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Abstract 

Public service is one manifestation of the functions of the state apparatus as a public servant, public service meant to 
prosper their community or country. The service hold by institution. Service institution never detached from people’s complaint. 
Therefore, it is necessary to improve every service that given to the community through the administrative responsibilities of the 
official. This research aimed to described the form of official’s performance behavior in public service based on administrative 
responsibilities. This research used descriptive qualitative method which the informant selection technique was choosen through 

purposive technique, and developed into snowball with total of 12 informants. This result showed that form of official’s performance 
behavior can see at the official’s responsibilities on doing their duties, which is quick, exact, and not procastinating the task, always 
stay in the office even when they are free and maximize the working time as well, not throwing the faults at others, willing to admit 
mistakes and accept the consequences for it, and willing to cooperate with other official in order to create a comfortable working 
environment. In addition, officials in carrying out their duties have been followed by competency which needed in the field of work, 
in serving the community official have been gracious, and respond to existing complains well. 
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PENDAHULUAN 

 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

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. Membangun kepercayaan 

masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan 

penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan 

yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan 

tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang 

peningkatan pelayanan publik. Membangun 

kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang 

dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan 

kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan 

dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk 
tentang peningkatan pelayanan publik. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan 

menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan 

asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik 

serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga 

negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang 

di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 

diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya, 

antara lain dikeluarkannya Undang-Undang No.25 

tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No.96 tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.25 tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, dan juga Peraturan 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi No.36 tahun 2012 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan 

Penerapan Standar Pelayanan. 

Berbagai peraturan perundang-undangan dalam 
rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik 

tersebut telah memberikan pondasi yang positif bagi 

instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk 

melakukan upaya nyata dalam mereformasi pelayanan. 

Berdasarkan itu berbagai perubahan pendekatan, 

metode dan instrumen (alat bantu) untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik telah dikembangkan dan 

digunakan. Hampir semua instrumen atau metode 

peningkatan kualitas manajemen tersebut diarahkan 

untuk pada akhirnya mewujudkan kualitas pelayanan 

yang semakin baik. Dengan kata lain, hampir 

semuanya digunakan untuk mereorientasi kegiatan 
organisasi ke kepentingan pelanggannya (pengguna 

pelayanannya) masing-masing. 

Sebagai contoh, di banyak kantor pelayanan 

sudah sering terlihat adanya Kotak Saran atau Kotak 

Pengaduan. Sudah banyak kepala unit pelayanan dan 

kepala daerah yang menyediakan nomor telepon 

khusus untuk menerima pengaduan (keluhan). Akan 

tetapi, dalam pelaksanaannya tersebut masih terdapat 

kendala yang dihadapi. Apapun bentuk saluran yang 

digunakan untuk memperoleh saran atau pengaduan 

dari masyarakat pengguna pelayanan, tidak akan 
banyak berarti jika saran atau pengaduan yang masuk 
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tidak pernah diolah, ditindak lanjuti dalam bentuk 

perbaikan nyata dan dikomunikasikan secara efektif 

kepada para pemberi saran atau para pengadu yang 

telah menyampaikan keluhan. Dan hal tersebut terlihat 

dari tingkat kepatuhan pemerintah dalam memenuhi 

standar pelayanan publik yang masih cenderung 

rendah. Ini tak hanya terjadi di level pemerintah pusat, 

juga pemerintah daerah.  
Laporan terbaru Ombudsman RI soal Hasil 

Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Sesuai 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik Tahun 2016 mengungkapkan 

kepatuhan standar pelayanan publik belum maksimal 

(www.ombudsman.go.id). Ini tercermin dari tingkat 

kepatuhan pelayanan publik di kementerian, dari 

standar pelayanan di 25 kementerian menunjukkan 

sebanyak 44 persen atau 11 kementerian masuk dalam 

zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, 48 persen 

atau 12 kementerian masuk dalam zona kuning dengan 
predikat kepatuhan sedang dan 8 persen atau 2 

kementerian masuk dalam zona merah dengan predikat 

kepatuhan rendah. Capaian itu jelas masih jauh dari 

target. 

