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Abstract 
 

Public service has always been in the spotlight today. The number of notifications about bad service at various institutions 

of the mass media is certainly very interesting wide public attention. Society increasingly developed and developing along with the 

rapid technological advances that make people not only remain silent service that is increasingly worse. Through various mass 

media society can convey all sorts of complaints that they feel for the services they get. Complaints from the public is also a form of 

public attention to the government. Department of Hygiene and Surabaya are well aware of it. Government must always maintain 

good relations with the community. Indirectly good relations between the government in the current study is the Department of 

Hygiene and Surabaya, will help the government itself to carry out the task of his government. Therefore, it has always tried to 

respond to the symptoms and improve the service in order to avoid complaints again in the future. 
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Pendahuluan 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan 

upaya warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasar 

dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, 

dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang 

Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk 

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara dami 

kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem 

pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya 

penyelenggaraan pelayanan publik (Surjadi:2009). 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara 

tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan 

Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan 

kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

Selama manusia itu hidup, maka selama itu 

pula ia memerlukan pelayanan. Pelayanan adalah 

serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses. 

Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang 

dalam masyarakat. Sementara istilah publik yang 

berasal dari bahasa Inggris public sudah diterima 

menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi publik yang 

berarti umum, orang banyak, ramai. Pelayanan publik 

merupakan sebuah pemberian layanan yang diberikan 

oleh suatu instansi pemerintah kepada masyarakat 

umum. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka oemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik.Ruang lingkup pelayanan publik 

menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi 

pelayanan barang publik dan jasa publik serta 

pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Pasal 5 UU No 25 Tahun 2009 

menyebutkan bahwa dalam ruang lingkup tersebut, 

termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, 

tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan 

hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, 

perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor 

strategis lainnya.Dalam melaksanakan pelayanan 

publik pemerintah membentuk organisasi 

penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi 

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen 

yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lainnya 

yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan 

publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi 

penyelenggara bertanggung jawab atas 

ketidakmakmuran, pelanggaran, dan kegagalan 

penyelenggaraan pelayanan. Untuk bisa melaksanakan 

fungsi pemerintahan dengan baik maka organisasi 

birokrasi harus lebih profesional, aspiratif, dan 

memiliki responsivitas yang tinggi terhadap tuntutan 

masyarakat yang dilayani agar pelanggan merasa puas 

terhadap pelayanan yang diterimanya. 

Dengan demikian pelayanan publik adalah 

pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara 

pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk 

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. 
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Tujuan pelayanan publik pada dasarnya 

adalah memberikan kepuasan bagi masyarakat. Untuk 

mewujudkan kepuasan tersebut dituntut kualitas 

pelayanan yang tercermin dari : (Sinambela:2006) 

a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat 

terbuka mudah dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan dan disediakan 

secara memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai 

dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisiensi dan efektivitas 

d. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat 

mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan 

harapan masyarakat. 

e. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak 

melakukan diskriminasi dilihat dari aspek 

apapun khususnya suku, ras, agama, 

golongan, status sosial dan lain lain 

f. Kesinambungan hak dan kewajiban, yakni 

pelayanan yang memperhatikan aspek 

keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

 Aspek pelayanan merupakan bagian integral 

dan strategis bagipelaksanaan tugas danfungsi 

pelayanan pemerintahan.Untuk itu, kualitas pelayanan 

publik merupakan salah satu parameter keberhasilan 

birokrasi. Pelayanan yang berkualitas merupakan 

harapan masyarakat karenapelayanan merupakan hak 

yang harus diperolehnya. Kesadaran masyarakat 

terhadap hak untuk memperoleh pelayanan yang baik 

salah satunya diwujudkan dalam penyampaian akses ke 

Ombudsman RI baik ke pusat maupunPerwakilan di 32 

Provinsi.Sejak dibentuk tahun 2000, Ombudsman RI 

telah menerima lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) 

laporan masyarakat dan hampir menindaklanjuti 

seluruh laporan. Laporan yang belum ditindaklanjuti 

merupakan laporan masyarakat pada akhir tahun 2013 

yang masih dalam proses. Gambaran jumlah laporan 

masyarakat (periode 2009-2013)ditunjukkan dengan 

garis kecenderungan yang makin meningkat pada 

grafik berikut: 

