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ABSTRAK

Perbaikan pelayanan sektor publik merupakan kebutuhan yang
mendesak sebagai kunci keberhasilan reformasi administrasi negara.
Pelayanan prima bertujuan memberdayakan masyarakat, bukan
memperdayakan atau membebani, sehingga akan meningkatkan kepercayaan
(trust) terhadap pemerintah. Kepercayaan adalah modal bagi kerjasama dan
partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.

Pelayanan prima akan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas
pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai
acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan. Penyedia layanan,
pelanggan atau stakeholder dalam kegiatan pelayanan akan memiliki acuan
tentang bentuk, alasan, waktu, tempat dan proses pelayanan yang seharusnya.

Dalam proses menjalankan organisasi pemerintah pelayanan yang
maksimal terhadap masyarakat sangat diutamakan. Khususnya dalam
pelayanan pendidikan, mulai dari kalangan atas sampai dengan masyarakat
kalangan kebawah, menuntut persamaan pelayanan yang sama. Untuk itu
pemerintah telah banyak menetapkan kebijakan demi kemajuan pendidikan.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pelayanan
Prima Pegawai Tata Usaha (Studi Kasus di SMAN 3 Tanjungpinang).

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel adalah semua
kalangan yang terlibat dalam proses pelayanan teknis kependidikan. Yaitu
mulai dari siswa, guru, orangtua/wali siswa, alumni serta dinas-dinas yang
berkepentingan, khususnya dinas pendidikan kota maupun propinsi. Adapun
analisa data yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif , yakni
berupaya mencari faktor dan fakta yang menjadi masalah dalam pelaksanaan
pelayanan. Kemudian data yang diperoleh dianalisa berdasarkan konsep
ilmiah. Data diperoleh menggunkan kuisioner dan observasi, serta wawancara
yang dilakukan dengan key informan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa
Pelaksanaan Pelayanan Prima Pegawai Tata Usaha (Studi Kasus di SMAN 3
Tanjungpinang) pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Namun masih
terdapat hambatan didalam indikator perhatian (attention). Maka penulis
memberikan saran, yaitu untuk lebih meningkatkan perhatian (attention).
Supaya kedepannya pelaksanaan pelayanan menjadi lebih baik.

Kata Kunci : Pelayanan Prima
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ABSTRACT

Improvement of public sector services is an urgent need as the key to the
success of public administration reform. Excellent service aims to empower
people, not wile or burden, thereby increasing the confidence (trust) against the
government. Trust is capital for collaboration and community participation in
development programs.

Excellent service would be beneficial for improving the quality of
government services to the public as a customer and as a reference standard
preparation of development services. Service providers, customers or
stakeholders in service activities will have a reference to the form, reason, time,
place and service processes should be.

In the process of running governmental organizations maximum service to
the public is preferred. Particularly in the education ministry, starting from the
top to the bottom among the people, demanding equal the same service. For
many, the government has established a policy or the advancement of education.
The purpose of this study was to determine the Implementation of the
Administrative Staff Service Excellence (Case Studies in SMAN 3 Tanjungpinang).

In this study, the population and the simple are all involved in the
educational process of technical services. Ranging from students, teachers,
parents / guardians of students, alumni and concerned agencies, particularly the
city and provincial education offices. The authors used data analysis is
descriptive qualitative, ie, trying to find the factors and the fact that to be a
problem in the implementation of the service. Then the data was analyzed based
on scientific concepts. Data obtained use the questionnaire and observation, as
well as interviews conducted with key informants.

Based on these results the authors concluded that the implementation of
the Administrative Staff Service Excellence (Case Studies in SMAN 3
Tanjungpinang) has basically been going well. But there are still obstacles in the
indicators of attention (attention). The authors give advice, which is to further
improve attention (attention). So that future for the better conduct of the service.