Pelayanan publik sendiri merupakan salah satu 

urusan penting yang menjadi perhatian seluruh negara 

di dunia. Perhatian tersebut nampak pada adanya 

public service award yang digagas oleh lembaga 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejak tahun 2003 

hingga saat ini untuk memperingati hari pelayanan 

publik internasional. Dalam riset yang dilakukan oleh  
Dwiyanto (2008) mengatakan bahwa kinerja birokrasi 

dapat dilihat melalui berbagai dimensi seperti dimensi 

akuntabilitas, responsivitas, dan orientasi aparat pada 

pelayanan. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa 

secara umum akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan 

publik masih buruk. Aparat birokrasi dalam 

memberikan pelayanan publik sering kali masih 

menerapkan standar nilai pelayanan secara sepihak 

sehingga terjadi lemahnya komitmen aparat untuk 

akuntabel terhadap masyarakat. Responsivitas aparat 

juga dinilai masih kurang karena keluhan yang 

diajukan kepada aparat birokrasi sifatnya hanya 
ditampung, dijanjikan untuk diselesaikan, dan yang 

paling sering adalah petugas melempar tanggung jawab 

kepada petugas lain. Selain itu, aparat birokrasi juga 

sering kali meninggalkan tugas pelayanan dan lebih 

banyak menghabiskan waktu untuk tugas-tugas lain di 

luar tugas pelayanan. 

Fakta yang ada di lapangan menunjukkan 

bahwa Indonesia masih tergolong negara yang 

memiliki kualitas pelayanan publik yang masih rendah. 

Salah satu penyebab buruknya pelayanan publik di 

Indonesia secara umum adalah belum ada campur 
tangan etika dalam penyelenggaraan pelayanan. 

Ketiadaan etika tersebut nampak dalam bentuk 

responsibelnya para birokrat dalam melayani 

masyarakat sehingga memunculkan keluhan-keluhan 

dari masyarakat dan banyaknya penyimpangan yang 

dilakukan oleh birokrat atas diskresi yang mereka 

miliki dalam penyelenggaraan pelayanan. 

 

Tabel I.1 

Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur pada 

tahun 2014 

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya tahun 2014 

Sama halnya dengan Indonesia, regional Jawa 

Timur juga mendapatkan pengaduan atas pelayanan 

yang ada. Pengaduan masyarakat atas bidang layanan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan 
indikasi bahwa masih banyak instansi di Jawa Timur 

yang pelayanan publiknya masih belum memuaskan 

masyarakat. Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur 

menerima sebanyak 2.116 aduan selama 2012-2016 

yang merupakan periodesasi terakhir keberadaan 

lembaga bentukan Pemerintah Provinsi setempat 

tersebut. Provinsi Jawa Timur sendiri hingga saat ini 

masih terus berupaya meningkatkan keterampilan serta 

kompetensi para tenaga kerja dan produktivitas para 

pegawai. Salah satunya adalah dengan berupaya 

mengoptimalkan fungsi para pegawai pelayanan 

publik. 
Disnaker Kota Surabaya menyatakan sejak 

diberlakukannya UMK, yaitu Rp 2,71 juta, pihaknya 

menerima banyak pengaduan dari masyarakat atau para 

buruh di Surabaya. Banyaknya pengaduan itu 

dikarenakan sejumlah perusahaan di Surabaya 

beralasan melakukan rasionalisasi dengan melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. 

Banjirnya pengaduan karyawan dari beberapa 

perusahaan swasta karena di-PHK secara massal oleh 

perusahaannya. PHK massal ini lantaran nilai UMK di 

Surabaya cukup tinggi, bahkan melebihi besaran UMK 
di Jakarta yaitu Rp 2,7 juta. Dengan adanya 

permasalahan seperti itu, peran Dinas Tenaga Kerja 

Kota Surabaya sendiri adalah mengakomodir semua 

permasalahan perburuhan dan mengendalikan mogok 

kerja yang kerap terjadi di Surabaya. Berdasarkan data 

yang dimiliki oleh Disnaker Kota Surabaya, dari awal 

Desember 2014 hingga saat ini sudah ada lebih dari 

950 karyawan yang mengadu ke Disnaker Kota 

Surabaya terkait PHK massal. 

Dengan banyaknya pengaduan yang masuk, 

bukan tidak mungkin bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota 

Surabaya akan mengalami banyaknya hambatan dalam 
menjawab keluhan yang masuk dari para pekerja. Salah 

satu hambatan yang mungkin terjadi adalah masih 

adanya diskriminasi dalam pemberian layanan terkait 

pengaduan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. 

Diskriminasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran 

dari etika birokrasi. 

http://www.ombudsman.go.id/
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Berangkat dari fenomena yang terjadi pada Kota 

Surabaya inilah peneliti ingin memperdalam informasi 

dan meneliti tentang perilaku kerja pegawai pelayanan 

publik berdasarkan perspektif administrative 

responsibility dengan studi kasus Dinas Tenaga Kerja 

Kota Surabaya. Penelitian ini juga didasarkan atas 

beberapa penelitian terdahulu. Antara lain penelitian 

yang dilakukan oleh Falakhul Firda dengan judul 
“Administrative Responsibility (Studi Deskriptif 

tentang Perilaku Kinerja Pegawai pada Pelayanan 

Publik dalam Perspektif Administrative Rersponsibility 

di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surabaya)” pada tahun 2012. Hal yang membedakan 

penelitian tersebut dengan penelitian kali ini adalah 

bahwa penelitian tersebut melakukan analisis perilaku 

kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Surabaya. Sedangkan penelitian ini 

dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. 