Grafik 1 

Laporan/Pengaduan MasyarakatPeriode 2009-

2013

Su

mber: Ombudsman RI 

Grafik  1 memperlihatkan bahwa terjadi penurunan 

jumlah keluhan masyarakat dari tahun 2009 sampai 

tahun 2010. Akan tetapi, terjadi peningkatan jumlah 

keluhan masyarakat dari tahun 2010 sampai tahun 

2013. Ombudsman RI pada tahun 2013 telah menerima 

laporan/pengaduan masyarakat atasdugaan 

maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 

5173 laporan. Pengaduan masyarakat tersebut 

ditujukan kepada beberapa instansi pemerintah, 

diantaranya adalah : 

 

Grafik 2 

Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi 

Terlapor Tahun 2013 

 
Sumber: Ombudsman RI 

 Grafik 2  memperlihatkan bahwa tingginya 

keluhan sebagian besar tertuju pada pemerintah daerah 

yang menjadi institusi pemerintahan yang menduduki 

peringkat pertama sebanyak 2329 laporan (45,02%), 

kemudian disusul oleh kepolisian di peringkat kedua 

sebanyak 668 laporan (12,91%), dan urutan ketiga oleh 

instansi kementrian sebanyak 520 laporan (10,05%). 

Lembaga-lembaga pemerintahan yang dilaporkan 

tersebut merupakan lembaga yang memiliki tugas 

untuk melayani publik/masyarakat. 

 Banyaknya keluhan pada instansi-instansi 

pemerintahan memperlihatkan bahwa aparat 

pemerintahan masih belum mampu memenuhi kriteria-

kriteria tersebut. Akibatnya, masyarakat yang terkena 

dampaknya. Dampak dari ketidakmampuan aparat 
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dalam memberikan pelayanan adalah adanya 

ketidakpuasan terhadap pelayanan publik tersebut. 

Berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat 

dalam pelayanan publik termuat dalam tabel berikut 

ini: 

 

Tabel 1 

Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan 

Substansi Tahun 2013 

 

Substansi Jumlah Persentase 

(%) 

Penundaan berlarut 1314 25,40% 

Penyimpangan 

prosedur 

935 18,07% 

Tidak memberikan 

pelayanan 

707 13,67% 

Penyalahgunaan 

wewenang 

688 13,30% 

Permintaan uang, 

barang & jasa 

478 9,24% 

Tidak kompeten 320 6,19% 

Tidak patut 288 5,57% 

Lain-lain 132 2,55% 

Berpihak 129 2,49% 

Diskriminasi 125 2,42% 

Konflik 

kepentingan 

57 1,10% 

Total 5173 100% 

Sumber: Ombudsman RI 

 Tabel 1memperlihatkan bahwa aparat 

birokrasi belum menyadari fungsinya sebagai 

pelayanan masyarakat. Birokrasi yang mempunyai 

kewajiban melayani masyarakat menjadi terbalik 

sehingga bukan lagi birokrasi yang melayani 

masyarakat, tetapi jusstru masyarakat yang melayani 

birokrasi. Kelambanan pelayanan publik tidak hanya 

disebabkan kurang baiknya cara memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Banyak faktor yang 

menyebabkan buruknya tata kerja dalam birokrasi yang 

disebabkan karena kurang responsifnya aparat 

pelayanan, seperti penundaan berlarut, penyalahgunaan 

wewenang, berpihak, penyimpangan prosedur, tidak 

kompeten, adanya pungutan liar, mengabaikan 

pekerjaan, dan lain sebagainya. 

 Disadari bahwa kondisi aparatur negara 

masih dihadapkan pada sistem manajemen 

pemerintahan yang belum efisien dan lemah yang 

antara lain menghasilkan kualitas pelayanan publik 

yang rendah dan terjadi berbagai praktek korupsi, 

kolusi dan nepotisme serta mengakibatkan inefisiensi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya 

perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur, diharapkan 

dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, 

mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan 

dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

perkembangan dinamika masyarakat. Pelayanan publik 

yang banyak dikenal dengan sifat birokratis dan banyak 

mendapat keluhan dari masyarakat pelanggannya, 

antara lain disebabkan masih belum memperhatikan 

kepentingan masyarakat penggunanya. Paradigma yang 

dipergunakan para pengelola pelayanan publik 

cenderung lebih bersifat direktif yang hanya 

memperhatikan / mengutamakan kepentingan pimpinan 

organisasinya saja. Masyarakat sebagai penggguna 

seperti tidak memiliki kemampuan apapun wujud 

berkreasi, suka tidak suka, mau tidak mau, mereka 

harus tunduk kepada pengelolanya. Seharusnya, 

pelayanan publik dikelola dengan paradigma yang 

bersifat supportif dimana lebih memfokuskan diri 

kepada kepentingan masyarakatnya, pengelola 

pelayanan harus mampu bersikap menjadi pelayan 

yang sadar untuk melayani dan bukan dilayani 

(Harsono:2009). 

Para aparat pemberi layanan kurang 

memperhatikan berbagai dimensi dari pelayanan publik 

itu sendiri. Terdapat beberapa dimensi pelayanan yang 

perlu mendapat perhatian dari pemerintah, diantaranya 

yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah adalah : 

(Sedarmayanti:2004) 

1) Pelayanan tanpa diskriminasi dari lembaga-

lembaga publik/kedinasan 

2) Penerapan prinsip kesederhanaan, kejelasan, 

kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, 

ekonomis, keadilan yang merata, dan 

ketepatan waktu 

3) Berkualitas, dalam arti kesesuaian dengan 

tuntutan, kecocokan bagi pemakaian dan 

kebebasan dari cacat 

4) Terjamah, handal, akuntabilitas mutu 

pelayanan, jaminan dan empati 

5) Berorientasi pada kualitas yang dicirikan oleh 

partisipasi aktif, empati dan kepuasan yang 

dilayani. 

Jika semua dimensi di atas dapat ditegakkan 

oleh birokrasi publik dalam proses layanan, maka 

tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik dapat 

diwujudkan. 
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Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa 

Timur yang merupakan kota metropolitan kedua 

setelah Ibukota Jakarta dengan kepadatan penduduk 

yang sangat besar yaitu lebih dari 3 juta warga. Pada 

tahun 2014 Kementrian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi juga memberikan 

penghargaan untuk dua inovasi Pemkot Surabaya, SSW 

dan GRMS.  

Dengan banyaknya penghargaan inovasi 

pelayanan publik yang diterima Kota Surabaya oleh 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi tidak menjadikan Kota Surabaya 

terbebas dari keluhan masyarakat akan pelayanan 

publik. Fakta yang terjadi di lapangan bahwa 

pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah 

Kota Surabaya masih belum dapat memuaskan 

masyarakatnya sepenuhnya ini, terlihat dari masih 

banyaknya keluhan masyarakat kota Surabaya yang 

merasa belum puas akan pelayanan publik yang mereka 

dapatkan.Berikut data Tabel  yang menggambarkan 

jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik 

kota Surabaya yang diterbitkan Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Jawa Timur : 

Tabel 2 

Data Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Jawa Timur Tentang Jumlah Keluhan Pelayanan 

Publik Kota Surabaya Tahun 2012,2013, dan 2014 

Tahun 
Total 

Keluhan 

Jumlah 

Keluhan 

Untuk 

Kota 

Surabaya 

Persentase 

2012 194 82 42,26% 

2013 270 114 42,22% 

2014 336 156 46,42% 

Sumber: Ombudsman RI 

Tabel 2memperlihatkan bahwa terjadi 

peningkatan jumlah keluhan masyarakat dari tahun 

2012 sampai tahun 2014.Tahun 2012 terjadi 82 

keluhan yang disampaikan oleh masyarakat Surabaya. 

Kemudian pada tahun 2012 terjadi peningkatan 

keluhan masyarakat terhadap layanan publik. Ini 

dikarenakan masih belum maksimalnya layanan publik 

yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Jika 

tahun 2012 jumlah keluhan hanya114 keluhan, 

sepanjang tahun 2013 jumlah keluhan meningkat 

menjadi 156 keluhan. Dan sampai pada tahun 2014 

terjadi 156 keluhan. 

