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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

Untuk mendukung penelitian ini, penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya menjadi sebuah referensi bagi peneliti. Berikut ini adalah hasil 

penelitian sebelumnya. Pertama, Analisis Kesiapan Pemerintah kota Palopo dalam 

Penyelenggaraan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh 

Jaya, Fahrudin (2011). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kesiapan 

Pemerintah Kota Palopo dalam Penyelenggaraan E-Government. Pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan 

metode fenomenologi. Dengan menggunakan panduan wawancara sebagai 

instrumen penelitian maka pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakan 

dan studi lapangan.  

Yang kedua Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan 

Gunung Sari Kabupaten Serang oleh Supriadi, Andi (2012). Penelitian ini untuk 

mengetahui kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Gunung Sari 

Kabupaten Serang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang hanya meneliti satu variabel saja 

yaitu variabel indikator kualitas pelayanan.  
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Tabel 2.1  
Perbedaan Penelitian 

 
Keterangan Fahrudin Jaya Andi Supriadi Angga Riyadipura 
Judul 
penelitian 

Analisis Kesiapan Pemerintah 
Kota Palopo Dalam 
Penyelenggaraan E-
Government di Dinas 
Kependudukan Dan Catatan 
Sipil  

Analisis Kualitas 
Pelayanan Publik di 
Kantor Kecamatan 
Gunung Sari Kabupaten 
Serang 

Implementasi E-
Government dalam 
Peningkatan 
Pelayanan Publik  

Tujuan 
Penelitian 

Untuk mengetahui kesiapan 
Kota Palopo dalam 
penyelenggaraan E-Governemnt 
di dinas kependudukan dan 
catatan sipil. 

Untuk mengetahui 
kualitas pelayanan 
public di kantor 
kecamatan gunung sari 
kabupaten Serang. 

Untuk mengetahui 
Implementasi E-
Government dalam 
peningkatan 
pelayanan publik di 
Kota Tangerang. 

Metode Dan 
Teori 
Penelitian 

Kualitatif, pendekatan 
fenomenologi, teori SWOT 

Deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif, 
teori kualitas pelayanan 
publik 

Kuantitatif, Studi 
deskriptif, teori 
Reinventing  
 Government 

Hasil 
Penelitian 

Melalui tahapan pendekatan 
kualitatif maka dapat dijelaskan 
E-Government di kota palopo 
yaitu:  
1. Kota Palopo belum 

memiliki rencana induk 
pengembangan E-
Government 

2. Perangkat E-Government 
di dinas kependudukan dan 
catatan sipil sudah sangat 
memadai dalam 
penyelenggaraan E-
Government 

3. Website pemerintah kota 
Palopo salah satu bentuk 
penyelenggaraan E-
Government 

4. Program Strategis dinas 
kependudukan dan catatan 
sipil 

Dari analisis dan 
pembahasan, 
menunjukan bahwa 
Kualitas pelayanan di 
Kecamatan Gunung Sari 
dapat dikatan kurang 
memuaskan 

 

- 

Kritik Kerangka pemikiran kurang 
jelas. 

Kerangka pemikiran 
kurang menjelaskan 
teori yang digunakan. 

- 

Sumber: Penelusuran Literatur 
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2.2  Tinjauan Teori 

2.2.1 Komunikasi Organisasi 

Di dalam pengertian komunikasi organisasi adalah pengiriman dan 

penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun 

informal dari suatu organisasi. Pengertian komunikasi organisasi dapat diuraikan 

melalui beberapa definisi dari para ahli misalnya menurut Schein (1982) bahwa 

organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk 

mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian kerja dan fungsi melalui 

hierarki otoritas dan tanggung jawab. dalam Muhammad Arni (2007:23). Kedua 

menurut Kothler (1976) mengatakan bahwa organisasi adalah sistem hubungan 

yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk 

mencapai tujuan tertentu. Lain lagi dengan pendapat Redding dan Sanborn bahwa 

komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam 

organisasi yang kompleks. Menurut Katz dan Kahn bahwa komunikasi organisasi 

merupakan arus informasi, pertukaran informasi dan pemindahan arti di dalam 

suatu organisasi (Muhammad, 2007:65). 