Keywords: Service Excellence



3

PENDAHULUAN

Orang yang berkualitas diharapkan mampu untuk melakukan pekerjaannya

dengan baik sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki yang akhirnya mempunyai

komitmen organisasi yang tinggi. Komitmen menurut Martyarto dalam konsep

operasionalnya (2001:10), adalah dorongan dan keinginan yang kuat pada

karyawan untuk :

1. Menyelesaikan tugas sesuai dengan standart organisasi.

2. Meningkatkan kemampuan  individual demi kemajuan organisasi.

3. Menerima dan mempercayai nilai-nilai serta tujuan organisasi.

Pelayanan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh

seseorang kepada orang lain dalam bentuk layanan suatu urusan, sehingga orang

lain tersebut mendapatkan keringanan atas urusannya. Dalam penilaian terhadap

tingkat pelayanan, kerangka dasar bagi pengukuran tingkat mutu pelayanan adalah

berdasarkan sikap dan penilaian masyarakat/pengguna jasa. Hal ini dapat

dilakukan dengan melihat sejauh mana yang bersangkutan sadar dan mengetahui

mengenai pelayanan yang diperolehnya serta bagaimana kepentingan terhadap

pelayanan tersebut. Dengan demikian sikap masyarakat itu yang berkenaan

dengan aspek kognitifnya dapat diukur melalui tingkat kesadaran akan masalah,

pengetahuannya akan masalah dan kepentingannya akan masalah.

Dengan melihat kejadian-kejadian tersebut diatas tentang tuntutan

masyarakat, ada beberapa gejala permasalahan yang mendasarinya, antara lain :

1. Keterbatasan pegawai dalam berbagai hal (kemampuan, keahlian, sumber

daya, waktu) sehingga tidak dapat melayani secara maksimal.
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2. Sering ketergantungan antara pegawai yang satu dengan yang lain. Sehingga

terjadi penumpukan pekerjaan pada satu orang pegawai

3. Pihak-pihak yang berurusan akan semakin menuntut pelayanan yang cepat dan

akurat.

Karena pekerjaan yang dilakukan di SMA Negeri 3 Tanjungpinang

merupakan kerja tim, sehingga kelemahan disatu sisi akan mengakibatkan

sebagian orang menilai bahwa ini merupakan kelemahan semua bidang yangada

di SMA Negeri 3 Tanjungpinang, sehingga perlu disadari oleh semua pegawai.

Berdasarkan beberapa kondisi diatas penulis merasa perlu adanya suatu

penelitian secara ilmiah untuk melihat kondisi pelaksanaan pelayanan yang ada di

SMA Negeri 3 Tanjungpinang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul sebagai berikut :

“PELAKSANAAN PELAYANAN PRIMA PEGAWAI TATA USAHA

(STUDI KASUS DI SMA NEGERI 3 TANJUNGPINANG).”

PERUMUSAN MASALAH

Menurut ketentuan Undang-undang (UU) Kepegawaian No. 43/1999,

Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku aparatur Pemerintah bertugas memberikan

pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Selaku pelayan masyarakat,

PNS harus memberikan pelayanan yang terbaik atau prima kepada penerima

pelayanan tanpa ada perbedaan, yakni memberikan pelayanan yang sama. Jadi
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Pegawai Negeri berkewajiban memberikan pelayanan atau melayani, bukan minta

dilayani.

Dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan penelitian yang

harus dijawab dalam penelitian ini yaitu :

Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Prima Pegawai Tata Usaha (Studi

Kasus Di SMA Negeri 3 Tanjungpinang) ?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan  :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan prima tata usaha di SMA

Negeri 3 Tanjungpinang.

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dominan dalam

pelaksanaan pelayanan prima pegawai di SMA Negeri 3 Tanjungpinang.

KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk :

a. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan

kemampuan pelaksanaan pelayanan prima di SMA Negeri 3

Tanjungpinang.

b. Kegunaan Toritis

Memberikan  sumbangan Akademik yang mungkin dapat menemukan

atau  memperkaya  khasanah konsep pelaksanaan pelayanan prima bagi

suatu organisasi.
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c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan dan pengembangan

ilmu pengetahuan secara umum, bidang Administrasi Negara pada

khususnya serta sebagai  sumber informasi  bagi penelitian lebih lanjut.

KERANGKA TEORI

Pelayanan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh

seseorang kepada orang lain dalam bentuk bantuan layanan suatu urusan, sehingga

orang lain tersebut mendapatkan keringanan atas urusannya. Pelayanan Prima

adalah konsep kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan yang

terbaik. Boediono (2003:60) memberikan pengertian pelayanan itu sendiri adalah

suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang

memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan

keberhasilan.