Keluhan masyarakat mempunyai sisi positif dan 

negatif bagi lembaga penyedia pelayanan. Dari sisi 

positif, keluhan akan membantu pemerintah dalam 

memperbaiki kualitas pelayanan. Dan juga pemerintah 

dapat melakukan check and balance melalui keluhan 

yang diterima. Sedangkan sisi negatifnya, keluhan akan 

merupakan bentuk ketidakpuasan yang berakibat pada 

menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah sebagai penyedia layanan publik. 

Grafik 5 

Keluhan Masyarakat Terhadap SKPD (2014) 

Sumber : Dinkominfo Surabaya 

Grafik 5menunjukkan perbandingan 5 SKPD 

teratas yang mendapatkan keluhan dari masyarakat 

Kota Surabaya periode Desember 2014. Pada 

Desember Tahun 2014, SKPD yang paling sering 

mendapatkan keluhan dari masyarakat Kota Surabaya 

adalah DKP Kota Surabaya, yakni mencapai 30 

keluhan. 

DKP Kota Surabaya menduduki peringkat 

pertama sebagai SKPD yang paling banyak mendapat 

keluhan dari masyarakat. Hal itu menunjukkan 

pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur negara 

atau para birokrat belum maksimal.  

Grafik 6 

Keluhan untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan  

Kota Surabaya 2014 

Sum

ber : Dinkominfo Surabaya  

Grafik 6 merupakan data keluhan yang 

ditujukan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Surabaya Periode Desember 2014. 

Pengkategorian permasalahan tersebut, antara lain 

tentang : PJU Padam, Pemangkasan Pohon, 

Pembersihan Sampah dan lain-lain (meliputi : 

Pengalihan pembayaran tagihan listrik, Pembersihan 

Sampah, dan Pemasangan PJU ). Pada periode ini, 

permasalahan yang banyak dikeluhkan masyarakat 

kepada instansi ini adalah berkenaan dengan PJU 

Padam yang berjumlah 24 keluhan. 

Dari beberapa fakta yang dikemukakan di 

atas, jelas terlihat bahwa selama ini pelayanan yang 

diterima oleh masyarakat dari Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Surabaya belumlah sepenuhnya baik. 

Meskipun banyak pembaruan, namun tetap saja 

masyarakat diposisikan sebagai pihak yang 

dimarginalkan. Pada dasarnya setiap manusia 

membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim 
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dikatakan bahwa pelayanan tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan manusia. (Sinambela:2006) 

Selama ini pemerintah dan para pejabatnya 

menganggap dirinya yang paling tahu mengenai 

kebutuhan pelayanan publik dan ukuran kualitasnya. 

Sedangkan warga pengguna dan masyarakat sering 

memiliki persepsi sendiri yang bisa saja berbeda 

dengan yang dimiliki oleh para pejabat birokrasi. 

Segala bentuk laporan dan pengaduan belum ditangani 

dengan serius. Bahkan banyak pengaduan yang tidak 

mendapat respon dari pemerintah. Adanya hal ini 

semakin mencitrakan bahwa adanya lembaga yang 

menjadi penengah antara penerima layanan dan 

pemberi layanan juga belum memberikan hasil yang 

efektif untuk menjadikan pemberi layanan untuk 

mengevaluasi kinerjanya untuk memberikan pelayanan 

terbaiknya. 

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi 

untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun 

agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan 

program pelayanan sesuaidengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat (Dwiyanto:2008).Kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat inilah yang menjadi dasar tolak 

ukur bagi pelayanan publik ke masyarakat. 

Responsivitas digunakan sebagai alat untuk 

menampung keluhan yang diberikan oleh para 

pelanggan. Adanya keluhan dari masyarakat 

mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh 

birokrasi belum dapat memenuhi harapan pengguna 

layanan. Sehingga dengan adanya keluhan-keluhan 

yang muncul tersebut diharapkan kemampuan 

responsivitas dari pegawai pelayanan untuk 

mengantisipasi kemunculan keluhan dari masyarakat 

pengguna jasa (Dwiyanto:2008). 

Rendahnya tingkat responsivitas aparat 

birokrasi tersebut terlihat dari belum maksimalnya 

tugas-tugas bagian informasi dalam penyebaran 

informasi pelayanan secara akurat kepada masyarakat 

pengguna jasa, pada hampir sebagian besar loket 

informasi instansi pemberian layanan yang diobservasi, 

aparat yang bertugas di loket bagian informasi sangat 

sulit ditemui oleh masyarakat pengguna layanan jasa. 

