

Instansi Pemerintah di Pusat, di 

Daerah dan di lingkungan Badan 

Usaha Milik Daerah, dalam 

rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun 

dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Paul Spicker 2009 It seems possible to say that the 

term “public services” is typically 

applied to : 



 • activities of government in the 

public domain, such as policing 

and public health;  

• activities done for the benefit of 

the public, like public service 

broadcasting or rubbish 

collection; and  

• ‘social services’, like medical 

care, housing, education and 

social care. 

Herry Wibaya 2010 Pelayanan publik atau pelayanan 

umum dapat didefinisikan sebagai 

segala bentuk jasa pelayanan, baik 

dalam bentuk barang publik 

maupun jasa publik yang pada 

prinsipnya menjadi tanggung 

jawab dan dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah di pusat, di 

daerah, dan di lingkungan Badan 

Usaha Milik Negara atau Badan 

Usaha Milik Daerah, dalam 

rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun 

dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan.(Wibawa, 2010)  

Zeithaml, Parasuraman, dan 

Berry 

1990 First, services are basically 

intangible. Because they are 

performances and experiences 



rater than objects, precise 

manufacturing specifications 

concerning uniform quality can 

rarely be set. Second, services – 

especially those with a high labor 

content – are heterogeneous; their 

performance often varies from 

producer to producer, from 

customer to customer, and from 

day to day. Third, production and 

consumption of many services are 

inseparable. 

 

Dari sejumlah pengertian diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa 

pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan pelayanan baik berupa barang dan jasa 

yang diperuntukkan kepada warga negara dan penduduk yang diselenggarakan 

dengan sebaik-baiknya oleh instansi pemerintah pusat dan daerah dengan berdasar 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas kependudukan dan catatan 

sipil di setiap pemerintahan daerah bertugas menyelenggarakan pelayanan dasar 

dengan memiliki visi dan misi yang diarahkan untuk memberikan percepatan kualitas 

pelayanan publik di masa depan. 

 

  



 

 

Silahkan anda kerjakan latihan berikut ini untuk memperdalam tingkat pemahaman 

tentang materi tersebut di atas : 

1. Jelaskan tujuan diselenggarakannya pelayanan publik ! 

2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mendasari terjadinya pelayanan 

publik ? 

3. Jelaskan pengertian pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang RI No. 25 

Tahun 2009 ! 

4. Sebutkan sejumlah dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik ! 

5. Jelaskan pengertian pelayanan publik menurut Zeithaml, Parasuraman dan 

Berry ! 

 

Petunjuk Pengerjaan Latihan : 

Silahkan baca materi yang telah disajikan pada kegiatan belajar 1 dan bacalah buku-

buku pendukung materi terkait. 

  

LATIHAN 



 

 

Pelayanan publik selalu di upayakan agar dapat dilaksanakan dengan 

berpedoman pada sejumlah peraturan pemerintah, dimana dalam peraturan-peraturan 

tersebut telah dijelaskan dengan sangat terperinci tentang prosedur pelayanan, hak 

dan kewajiban pengguna layananan serta hak dan kewajiban penyelenggara layanan. 

Tetapi tidak bisa di pungkiri bahwa sejumlah oknum pegawai pemerintah seringkali 

menyimpang dari aturan tersebut. Keramahan pegawai di sejumlah instansi 

penyelenggara layanan publik menjadi sesuatu yang sangat mahal untuk di dapatkan, 

berbeda jika kita ke kantor swasta dimana pegawai yang akan melayani kita akan 

segera berdiri dan melipat tangan sambil mengucapkan salam “selamat pagi” dan atau 

assalamu alaikum wr. wb., dengan perlakuan seramah itu tentu saja pelanggan akan 

merasa nyaman. 

Dalam upaya mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, 

adil dan mandiri maka negara memegang kendali atas penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan mengacu pada standar pelayanan minimal. 