Berdasarkan atas permasalah yang sudah 
dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui sebagai berikut : 

 Bagaimanakah bentuk perilaku kerja pegawai 

Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dilihat 

dari perspektif administrative responsibility? 

Dalam penelitian kali ini, peneliti memilih 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik 

secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Akademis 

Dapat memberikan gambaran secara 
komprehensif tentang bentuk perilaku kerja 

pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya 

dilihat dari perspektif administrative 

responsibility dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Sehingga dapat dijadikan 

rujukan bagi upaya pemahaman Ilmu 

Administrasi Publik baik secara teoritis 

maupun praktek, dan juga berguna untuk 

menjadi referensi kajian mengenai perilaku 

kerja pegawai berdasarkan perspektif 

administrative responsibility. 

2. Manfaat Praktis 
Dapat memberikan masukan atau rekomendasi 

yang berguna untuk meningkatkan 

responsibilitas dan responsivitas para pegawai 

di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya 

sehingga kualitas pelayanan publik dapat 

semakin maksimal. Selain itu juga diharapkan 

dapat memberikan sumbangan informasi 

tentang bentuk perilaku kerja pegawai dilihat 

dari perspektif administrative responsibility 

yang ada pada lingkungan Dinas Tenaga Kerja 

Kota Surabaya yang menjadi objek penelitian. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 

digunakan dengan wawancara secara mendalam dan 

dokumentasi, penentuan informan dilakukan dengan 

purposive dan snowball sampling dimana pihak-pihak 

dianggap mengetahui dan berperan dalam pelaksanaan 

layanan kependudukan. Analisis data menggunakan 

analisis kualitatif merujuk pada Miles dan Huberman 

dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan 

menarik kesimpulan. 

 

Pelayanan Publik 

Menurut Undang-Undang No 25 tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan 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. Pelayanan publik 

merupakan isu kebijakan yang hingga saat ini masih 

menjadi sebuah pembahasan yang tak kunjung usai 

karena pelayanan publik yang ada di Indonesisa masih 

jauh dari yang diharapkan. Menurut Kotler dalam 

Sinambella (2011:4) pelayanan publik adalah setiap 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan 

atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun 

hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.  

Rumusan konseptual tentang definisi pelayanan 
publik dapat dilihat pada Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No./KEP/25/ 

M.PAN/2/2004 Pelayanan publik adalah segala 

kegiatan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan pelayanan, maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Beragam definisi dan pemahaman tentang 

pelayanan publik maka dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan publik adalah suatu proses kegiatan yang 

menjadi tugas pokok atau tanggung jawab para 

aparatur pemerintah negara ataupun daerah guna 

memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh 

masyarakat baik berupa pelayanan administratif 

ataupun pelayanan jasa demi tercapainya tujuan negara 

yakni kesejahteraan masyarakatnya. 

 

Pengertian Etika Birokrasi Dalam Pelayanan 

Publik. 

Etika birokrasi merupakan etika profesi yang 

berisi norma-norma yang harus menjadi pegangan bagi 

aparat birokrasi dalam menjalankan tugas dan 

kewajiban sebagai pelayan kepentingan masyarakat. 

Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan 

norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas 

pelayanan kepada masyarakat. Etika birokrasi harus 

menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan 

pribadi, kelompok, dan organisasinya (Dwiyanto, 

2008:192). Etika birokrasi pemerintah juga bisa 

diartikan sebagai sistem yang berisikan prinsip-prinsip 
moral atau aturan-aturan perbuatan yang 

mengendalikan atau mempengaruhi kebiasaan pegawai 

negeri dan swasta dalam menjalankan sistem 

pemerintahan secara hierarki dan jenjang jabatan 
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dengan berpegang pada nilai-nilai seperti: jujur, adil, 

tepat janji, taat aturan, tanggung jawab, responsif, hati-

hati, dan sopan santun. 