Apabila ada masyarakat yang mengalami keinginan 

berkaitan dengan informasi pelayanan, jarang sekali 

ditemukan aparat yang berinisiatif untuk membantu 

atau sekedar menanyakan kesulitan yang dialami 

masyarakat pengguna jasa tersebut (Dwiyanto:2008). 

Penelitian ini mencoba melihat responsivitas 

(daya tanggap) pemerintah untuk menyelesaikan 

keluhan atau pengaduan tentang pelayanan publik yang 

terjadi di masyarakat kita. Dengan berasumsi bahwa 

masyarakat di berbagai wilayah Indonesia ini juga 

merasakan hal yang sama seperti masyarakat di Kota 

Surabaya yang telah dipilih untuk melakukan 

penelitian ini. Secara spesifik, penelitian ini ingin 

melihat respon Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Surabaya untuk menyelesaikan segala keluhan 

masyarakat tentang pelayanan yang diselenggarakan di 

instansi ini. Alasan pemilihan lokus penelitian ini 

adalah karena banyaknya keluhan-keluhan mengenai 

kualitas pelayanan di Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Surabaya. 

Responsivitas 
Menurut   Agus   Dwiyanto,  Responsivitas   

adalah  kemampuan  birokrasi  untuk  mengenali  

kebutuhan  masyarakat,  menyusun  agenda dan   

prioritas   pelayanan,   serta   mengembangkan   

program-program   pelayanan sesuai dengan kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat 

dikatakan bahwa  responsivitas  ini  mengukur  daya  

tanggap  birokrasi  terhadap  harapan, keinginan dan 

aspirasi serta tuntutan pengguna jasa.  

 Menurut Hassel Nogi S. Tangkilisan 

Responsivitas menunjuk pada  keselarasan  antara  

program  dan  kegiatan  pelayanan  dengan  kebutuhan 

masyarakat. Responsivitas dimasukkan dalam salah 

satu indikator kinerja, karena responsivitas  secara  

langsung  menggambarkan  kemampuan  organisasi  

publik dalam  menjalankan  misi dan  tujuannya,  

terutama  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat.   

Responsivitas   yang   rendah   ditunjukkan   dengan   

ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan 

masyarakat.  

 Berdasarkan beberapa pengertian tentang 

responsivitas yang telah dikemukakan oleh beberapa 

ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa responsivitas 

adalah salah satu prinsip good governance yang 

menunjukkan kemampuan organisasi penyedia layanan 

untuk lebih tanggap terhadap harapan, aspirasi, dan 

kebutuhan masyarakatnya sebagai pelanggan atau 

pengguna layanan. Terkait dengan penelitian ini, yang 

dimaksud dengan responsivitas adalah kemampuan 

organisasi penyedia layanan untuk lebih tanggap 

terhadap pengaduan masyarakat serta mampu 

menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu, baik 

pengaduan dalam bentuk lisan maupun tertulis yang 

terkait dengan pelayanan yang telah disediakan. 

 

Indikator Responsivitas 

Agus  Dwiyanto  mengemukakan  bahwa  

indikator  dari responsivitas   adalah   sebagai   berikut: 

1. Terdapat   tidaknya   keluhan   dari pengguna  

jasa  selama  satu  tahun  terakhir 

2. Sikap  aparat  birokrasi  dalam merespon  

keluhan  dari  pengguna  jasa 

3. Penggunaan  keluhan  dari  pengguna jasa   

sebagai   referensi   bagi   perbaikan   

penyelenggaraan   pelayanan   di   masa 

mendatang 

4. Berbagai tindakan aparat birokrasi  untuk  

memberikan  kepuasan  pelayanan    kepada    

pengguna    jasa 

5. Penempatan  pengguna  jasa  oleh aparat 

birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku. 

 Sementara itu Zeithaml menjelaskan beberapa 

indikator responsivitas sebagai berikut :  
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1. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang 

ingin mendapatkan pelayanan. 

2. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan 

cepat. 

3. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan 

tepat. 

4. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan 

cermat. 

5. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan 

waktu yang tepat. 

6. Pengurusan nota pembayaran dilakukan 

dengan tepat dan cermat. 

7. Semua keluhan pelanggan direspon oleh 

petugas. 