Berbicara mengenai pelayanan publik (public service) tidak hanya

berhubungan dengan sarana dan prasarana melainkan yang lebih penting adalah

unsur manusia yang memberikan pelayanan. Tuntutan terhadap pelayanan tidak

hanya menyangkut kuantitas orang yang dilayani namun lebih penting adalah

kualitas pelayanan tersebut, dan bagaimana mereka bekerja dalam memberikan

pelayanan akan memberikan kontribusi bagi suatu organisasi yang lebih besar.

Guna mengurangi kendala yang ditemui dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan, Selanjutnya bentuk dan

sifat penyelenggaraan pelayanan menurut Boediono (2003:68) harus mengandung

sendi sendi : kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan,

efesiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu.
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Dari uraian-uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa pelayanan bisa

didefinisikan sebagai ukuran tentang tingkat kepuasan layanan atau seberapa jauh

terpenuhinya berbagai persyaratan, spesifikasi dan harapan yang meliputi :

1. Sifat pelayanan yang adil.

Maksudnya adalah setiap orang yang dilayani diperlakukan sama dan tidak

ada keistimewaan pada orang lain dengan mendahulukan kepentingannya.

2. Pelayanan yang memuaskan.

Maksudnya adalah pelayanan yang diberikan efektif dan efesien sehingga

orang yang dilayani merasa senang dan puas.

3. Materi pelayanan yang cukup

Maksudnya adalah alat-alat kelengkapan dan sumber daya manusia dalam

memberikan pelayanan memadai sehingga sangat diperlukan agar pelayanan

yang diberikan tidak ada hambatan.

4. Pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Maksudnya adalah dalam memberikan pelayanan petugas yang melayani

bekerja sesuai dengan bidang kerjanya dan bertanggungjawab atas

pekerjaannya dalam melayani tersebut.

Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono, 2005:10) menjelaskan bahwa kualitas

merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Dijabarkan juga oleh J.R. Evans dan W.M. Lindsay dalam buku “The

Management and Control of Quality”, Bahwa Kualitas dapat diartikan sebagai:

Kesempurnaan, Konsistensi, Menghilangkan kerugian, Kecepatan pengiriman,
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Proses mengikuti prosedur dan kebijakan, Menghasilkan produk yang baik dan

berguna, Melakukan yang benar dari awal, Memanjakan atau menyenangkan

pelanggan dan Pelayanan dan kepuasan total bagi pelanggan.

Cateora dan Graham (2007: 39), mengemukakan bahwa Kualitas (quality)

dibedakan ke dalam dua dimensi : kualitas dari perspektif pasar dan kualitas

kinerja. Keduanya merupakan konsep penting, namun pandangan konsumen atas

kualitas produk lebih banyak berhubungan dengan kualitas dari perspektif pasar

dibandingkan dengan kualitas hasil.

Kotler, (2007:180), mendefinisikan Kualitas sebagai keseluruhan ciri serta

sifat barang dan jasa yang berpengaruh pada kemampuan memenuhi kebutuhan

yang dinyatakan maupun yang tersirat. (Atep Adya Barata, 2005 : 26 ) Pelayanan

Prima adalah pelayanan yang terbaik yang dapat diberikan kepada pelanggan (

Sutopo, 2004 : 8). Dan Atep Adya Barata (2004 : 31) mengemukakan bahwa

pelayanan prima dapat berhasil dilaksanakan didasarkan kepada :

1. Kemampuan merupakan pengetahuan dan keterampilan yang mutlak
diperlukan untuk menunjang program layanan prima.

2. Sikap adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika
menghadapi pelanggan.

3. Penampilan adalah penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun
non fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari
pihak lain.

4. Perhatian adalah Kepedulian penuh terhadap pelanggan.
5. Tindakan adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam

memberikan layanan kepada pelanggan.
6. Tanggung jawab, adalah suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai

wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian.
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KONSEP OPERASIONAL

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran terhadap

definisi yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka diperlukan dalam konsep

operasional dimaksud, antaranya yaitu :

Dari segi terminologi meliputi :

a. SMA Negeri 3 adalah sarana pendidikan dimana para pegawai Tata Usaha

merupakan ujung tombak pemberian pelayanan bagi siswa, guru, maupun

masyarakat, para alumi serta dinas-dinas terkait.

b. Pelayanan merupakan suatu cara melayani, membantu menyiapkan, atau

mengurus keperluan seseorang atau sekelompok orang.