Etika (termasuk etika birokrasi) mempunyai dua 

fungsi, yaitu: pertama sebagai pedoman, acuan, 

referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) 

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar 

tindakannya dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji 
dan tidak tercela; kedua, etika birokrasi sebagai standar 

penilaian apakah sifat, perilaku dan tindakan birokrasi 

publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Surjadi bahwa 

etika birokrasi tidak saja merupakan kebalikan dari 

praktik-praktik penyalahgunaan, penyimpangan, 

korupsi, moralitas rendah, dan sebagainya tetapi etika 

birokrasi mencakup kesepakatan-kesepakatan antara 

kepentingan negara, masyarakat dan moral individu 

secara jujur, obyektif, selaras dan terpadu tanpa ada 

pemaksaan atas terwujudnya suatu kesepakatan 
tersebut (Surjadi, 2009:99). 

Dalam etika birokrasi yang mempunyai fungsi 

pelayanan kepada masyarakat, maka dalam etika 

birokrasi juga mencakup etika pelayanan publik. Etika 

pelayanan publik dapat diibaratkan sebagai sensor 

dalam administrasi publik yaitu pada penyelenggaraan 

pelayanan publik. Etika pelayanan publik adalah suatu 

panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para 

pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan 

pelayanan yang baik untuk publik. Etika dapat menjadi 

suatu faktor yang mensukseskan tetapi juga sebaliknya 
menjadi pemicu dalam menggagalkan tujuan 

kebijakan, struktur organisasi, serta manajemen publik 

(Keban, 2008:166). 

Etika pelayanan publik merupakan hal yang 

penting dalam administrasi publik. Hal tersebut karena 

kegiatan-kegiatan administrasi publik berkenaan 

dengan maksud dan tujuan publik tertentu, diarahkan 

untuk memuaskan kepentingan atau kebahagiaan 

publik, dan harus dijalankan dengan kewajiban dan 

motif yang benar. Dengan adanya etika pelayanan 

publik para administrator harus membuat keputusan 

yang tidak saja mempertimbangkan nilai efisiensi, 
ekonomis dan prinsip-prinsip administrasi, tetapi juga 

aspek moralitas (Keban, 2008:169). Etika dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat dari 

sudut apakah seorang aparat birokrasi dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat merasa 

mempunyai komitmen untuk menghargai hak-hak dari 

konsumen untuk mendapatkan pelayanan secara 

transparan, efisien, dan adanya jaminan kepastian 

pelayanan. 

 

Definisi Administrative Responsibility dan 

Pendekatannya 
Administrative responsibility telah dipelajari 

sejak studi administrasi publik dimulai. Gibson Winter 

(1966 dalam Cooper 2006) menyatakan bahwa 

responsibility merupakan istilah yang relatif baru 

dalam etika. Responsibility muncul pada abad ke-19 

dengan makna yang ambigu. Istilah responsibility 

merupakan cara untuk memenuhi kesenjangan dengan 

mendefinisikan lingkup akuntabilitas dan 

tanggungjawab dalam konteks hukum dan kebudayaan 

saat ini. 

Administrative responsibility disebut juga 

subjective responsibility. Berbeda dengan objective 

responsibility, akuntabilitas yang tanggung jawabnya 
dimulai oleh orang atau institusi yang berada diluar 

dirinya atau dikatakan akuntabel jika dinilai secara 

objektif oleh orang dapat dipertanggung jawabkan 

perbuatannya. Subjective responsibility sebagaimana 

dinyatakan oleh Widodo (2011), berarti mempunyai 

rasa tanggung jawab (sense of responsibility) dan dapat 

pula berarti memiliki kemampuan dan kecakapan 

(capable to do or profesinality) yang memadai dalam 

menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

Administrative responsibility menuntut lebih 
dari sekedar kepatuhan terhadap peraturan dan 

wewenang atau kekuasaan. Administrative 

responsibility mewajibkan seseorang untuk 

merefleksikan kewenangan yang mereka miliki untuk 

menghasilkan tindakan yang bertanggung jawab. 

Responsibilitas menjadi aktif dimana seseorang 

menyatukan dua hal yakni peraturan, kekuasaan atau 

kewenangan dan pengalaman untuk memnentukan 

tindakan yang tepat (Alexander, 1997:354). 

Menurut Dotson (1957) terdapat beberapa 

pendekatan dasar administrative responsibility. 
Pendekatan tersebut merupakan penjelasan bagaimana 

administrative responsibiliy muncul. 

a. The conservative reaction (reaksi tradisional) 

Pendekatan ini menyatakan bahwa 

administrative responsibility muncul karena konspirasi 

pegawai administratif untuk mengambil kekuasaan 

legislatif dan degenarasi semangat kebebasan untuk 

merdeka. Untuk mencapai administrative responsibility 

dibutuhkan pengembalian sistem politik pada 

keteratutan tradisional. Misalnya, legislatif sebagai 

badan pembuat undang-undang harus kembali 

memiliki fungsinya itu, anggaran untuk belanja publik 
harus dikurangi, pegawai administratif harus dilarang 

menggunakan dana mereka untuk tujuan propaganda 

dan masyarakat harus dibuat lebih sadar akan pajak. 