Sedangkan responsivitas menurut Tangkilisian dapat 

diukur melalui indokator berikut : 

1. Akses 

2. Kesopanan 

3. Komunikasi 

Dari indikator-indikator yang telah dijelaskan 

sebelumnya, tidak semua indikator dipakai dalam 

penelitian ini, hanya ada 9 indikator yang relevan yaitu: 

1. Sikap  aparat  birokrasi  dalam merespon  

keluhan  dari  pengguna  jasa yang meliputi: 

• Kecepatan 

• Ketepatan 

• Kecermatan 

• Akses 

• Kesopanan 

• Komunikasi 

2. Penggunaan  keluhan  dari  pengguna jasa   

sebagai   referensi   bagi   perbaikan   

penyelenggaraan   pelayanan   di   masa 

mendatang 

3. Berbagai tindakan aparat birokrasi  untuk  

memberikan  kepuasan  pelayanan    kepada    

pengguna    jasa. 

Keluhan Masyarakat 

 KeluhandalambahasaInggrisdisebut“complain

t” 

menandakanadanyaperasaankekesalanataukekecewaana

kansesuatu yang didapatkan. Hal itumengindikasikan 

bahwa apa yang didapattidaksesuaidenganharapan. 

 Keluhan masyarakat berarti perasaan kecewa 

yang dirasakan oleh masyarakat atas pelayanan yang 

mereka dapat mengenai segala permaslahan public. 

Keluhan-keluhan ini akan terus berada di dalam benak 

mereka selama pemerintah belum mampu untuk 

memberikan solusi atau memperbaiki kinerja dari 

pemberi pelayanan tersebut. 

 Di dalam penelitian ini diharapkan kinerja 

pemerintah dalam menangani complaint dari 

masyarakat bisa lebih baik dan lebih professional lagi. 

Dengan demikian diharapkan agar pelayanan publik 

juga semakin baik dari waktu ke waktu. 

Pelayanan Publik 

 Hakikat dari pelayanan publik adalah 

pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang 

merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 

sebagai abdi masyarakat (Surjadi:2009). Pelayanan 

publik yang prima dapat dinilai dari proses dan produk 

layanannya. Aspek proses meliputi SDM aparatur, 

mekanisme serta sarana dan prasarana yang digunakan 

dalam proses. Sedangkan aspek produk layanan 

menyangkut jenis, kualitas dan kuantitas layanan. 

 Dari beberapa definisi tersebut tampak bahwa 

pelayanan publik adalah proses pemberian pelayanan 

terhadap kebutuhan seseorang yang membutuhkan 

pelayanan, berupa barang atau jasa sesuai dengan 

peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan dari seseorang tersebut dan 

timbul perasaan senang dan puas dari seseorang 

tersebut. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

diskriptif kualitatif yakni untuk menggambarkan 

responsivitas Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota 

Surabaya dalam menangani keluhan masyarakat 

mengenai pelayanan publik di Kota Surabaya. Teknik 

penentuan informan menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan peneliti dengan reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta 

teknik keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan triangulasi. 

Responsivitas Organisasi Dalam Pelayanan Publik

 Konsep  responsivitas  merupakan  

pertanggungjawaban  dari  sisi  yang menerima    

pelayanan    atau    masyarakat.    Seberapa    jauh    

mereka    melihat administrator  negara  atau  birokrasi  

publik bersikap sangat tanggap terhadap  apa  yang  

menjadi  permasalahan,  kebutuhan, keluhan dan 

aspirasi mereka. Responsivitas organisasi dalam 

pelayanan menggambarkan  kualitas interaksi  antara  

administrasi  publik  dengan  masyarakat.  Terbukanya 

administrasi terhadap keterlibatan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan. Pemerintah pada hakekatnya 

adalah pelayan kepada masyarakat dan menciptakan 

kondisi yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat mengembangkan kemampuan dan 

kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. 

