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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulilah, Puja dan puji syukur akan selalu tetap tercurahkan limpahan 

kepada Allah SWT. Yang telah memberikan limpahan kenikmatan yang tidak 

akan pernah terhitung banyaknya, Serta limpahan rahmatnya, Taufik dan 

hidayahnya yang mana telah memberikan kelancaran bagi kita untuk menyusun 

Makalah yang berjudul ‘Etika Birokrasi Pemerintah dalam Melayani kebutuhan 

masyarakat’ini. 

Shalawat serta salam akan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan 

Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang telah membawa syariat Islam kepada kita 

semua, dan membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam terang 

benderang sepertikita rasakan saat ini. Beliau memberikan secercah cahaya untuk 

menerangi serta mengusir kegelapan di dunia ini. 

Serta ucapan terima kasih  danrasa hormat kita kepada dosen pengajar 

mata kuliah ‘Etika pemerintahan’ yang terhormat bapak Salahuddin S.ip. yang 

senantiasa selalu memberikan ilmu serta petunjuk kepada kita, sehingga kita bisa 

menyelesaikan Makalah ini. 

Semoga apa yang kita tulis dalam Makalah ini akan  bisa memberikan 

manfaat kepada kita sendiri, lebih-lebih kepada para pembaca yang budiman. Dan 

kita pun sangat menyadari, bahwa apa yang kita susun dalam Makalah ini masih 

terdapat banyak kesalahan serta kekuranganya. Oleh karena itu kita berharap 

bapak memahaminya, dan dengan itu kita sangat mengharapkan kritikan dan 

sarannya semua pembaca yang budiman demi memperbaiki isi Makalah  ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

 Praktek pelayanan pulik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah  di negara 

ini sangat jauh dari harapan dan cita-cita suatu bangsa dan negara ini, 

Buruknya pelayanan publik memang bukan hal baru, fakta di lapangan masih 

banyak menunjukkan hal ini. GDS 2002.2 

Ada tiga masalah penting yang banyak terjadi di lapangan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu pertama, besarnya diskriminasi 

pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan masih amat dipengaruhi oleh 

hubungan per-konco-an, kesamaan afiliasi politik, etnis, dan agama. 

Fenomena semacam ini tetap marak walaupun telah diberlakukan UU No. 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN yang 

secara tegas menyatakan keharusan adanya kesamaan pelayanan, bukannya 

diskriminasi. Kedua, tidak adanya kepastian biaya dan waktu 

pelayanan.Ketidakpastian ini sering menjadi penyebab munculnya KKN, 

sebab para pengguna jasa cenderung memilih menyogok dengan biaya tinggi 

kepada penyelenggara pelayanan untuk mendapatkan kepastian dan kualitas 

pelayanan. Dan ketiga, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik. Ini merupakan konsekuensi logis dari adanya diskriminasi 

pelayanan dan ketidak pastian tadi.3  

Memang melakukan optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh 

birokrasi pemerintahan bukanlah pekerjaan mudah seperti halnya 

membalikkan telapak tangan mengingat pembaharuan tersebut menyangkut 

pelbagai aspek yang telah membudaya dalam lingkaran birokrasi 

pemerintahan kita. Di antara beberapa aspek tersebut adalah kultur birokrasi 

yang tidak kondusif yang telah  

1 Penulis adalah alumni pascasarjana ilmu administrasi negara (kebijakan 

publik) UGM Yogyakarta, sekarang lagi melanjutkan studi pada program 

doktor (S3) ilmu hukum UII Yogyakarta. 
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lama mewarnai pola pikir birokrat sejak era kolonial dahulu. Prosedur dan 