Konsep Operasional Pelaksanaan Pelayanan oleh pegawai Tata Usaha Di

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Tanjungpinang yang  meliputi :

1. Kemampuan adalah kemampuan minimal yang harus ada pada seorang

pegawai, yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilannya, antara lain

:

- Memiliki pengetahuan sesuai bidang tugas

- Memiliki keterampilan sesuai bidang tugas

- Memiliki daya kreativitas yang tinggi

- Memahami cara berkomunikasi yang baik

- Memahami cara memposisikan diri dalam berbagai situasi agar dapat

beradaptasi dengan lingkungan, serta

- Mampu mengendalikan emosi.
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2. Sikap adalah kumpulan perasaan. Keyakinan dan kecenderungan perilaku

yang secara relativ berlangsung lama kepada orang, ide, obyek, dan kelompok

orang tertentu. Pemunculan sikap dalam diri seseorang dapat terbentuk karena

adanya interaksi orang yang bersangkutan dengan berbagai hal dalam

kehidupannya. Yang dimaksud sikap disini adalah sikap pegawai dalam

melayani masyarakat. Seorang pegawai harus mempunyai sikap yang sopan,

ramah. Atau pegawai bersikap :

- Menyapa/mengucapkan salam

- Ramah

- Sopan

3. Penampilan adalah perpaduan penampilan fisik dan gaya penampilan yang

akan mewarnai seseorang pegawai dalam bersikap. Sehingga seorang pegawai

akan melayani dengan penampilan yang serasi, dimana penampilan serasi

adalah gaya penampilan seseorang yang ditonjolkan secara fisik dengan

memadukan keadaan sosok diri, cita rasa diri, mode kepantasan atau

kepatutan. Yang berarti berpenampilan yaitu :

- Yang layak dipandang oleh masyarakat.

- Tidak berlebih-lebihan

- Sesuai dengan situasi dan kondisi.

4. Perhatian adalah sikap yang menunjukkan keperdulian terhadap sesuatu

atau minat seseorang terhadap sesuatu. Dalam pelaksanaan pelayanan prima

seorang pegawai dalam memberikan perhatian dituntut untuk memiliki

kemampuan untuk :
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- Memposisikan diri sebagai pendengar yang baik

- Memposisikan diri sebagai penampung keluhan, saran dan kritik

- Memposisikan diri sebagai pemberi saran atau jawaban yang baik dan tepat.

- Memposisikan diri sebagai fasilitator untuk mewujudkan keinginan

masyarakat.

5. Tindakan adalah perbuatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencapai

tujuan tertentu atau untuk menghasilkan sesuatu. Adapun tindakan pelayanan

prima yang bisa dilakukan seorang pegawai adalah :

- Melakukan survey dan mencatat kebutuhan

- Melakukan konfirmasi untuk penegasan atas kebutuhan

- Mewujudkan kebutuhan

- Memberikan penjelasan mengenai kebutuhan

- Memberikan ucapan terima kasih

6. Tanggung jawab adalah Jaminan atas pelayanan kebutuhan yang  diberikan.

Yakni :

- Pegawai bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya.

- Bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya

- Tidak melimpahkan tanggung jawabnya kepada pegawai yang lain.

- Tidak saling menyalahkan antara pegawai yang satu dengan yang lain.

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana

penulis hanya menguraikan    dan   menjelaskan  penelitian  sesuai    dengan

kondisi  sebenarnya tanpa menghubungkan atau mengkaitkan terhadap unsur-
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unsur yang lain dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2001:6) bahwa penelitian

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri yaitu tanpa

perbandingan atau menggabungkan dengan variable lain.

LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3

Tanjungpinang.Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah mengingat

SMA Negeri 3 Tanjungpinang merupakan salah satu organisasi yang

melaksanakan fungsi pelayanan pendidikan. Alasan lain adalah sebagai

organisasi yang memberikan pelayanan teknis kependidikan.

