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ABSTRAK 
 

Selama ini dengan model kepemimpinan dan pemerintahan yang otoriter, 
sentralistis, tertutup, tidak banyak orang yang tergugah hatinya tatkala 
mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan oleh sebuah lembaga 
pemerintahan. Masyarakat cenderung apatis, apolitis terhadap praktek – praktek 
pelayanan pablik yang dalam kenyataan justru menimbulkan yang sebaliknya 
dimana masyarakat seringkali dipaksa dan dikondisikan untuk menjadi pelayan 
pemerintah. Kebijakan – kebijakan yang dibentuk dan dikenakan pada masyarakat 
lebih mencerminkan kehendak para elit dan mengabaikan kebutuhan masyarakat. 
Ditambah lagi merebaknya “budaya harus bayar”, maka menampakkan dimana 
pelayanan public menjadi  lapangan para aparat untuk menarik upeti dari 
masyarakat. 
 
Kata kunci: Kinerja, Karyawan, Pelayanan 
 
 
 
PENDAHULUAN 

Pemerintah beserta segenap aparaturnya merupakan organisasi yang 
dibentuk untuk melaksanakan tiga fungsi pemerintahan yaitu fungsi regulasi, 
proteksi dan fungsi pelayanan. Ketiga fungsi ini, dalam pelaksanaannya saling 
berkaitan erat dan saling mempengaruhi masing-masing kualitas pelaksanaanya. 
Fungsi proteksi mengarah pada bagaimana pemerintah dapat menjamin dan 
memberikan perlindungan terhadap aktivitas masyarakat dan fungsi pelayanan 
adalah berkenaan dengan segala upaya pemerintah untuk memenuhi apa yang 
menjadi kepentingan atau kebutuhan public.  

Masalah pelayanan kepada masyarakat merupakan satu hal yang sangat 
penting. Hal ini dikarenakan pelayanan kepada masyarakat sering dijadikan tolak 
ukur untuk menilai aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dari unit 
organisasi / instansi yang memberikan pelayanan. Keberhasilan aparat pemerintah  
menjalankan tugasnya dapat diukur dengan kepuasan masyarakat. Apabila 
masyarakat puas dengan pelayanan aparatur pemerintah, maka masyarakat 
menilai bahwa aparatur itu telah menjalankan tugas sebaik-baiknya. “Pelayanan 
yang unggul (excellence service) yakni suatu sikap atau cara karyawan dalam 
melayani para pelanggan secara memuaskan.”  
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Peranan pemerintah dalam 
pelayanan masyarakat sangat dominan 
karena masyarakat memang 
membutuhkan adanya suatu 
pelayanan, seperti yang dilaksanakan 
oleh Kantor Pelayanan Perizinan 
Kabupaten Banyuwangi 
yangmemberikan pelayanan dibidang 
perinan contohnya membuat Surat Izin 
Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin 
Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar  

Perusahaan (TDP), Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) dll. 
Sehubungan dengan luas daya ruang 
lingkup pelayanan masyarakat, 
Kumorotomo berpendapat “Begitu luas 
ruang lingkup jasa pelayanan public 
yang diselenggarakan oleh pemerintah 
sehingga semua orang mau tidak mau 
harus menerima bahwa intervensi 
birokasi melalui pelayanan public itu 
mutlak adanya”. 

Berhasil tidaknya Kantor 
Pelayanan Perizinan (KPP) Kabupaten 
Banyuwangi dalam mencapai 
tujuannya dapat diukur melalui kinerja 
karyawannya. Karyawan memberikan 
sumbangannya melalui keberhasilan 
dalam menjalankan tugas. Hasil kerja 
yang ditujukan oleh pegawai dalam 
kurun waktu tertentu merupakan kinerja 
dari pegawai tersebut. Sehubungan 
dengan kinerja seseorang keterlibatan 
kemampuan, kemauan dan 
kesempatan menjadi factor penentu 
keberhasilan seseorang. 

Dalam kaitan dengan pelayanan 
yang diberikan Kantor Pelayanan 
Perizinan (KPP) Kabupaten 
Banyuwangi, maka jenis layanan itu 
dari hari kehari senantiasa berkembang 
seiring dengan kebutuhan masyarakat. 
Tuntutan masyarakat akan pelayanan 
yang baik, cepat dan transparan 
merupakan sesuatu yang tidak bisa 
terelakkan lagi seiring dengan 
perjalanan waktu dan perkembangan 

zaman, hal ini dipengaruhi oleh gaya 
hidup masyarakat yang semakin kritis 
dalam menilai sesuatu termasuk juga 
yang berhubungan dengan 
pelaksanaan pelayanan yang dilakukan 
Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) 
Kabupaten Banyuwangi. Dalam upaya 
untuk memenuhi hal tersebut Kantor 
Pelayanan Perizinan (KPP) Kabupaten 
Banyuwangi, senantiasa berupaya 
untuk meningkatkan kinerja 
organisasinya.  
 