 

 

 

 

Silahkan pilih jawaban yang dianggap paling benar ! 

 

1. Makna pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah : 

a. Gerakan menjalankan usaha 

b. Usaha melayani kebutuhan orang lain 

c. Upaya menyenangkan orang lain 

d. Melakukan pekerjaan sesuai aturan 

2. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pelayanan, 

kecuali : 

a. Adanya rasa cinta dan kasih sayang 

b. Adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain adalah salah satu 

bentuk amal 

c. Adanya faktor keuntungan yang akan diperoleh 

d. Adanya keyakinan untuk saling tolong menolong 

3. Dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik, adalah : 

RANGKUMAN 

TES FORMATIF 1 



a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 

d. Permenpan dan RB nomor 25 Tahun 2013 

4. Pedoman penyelenggaraan pengelolaan pelayanan publik secara nasional, 

tertuang dalam aturan : 

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 96 Tahun 2012 

b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 13 

Tahun 2009 

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 

5. Pelayanan publik diperuntukkan kepada : 

a. Penduduk 

b. Warga negara 

c. Stakeholders dan penduduk 

d. Warga negara dan penduduk 

6. Pernyataan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayangan umum yang layak, tertuang 

dalam : 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 

b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 pasal 5 ayat 
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c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 pasal 4 

ayat 1 

d. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 3 

7. Wujud dari pelayanan publik adalah : 

a. Barang, jasa dan/atau pelayanan administratif 

b. Jasa pengiriman barang 

c. Barang habis pakai 

d. Surat-Surat keterangan/rekomendasi 

8. Terdapat rangakaian Penyelenggaraan pelayanan, kecuali :  

a. Pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan, pengelolaan informasi 

b. Pelaksanaan pelayanan, evaluasi pelaksanaan dan pengawasan 

c. Pengawasan internal, penyuluhan, pelayanan konsultasi 

d. Pengelolaan pengaduan, pengelolaan informasi, pengawasan internal 

9. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik 



 

dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan 

pendapat dari : 

a. Ratminto 

b. George R. Terry 

c. William Smith 

d. Mahmudi 

10. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, menjelaskan tentang 

: 

a. Pemanfaatan sumber daya untuk peningkatan kualitas pelayanan 

b. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh institusi penyelenggara 

negara dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-

undang, negara wajib mengalokasikan anggaran yang memadai melalui 

anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan 

belanja daerah 

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui pemberdayaan 

aparatur negara selaku pelaksana pelayanan publik 

d. Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi kewajiban negara untuk 

menjamin tersedianya pelayanan bagi warga negara dan penduduk 

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 1. Berikut adalah 

rumus untuk mengukur tingkat penguasaan anda  pada materi kegiatan belajar 1. 

           Jumlah Jawaban yang Benar 

Tingkat Penguasaan =           x 100 

     Jumlah Soal 

 

Kriteria penilaian : 

90 -100 % = Baik Sekali 

80 – 89 % = Baik 

70 – 79 % = Cukup 

 <70 % = Kurang 

Syarat agar Anda dapat melanjutkan ke kegiatan belajar 2 jika nilai anda di 

kegiatan belajar 1 minimal mencapai 80 % dan jika nilai Anda dibawah 80 % maka 

silahkan mengulang di bagian yang belum dikuasai. 



KEGIATAN BELAJAR 2 

Pengertian  

MANAJEMEN Pelayanan Publik 

  

ebelum menguraikan tentang pengertian manajemen pelayanan publik, 

terlebih dahulu dibahas tentang pengertian manajemen : 

George R. Terry, ''Management is a distinct process consisting of 

planning, organising, actuating and controlling; utilising in each both science and 

art, and followed in order to accomplish pre-determined objectives." 

Mary Parker Follett. Management, she says, is the "art of getting things done 

through people." 