POPULASI

Populasi menurut Sugiyono ( 2001:57) adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga benda-alam yang lain. Populasi juga

bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi

seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek/subjek itu. Populasi penelitian

terdiri dari 38 orang guru, 572 orang siswa, alumni, orang tua/wali siswa dan

pengawas Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
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SAMPEL

Sampel menurut Sugiyono (2001:57) adalah sebagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel

menggunakan teknik purposive sampling. Pupposive sampling adalah teknik

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang

yang dianggap paling tahu dan dianggap sebagai perwakilan dalam penelitian

tersebut. Maka dalam pengambilan sampel penulis menyebarkan kuesioner

sebanyak 23 kuesioner yang terdiri dari siswa yang diwakili oleh 15 pengurus

osis, 4 orang wakil kepala sekolah yang mewakili 38 orang guru. Dalam

penelitian ini orang tua/wali siswa diwakili oleh ketua dewan komite sekolah,

dari alumni diwakili oleh 2 orang pengurus persatuan alumni. Serta 1 orang

pengawas dinas pendidikan kota Tanjungpinang.

SUMBER DATA

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung

melalui wawancara, data primer yang ingin diperoleh menyangkut tentang

Pelaksanaan Pelayanan oleh pegawai di SMAN 3 Tanjungpinang serta

Kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan di

SMAN 3 Tanjungpinang.

b. Data Skunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua atau buku-buku

dimana data tersebut telah diolah, antara lain :

1. Struktur Organisasi di SMAN 3 Tanjungpinang.
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2. Karakteristik serta jenis-jenis pelayanan yang ada di SMAN 3

Tanjungpinang.

3. Visi, Misi Tugas Pokok dan Fungsi SMAN 3.

4. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh SMAN 3 Tanjungpinang.

Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan

pelayanan prima di SMAN 3 Tanjungpinang. Maksudnya pengamatan dengan

menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-

pertanyaan. Dimana penulis dalam penelitian menggunakan observasi partisipan,

maksudnya pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

subjek yang diteliti atau yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka

karena mengingat data yang diambil lebih bersifat objektif. Dengan

mempergunakan  alat pengumpulan data berupa daftar ceklist.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mempergunakan alat pengumpulan data

berupa pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat dan

disusun dalam kertas interview. Adapun teknik wawancara ini penulis lakukan

hanya kepada key informan yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tanjungpinang

yang penulis anggap lebih mengetahui keadaan didalam lingkungan SMA Negeri

3 Tanjungpinang.

c. Kuisioner
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Kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyerahkan

sejumlah daftar pertanyaan yang telah disusun atas permasalahan penelitian untuk

diajukan kepeda responden. Dengan mempergunakan alat pengumpulan data

berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa kepada responden.

TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang diperoleh dari responden dikumpulkan lalu dipisahkan menurut jenis

data, Kelompok data, kemudian data tersebut dianalisis secara Deskriptif

kualitatif. Dalam hal ini data dianalisis untuk melihat satuan-satuan, gejala atau

fenomena yang ada. Kemudian data atau informasi yang diperoleh tersebut akan

disusun secara sistematis sehingga bisa dianalisis dan diberikan penjelasan.

Teknik analisa data ini penulis gunakan karena mampu menggali informasi secara

lebih luas, terperinci, untuk mendapatkan data yang mendalam dari beberapa

interaksi dan fenomena tentang Pelaksanan Pelayanan Pegawai Tata Usaha di

SMA Negeri 3 Tanjungpinang.

PERBEDAAN PELAYANAN DAN PELAYANAN PRIMA

Menurut Widyaningtias Sistaningrum (2002 : 28) : “Pelayanan adalah

Tindakan dari suatu pihak ke pihak lain dalam memenuhi kebutuhan dan

keinginan pihak yang lain dalam pembelian produk”.  Senada dengan pendapat

itu, Gronroos (dalam Ratminto dan Atik, 2005 :2) berpendapat : Pelayanan adalah

suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak

dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen
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dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi

pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan Permasalahan

konsumen/pelanggan. Boediono (2003:60) memberikan pengertian pelayanan itu

sendiri adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu

yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya

kepuasan dan keberhasilan.

Kasmir (2005) mengemukakan bahwa pelayanan diberikan sebagai

tindakan atau perbuatan sesorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan

kepada pelanggan. Sedangkan menurut Sutopo (2004 : 8) : “Pelayanan prima

adalah pelayanan terbaik yang dapat diberikan kepada pelanggan”.