Masalah adminisrative responsibility merupakan 

masalah birokrasi. Untuk mencapai administrative 

responsibility, birokrasi dan kebijakan publik yang ada 

harus diubah dengan pengembalian pada keteraturan 

tradisional. 

b. Rule of law (penegakan hukum) 

Pandangan ini mempunyai persamaan dengan 

tradisional reaction. Pandangan ini dengan beberapa 
penyesuaian sepaham mengenai teori konspirasi 

birokrasi dan tanda bahaya akan buruknya norma 

tradisional pada pemerintah. Rule of law berhubungan 

dengan administrative responsibility. Hubungan 

tersebut pada dasarnya menyatakan keseimbangan 

sistem sosial dan sistem politik, dimana dalam 

pemerintahan harus dilakukan pembagian kekuasaan. 
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Sebagaimana dinyatakan oleh Lord Acton bahwa 

kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang 

mutlak berarti korupsi yang mutlak juga. Oleh karena 

itu, dibutuhkan pembagian kekuasaan agar tercipta 

sistem “check and balance” dan kemampuan untuk 

menciptakan hukum harus diikuti dengan kemampuan 

untuk melaksanakan hukum tersebut. 

Rule of law berarti proses hukum. Pada 
prinsipnya yaitu proses hak untuk semua aktivitas 

pemerintah(legislatif, eksekutif, yudikatif).  Bahwa 

segala kegiatan pemerintah harus memperhatikan hak, 

dan tindakan pemerintah harus berdasarkan rasionalitas 

dan keteraturan. Ketika hak pribadi dipengaruhi oleh 

negara maka pengaruh tersebut tidak boleh sewenang-

wenang dan diskriminan. Rule of law berarti tinjauan 

atau pemeriksaan pengadilan. Definisi dari 

administrative responsibility adalah sebagai fungsi dari 

rule of law. Administrative responsibility dinyatakan 

ada disaat rule of law juga ada. Ketika kekuasaan 
dipisahkan atau dibagi, proses hukum diakui, 

pemeriksaan pengadilan dan aturan-aturan memiliki 

pengaruh maka administrative responsibility telah 

hadir. 

c. Executive supremacy (supremasi eksekutif) 

Pandangan ini menyatakan bahwa kekuasaan 

tertinggi ada pada eksekutif. Administrative 

responsibility pada dasarnya tidak hanya ada pada 

sektor publik, sektor privat pun memiliki 

administrative responsibility. Pada pandangan ini 

eksekutif bertindak sebagai general manager yang 
mengkomando diwujudkannya kondisi administrative 

responsibility. Kondisi administratif merupakan fungsi 

dari organisasi dan manajemen. Administrative 

responsibility belum ada pada saat awal pertama 

pegawai masuk dan dibentuk oleh organisasi. 

Administrasi yang bertanggung jawab tidak 

hanya meliputi tanggung jawab bawahan kepada atasan 

melalui laporan (akuntabel) tetapi juga meliputi 

tanggung jawab atasan kepada bawahan (responsibel). 

Tanggung jawab atasan terhadap bawahan diperlukan 

agar pegawai mempunyai status sosial yang lebih, yang 

tidak hanya dianggap sebagai pegawai. 
b. Corporate objectivity 

Pandangan ini menentang paham traditional 

reaction dan the rule of law. Hal ini dikarenakan 

paham sebelumnya dianggap tidak bisa lagi 

menjelaskan masalah-masalah administratif terkini. 

Berkebalikan dengan paham traditional reaction 

bahwa yang membuat hukum adalah legislatif, paham 

ini berasumsi bahwa sebuah peraturan tidak harus 

dibuat oleh lembaga tertentu karena masyarakat umum 

yang capable pun sebenarnya bisa membuat peraturan 

tanpa masuk dalam sebuah lembaga. Bahwa kebijakan 
tidak harus secara pasti dibuat oleh lembaga tertentu 

dan kebijakan tersebut bisa diciptakan oleh siapa saja 

yang mampu. 

b. Legislative supremacy (supremasi legislatif) 

Paham ini menyatakan bahwa legislatif 

mempunyai kewenangan yang lebih dalam 

pemerintahan. Masalah administative responsibility 

dipahami dalam hubungan karakteristik tertentu dari 

pemerintahan demokrasi. Pada sistem demokrasi 

keberadaan pemerintah adalah untuk kebahagiaan 

rakyat dan tujuan utamanya adalah penyediaan 

pelayanan untuk kebutuhan rakyat. Legislatif 

mempunyai posisi yang spesial karena legislatif 

mempunyai tugas untuk memenuhi kepentingan 

masyarakat dan mempunyai kewenangan untuk 
membuat hukum atau peraturan. Legislatif dipilih oleh 

rakyat dan merupakan perwakilan untuk rakyat. Pada 

sistem demokrasi, birokrasi tidak merumuskan 

kebijakan dan birokrasi merupakan suatu keahlian, 

hirarki, dan otonomi. 

