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Abstrak: Tulisan ini mengulas tentang memberikan pelayanan terbaik oleh pemerintah 

kepada masyarakat. Penulis berulangkali mengatakan bahwa paradigma pelayanan saat ini 

sudah jauh berbeda dengan beberapa dekade terakhir. Jika dulu pelayanan itu lambat dan 

tidak melayani maka sekarang seharusnya pelayanan itu cepat, mudah, murah, aman dan 

melayani. Tentu pelayanan yang seperti ini adalah idaman setiap warga negara tanpa 

kecuali. Namun kenyataannya, meskipun Undang Undang Pelayanan Publik telah lahir sejak 

tahun 2019, pelayanan publik masih saja jalan di tempat. Untuk mengatasinya pemerintah 

mengoptimalkan pelayanan publik melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), 

dimana seluruh pelayanan terintergrasi dan modern. Masyarakat cukup datang ke MPP 

untuk mengurus berbagai jenis pelayanan dalam satu waktu. Inilah terobosan yang inovatif 

yang telah lama diidamkan oleh masyarakat. Hal ini juga akan meningkatkan pendapat asli 

daerah dan iklim investasi di suatu daerah karena kemudahan perijinan yang disediakan 

oleh daerah. Semoga terobosan ini menjadi solusi terbaik dalam mewujudkan pelayan 

publik representatif sesuai dengan harapan masyarakat. 

 

Kata Kunci:  Pelayanan publik, MPP, Terobosan         

 

Abstract: This paper reviews about providing the best service by the government to the 

community. The author has repeatedly said that the current service paradigm is far different 

from the last few decades. If in the past service was slow and not serving, now it should be 

fast, easy, cheap, safe and serve. Of course this kind of service is the dream of every citizen 

without exception. But in reality, even though the Public Service Act was born in 2019, public 

services are still stagnant. To overcome this, the government optimizes public services 

through the construction of Public Service Malls (MPP), where all services are integrated and 

modern. People simply come to MPP to take care of various types of services at one time. 

This is an innovative breakthrough that has long been desired by the community. This will 

also improve the original opinion of the region and the investment climate in an area 

because of the ease of licensing provided by the region. Hopefully, this breakthrough will be 
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the best solution in realizing representative public servants in accordance with community 

expectations. 

 

Keywords: Public Service, Public Service Mall, Breakthrough 
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Pendahuluan 

Eksistensi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada dasarnya adalah 

untuk mensejahterakan rakyatnya. Oleh karenanya kinerja pemerintah dalam hal ini dapat 

diukur dari sejauhmana kesejahteraan masyarakatnya dapat ditingkatkan melalui 

pelaksanaan tugas pemerintahan tersebut. Berbicara tentang kesejahteraan masyarakat 

maka akan terkait erat dengan pelayanan publik apa saja yang telah diselenggarakan oleh 

pemerintahnya kepada masyarakat. Sebab, pemerintah adalah pelayan terhadap 

masyarakatnya. 

Sebagai gambaran umum bahwa ruang lingkup pelayanan dan jasa-jasa publik 
meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas. Pelayanan dan jasa publik 
bahkan sebenarnya dimulai sejak seseorang berada dalam kandungan ketika diperiksa oleh 
dokter, mengurus akta kelahiran, menempuh pendidikan di sekolah negeri, menikmati 
bahan makanan yang pasarnya dikelola oleh pemerintah, menempati rumah yang disubsidi 
pemerintah, memperoleh macam-macam perijinan yang berkaitan dengan dunia usaha yang 
digelutinya hingga seseorang meninggal dan memerlukan surat pengantar dan surat 
kematian, kesemuanya itu merupakan bentuk dari pelayanan publik. 

Sejalan dengan tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas,  
tentunya pemerintah memberikan jawaban yaitu dengan digulirkannya desentralisasi 
pemerintahan melalui otonomi daerah. Dimana dalam era otonomi daerah, daerah 
diberkani kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri. Pemberian otonomi kepada daerah salah satu tujuannya adalah untuk lebih 
mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sehingga dasar pemikiran yang 
melatarbelakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk 
lebih dekat kepada masyarakat penerima layanan publik, karena daerahlah yang sebenarnya 
yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan 
dilaksanakan oleh pemerintah. Kondisi ini akan meningkatkan saling relevansi antara 
pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar 
tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah di tingkat daerah dan nasional, dari segi sosial 
dan ekonomi. Inisiatif peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan 
sosial ekonomi diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya pemerintah 
secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah. 

Dari penjelasan tersebut diatas, maka semakin jelaslah bahwa pemerintah daerah 

harus mengutamakan pelayanan terhadap masyarakatnya. Hal ini dilakukan dengan 

berbagai kegiatan dan program-program dalam rangka upaya untuk meningkatkan kualitas 

http://www.juliwi.com/
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pelayanan terhadap masyarakat. Berbicara tentang pelayanan publik, maka masyarakatpun 

harus disadarkan bahwa mereka memiliki peranan yang sangat besar dalam rangka 

mendorong terwujudnya layanan publik yang berkualitas. Karena sebagai pemilik 

kedaulatan, masyarakat memiliki hak untuk memberikan penilaian terhadap layanan publik 

yang diberikan oleh pemerintah apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum. 