Goldhaber (1986) memberikan definisi komunikasi organisasi sebagai 

berikut, “organizational communications is the process of creating and 

exchanging messages within a network of interdependent relationship to cope 

with environmental uncertainty” (Muhammad, 2007:67) atau dengan kata lain 

komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan 

dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk 

mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah  
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Meskipun bermacam-macam persepsi dari para ahli mengenai komunikasi 

organisasi, namun ada beberapa hal umum yang dapat disimpulkan, yaitu : 

1. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang 
kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri baik internal 
maupun eksternal. 

2. Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah dan 
media. 

3. Komunikasi organisasi meliputi orang dan sikapnya, perasaan, 
hubungannya dan keterampilan/skill (Muhammad, 2007:67). 

 
Goldhaber mengemukakan bahwa komunikasi organisasi mengandung 

tujuh konsep kunci, antara lain : 

1. Proses, suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dinamis 
yang menciptakan dan saling menukar pesan di antara anggotanya. 
Karena gejala menciptakan dan menukar informasi ini berjalan terus-
menerus dan tidak henti-hentinya maka dikatakan sebagai suatu 
proses. 

2. Pesan, yang dimaksud dengan pesan adalah susunan simbol yang 
penuh arti tentang orang, objek, kejadian yang dihasilkan oleh 
interaksi dengan orang. 

3. Jaringan, organisasi terdiri dari satu seri orang yang tiap-tiapnya 
menduduki posisi atau peranan tertentu dalam organisasi. Pertukaran 
pesan dari orang-orang ini sesamanya terjadi melewati suatu set jalan 
kecil yang dinamakan jaringan komunikasi. 

4. Keadaan saling tergantung, yaitu keadaan yang saling tergantung satu 
bagian dengan bagian lainnya dan bila suatu bagian dari organisasi 
mengalami gangguan maka akan berpengaruh kepada bagian lainnya 
atau mungkin juga kepada seluruh sistem organisasi. 

5. Hubungan, karena organisasi merupakan suatu sistem terbuka maka 
untuk berfungsinya bagian-bagian itu terletak pada tangan manusia. 
Dengan kata lain jaringan melalui mana jalannya pesan dalam suatu 
organisasi dihubungkan oleh manusia. 

6. Lingkungan, yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua 
totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam 
pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu system. 

7. Ketidakpastian, yang dimaksud dengan ketidak pastian adalah 
perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan 
(Muhammad, 2007:68-74). 

 
  Komunikasi dan keberhasilan organisasi sangat berhubungan, 

memperbaiki komunikasi organisasi berarti memperbaiki organisasi. Suatu 
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organisasi ideal terbentuk dari unsur-unsur universal, unsur-unsur universal ini 

dapat ditemukan dan digunakan untuk mengubah suatu organisasi, unsur-unsur ini 

berkaitan dengan hasil organisasi yang diharapkan dan komunikasi adalah satu 

dari unsur-unsur organisasi. Tujuan utama dalam mempelajari komunikasi adalah 

memperbaiki organisasi.  

Studi komunikasi organisasi adalah studi mengenai cara orang 

memandang objek-objek, juga studi mengenai objek-objek itu sendiri (Pace & 

Faules, 2006:3). Yang penting adalah bahwa orang-orang yang berbeda 

berperilaku dengan cara-cara yang berbeda terhadap apa yang mereka anggap 

objek yang layak diamati, dan perbedaan-perbedaan tersebut adalah berdasarkan 

pada bagaimana orang-orang berpikir tentang objek-objek itu. Suatu objek sosial 

adalah sekadar objek yang mempunyai makna bagi suatu kolektivitas atau 

menuntut tindakan oleh manusia. 