Karakteristik demokrasi, legislatif dan birokrasi 

berimplikasi pada definisi administrative 

responsibility. Terdapat dua definisi, yaitu: pertama, x 

bertanggung jawab kepada y untuk z. Kedua, 

responsibility berarti pandangan atau persepsi pribadi 

atas kewajiban moral atau kesadaran pribadi. 
 

Administrative Responsibility dalam Pelayanan 

Publik 

Administrative responsibility yang berfungsi 

sebagai penegakan etika digunakan sebagai rujukan 

bagi birokrat khususnya para pemimpin dalam 

bersikap, bertindak, berperilaku, dalam merumuskan 

kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas pokok, 

fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya, sekaligus 

dapat digunakan sebagai standar untuk menilai apakah 

sikap, tindakan, perilaku dan kebijakannya itu dinilai 
baik atau buruk oleh publik (Pasolong, 2010:202). 

Dalam pelayanan publik, administrative responsibility 

diwujudkan dalam bentuk perilaku kerja pegawai. 
Sebagaimana uraian yang telah dijelaskan 

sebelumnya, perilaku berdasarkan administrative 

responsibility dalam pelayanan publik terwujud dalam 

rasa tanggung jawab, kompetensi, responsivitas, dan 

kejujuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi yang telah dibebankan kepadanya. 

Petama, perilaku berdasarkan tanggung jawab. 

Tanggung jawab yang dimaksud disini yaitu tanggung 

jawab petugas pelayanan. Tanggung jawab berarti 
kesanggupan seorang pegawai untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-

baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul 

resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan 

yang dilakukannya. Menurut Surjadi (2009), tanggung 

jawab merupakan kejelasan wewenang dan tanggung 

jawab petugas dalam penyelenggaraan dan 

penyelesaian pelayanan kepada masyarakat. Tanggung 

jawab sepenuhnya dari petugas pelayanan yang sesuai 

urutan waktunya, menghubungi pelanggan atau 

masyarakat secepatnya, bila terjadi sesuatu yang perlu 
segera diberitahukan kepada pelanggan atau 

masyarakat (Ibrahim, 2008:28). 

Kedua yaitu perilaku yang berdasarkan atas 

kemampuan dan kecakapan teknis atau kompetensi 

teknis pegawai dalam melaksanakan tugasnya (capable 

to do or profesionality). Kemampuan tersebut 

merupakan kemampuan dan kecakapan teknis yang 
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memadai dalam menjalankan tugas, baik yang bersifat 

administratif maupun fungsional yang diberikan 

kepadanya. Kemampuan petugas pelayanan yaitu 

tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki 

petugas dalam memberikan atau menyelesaikan 

pelayanan kepada masyarakat. Dengan memiliki 

kemampuan dan kecakapan teknis (kompetensi), maka 

pegawai dapat menjalankan tugas secara efektif, 
efisien, dan produktif. 

Ketiga, responsivitas pegawai. Menurut 

Dwiyanto (2008:62) responsivitas adalah kemampuan 

untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun 

agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan 

program-program pelayanan sesuati dengan kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat. Responsivitas yang dimaksud 

di sini adalah perilaku atau tindakan pegawai untuk 

merespon harapan, keinginan dan aspirasi serta 

tuntutan masyarakat. Sementara itu, Zeithmal, 

Parasuraman, dan Berry (dalam Pasalong 2010) 
menyatakan bahwa responsivitas adalah kerelaan untuk 

menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan 

pelayanan secara ikhlas atau bisa juga dikatakan 

sebagai keinginan staff untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

 
 

KESIMPULAN 

Perilaku kerja pegawai dalam perspektif 

administrative responsibility maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa perilaku kerja pegawai pelayanan 

publik di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya secara 

keseluruhan belum sepenuhnya maksimal. Salah 

satunya dalam target pencapaian hasil kerja masih 

ditemukan adanya beberapa bidang bagian yang hasil 

kerjanya belum memenuhi target pencapaian. Hal ini 

dikarenakan oleh adanya beberapa faktor diluar 

kapasitas bidang bagian yang ada Dinas Tenaga Kerja 
Kota Surabaya tersebut. Keseluruhan kesimpulan 

bentuk perilaku kerja pegawai Dinas Tenaga Kerja 

Kota Surabaya dapat diuraikan berdasarkan pada 

masing-masing komponen berikut ini: 