etika pelayanan yang berkembang dalam birokrasi kita sangat jauh dari nilai-

nilai dan praktik yang  menghargai warga bangsa sebagai warga negara yang 

berdaulat. Prosedur pelayanan, misalnya, tidak dibuat untuk mempermudah 

pelayanan, tetapi lebih untuk melakukan kontrol terhadap perilaku warga 

sehingga prosedurnya berbelit-belit dan rumit.4Tidak hanya itu, mulai masa 

orde baru hingga kini, eksistensi PNS (ambtennar) merupakan jabatan 

terhormat yang begitu dihargai tinggi dan diidolakan publik, khususnya jawa, 

sehingga filosofi PNS sebagai pelayan publik (public servant) dalam arti riil 

menghadapi kendala untuk direalisasikan. Hal ini terbukti dengan sebutan 

pangreh raja (pemerintah negara) dan pamong praja (pemelihara 

pemerintahan) untuk pemerintahan yang ada  pada masa tersebut yang 

menunjukkan bahwa mereka siap dilayani bukan siap untuk melayani. Di 

samping itu, kendala infrastruktur organisasi yang belum mendukung pola 

pelayanan prima yang diidolakan. Hal ini terbukti dengan belum 

terbangunnya kaidah-kaidah atau prosedur-prosedur baku pelayanan yang 

memihak publik serta standar kualitas minimal yang semestinya diketahui 

publik selaku konsumennya di samping rincian tugas-tugas organisasi 

pelayanan publik secara komplit. Standard Operating Procedure (SOP) pada 

masing-masing service provider belum diidentifikasi dan disusun sehingga 

tujuan pelayanan masih menjadi pertanyaan besar. Akibatnya, pada satu 

pihak  penyedia pelayanan dapat bertindak semaunya tanpa merasa bersalah 

(guilty feeling) kepada masyarakat. Oleh karena itulah, dalam tulisan ini 

penulis ingin mengulas tentang teori yang digagas oleh David Osborne dan 

Ted Gaebler dalam bukunya Reinventing Government untuk dijadikan 

sebagai solusi alternatif dalam melakukan optimalisasi pelayanan publik 

birokrasi dunia peradilan.Teori ini sudah terbukti mampu menjadi solusi atas 

buruknya pelayanan publik yang terjadi di pemerintahan Amerika sehingga 

timbul krisis kepercayaan terhadap pemerintah di penghujung tahun 1980-an. 
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B. Rumusan Masalah. 

     Dari latar belakang Makalah di atas kita mencoba mengkaji secara kritis, 

analitis, sesuai dengan realitas sosial mengenai  pelayanan publik yang di 

lakukan oleh Birokrasi Pemerintahan, supaya  untuk mengetahui apakah 

pelayanan public itu sudah efektif, efisien dan ekonomis.Maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagai mana Pelayanan Publik yang di lakukan oleh Birokrasi 

Pemerintah di negara ini...? 

2. Bagai mana Etika Birokrasi dalam melayani kebutuhan masyarakat di 

negara ini...? 

C. Tujuan. 

Adapun tujuan dari Makalah  ini adalah, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Bagai mana Etika Birokrasi pemerintah dalam 

melayani kebutuhan masyarakat di negara ini...? 

2. Untuk mengetahui Bagai mana Pelayanan publik yang di lakukan oleh 

Birokrasi Pemerintah di negara ini...? 

D. Manfaat. 

Manfaat Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan keilmuan baik dari aspek teoritis maupun praktis, diantaranya: 

1. Manfaat teoritis, Makalah ini diharapkan mampu memberikan 

penambahan khazanah keilmuan pemerintahan, terutama berkenaan 

dengan gaya pelayanan public yang di lakukan oleh birokrasi pemerintah 

dan Etika Birokrasi Pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat. 

 

2. Manfaat praktis, Makalah ini bisa digunakan sebagai bahan rujukan bagi 

Birokrasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat dan meningakatkan Etika 

Birokrasi pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Definisi konsep 

1. Perspektif pelayanan publik. 

Ada beberapa macam definisi pelayanan publik menurut para ahli antara 

lain : 

 Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara 

yang telah ditetapkan. (Rasyid, 1998)
1
 

 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.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
House et. Al (1999) 

2
House et. Al (1999) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Instansi_Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Daerah
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

Sebenarnya perdebatan mengenai optimalisasi pelayanan publik oleh 

pemerintah telah lama berkembang dalam studi administrasi publik. Sejak 

beberapa dekade lalu, polemik sudah terjadi dikalangan para pakar mengenai cara 

untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien, tanggap, dan akuntabel. 