 
2.2.1.2 Komunikasi Eksternal 

Menurut Effendy (2009: 128), “Komunikasi eksternal ialah komunikasi 

antara pimpinan organisasi atau instansi dengan khalayak diluar organisasi”. Pada 

instansi pemerintah seperti departemen, direktorat, jawatan dan pada perusahaan-

perusahaan, dan pada perusahaan-perusahaan besar, disebabkan oleh luasnya 

ruang lingkup, komunikasi lebih banyak dilakukan oleh kepala hubungan 

masyarakat daripada oleh pimpinan sendiri. Yang dilakukan sendiri oleh pimpinan 

hanyalah terbatas pada hal-hal yang dianggap sangat penting, yang tidak bisa 

diwakilkan kepada orang lain, umpamanya perundingan yang menyangkut 
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kebijakan organisasi. Yang lainnya dilakukan oleh kepala humas yang dalam 

kegiatan komunikasi eksternal merupakan tugas dari humas. 

Menurut Effendy (2009:129) Komunikasi eksternal terdiri atas dua jalur 

secara timbal balik, yakni komunikasi dari organisasi kepada khalayak dan dari 

khalayak kepada organisasi. 

1.  Komunikasi dari organisasi kepada khalayak  
Komunikasi kepada khalayak pada umumnya bersifat informatif, yang 
dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak merasa memiliki 
keterlibatan, setidak-tidaknya ada hubungan batin. Kegiatan ini sangat 
penting dalam usaha memecahkan satu masalah jika terjadi tanpa 
diduga. 

2.  Komunikasi dari khalayak kepada organisasi  
Komunikasi dari khalayak kepada orgnisasi merupakan umpan balik 
sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. 
Jika informasi yang disebarkan kepada khalayak itu menimbulkan 
efek yang sifatnya kontoversial maka ini disebut opini publik. Opini 
publik sering sekali merugikan organisasi, karenanya harus 
diusahakan agar segera dapat diatasi dalam arti kata tidak 
menimbulkan permasalahan. 
 

“Fungsi khusus manajemen yang membantu membangun dan memelihara 
komunikasi bersama, pengertian, dukungan, dan kerjasama antara 
organisasi dan publik, melibatkan masalah manajemen, membantu 
manajemen untuk mengetahui dan merespon opini publik, menjelaskan 
dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani minat 
publik, membantu manajemen untuk tetap mengikuti dan memanfaatkan 
perubahan secara efektif, berguna sebagai sistem peringatan awal untuk 
membantu mengantisipasi tren, dan menggunakan penelitian dan teknik 
suara yang layak dalam komunikasi sebagai alat utama (Assumpta, 2002 : 
7). 

 
2.2.1.3 Media Online 

Media online merupakan suatu wadah yang berfungsi menyampaikan 

pesan informasi kepada khalayak dengan tenggat waktu yang relatif cepat 

dibandingkan dengan media massa cetak maupun televisi. Perkembangan 

digitalisasi produksi berita dan kemampuan menyebarkan secara cepat akan 
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menjadi kelebihan dari media online. Diawali dari munculnya citizen jurnalism 

(jurnalisme warga negara) melalui blog-blog pribadi yang dapat d gunakan gratis, 

perlahan-lahan secara tidak langsung kegiatan pemberitaan melalui internet mulai 

dilakukan, hal ini dinilai sebagai awal munculnya media online. menghadapi 

berbagai macam khalayak sasaran yang berbeda status sosial ekonominya. 

Sebagaimana media massa lainnya berperan sebagai alat informasi, hiburan, 

kontrol sosial, dan penghubung wilayah secara geografis. Bersama dengn jalannya 

proses penyampaian pesan media online kepada khalayaknya, maka isi pesan itu 

juga akan diinterpretasikan secara berbeda-beda menurut visi khalayak. Serta 

dampak yang ditimbulkan juga beraneka ragam. Hal ini terjadi karena tingkat 

pemahaman dan kebutuhan pembaca (khalayak) berkaitan erat dengan status 

sosial ekonomi serta situasi dan kondisi pembaca pada saat membaca berita di 

media online. 