1. Tanggung Jawab Pegawai 

Bentuk perilaku kinerja pegawai 

berdasarkan administrative responsibility 

salah satunya terlihat dari rasa tanggung 

jawab pegawai. Rasa tanggung jawab 

pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-

hari terlihat pada sikap pegawai untuk 

menyelesaikan tugas, usaha untuk selalu 
berada di tempat kerja, sikap dalam 

menghadapi kesalahan yang dilakukan, serta 

koordinasi antar staf dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari. Usaha pegawai Disnaker 

Kota Surabaya dalam menyelesaikan tugas 

dilakukan dengan cukup baik. Akan tetapi, 

masih ditemukan adanya pegawai yang tidak 

sepenuhnya bertanggung jawab dengan 

pekerjaannya. Waktu pengerjaan yang cukup 

lama membuat masyarakat merasa kurang 

puas dengan pelayanan yang diberikan. 

Masyarakat meminta pegawai untuk tidak 

menunda pekerjaan yang ada agar tidak 

terjadi keterlambatan dalam pelayanan. 

Untuk dapat melaksanakan tugas dengan 

baik setiap harinya, pegawai selalu berada di 

tempat kerja dalam keadaan apapun atau 

dalam waktu luang. Para pegawai tidak 

pernah keluar kantor kecuali untuk 
keperluan dinas dengan seizin atasan. 

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas 

sesekali pegawai melakukan kesalahan. 

Sikap pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota 

Surabaya dalam menyikapi kesalahan yaitu 

bersedia mengakui, memperbaiki, dan siap 

menerima sanksi yang ada. Sanksi yang ada 

tidak diberikan secara sembarangan 

melainkan disesuaikan dengan prosedur 

yang ada sesuai dengan kesalahan yang 

dilakukan oleh pegawai. Dalam 
melaksanakan pekerjaan tentunya 

dibutuhkan kerjasama dengan pegawai lain. 

Kemampuan pegawai Disnaker Kota 

Surabaya untuk bekerja sama dalam 

melaksanakan tugas telah dilakukan dengan 

cukup baik. Kerjasama antar pegawai secara 

sederhana terlihat dari koordinasi mereka 

dalam mengangani suatu permasalahan 

menyangkut lapangan pekerjaan. Tidak 

hanya terwujud dalam kemampuan untuk 

bekerja sama, tetapi juga kemampuan dalam 
melayani masyarakat dan menangani 

keluhan yang ada. 

2. Kompetensi Pegawai 

Kompetensi ini meliputi kemampuan 

teknis pegawai, kemampuan pegawai dalam 

pencapaian hasil tugas yang diberikan, serta 

kemampuan pegawai untuk mengatasi 

masalah yang muncul. Pegawai Dinas 

Tenaga Kerja Kota Surabaya telah 

mempunyai kompetensi teknis untuk dapat 

melaksanakan tugas dan fungsi yang telah 

diberikan kepadanya dan kemampuan 
teknis tersebut telah sesuai dengan 

tupoksinya. Kompetensi seorang pegawai 

juga diukur dari percepatan mereka dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

pimpinan agar dapat mencapai target 

penyelesaian sesuai dengan yang 

diharapkan. Dari keempat bidang seksi 

yang diteliti, yaitu Seksi Penempatan 

Tenaga Kerja, Seksi Hubungan Industrial, 

Seksi Pelatihan Kerja dan Pemagangan, 

serta Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan 
Produktivitas, hanya Seksi Hubungan 

Industrial yang masih mengalami kendala 

dalam pencapaian target hasil kerja. 

Kendala tersebut diakibatkan oleh 

seringnya pihak perusahaan yang sulit 

diajak berkoordinasi dalam menyelesaikan 

sengketa dengan pegawai. Sulitnya 
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menemukan kata mufakat dalam hasil akhir 

merupakan hal yang paling sering terjadi. 

Dalam melaksanakan tugas yang ada 

terkadang terdapat masalah yang muncul. 

Untuk menyelesaikan masalah yang ada 

pegawai Disnaker Kota Surabaya selalu 

berkoordinasi dengan atasan untuk 

mendapatkan solusi. Apabila pegawai tidak 
mampu menyelesaikan maka atasan lah 

yang akan langsung turun menangani 

masalah yang ada. 