Masalah 

Dalam kaitannya dengan  
Pengaruh Kinerja Kantor Pelayanan 
Perizinan (KPP) Kabupaten 
Banyuwangi Terhadap Kualitas 
Pelayanan Publik masih sering 
dijumpai dengan masalah sebagi 
berikut : 
1. Masih banyak masyarakat yang 

kurang jelas terhadap prosedur dan 
mekanisme tentang pelayanan.. 

2. Masih banyak masyarakat yang 
menilai lambannya proses 
pengurusan ijin, terkadang 
penyelesaiannya tidak sesuai 
dengan yang dijanjikan para 
petugas. 

 
PEMBAHASAN 
Kantor Pelayanan Perizinan 
Kabupaten Banyuwangi  

Didasari oleh Peraturan Daerah 
Kabupaten Banyuwangi No. 17 Tahun 
2003 Tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan 
yang bertempat di Jl. Ahmad Yani 
Banyuwangi pada dasarnya memiliki 
tugas sebagai pelayanan public 
khususnya dalam hal perizinan. 

Guna mempelancar dan 
melaksanakan tugas dalam bidang 
pelayanan public tersebut maka Kantor 
Pelayanan Perizinan Kabupaten 
Banyuwangi dibagi menjadi 1 sub 
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bagian dan 3 seksi menurut tugas 
pokok dan fungsinya masing – masing 
yaitu: Sub Bagian Tata Usaha, Seksi 
Pelayanan, Seksi Penetapan, dan 
Seksi Evaluasi dan Penyuluhan 

 
Kualitas (Respon) Pelayanan 

Responsivitas adalah kemampuan 
birokrasi untuk rnengenal kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan 
prioritas pelayanan, serta 
mengembangkan program-program 
pelayanan sesuai dcngan kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat. Secara 
singkat dapat dikatakan bahwa 
responsivitas ini  mengukur daya 
tanggap birokasi terhadap harapan, 
keinginan dan aspirasi, serta tuntutan 
pengguna jasa.  

Responsivitas sangat diperlukan 
dalam pelayanan publik karena hal 
tersebut merupakan bukti kemampuan 
organisasi untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan 
prioritas pelayanan serta 
mengembangkan program-program 
pelayanan publik sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Dalam operasionalisasinya, 
responsivitas pelayanan publik 
dijabarkan menjadi beberapa indikator, 
yakni : Terdapat tidaknya keluhan dan 
pengguna jasa selama satu tahun 
terakhir; Sikap aparat birokrasi dalam 
merespons keluhan dan pengguna 
jasa;  Penggunaan keluhan dan 
pengguna jasa sebagai referensi bagi 
perbaikan penyelenggaraan pelayanan 
pada masa mendatang; Berbagai 
tindakan aparat birokrasi untuk 
memberikan kepuasan pelayanan 
kepada pengguna jasa;  Penempatan 
pengguna jasa oleh aparat birokrasi 
dalam sistem pelayanan   yang 
berlaku.  

Responsivitas birokrasi yang 
rendah juga banyak disebabkan oleh 

belum adanya pengembangan 
komunikasi eksternal secara nyata oleh 
jajaran birokrasi pelayanan. Indikasi 
nyata dari belum dikembangkannya 
komunikasi eksternal secara efektif 
oleh birokrasi terlihat pada masih 
besarnya gap pelayanan yang terjadi. 
Gap pelayanan yang terjadi merupakan 
gambaran pelayanan yang 
memperlihatkan hahwa belum 
ditemukan kesamaan persepsi antara 
harapan pengguna jasa dan pemberi 
layanan terhadap kualitas pelayanan 
yang diberikan.  