Dalam Peraturan Keputusan Menteri Pemberdayaan dan penertiban

Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 mengenai Prinsip-prinsip pelayanan

Prima diantaranya :

 Sederhana, Tata Cara atau prosedur pelayanan dilaksanakan semudah mungkin,
lancar dan tidak berbelit-belit.

 Efisien, pelayanan dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan
pencapaian sasaran pelayanan.

 Efektif, dicegah adanya pengulangan kegiatan, kelengkapan persyaratan dalam
konteks yang sama

 Jelas, prosedur dan tatacara persyaratan, waktu penyelesaian dan rincian biaya
harus diinformasi secara terbuka dan transparan.

 Ekonomis, dalam arti penerapan biaya pelayanan ditetapkan secara wajar.
 Akurasi, produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah.
 Aman, selama proses dan memperoleh hasil layanan memberikan rasa aman

dan nyaman serta menjamin adanya kepastian hukum.
 Adil, jangkauan pelayanan harus diusahakan sel uas mungkin, merata dan tidak

diskriminasi pada pihak-pihak tertentu.
 Tanggung Jawab, lakukan pelayanan dengan penuh tanggung jawab, tidak

mencari kambing hitam, menyalahkan pelanggan dan banyak berkeluh kesah.
 Lengkap, berikan pelayanan secara lengkap tuntas, hindari menunda,

memperlama dan mempersulit.
 Bersikaplah professional, diantaranya bersikap ramah, sopan, disiplin sehingga
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tercipta suasana fisik dan batin yang nyaman.

Menurut Atep Adya Barata (2005 : 26) : “Pelayanan Prima adalah konsep

kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik”. Dan Atep

Adya Barata (2004:31) mengemukakan bahwa pelayanan prima dapat berhasil

dilaksanakan didasarkan kepada :

1. Kemampuan, adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak
diperlukan untuk menunjang program layanan prima, yang meliputi
kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi
yang efektif, mengembangkan motivasi dan menggunakan public relation
sebagai instrument dalam membina hubungan ke dalam dan ke luar
organisasi/perusahaan;

2. Sikap, adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika
menghadapi pelanggan;

3. Penampilan, adalah penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun
non fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari
pihak lain;

4. Perhatian, adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan baik yang berkaitan
dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun
pemahaman atas saran dan kritiknya;

5. Tindakan, adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam
memberikan layanan kepada pelanggan;

6. Tanggung Jawab, adalah suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai
wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian.

2.1 Persamaan Pelayanan Umum (publik) dan Pelayanan Prima

Pelayanan umum (publik) adalah aktivitas pelayanan yang diberikan oleh

alat Negara (birokrasi) dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyat sesuai yang

diamanatkan oleh undang-undang. Pada hakikatnya pelayanan umum adalah

merupakan usaha untuk meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas

dan fungsi instansi pemerintah mendorong untuk mengefektifkan sistem dan tata

laksana pelayan, dan mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta

masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan.
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Indikator pelayanan publik yang baik menurut Sukmaningsih (2001) ialah

sebagai berikut:

1. Keterbukaan, artinya informasi pelayanan yang meliputi petunjuk,
sosialisasi, saran dan kritik dapat dilihat dan diakses oleh publik;

2. Kesederhanaan artinya adanya persedur dan persyaratan pelayanan yang
jelas dan sederhana;

3. Kepastian, artinya adanya kepastian mengenai waktu biaya dan petugas
pelayanan:

4. Keadilan. artinya adanya persamaan perlakuan pelayanan;
5. Keamanan dan Kenyamanan, artinya adanya hasil produk pelayanan yang

memenuhi kualitas teknis (aman) dan penataan ruangan dan lingkungan
kantor terasa fungsional, rapi, bersih, dan nyaman;

6. Perilaku Petugas Pelayanan, artinya seorang petugas harus tanggap, peduli
serta memiliki disiplin dan kemampuan dalam memberikan pelayanan.
Selain itu petugas pelayan harus ramah dan sopan;

Nurhasyim (2004) menyebut beberapa perilaku pelayanan prima pada

sektor publik sebagai berikut:

a. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau pengguna
jasa.

b. Pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan.
c. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar.

Sedangkan yang belum ada standar pelayanan yang terbaik dapat diberikan
pelayanan yang mendekati apa yang dianggap pelayanan standar dan
pelayanan yang dilakukan secara maksimal.

d. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas masyarakat eksternal dan
internal.