Masing-masing pakar memaparkan teori dan atau membantah dan memperbaiki 

teori yang ada sebelumnya. Teori yang mapan menjadi paradigma dan 

di"mitos"kan, kemudian muncul teori baru untuk mendemistifikasi teori yang 

mapan tersebut.  

Teori Reinventing Government yang tergolong pada The New Public 

Management merupakan demistifikasi atas The Old Public Management. Dan 

sebenarnya sekarang telah muncul demistifikasi atas The New public Management 

dengan munculnya konsep The New Public service.5  

Para ilmuwan politik, misalnya, telah memperdebatkan kemungkinan 

mengembangkan good government dan representative government, sejak awal 

abad 20an.6 Bahkan tidak hanya itu, Woodrow Wilson pada tahun 1887 dalam 

The Study of Administration telah mengemukakan konsep dikotomi politik dan 

administrasi untuk menciptakan pemerintahan yang efisien. Selain Wilson, ada 

Max weber (1922) dengan teori The Ideal Type of Bureucracy, Luther gullick 

(1937) dengan konsep POSDCORB, Frank J. Goodnow (1900) dengan konsepnya 

yang tertuang dalam makalahnya Politics and Administration, Frederick W. 

Taylor (1912) dengan konsepnya Scientific Management, Herbert A. Simon 

(1946) dengan konsepnya The Proverbs of Administration dan masih banyak lagi 

yang ikut memberikan kontribusi konsep dan teori dalam optimalisasi pelayanan 

publik.7 Sedangkan gagasan Reinventing Government yang dicetuskan oleh David 

osborne dan Ted Gaebler (1992) adalah gagasan mutakhir yang mengkritisi dan 
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Unsur-Unsur Pelayanan PublikMenurut Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 

Berdasarkan berdasarkan Keputusan Menpan  Nomor 63 Tahun 2003 bahwa di 

dalam memberikan pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur sebagai 

berikut: 

1.      Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus 

jelas dan di ketahui sacara pasti oleh masing-masing. 

2.      Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan 

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar 

berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dengan tetap 

berpegang pada efisiensi dan efektifitas. 

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

keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4.      Apabila pelayanan umum yang oleh instansi pemerintah terpaksa harus 

mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi 

peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Asas Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 

A.     Transparansi 

Bersifat terbuka, mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

B.      Akuntabilitas 

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

C.      Kondisional 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 

publik dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 

D.     Partisipatif 
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Mendorong peran serta msayarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

E.      Kesamaan Hak 

Tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender, dan status ekonomi .  

F.      Keseimbangan Hak dan Kewajiban  

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. 

 

Prinsip Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 

A.     Kesederhanaan  

Proseduran pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan. 

B.      Kejelasan 

1.      Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. 

2.      Unit kerja/pejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

3.      Rincian biaya pelayanan publik tata cara pembayaran. 

C.     Kepastian Waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 

telah ditentukan. 

D.     Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah 

E.      Keamanan 

Proses dan produk  pelayanan publik rasa aman dengan kepastian hukum. 

F.     Tanggung Jawab  

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk  

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelenggaraan 
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pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan 

publik. 

G.     Kelengkapan Sarana dan Prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 

lainnya yang termasuk penyediaan sarana teknologi  telekomunikasi dan 

informatika. 

H.     Kemudahan Akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau 

oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi dan informatika. 

I.       Kedislipinan, Kesopanan, Dan Keramahan 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan disiplin,sopan dan santun, ramah, 

serta memberikan pelayanan ikhlas. 

J.       Kenyamanan  

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 

bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan 

fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-

lain. 

 

Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 

1.      Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan. 

2.      Waktu Penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian pelayanan. 

3.      Biaya Pelayanan 

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 

pemberian pelayanan.  

4.      Produk Pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 
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5.      Sarana dan Prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayan 

publik. 