Website merupakan salah satu media online yang digunakan oleh 

pemerintah untuk menyebarkan informasi kepada masyarakatnya  

“Website atau sitius dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang 
menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data 
animasi, suara, video, atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat 
statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang 
saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-
jaringan halaman (hyperlink)” Dadi ahmadi (2001 : 58) 

 
Informasi yang diberikan pemerintah melalui website didukung oleh tampilan 

serta isi yang lebih ketimbang media cetak tentu saja bisa lebih efektif dalam 

penyampaian informasinya. Kecepatan penyebaran informasi menjadi tujuan 

utama bagi pemerintah setempat menggunakan media online ketimbang media 
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lainnya. Namun tentu saja masih ada kekurangan yaitu terbatanya umpan balik 

sulit untuk menilai pemahaman para pembacanya.  

 
2.2.2  E-Government 

E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan instansi 

pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan prinsip 

transparansi dan persamaan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan 

Electronic Government atau yang biasa dikenal dengan sebutan E-Government. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat 

pertumbuhannya, dengan munculnya berbagai macam pelayanan yang online. 

Jarak dan waktu menjadi tanpa batas dengan media Internet termasuk masalah-

masalah yang menyangkut pemerintahan. Hal ini penting sekali untuk 

memberikan pembelajaran berkomunikasi secara transparan antara masyarakat 

dengan pemerintah yang diharapkan dapat mencapai sistem pemerintahan yang 

baik dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Menurut UNDP dalam Indrajit 

(2004 : 2) definisi E-Government sebagai berikut “E-Government is the 

application of Information and Tecnology Communication (ICT) by government 

agencies (E-Government adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dari 

agen pemerintah)” 

Dari kutipan di atas dijelaskan bahwa keuntungan dari sistem E-Government 

merupakan hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sistem ini memberikan 

layanan pemerintah kepada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi korupsi, dan 
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meningkatkan pendapatan dan/atau mengurangi biaya. Keuntungan ini adalah 

beberapa alasan utama di balik penerapan E-Government di negara-negara maju 

dan berkembang. Namun, pemerintah dan warga tidak bisa mendapatkan 

keuntungan dari E-Government kecuali mereka merangkul dan mengadopsi 

layanan ini. 

Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, secara terperinci 

menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep E-

Government bagi suatu negara adalah: 

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-
nya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal 
kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan 
bernegara 

2. Meningkatkan transparansi kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate 
Governance 

3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan 
interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk 
keperluan aktifitas sehari-hari 

4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-
sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak 
yang berkepentingan  

5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara 
tepat dan cepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi 
sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada 

6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra 
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik 
secara merata dan demokratis (Indrajit, 2004:5) 

 
2.2.2.1 Tahap – Tahap E-Government 

Menurut Menurut Andianto (2007:47) terdapat tiga tingkatan E-

Government yang dicerminkan oleh tampilan situs (website) pemerintah yaitu : 

1. Publish (booklet) 
Komunikasi yang timbul dalam tingkatan ini adalah satu arah, di mana 
pemerintah mempublikasikan data dan informasi agar dapat diakses 
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secara langsung oleh masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang 
berkepentingan.  

2.  Interact 
Ada dua aplikasi yang dapat dipergunakan untuk komunikasi dua arah 
ini. Pertama, bentuk portal di mana situs memberikan searching bagi 
mereka yang ingin mencari informasi secara spesifik. Kedua, 
pemerintah memberikan kanal di mana masyarakat dapat melakukan 
diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan.  

3.  Transact 
Pada tingkatan ini sudah terjadi perpindahan (transfer) uang dari satu 
pihak ke pihak lain sebagai sebuah konsekuensi dan diberikannya 
layanan jasa oleh pemerintah. Aplikasi ini lebih rumit karena 
mengharuskan adanya sistem keamanan dan perlindungan privasi 
pihak-pihak yang bertransaksi.  