Pelayanan prima dikembangkan berdasarkan konsep A3, yaitu Attitude

(sikap), Attention (perhatian), Action (tindakan).

Pelayanan prima berdasarkan konsep sikap (attitude) meliputi tiga

prinsip berikut ini:

1. Melayani pelanggan berdasarkan penampilan yang sopan dan serasi
2. Melayani pelanggan dengan berpikiran positif, what dan logis.
3. Melayani pelanggan dengan sikap menghargai.
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Pelayanan prima berdasarkan attention ( perhatian) meliputi tiga

prinsip berikut ini.

1.Mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para
pelanggan.

2. Mengamati dan menghargai perilaku para pelanggan.
3. Mencurahkan perhatian penuh kepada para pelanggan.

Pelayanan prima berdasarkan action (tindakan) meliputi lima prinsip

berikut ini.

1. Mencatat setiap pesanan para pelanggan.
2. Mencatat kebutuhan para pelanggan.
3. Menegaskan kembalii kebutuhan para pelanggan.
4. Mewujudkan kebutuhan para pelanggan.
5. Menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali.

Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan konsep Pelayanan

Prima adalah sebagai berikut.

1.Apabila dikaitkan dengan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat maka pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik
dari pemerintah kepada masyarakat.

2. Pelayanan prima didasarkan pada standar pelayanan yang terbaik.
3. Untuk instansi yang sudah mempunyai standar pelayanan maka pelayanan

prima adalah yang memenuhi standar.
4. Apabila pelayanan selama ini sudah memenuhi standar maka pelayanan

prima berarti adanya terobosan baru, yaitu pelayanan yang melebihi
standarnya.

5. Untuk instansi yang belum mempunyai standar pelayanan maka
pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik dari instansi yang
bersangkutan. Usaha selanjutnya adalah menyusun standar pelayanan.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.

63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan

Publik. Tiap-tiap pelayanan publik harus mengedepankan prinsip-prinsip sebagai

berikut.
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1 . Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan.
1. Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik.
2. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan dan penyesuaian keluhan/persoalan/sengketa
dalam pelaksanaan pelayanan publik.

3. Perincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. Kepastian
waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun
waktu yang telah ditentukan.

3. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
4. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan

kepastian hukum
5. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang

ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggara pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

6. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja,
peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan
sarana teknologi telekomonikasi dan informatika (telematika).

7. Kemudahan Akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai,
mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi
telekomonikasi dan informatika.

8. Kedisiplinan, kesopanan dan Keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap
disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan iklas.

9. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat
ibadah dan lain-lain.

Dari beberapa defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pelayanan

adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan

baik berupa barang ataupun jasa yang menghasilkan manfaat bagi penerima

layanan. Umum (Publik) mempunyai arti orang banyak, masyarakat. Pelayanan

umum (publik) adalah aktivitas pelayanan yang diberikan oleh alat Negara

(birokrasi) dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyat sesuai yang diamanatkan

oleh undang-undang. Sedangkan, Prima berarti terbaik, bermutu, bermanfaat. Jadi,
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Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar mutu

yang memuaskan dan sesuai harapan atau melabihi harapan.

PELAKSANAAN PELAYANAN PRIMA PEGAWAI TATA USAHA

(Studi Kasus di SMA Negeri 3 Tanjungpinang )

KEMAMPUAN (ability)

Kemampuan (ability) yaitu perilaku atau tindakan yang harus

dikedepankan ketika menghadapi pelanggan atau masyarakat. Dimana

kemampuan ini dapat dilihat dari :

- Memiliki pengetahuan sesuai bidang tugas

- Memiliki keterampilan sesuai bidang tugas

- Memiliki daya kreativitas yang tinggi

- Memahami cara berkomunikasi yang baik

- Memahami cara memposisikan diri dalam berbagai situasi agar dapat

beradaptasi dengan lingkungan, serta

- Mampu mengendalikan emosi.