3. Responsivitas Pegawai 

Responsivitas pegawai terlihat dari sikap 

pegawai Disnaker terhadap masyarakat yang 

dilayani dan sikap pegawai terhadap keluhan 

yang datang dari masyarakat. Ketika 

melayani masyarakat, masih ada pegawai 

yang menunjukkan sikap yang kurang 

ramah. Walaupun demikian, para pegawai 
sudah berusaha melayani masyarakat dengan 

bertutur kata yang baik, menunjukkan rasa 

empati dengan memberikan penjelasan yang 

benar, dan mudah dipahami oleh 

masyarakat. Dan apabila terdapat keluhan 

yang masuk dari masyarakat, pegawai 

Disnaker berusaha untuk meresponnya 

dengan segera. Keluhan tersebut nantinya 

akan dijadikan referensi perbaikan oleh 

pegawai Disnaker Kota Surabaya. 

 
 Berdasarkan kesimpulan komponen-

komponen perilaku kerja pegawai Dinas Tenaga Kerja 

Kota Surabaya di atas, dapat diketahui bahwa 

komponen tanggung jawab dan komponen 

responsivitas merupakan komponen yang belum 

maksimal dalam pelaksanaannya. Masyarakat masih 

merasakan tidak semua pegawai di Disnaker Kota 

Surabaya yang sudah bersikap bertanggungjawab 

penuh dengan pekerjaannya dan memiliki respon yang 

baik yang melayani masyarakat. Untuk menciptakan 

perilaku kinerja pegawai yang baik berdasarkan 

administrative responsibility tentu membutuhkan 
keselarasan dari ketiga komponen utama tersebut. 

 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan 
yang ada, peneliti dapat memberikan beberapa saran 

kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya 

sebagai berikut: 

1. Pihak Dinas Tenaga Kerja Kota 

Surabaya melakukan evaluasi secara 

mendalam mengenai sikap kerja para 

pegawai pelayanan. Evaluasi dilakukan 

langsung kepada masing-masing 

pegawai agar sikap kerja pegawai yang 

kurang baik dapat segera diperbaiki 

dan peran sebagai petugas pelayanan 
kepada masyarakat bisa semakin 

maksimal. 

2. Pihak Dinas Tenaga Kerja Kota 

Surabaya khususnya pada bagian Seksi 

Hubungan Industrial memberikan 

perhatian khusus terhadap perusahaan-

perusahaan yang sulit untuk diajak 

berkoordinasi dalam kasus sengketa 

dengan pegawai perusahaannya. 

Perhatian khusus tersebut dapat 
dilakukan dengan cara berikut: 

a. Memberikan sanksi terhadap 

perusahaan yang dianggap 

menghambat waktu penyelesaian 

kasus sengketa agar kasus tersebut 

tidak semakin berbelit-belit. 

b. Memaksimalkan peran fasilitator 

untuk memberikan pelayanan 

tambahan kepada masyarakat yang 

sedang bersengketa dengan 

perusahaannya dalam jangka 

waktu tertentu. 
 

 

IMPLIKASI 

Implikasi penelitian merupakan dampak yang 

disumbangkan oleh hasil penelitian ini terhadapt 

penerapan Ilmu Administrasi Negara khusunya 
berkaitan dengan perilaku kinerja pegawai serta dapat 

menunjukkan adanya informasi yang diperoleh dalam 

penelitian ini untuk dapat dilakukan para praktisi. 

1. Implikasi Akademis 

Penelitian mengenai perilaku kinerja pegawai 

sebelumnya penah dilakukan oleh Falakhul Firda 

pada tahun 2012. Adanya penelitian terdahulu 

yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

telah menjadi pandangan awal peneliti antara state 

of the art yang ada dari hasil penelitian 

sebelumnya dengan penelitian ini. Pada penelitian 
ini berfokus pada perilaku kerja pegawai 

berdasarkan administrative responsibility. Selain 

itu, lokus penelitian pada penelitian ini mengambil 

tempat di lokasi yang berbeda yaitu pada Dinas 

Tenaga Kerja Kota Surabaya. 

2. Implikasi Praktis 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat 

memberikan deskripsi mendalam mengenai 
perilaku kerja pegawai berdasarkan administrative 

responsibility pada Dinas Tenaga Kerja Kota 

Surabaya. Hal ini agar dapat dijadikan penilaian 

dari masyarakat terkait bentuk pelayanan publik 

terhadap dinas tersebut. Selain itu, hasil penelitian 

ini juga diharapkan dapat dijadikan evaluasi 

tambahan bagi Disnaker untuk bisa dapat 

memaksimalkan pelayanan yang diberikan bagi 

masyarakat Kota Surabaya. 
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