Dengan berdasar pada pengertian tersebut maka dapat dikemukakan bahwa 

manajemen adalah proses pencapaian tujuan dengan mengefektifkan kegiatan yang 

dilakukan oleh orang lain yang berbasis pada fungsi-fungsi manajemen yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Konsep manajemen 

banyak di terapkan dalam organisasi swasta maupun publik, sebab konsep ini melalui 

berbagai penelitian telah menunjukkan keberhasilan dalam membantu pencapaian 

tujuan yang diinginkan. 

Menurut George R. Terry, Fungsi-fungsi manajemen terdiri atas : 

1. Planning 

Perencanaan merupakan proses awal yang dijalankan untuk merumuskan 

tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Perencanaan disusun dengan 

sangat sistematis, segala yang direncanakan harus dapat diukur tingkat 

pencapainnya, memuat penentuan estimasi waktu pelaksanaan suatu 

rencana, rencana logis dan dengan nyata dapat diperkiran akan mampu 

untuk diwujudkan. 

2. Organizing 

Pengorganisasian merupakan tahapan lanjutan dari proses perencanaan 

dengan melakukan rangkaian kegiatan pembagian atau pengaturan 
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pekerjaan dan aspek-aspek lainnya yang terkait dalam upaya mewujudkan 

tujuan yang diiginkan. 

3. Actuating 

Penggerakan adalah proses memotivasi agar para sumber daya manusia 

yang dimiliki organisasi dapat digerakkan untuk bekerja secara maksimal 

sesuai dengan perencanaan dan arahan yang didapatkan saat proses 

pengorganisasian. 

4. Controlling 

Pengawasan adalah tahapan yang dilakukan untuk memastikan standar 

kualitas pekerjaan dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah 

ditetapkan di awal. 

Dalam manajemen juga terdapat unsur-unsur manajemen yang 

keberadaannya sangat menentukan dinamika proses pencapaian tujuan, ibaratnya 

proses implementasi manajemen pelayanan publik sangat bergantung pada 6 (enam) 

sumber daya ini yang biasa disingkat 6 M  : 

1. Man (Manusia) 

Manusia adalah sumber daya yang dianggap mampu untuk menggerakkan 

para bawahan/pegawai dan mengoperasikan alat/mesin dalam proses 

penyelesaian pekerjaan. 

2. Money (Uang) 

Merupakan segala sesuatu yang dipergunakan untuk memperadakan sumber 

daya lainnya. 

3. Material (Barang) 

Barang adalah segala bahan yang dijadikan alat operasional untuk 

menjalankan pekerjaan. 

4. Methode (Metode) 

Metode diartikan sebagai tata cara yang dipilih untuk digunakan dalam 

penyelesaian pekerjaan. 

5. Machine (Mesin) 



Mesin adalah perangkat yang dimanfaatkan untuk memudahkan pegawai 

dalam melakukan setiap rutinitas pekerjaan yang dilakukan. 

6. Market (Pasar) 

Pasar merupakan area dimana hasil dari pekerjaan akan diambil manfaatnya. 

Dalam sektor publik, yang dikategorkan area pasar adalah masyarakat selaku 

pengguna pelayanan. Kepuasan masyarakat memberikan arti bahwa 

penyelenggaraan pelayanan yang diselenggarakan pemerintah memberikan 

manfaat bagi penggunanya. 

Untuk menggambarkan manajemen lebih jelas maka dapat dilihat dalam 

gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 
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Sedangkan pengertian pelayanan publik adalah kegiatan dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan pelayanan untuk warga negara dan penduduk atas barang, jasa 

dan/atau pelayanan administratif yang didasarkan pada  peraturan perundang-

undangan. Keputusan Menteri Pemberdayaan  Aparatur Negara  Nomor 25 Tahun 

2014 menyatakan bahwa pelayanan publik adalah semua kegiatan pelaksanaan 

penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sekaligus wujud pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 

Maka penulis menyimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik meliputi pemenuhan 

pelayanan atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang diinginkan oleh 

masyarakat dengan berpedoman pelaksanaannya pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku sehingga tingkat kualitas pelayanannya akan konsisten untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari status sebagai makhluk sosial.  