SIKAP (atitude)

Sikap (attitude) yaitu sikap yang dimiliki oleh pegawai dalam

memberikan pelayanan. Dimana sikap ini dapat dilihat dari :

a. Mengucapkan salam/menyapa

b. Ramah
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c. sopan

PENAMPILAN (appearance)

Penampilan (appearance) yaitu penampilan pegawai yang dapat

mengesankan bagi yang menerima pelayanan. Dimana penampilan dapat

dilihat dari :

a. Berpenampilan yang layak dipandang/dilihat

b. Berpenampilan tidak berlebih-lebihan

c. Berpenampilan sesuai dengan situasi dan kondisi

PERHATIAN (attention)

Perhatian (attention) dalam arti bahwa dalam melayani siswa, guru

maupun masyarakat yang berkepentingan harus dengan ketulusan, kejujuran

dalam menyajikan jasa pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dimana

perhatian dapat dilihat dari :

a. Memberikan perhatian sebagai pendengar yang baik
b. Memberikan perhatian sebagai penampung keluhan, saran, dan kritik
c. Memberikan perhatian sebagai pemberi saran atau jawaban yang baik dan

tepat
d. Memberikan perhatian sebagai fasilitator untuk kepentingan orang lain

TINDAKAN (action)

Tindakan (action) yaitu dalam arti seorang pegawai tata usaha

merupakan akses  yang tugasnya melayani kebutuhan administrasi

kependidikan baik pihak yang berada di dalam lingkungan sekolah mauapun
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pihak luar yang membutuhkan pelayanan kependidikan. Dimana tindakan ini

dapat dilihat dari :

a. Melakukan survey dan mencatat kebutuhan
b. Melakukan konfirmasi untuk penegasan untuk atas kebutuhan
c. Mewujudkan kebutuhan
d. Memberikan penjelasan mengenai kebutuhan
e. Memberikan ucapan terima kasih

TANGGUNG JAWAB (accountability)

Tanggung jawab (accountability) yaitu segala perbuatan atau tindakan

yang dilakukan selama memberikan pelayanan administrasi kependidikan

dapat dipertanggung  jawabkan. dimana tangung jawab ini dapat dilihat dari :

a. Tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya
b. Tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaanya
c. Tanggung jawab tidak melimpahkan tanggung jawabnya kepada pegawai

lain
d. Tanggung jawab tidak saling menyalahkan antara pegawai yang satu

dengan yang lain.

KESIMPULAN

Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran mengenai

hasil penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan pengamatan dan jawaban dari

hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan dari 6 dimensi

yang terdiri dari kemampuan (ability), sikap (attitude), penampilan (appearance),

perhatian (attention), tindakan (action), tanggung jawab (accountability) dan hasil

observasi yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pelayanan prima pegawai tata usaha (Studi kasus di SMAN

3 Tanjungpinang) berdasarkan jawaban sebagian besar dari responden
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diperoleh data dari dimensi tanggung jawab (accountability) pegawai tata

usaha memiliki tanggung jawab yang tinggi. Hal ini juga sama dengan hasil

wawancara penulis dengan key informan yaitu kepala sekolah yang

mengatakan pegawai bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan.

Sedangkan pada dimensi perhatian (attention)  mendapatkan jawaban kurang

setuju cukup banyak dibandingkan dimensi-dimensi lainnya.

2. Dalam analisa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan prima

pegawai tata usaha (Studi kasus di SMAN 3 Tanjungpinang) dapat

disimpulkan bahwa tidak ada hambatan yang terlalu berarti dalam pelaksanaan

pelayanan teknis kependidikan. Dilihat dari jawaban responden pegawai

memiliki kemampuan (ability) yang baik, dalam penampilan (appearance)

juga pegawai memiliki penampilan yang sangat baik dapat dilihat dari

jawaban responden yang tidak ada menjawab kurang setuju maupun tidak

setuju.

SARAN

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran

supaya dimasa yang akan datang dapat meningkatkan pelaksanaan pelayanan

prima di SMA Negeri 3 Tanjungpinang. Beberapa saran yang dapat dilakukan

sebagai berikut :

1. Pegawai tata usaha sebagai penyedia layanan kependidikan seharusnya dapat

memberikan pelayanan yang maksimal.

2. Perlunya pegawai untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
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yang dapat mendukung peningkatan pelayanan.

3. Hendaknya pegawai dapat memberikan perhatian yang baik yang dapat

mengesankan pihak yang menerima pelayanan dengan memberikan pelayanan

dengan ketulusan.
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