 

2.2.3  Pelayanan Publik  

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara 

ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia. Menurut Kothler dalam Sampara Lukman, pelayanan adalah 

setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 

fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah sutu kegiatan yang 

terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin 

secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Menurut Edvardsson et al 

(2005) “jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan, proses dan interaksi serta 

merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan 

pelanggan” (dalam Sinambela, 2010 : 3). Sedangkan menurut Tjiptono (1996 : 

56),  

“Ketepatan waktu pelayanan yang meliputi waktu tunggu dan waktu 
proses. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan-kesalahan. 
Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Kemudahan 
mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan 
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banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer. Kenyamanan dalam 
memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, 
tempat parkir, ketersediaan informasi, dan lain-lain”  

  
Sedangkan Warella menyebutkan bahwa pelayanan adalah: 

“Sesuatu perbuatan (deed), suatu kinerja (performance) atau suatu usaha 
(effort), jadi menunjukkan secara inheren pentingnya penerima jasa 
pelayanan terlibat secara aktif di dalam produksi atau penyampaian proses 
pelayanan itu sendiri” (dalam Widjaja, 2007:11). 

 
Oleh karena itu, pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 

fisik. Lebih lanjut dikatakan pelayanan publik dapat diartikan, pemberi layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

 
2.2.3.1 Kualitas Pelayanan Publik 

Dari pendapat di atas diketahui bahwa kualitas pelayanan mencakup 

berbagai faktor. Menurut Albrecht dan Zemke bahwa kualitas pelayanan publik 

merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber 

daya manusia pemberian pelayanan, strategi, dan pelanggan (customers) (dalam 

Dwiyanto, 2005 :145). 

Sedangkan Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby berpendapat bahwa 

“pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang 

melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan” (dalam Ratminto 

dan Atik, 2005:2). Senada dengan pendapat itu, Gronroos berpendapat:  
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“Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat 
tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya 
interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan 
oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 
Permasalahan konsumen/pelanggan. (dalam Ratminto dan Atik, 2005 :2) 
 
Goetsch dan Davis memberikan batasan bahwa kualitas merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (dalam Tjiptono dan Diana, 

2001: 5). 

Kepuasan penerima layanan sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan 

yang diberikan hal tersebut memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan 

pelanggan. Kotler mengatakan bahwa “kepuasan pelanggan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan 

dibanding dengan harapannya” (dalam Tjiptono, 1996:147). Secara teoritis, tujuan 

pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai 

kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari (dalam 

Sinambela 2010 : 6): 

1.  Transparan 
Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 
mudah dimengerti. 

2.  Akuntabilitas 
Pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3.  Kondisional 
Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 
efektivitas. 

4.  Partisipatif 
Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 
kebutuhan dan harapan masyarakat. 
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5.  Kesamaan hak 
Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek 
apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-
lain. 

6.  Keseimbangan hak dan kewajiban 
Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi 
dan penerima pelayanan publik. Selanjutnya, jika dihubungkan 
dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan 
birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak definisi 
yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga 
yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya 
menggambarkan karakteristik.  
 

Menurut Kolter (1994:561) ada lima determinan kualitas pelayanan atau 

jasa yang dapat dirinci, yaitu: 

1)  Keterandalan (reability) 
2)  Koresponsifan (responsineness) 
3)  Keyakinan (confidence) 
4)  Empati (emphaty) 
5)  Berwujud (tangible) 

 

2.2.4  Reinventing Government 

Teori David Osborne (1999 : 29) mengenai Reinventing Government 

menguraikan 10 prinsip sederhana yang terstruktur sebagai berikut:  

1. Pemerintahan katalis  
Kata pemerintahan (government) berasal dari sebuah kata Yunani 
yang berarti “mengarahkan.” Tugas pemerintah adalah mengarahkan, 
bukan mengayuh perahu. Memberi Pelayanan adalah mengayuh, dan 
pemerintah tidaklah pandai mengayuh. memfokuskan pada suatu misi 
dan melakukannnya dengan baik. Pemerintahan katalis memisahkan 
fungsi pemerintah sebagai pengarah (membuat kebijakan, peraturan, 
undang-undang) dengan fungsi sebagai pelaksana (penyampai jasa 
dan penegakan). Di samping itu menggunakan berbagai metode 
(kontrak, voucher, hadiah, insentif pajak dan sebagainya) untuk 
membantu organisasi publik mencapai tujuan, memilih metode yang 
paling sesuai untuk mencapai efisiensi, efektivitas, persamaan, 
pertanggungjawaban dan fleksibilitas. Di mana upaya pemerintah 
dalam mengarahkan membutuhkan orang yang mampu melihat 
seluruh visi dan kemungkinan serta mampu menyimbangi berbagai 
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tuntutan yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Upaya 
mengayuh membutuhkan orang yang secara sungguh-sungguh  