Responsivitas organisasi dalam pelayanan  publik 

sangat  diperlukan karena  merupakan bukti    

kemampuan  organisasi  publik  untuk  menyediakan  

apa  yang  menjadi tuntutan  seluruh  rakyat  di  suatu  

negara.  Dalam  hal  ini  responsivitas  merupakan cara  

yang  efisien  dalam  mengatur  urusan  baik  di  tingkat  

pusat  maupun  tingkat daerah  atau  lokal  dalam  

memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  

karenanya baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah  

dikatakan  responsif  terhadap  kebutuhan masyarakat  

apabila  kebutuhan  masyarakat  tadi diidentifikasi  
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oleh  para  pembuatkebijakan  dengan  menggunakan  

pengetahuan  yang  dimiliki,  secara  tepat  dan dapat 

menjawab apa yang menjadi kepentingan publik. 

Dengan  demikian pemerintah sebagai  

birokrasi  publik, dapat dikatakanbertanggungjawab  

jika  mereka  dinilai mempunyai  responsivitas  atau 

daya  tanggap  yang  tinggi  terhadap  apa  yang  

menjadi  permasalahan,  kebutuhan, keluhan  dan  

aspirasi  masyarakat  yang  diwakilinya. Dapat 

menangkap   masalah   yang   dihadapi   oleh   publik   

dan berusaha untuk mencari jalan keluar atau solusi 

yang baik. Disamping itu,  pemerintah juga  harus tidak  

suka  menunda-nunda  waktu  dan  memperpanjang  

jalur pelayanan.  Dengan  kata  lain  mengutamakan  

prosedur  tetapi  tidak  mengabaikan substansi  yang  

ada.   

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan data yang sudah 

dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya 

responsif terhadap berbagai macam pengaduan atau 

keluhan dari mayarakat Kota Surabaya. Dari beberapa 

indikator yang digunakan hanya 1 indikator yang 

kurang baik. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kecepatan : DKP sudah memiliki Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani 

keluhan pelanggan minimal 1x24 jam dan atau 

tergantung kondisi permasalahan. 

2. Ketepatan : memberikan pelayanan yang 

didasari dengan kemampuan yang kompeten dan 

kemampuan yang dimiliki oleh setiap aparatur 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya 

yang dipupuk melalui pelatihan dan program diklat 

sehingga aparatur yang matang akan tumbuh. 

3. Kecermatan : penyampaian informasi yang 

diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

dilakukan secara cermat agar masyarakat bisa 

mengerti apa saja sesuatu yang penting untuk 

disampaikan kepada masyarakat.  

4. Akses : surat resmi yang dapat ditujukan 

kepada Walikota, Kepala Dinas, atau Kepala 

Bidang terkait permasalahan yang terjadi;telepon 

seluler dan whatsapp (WA);Media Center, 

Dinkominfo, sapawarga, email. 

5. Kesopanan : menghargai masyarakat yang 

menyampaikan keluhan, sehingga masyarakat tidak 

berpikiran negatif atau takut mengenai tindakan 

pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Surabaya bilamana akan menyampaikan keluhan. 

6. Komunikasi  : masih kurangnya komunikasi 

antara bidang satu dengan bidang yang lainnya di 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. 

Selain itu juga masih kurangnya komunikasi antara 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya 

dengan PLN. 

7. Penggunaan  keluhan  dari  pengguna jasa   

sebagai   referensi   bagi   perbaikan   

penyelenggaraan   pelayanan   di   masa 

mendatang : Adanya keluhan ini sudah menjadi 

tolak ukur bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Surabaya tentang pelayanan yang telah 

mereka lakukan sebelumnya.  

8. Berbagai tindakan aparat birokrasi  untuk  

memberikan  kepuasan  pelayanan    kepada    

pengguna    jasa  : Inovasi dan terobosan 

yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Surabaya diantaranta adalah : 

• mengadakan “SMART PJU”.   

• membentuk intelejen sampah 

• melakukan sosialisasi kepada masyarakat  

• membuat makam baru atau makam modern  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya terkait 

dengan Responsivitas Pemerintah Terhadap Keluhan 

Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik di Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, indikator 

yang kurang baik adalah komunikasi,sehingga akan 

diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Melakukan koordinasi kepada PLN terkait matinya 

aliran listrik yang menyebabkan padamnya PJU 

pada saat musim hujan maupun saat pemadaman 

bergilir sehingga PJU tidak mati juga saat hujan dan 

saat pemadaman bergilir 

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat setiap 

bulan atau 3 bulan sekali. 

3. Melakukan pengecekan secara rutin tentang 

keamanan makam yang dikelola oleh Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. 
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