Pelayanan publik dapat dipastikan mampu membentuk citra tentang kinerja 

birokrasi. Karena birokrasi selalu akan terkait dengan kebijakan pemerintah. terkait 

hal tersebut maka dengan demikian kinerja birokrasi terhubung dengan kualitas 

pelayanan aparatur (Safroni,2012).  

Kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sejauh ini belum 

menunjukkan hasil yang maksimal. Masih banyaknya pengaduan atas ketidakpuasan 

masyarakat atas layanan yang diterima sebagi bukti bahwa para aparatur negara 

belum sepenuhnya menempatkan dirinya sebagai abdi negara. Darmanto dalam 

penelitiannya bahwa ada enam faktor pengukuran kinerja aparatur pemerintah kota 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya : a) kewenangan diskresi, b) 

orientasi terhadap perubahan, 3) budaya paternalism, 4) etika pelayanan, 5) system 

insentif, 6) semangat kerjasama. 

Penerapan manajemen pelayanan publik di setiap Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) yang menjalankan pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan 

yang cepat dan tepat dengan berlandaskan pada pedoman penyelenggaraan pelayanan 

publik. Khaidir (2018,10) menyatakan manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai 



proses pengaplikasian ilmu dan seni dalam menyusun rencana, pelaksanaan rencana, 

koordinasi dalam penyelesaian pekerjaan pelayanan untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan menurut Sahuri (2017,1), manajemen pelayanan publik merupakan upaya 

pengelolaan sejumlah aspek dalam manajemen dalam upayan merancang, 

mempersiapkan atau mempersembahkan barang dan jasa kepada masyarakat serta 

dilakukan evaluasi dan penilaian atas kegiatan-kegiatan tersebut. 

Sejumlah pengertian diatas, kemudian dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pelayanan publik diidentikkan dengan upaya penerapan fungsi-fungsi manajemen 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  Fungsi-fungsi  tersebut yakni 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan menjadi pilar yang 

diharapkan dapat mengarahkan setiap proses kegiatan yang dilaksanakan para petugas 

pelaksana atau sang manajer tidak menyimpang dari standar organisasi yang telah 

ditetapkan. 

 

  



 

 

Silahkan Anda jawab sejumlah pertanyaan berikut ini untuk memperdalam 

penguasaan materi di kegiatan belajar 2 : 

 

1. Jelaskan pengertian manajemen menurut George R. Terry ! 

2. Sebutkan Fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Teery ! 

3. Jelaskan keterkaitan hubungan antara fungsi manajemen dengan unsur-unsur 

manajemen ! 

4. Jelaskan perbedaan mendasar antara pelayanan publik dengan manajemen 

pelayanan publik ! 

5. Jelaskan pengertian manajemen pelayanan publik menurut pendapat anda ! 

Petunjuk Pengerjaan : 

Bacalah kembali materi yang telah disajikan di kegiatan belajar 1 

 

 

 

Manajemen pelayanan publik akan mengarahkan rangkaian kegiatan pelayanan 

yang terssusun secara sistematis sebab mengedepankan aspek implementasi fungsi-

fungsi manajemen dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

demi percepatan pencapaian tujuan pelayanan publik. 

Keteraturan dalam sistem pemerintahan dari berbagai aspek menuntut 

diselenggarakannya administrasi publik yang baik. Penyelenggaraan administrasi 

publik mendorong para administrator negara untuk mensosialisasikan, 

mengimplementasikan, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan 

pemerintah terkait pelayanan publik yang seyogyanya setiap pemerintah daerah 

memberikan respon kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan pemerintah yang 

diterbitkan tersebut. 