2. Pemerintahan milik masyarakat  
Pemerintah merupakan milik dari pada masyarakat artinya 
memberikan wewenang ketimbang melayani. Dalam pencapaian 
semua program pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai 
dengan yang direncanakan, maka semua program tersebut harus 
dimiliki oleh masyarakat. Sehingga bagi masyarakat akan timbul rasa 
memiliki akan program dimaksud. Menunjuk pada pemerintahan yang 
mengalihkan wewenang kontrol yang dimiliki ke tangan masyarakat.  
Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan 
yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya kontrol dari 
masyarakat, aparatur pemerintahan (pejabat eksekutif dan legislatif) 
akan memiliki komitmen yang lebih baik dan lebih peduli serta lebih 
kreatif dalam memecahkan masalah. 

3. Pemerintahan yang kompetitif  
Dalam pemberian peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat, maka harus dilahirkan kompetisi dalam pemberian 
layanan tersebut. Sebab dalam pemberian kegiatan pelayanan bukan 
hanya monopoli pemerintah, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh pihak 
swasta. Jadi persoalannya bukanlah negeri versus swasta, melainkan 
kompetisi versus monopoli.  
Pemerintahan semacam ini mensyaratkan persaingan di antara para 
penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja 
dan harga. Mereka memahami bahwa kompetisi adalah kekuatan 
untuk memaksa badan pemerintah melakukan perbaikan. 

4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi 
Organisasi yang digerakkan oleh misi memberikan kebebasan kepada 
karyawannya dalam mencapai misi organisasi dengan metode paling 
efektif yang dapat mereka temukan. 
Pemerintahan yang berorentasi misi harus mempunyai misi yang 
jelas, kemudian memberikan kebebasan kepada para manajer untuk 
menemukan cara terbaik misi tersebut, dalam batas-batas legal. 
Keunggulan pemerintahan semacam ini adalah lebih efisien, efektif, 
inovatif, fleksibel dan mempunyai semangat lebih tinggi. 

5. Pemerintahan yang berorientasi hasil  
Program birokratis adalah semua peraturan atau presedurnya sedikit 
sekali mencatat kejadian sebenarnya mengenai masyarakat yang 
dilayani. Kebiasaan ini harus dihapuskan, seharusnya mencatat hasil-
hasilnya sehingga dapat membuang banyak prosedur yang rumit.  
Menunjuk pada pemerintahan yang result-oriented dengan mengubah 
fokus dari input (kepatuhan pada peraturan dan membelanjakan 
anggaran sesuai ketetapan) menjadi akuntabilitas pada keluaran atau 
hasil. Mengukur kinerja badan publik, menetapkan target, memberi 
imbalan, kepada badan-badan yang mencapai atau melebihi target, dan 
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menggunakan anggaran untuk mengungkapkan tingkat kinerja yang 
diharapkan dalam bentuk besarnya anggaran. 

6. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan  
Pemerintah berorentasi pelanggan memperlakukan masyarakat yang 
dilayani sebagai pelanggan. Oleh karenanya pemerintah melakukan 
survei pelanggan, menetapkan standart pelayanan, memberi jaminan, 
dan sebagainya. Dengan masukan itu, pemerintah meredesain 
organisasinya untuk menyampaikan nilai maksimum kepada 
pelanggan. Keunggulan dari sistem pemerintahan yang berorentasi 
pada pelanggan adalah meningkatkan pertanggungjawaban kepada 
pelanggan, mendepolitisasi keputusan terhadap pilihan pemberi jasa, 
merangsang lebih banyak inovasi, memberi lebih banyak pilihan 
kepada pelanggan, pemborosan dapat ditekan pemasokan sesuai 
dengan permintaan, mendorong pelanggan untuk membuat pilihan dan 
berkomitmen, serta menciptakan lebih besar bagi keadilan.memenuhi 
kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. 