Tidak adanya transparansi 
informasi dari birokrasi tersebut 
membuat banyak masyarakat 
pengguna jasa mengalami frustasi. 
Kornunikasi yang tidak efektif yang 
selama ini masih dikembangkan oleh 
birokrasi menunjukkan bahwa birokrasi 
belum mempunyai kesadaran untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat pengguna jasa. 
Responsivitas pemberian pelayanan 
publik salah satunya diukur melalui 
keterbukaan informasi dan seberapa 
jauh interaksi komunikasi yang terjalin 
antara birokrasi sebagai pemberi 
layanan dengan masyarakat pengguna 
jasa. Kasus di atas memperlihatkan 
gambaran bahwa masyarakat 
pengguna jasa seringkali belum 
mempunyai akses terhadap informasi 
pelayanan yang dibutuhkan, demikian 
pula kecenderungan aparat birokrasi 
justru terkesan menyembunyikan 
informasi kepada masyarakat. Dalam 
iklim komunikasi pelayanan yng 
tertutup seperti ini, sangat sulit untuk 
dapat mewujudkan responsivitas 
aparat birokrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan kepada 
publik.  
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Akuntabilitas Pelayanan Publik 
Akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik 
adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa besar tingkat 
kesesuaian penyelenggaraan 
pelayanan dengan ukuran nilai-nilai 
atau norma eksternal yang ada di 
masyarakat atau yang dimiliki oleh para 
stakeholders. Nilai dan norma 
pelayanan yang berkembang dalam 
masyarakat tersebut di antaranya 
meliputi transparansi pelayanan, 
prinsip keadilan, jaminan penegakan 
hukum, hak asasi manusia, dan 
orentasi pelayanan yang 
dikembangkan terhadap masyarakat 
pengguna jasa.  

 Akuntabilitas penyelenggaraan 
pelayanan publik dalam penelitian 
dilihat melalui indikator-indikator kinerja 
yang meliputi: Acuan pelayanan yang 
dipergunakan aparat birokrasi dalam 
proses penyelenggraan pelayanan 
publik. Indikator tersebut 
mencerminkan prinsip orientasi 
pelayanan yang dikembangkan oleh 
birokrasi terhadap masyarakat 
pengguna jasa; Tindakan yang 
dilakukan oleh aparat birokrasi apabila 
terdapat masyarakat pengguna jasa 
yang tidak memenuhi persyaratan yang 
telah ditentukan; Dalam menjalankan 
tugas pelayanan, seberapa jauh 
kepentingan pengguna jasa 
memperoleh prioritas dari aparat 
birokrasi.  

Aparat birokrasi dalam 
memberikan pelayanan publik 
seringkali masih menerapkan standar 
nilai atau norma pelayanan secara 
sepihak, seperti pemberian pelayanan 
yang hanya berdasarkan pada juklak 
(petunjuk dan pelaksanaan) sehingga 
kecenderungan yang terjadi adalah 
lemahnya komitmen aparat birokrasi 
untuk akuntabel terhadap masyarakat 

yang dilayaninya. Selama ini aparat 
birokrasi telah terbiasa lebih 
mementingkan kepentingan pimpinan 
daripada kepentingan masyarakat 
pengguna jasa. Birokrasi tidak pernah 
merasa bertanggung jawab kepada 
publik, melainkan bertanggung jawab 
kepada pimpinan atau atasannya.  

Rendahnya akuntabilitas 
pemberian pelayanan publik oleh 
birokrasi dapat dilihat juga dan 
banyaknya kasus yang dialami oleh 
masyarakat pengguna jasa. Masalah 
prosedur pelayanan yang banyak 
merugikan masyarakat pengguna jasa, 
terutama masalah transparansi 
persyaratan yang diperlukan, 
merupakan kasus-kasus pelayanan 
yang banyak mencuat. 

Transparansi informasi birokrasi 
dalam pemberian pelayanan publik 
masih tetap menjadi isu yang penting 
bagi upaya ke arah perbaikan kinerja 
birokrasi pemerintah. Sehubungan 
dengan hal tersebut Lubis berpedapat 
bahwa Tindakan untuk melakukan 
reformasi birokrasi terutama diarahkan 
pada upaya untuk peningkatan 
efisiensi, transparansi, dan 
akuntabilitas birokrasi. 

Acuan pelayanan yang digunakan 
oleh aparat birokrasi juga dapat 
menunjukkan tingkat akuntabilitas 
pemberian pelayanan publik. Acuan 
pelayanan yang dianggap paling 
penting oleh birokrasi dapat 
merefleksikan pola pelayanan yang 
dipergunakan. Pola pelayanan yang 
akuntabel adalah pola pelayanan yang 
mengacu pada kepuasan publik 
sebagai pengguna jasa..Birokrasi 
bahkan terlihat belum sepenuhnya 
mengerti dan memahami eksistensi 
birokrasi yang tetap tergantung pada 
publik.  