6.      Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan 

Petugas pemberi pelayanan harus memiliki pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

I. Kesimpulan. 

 Etika Birokrasi pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat masih 

masih jauh dari harapan dan cita-cita suatu bangsa dan negara ini yaitu 

mensejahterakan kehidupan masyarakat, dan tidak jarang kita temukan di 

kehidupan sosial hari ini bahwa etika birokrasi pemerintah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan lebih cenderung melayani 

kaum kaya yang memiliki uang, dan masyarakat miskin yang tidak memiliki 

uang di asingkan atau di abaikan. Bayak kita temukan penyimpangan yang 

dilakukan birokrasi pemerintahan dalam melayani kebutuhan masyarakat 

seperti korupsi, kolusi, nepotisme, diskriminasi pelayanan, proseduralisme 

dan berbagai macam kegiatan yang tidak efektif dan efisien, telah 

mengakibatkan terpuruknya pelayanan publik yang dilakukan birokrasi 

pemerintahan kita. Buruknya pelayanan publik tidak hanya pada masa orde 

baru yang sentralistik, tapi juga masih menggurita pada masa sekarang 

sebagaimana hasil penelitian dan penilaian Bank Dunia yang dilaporkan 

dalam World Development Report 2004 dan Governance and 

Desentralization Survey (GDS) 2002 di atas.  

Reinventing Government yang digagas oleh David Osborne dan Ted 

Gaebler menemukan titik relevansinya dalam konteks optimalisasi 

pelayanan publik. 10 prinsip yang terkandung di dalamnya, yakni 

pemerintah seharusnya lebih berfungsi mengarahkan ketimbang mengayuh, 

memberi wewenang ketimbang melayani, menyuktikkan persaingan 

(kompetisi) dalam pemberian pelayanan, digerakkan oleh misi bukan 

peraturan, berorientasi pada hasil (outcome) bukan masukan (income), 

berorientasi pada pelanggan bukan pada birokrasi, menghasilkan ketimbang 

membelanjakan, mencegah ketimbang mengobati, desentralisasi dan 

pemerintah berorientasi pasar, seharusnya diterapkan oleh pemerintah untuk 

meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. 
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Pelaksanaan 10 prinsip Reinventing Government, tentu harus disesuaikan 

dengan sosio-kultur kita, bisa menjadi solusi alternatif yang efektif untuk 

menghilangkan patologi-patologi birokrasi peradilan kita selama ini. 

 

II. Saran. 

Saran kita mengenai Etika Birokrasi pemerintah dalam melayani kebutuhan 

masyarakat antara lain : 

A. Melakukan reformasi cultural Birokrasi pemerintah agar mindsed dan 

perilaku birokrasi pemerintah itu di fokuskan untuk melayani kebutuhan 

masyarakat.  

B. Birokrasi pemerintah memikirkan dan melahirkan cara-cara atau metode 

metode pelayanan yang baru dalam situasi dan kondisi yang berbeda, yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

C. Sistem pengangkatan jabatan birokrasi pemerintah harus bedasarkan 

sistem distrik yaitu sistem pengangkatan harus berdasarkan profesionalitas 

dan keahlian bukan berdasarkan sistem proporsional yaitu sistem 

pengangkatan berdasarkan hubungan kekeluargaan. 

D. Birokrasi pemerintah itu harus mampu menyaring aspirasi masyarakat dan 

mengelola tuntutan masyarakat sebelum di jadikan sebagai kebijakan 

public, agar kebijakan itu dapat menyentuh langgsung kebutuhan 

masyarakat.  

E. Birokrasi pemerintah harus Mampu bertindak sesuai dengan kajian fakta 

dan data dilapangan. 

F. Birokrasi pemerintah dalam menjalankan tuagasnya untuk melayani 

masyarakat tampa membedakan status. 

G. Birokrasi pemerintah di tuntut untuk menciptakan sarana dan prasarana 

yang memadai demi kenyamanan masyarakat. 

H. Birokrasi pemerintah harus professional dalam melayani kebutuhan 

masyarakat. 
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I. Birokrasi Pemerintahan entrepreneur harus mampu merespon perubahan 

kebutuhan masyarakat, dengan menciptakan strategi yang inovatif dengan 

bukan dengan pendekatan tradisional. 
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