7. Pemerintahan wirausaha 
Pemerintah berusaha memfokuskan energinya bukan sekedar untuk 
menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Mereka 
meminta masyarakat yang dilayani untuk membayar; menuntut return 
on investment. Mereka memanfaatkan insentif seperti dana usaha, 
dana inovasi untuk mendorong para pimpinan badan pemerintah 
berfikir mendapatkan dana operasional untuk menghasilkan 
ketimbang membelanjakan. 

8. Pemerintahan antisipatif 
Menunjuk pada pemerintahan yang berfikir kedepan, mereka mencoba 
mencegah timbulnya masalah daripada memberikan pelayanan untuk 
menghilangkan masalah. Hal itu ditempuh melalui penggunaan 
perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai 
metode lain untuk melihat masa depan 

9. Pemerintahan desentralisasi 
Pemerintahan yang mendorong wewenang dari pusat pemerintahan 
melalui organisasi atau sistem. Mendorong mereka yang langsung 
melakukan pelayanan, atau pelaksana untuk lebih berani membuat 
keputusan. Keunggulan dari desentralisasi adalah lebih responsif dan 
fleksibel, lebih efektif, lebih inovatif, dan menghasilkan semangat 
kerja yang lebih tinggi sehingga lebih banyak komitmen dan akhirnya 
lebih produktif. 

10.  Pemerintahan berorientasi pasar 
Pemerintahan berorentasi pasar sering memanfaatkan struktur pasar 
swasta untuk memecahkan masalah daripada menggunakan 
mekanisme administratif, seperti menyampaikan pelayanan atau 
perintah dan kontrol dengan memanfaatkan peraturan. Pemerintahan 
semacam ini menciptakan insentif keuangan -insentif pajak, dengan 
cara itu organisasi swasta atau anggota masyarakat akan berperilaku 
yang mengarah pada pemecahan masalah sosial. 
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 Dari sepuluh prinsip Reinventing Government yang disampaikan oleh 

David Osborne. Maka terkandung lima prinsip yang merupakan inti dari pada 

prinsip Reinventing Government itu sendiri antara lain; 

1. Steering, dalam hal ini pemerintah memfasilitasi atau menjembati 
keinginan dari pada masyarakat. Jadi tugas pemerintah disini 
mengarahkan bukan intervensi terhadap keingginan dari pada 
masyarakat itu sendiri. 

2. Empowering, pemerintah merupakan milik dari pada masyarakat dan 
memberikan wewenang ketimbang melayani masyarakat. Disini titik 
beratnya adalah memberdayakan anggota masyarakat sehingga 
masyarakat merasa memiliki program-program pemerintah 

3. Meeting the needs of the costumer, not the bureaucracy, pemerintah 
berorientasi pada pelanggan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. 
Sehingga kualitas harus ditentukan oleh pelanggan bukan oleh 
birokrasi. 

4. Earning, dalam pemerintahan yang wirausaha mengutamakan 
menghasilkan dari pada membelanjakan. 

5. Prevention, pemerintah antisipatif di mana lebih baik mencegah dari 
pada mengobati (Osborne, 1999:113). 

 
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada pemerintahan dan menawarkan kepuasan melalui 

tata cara yang telah ditetapkan.  

Penataan kelembagaan pemerintah melalui reinventing (Sunarno, 2008) 

antara lain : 

1. Reorientasi 
Meredefenisikan visi, misi, peran, strategi, implementasi, dan evaluasi 
kelembagaan pemerintah. 

2. Restrukturasi 
Menata ulang kelembagaan pemerintah, membangun organisasi sesuai 
kebutuhan dan tuntutan publik. 

3. Aliansi 
Mensinergikan seluruh aktor, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan 
masyarakat dalam tim yang solid. 
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