 

LATIHAN 

RANGKUMAN 



 

Silahkan menjawab soal berikut dengan memilih jawaban yang paling tepat : 

1. Akronim atas fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry adalah : 

a. POSDCORB 

b. POAC 

c. PAOC 

d. POSDROCB 

2. Mary Parker Follet, mengartikan manajemen sebagai : 

a. achievement of goals by utilizing resources 

b. directing people in achieving their goals 

c. art of getting things done through people 

d. human empowerment in carrying out its duties 

3. Salah satu unsur manajemen, kecuali : 

a. Man 

b. Methode 

c. Map 

d. Machine 

4. Pelayanan publik adalah semua kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan sekaligus 

wujud pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pernyataan tersebut 

terdapat dalam : 

a. Keputusan Menteri Pemberdayaan  Aparatur Negara  Nomor 25 Tahun 

2014 

b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 pasal 5 ayat 

7 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 pasal 4 

ayat 1 

d. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 3 

5. Pernyataan Safroni tentang pelayanan publik adalah : 

a. Pelayanan publik dapat dipastikan mampu membentuk citra tentang 

kinerja birokrasi 

b. Pelayanan publik adalah cerminan kinerja aparatur pemerintah 

c. Pelayanan publik adalah tugas utama pemerintah 

d. Pelayanan publik merupakan dasar pelayanan negara 

6. Salah satu faktor pengukuran kinerja aparatur pemerintah dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik adalah, kecuali : 

a. Budaya paternalism 

b. Semangat kerjasama 

TES FORMATIF 2 



 

c. System Insentif 

d. Kesatuan komando 

7. Pemaknaan Manajemen pelayanan publik meliputi sejumlah kegiatan, kecuali 

: 

a. Pengaplikasian ilmu dan seni dalam menyusun rencana  

b. Pelaksanaan rencana 

c. Koordinasi pekerjaan 

d. Pertimbangan penyelesaian pekerjaan 

 

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 2. Berikut adalah 

rumus untuk mengukur tingkat penguasaan anda  pada materi kegiatan belajar 2. 

           Jumlah Jawaban yang Benar 

Tingkat Penguasaan =           x 100 

     Jumlah Soal 

 

Kriteria penilaian : 

90 -100 % = Baik Sekali 

80 – 89 % = Baik 

70 – 79 % = Cukup 

 <70 % = Kurang 

Jika nilai Anda dibawah 80 % maka silahkan mengulang di bagian yang 

belum dikuasai di kegiatan belajar 2. Dan apabila nilai anda 80 % keatas maka 

“Selamat” anda berhasil memahami materi di tahap ini. 
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GLOSARIUM 

Pelayanan publik :  Kegiatan pemenuhan kebutuhan publik/masyarakat 

oleh pihak penyelenggara pelayanan publik. 

Korporasi : Lembaga-lembaga atau instansi penyelenggara 

pelayanan publik yang berbadan hukum. 

Norma hukum : Aturan-aturan penyelenggaraan pelayanan publik 

yang harus ditaati oleh penyedia dan pengguna 

layanan. 

Visi : Tujuan utama dari organisasi penyelenggara 

pelayanan publik. 

Misi : Strategi atau langkah-langkah yang dilakukan 

dalam rangka pencapaian tujuan atau visi 

organisasi. 

Makhluk sosial : Setiap individu terhubung dengan individu lainnya 

dalam konteks satu kewarganegaraan.  

Prosedur : Rangkaian tahapan penyelenggaraan pelayanan 

publik yang sudah ditetapkan sebelum pelayanan 

dijalankan. 

Registrasi : Tahapan awal yang harus dilakukan oleh setiap 

pengguna layanan sebelum mendapatkan 

pelayanan. 

Dokumen pribadi : Sejumlah berkas pendukung yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan pelayanan yang isinya terkait 

dengan informasi data diri pengguna layanan 

Konsisten : Tetap fokus  dalam menjalankan tugas sebagai 

pelaksana pelayanan publik. 

 