Kesadaran aparat birokrasi 
tentang eksistensi publik yang dapat 
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dipengaruhi eksistensi birokrasi juga 
masih sangat rendah. Persepsi di 
kalangan aparat birokrasi yang selalu 
menempatkan diri (superior) terhadap 
publik sehingga menimbulkan sifat 
arogansi aparat birokrasi masih sangat 
dominan terlihat. Hasil temuan 
lapangan bahwa ini dapat 
memperlihatkan masih kuatnya 
kecenderungan orientasi pemberian 
pelayanan yang belum bersandar pada 
kepuasan masyarakat menunjukkan 
bahwa budaya ‘minta petunjuk atasan’ 
masih cenderung dijadikan referensi 
atau lebih  dipentingkan pada 
melakukan pelayanan yang 
memuaskan masyarakat pengguna. 
Aparat pelayanan yang bertindak atas 
dasar prinsip peraturan menjadi 
bersikap kaku dan tidak mendorong 
lahirnya kreativitas dalam pemberian 
layanan. Pelaksanaan pelayanan 
publik seharusnya bertitik tolak dari 
misi dan visi pelayanan agar dapat 
mengakomodasi kepentingan 
masyarakat.  
 
Kinerja Karyawan Pelayanan Publik 

Tuntutan – tuntutan masyarakat 
untuk mendapatkan pelayanan public 
yang berkualitas semakin tak 
terhindarkan menyusul terkuaknya 
kebrobokan penyelenggaraan 
pelayanan selama ini mengesankan 
pelayanan yang berbelit – belit, mahal 
dan lamban. Dalam rangka 
peningkatan kualitas pelayanan ini, 
diantaranya dapat ditempuh dengan 
mengembangkan responsivitas dan 
akuntabilitas dari aparatur pemerintah 
baik sebagai perseorangan maupun 
sebagai institusi. Responsivitas dan 
akuntabilitas juga dapat dipakai 
sebagai alat atau sarana untuk 
menjelaskan sejauh mana institusi 
pelayanan itu memiliki daya tanggap 
dalam memberikan pelayanan sesuai 

dengan tuntutan public dan sejauh 
mana pula kinerjanya dapat 
dipertanggung jawabkan.  

Masalah kualitas pelayanan pada 
masyarakat mempunyai satu hal yang 
penting. Pada dasarnya kualitas 
pelayanan merupakan suatu kegiatan 
oleh pihak lain yang ditujukan guna 
memenuhi kepentingan orang banyak. 
Dalam hal ini Kantor Pelayanan 
Perizinan dalam melayani masyarakat, 
kualitas pelayanannya dapat dikatakan 
baik, apabila tingkat responsivitas dan 
akuntabilitasnya tinggi. 

Apabila kinerjanya baik maka 
kualitas pelayanannya akan baik, ini 
dikarenakan kinerja pada dasarnya 
merupakan salah satu kunci penilai 
dalam mengembangkan suatu 
organisasi. Kinerja yang baik dapat 
digambarkan dengan penilaian dan 
penilaian itu sendiri diperlukan adanya 
informasi yang relevan, lengkap, 
berkualitas dan valid.  
 
PENUTUP 
a. Kinerja karyawan hendaknya lebih 

ditingkatkan lagi baik yang 
terwujud pada perfomance, sikap 
maupun prilaku karyawan kepada 
masyarakat, baik responsivitasnya 
ataupun akuntabilitasnya, sehingga 
pelanggan benar – benar 
diperlakukan sebagaimana 
mestinya dan hal ini dapat 
meningkatkat kualitas pelayanan 
publik di Kantor Pelayanan 
Perizinan (KPP) Kabupaten 
Banyuwangi. Karena korelasi 
antara variabel kinerja karyawan 
terhadap kualitas pelayanan publik 
menghasilkan angka yang cukup 
signifikan. 

b. Sebaiknya ada fasilitas kotak saran 
dan kritik dari masyarakat, karena 
dapat dijadikan sebagai tolak ukur 
atas kinerja karyawan dan juga 
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dapat sebagai inspirasi atau 
motivasi untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik. Atau 
mungkin masyarakat bisa akses 
melalui website untuk memberikan 
semacam saran, kritik maupun 
komplain sehingga dapat lebih 
cepat menindaklanjuti 
sebagaimana mestinya. 

c.  Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) 
hendaknya melakukan kegiatan 
rutin jemput bola. Sehingga 
masyarakat yang mungkin sulit 
untuk datang sendiri ke Kantor 
Pelayanan Perizinan, jadi lebih 
mudah. 

d. Sarana dan prasarana umum di 
Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) 
hendaknya lebih diperbaiki lagi 
sehingga masyarakat yang datang 
ke Kantor Pelayanan Perizinan 
(KPP) lebih nyaman. 

e. Hendaknya waktu penyelesaian 
surat izin agar lebih dipercepat lagi 
agar sebagian masyarakat tidak 
banyak yang menilai proses 
pelayanan yang lamban. Selain itu 
pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat hendaknya tidak ada 
sikap ”tebang pilih”, yang nantinya 
bisa menimbulkan ”kecemburuan 
sosial”. Semua harus sesuai 
dengan tata cara prosedur 
pelayanan. 
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