Pelayanan Publik Yang Representatif 

Kewajiban pemerintah untuk melindungi, dan memenuhi keinginan masyarakatnya, 

karena citra pemerintah sesungguhnya dipertaruhkan pada layanan secara langsung 

terhadap masyarakat. Agar tuntutan masyarakat dapat dipenuhi, maka mekanisme 

pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah haruslah representatif, sehingga 

pelayanan publik yang dilakukan benar menjadi idaman dan harapan dari masyarakat. 

Dengan demikian dalam penyediaan jasa dan layanan publik benar-benar menjadi tanggung 

jawab pemerintah. Pemerintah tidak boleh menolak untuk melayani dan menyelesaikan 

suatu urusan atau tuntutan setiap masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik, dan 

sedini mungkin harus bisa mengatasi persoalan-persoalan pelayanan publik atau pelayanan 

umum. Menurut Moenir (2002:88) bahwa dalam pelayanan umum terdapat beberapa faktor 

pendukung lainnya yang penting, yaitu: faktor kesadaran para pejabat serta petugas yang 

berkecimpung di dalamnya, faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan, faktor 

organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme 

kegiatan pelayanan, faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, 

faktor keterampilan petugas, dan faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan. 

Tentunya sebagai gambaran lebih riil, apa yang telah dikemukan pendapat tersebut diatas, 

dapat dikemukakan bahwa sebuah pelayanan publik tidak akan berjalan dengan baik jika 

tidak diikuti dengan system yang baik. 

Keterkaitan dengan pelayanan publik, maka produk dari hasil pelayanan publik menurut 
Prianto, 2006:2 dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: 

1. Pelayanan administratif, yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang 
dibutuhkan masyarakat. Produk ini antara lain meliputi status kewarganegaraan, 
status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan atas barang.   
Wujud fisik berbagai dokumen ini  antara lain SIUP, ijin trayek,ijin usaha, akteKTP dan 
sertifikat tanah. 

2. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang 
dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya : pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan 
transportasi. 

3. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan 
masyarakat seperti jaringan telepon, listrik, air bersih, dan sejenisnya. 

Untuk memenuhi Pelayanan Publik yang menjadi harapan masyarakat  dan yang bisa 

dilakukan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu dengan 
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cara menciptakan sistem pemberian layanan publik di daerahnya sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

Analisis 
 

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik bahwa tugas utama pelayanan kepada masyarakat adalah memenuhi kebutuhan 

dasar dan kesejahteraan masyarakat (Rachmatullah, 2019).  Jadi, mengingat betapa 

pentingnya tugas memberikan kebutuhan dan kesejahteraan kepada masyarakat maka 

pemerintah memberikan warning kepada dirinya melalui penyusunan peraturan 

perundangan tentang pelayanan publik dan lembaga pengaduan pelayanan publik, yaitu 

Ombudsman.  Lembaga ini berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang 

diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun derah 

termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan Swasta atau 

perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 

Negara telah mengatur dan menyediakan perangkat pelayanan publik untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sisanya, tugas ini bertumpu pada aparatur baik 

di pusat maupun di daerah. Komitmen pelayanan harus menjadi bagian integral dalam 

memberikan pelayanan publik. Untuk menjaga komitmen pelayanan diperlukan 

kesungguhan pemerintah baik pusat maupun daerah. Di daerah sendiri, telah didirikan Mal 

Pelayanan Publik (MPP) dimana tujuannya menurut Diah Natalies adalah untuk 

meningkatkan kemudahan berbisnis dan integrasi pelayanan (KemenpanRB, 2019). Selain 

itu, MPP telah mengadopsi Birokrasi 4.0 dimana kemudahan akses telah dioptimalkan untuk 

memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pemberian pelayanan publik. Harapannya 

sebagaimana penulis ramu dalam judul, yaitu memberikan pelayanan publik yang 

representatif agar impian masyarakat dapat terwujud. 

 

Kesimpulan 

Pandangan sebagian orang tentang pelayanan publik yang dilakukan pemerintah 

masih menganggap sebelah mata, akan tetapi  jika kita menelaah lebih jauh pandangan 

sebagian orang tersebut tidaklah beralasan, karena pelayanan publik yang sekarang ini 

benar-benar menjawab yang  menjadi kebutuhan masyarakat, maka tidak heran berbagai 

perubaan telah dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Peningkatan kualitas 

pelayanan publik yang representatif akan menjadi harapan dan dambaan dari semua 

masyarakat, oleh karenanya untuk memenuhi kualitas pelyanan publik yang baik, 

dibutuhkan sebuah sistem yang baik, selain itu pula juga diikuti dengan perilaku dari 

penyelenggara pelayanan publik itu sendiri juga harus baik. 
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