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Bab II  

Landasan Teori, Hasil Penelitian, dan Analisis 

2.1. Hak Asasi Manusia 

2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia 

1.  Undang-Undang Dasar 1945 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999  tentang Hak Asasi 

Manusia maka pengertian “Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak 

yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati 

dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan 

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia.” Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999  tentang 

Hak Asasi Manusia maka ruang lingkup Hak Asasi Manusia: 

1. Seperangkat Hak; 

2. Melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia/martabat manusia 

(human dignity); 

3. Anugerah Tuhan Yang Maha Esa; dan 

4. Wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 

hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manausia. Jadi Hak Asasi Manusia 

adalah nilai yang bersifat universal yang mengakui bahwa manusia 
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memiliki hak sejak manusia itu ada, sejak manusia itu diberikan 

kehidupan oleh Tuhan; 

 

2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (Universal Declaration of 

Human Right) 

Dalam Universal Declaration of Human rights 10 Desember 1948 

disebutkan pada bagian pertimbangan bahwa: 

 “Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak 

dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan 

yang sungguh-sungguh dari janji tersebut, maka dengan ini, Majelis 

Umum, 1 Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua 

bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan 

setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat 

Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan 

memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap 

hakhak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan 

tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun 

internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannnya yang 

universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara 

Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah 

yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.”1 

                                                           
1 Pernyataan Majelis Umum PBB, Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948 
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3. Hak Asasi Manusia Menurut Pendapat Para Ahli 

1) Menurut John Locke 

Hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang 

bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat 

dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.2 

2) Menurut Austin-Ranney 

HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam 

konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.3 

3) Menurut A.J.M. Milne 

HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di 

segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.4 

 

 

4) Menurut Jan Materson 

                                                           
2  H.A. Mansyur Effendi, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan 

Internasional, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1994, h,3. 

3 Ibid., h. 113-114 

4 Ibid., h. 121-122 
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Jan Materson dari Komisi HAM PBB dalam Teaching Human Right United 

Nations, menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada pada 

setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.5 

5) Menurut David Beetham dan Kevin Boyle 

HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang 

berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia.6 

6) Menurut C. de Rover 

HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hakhak 

tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki 

ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah 

dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak 

tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan 

hukum nasional di banyak negara di dunia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau 

hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 

Esa. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, 

hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia bersifat universal dan 

abadi.7 

                                                           
5 Komisi HAM PBB dalam Teaching Human Right United Nations 

6 David Beetham dan Kevin Boyle, Demokrasi 80 Tanya-Jawab, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 

2000 h. 20-21 
7. C. De Rover, To serve and To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM, Penerbit Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2000 h. 35 
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7) Menurut H.A.R Tilaar 

HAM adalah hak yang melekat pada diri tiap insan, apabila tiap insan tidak 

memiliki hak-hak itu maka setiap insan tersebut tidak bisa hidup seperti manusia. 

Hak tersebut didapatkan pada saat sejak lahir ke dunia.8 

8) Menurut Peter R. Baehr 

Definisi hak asasi manusia adalah hak dasar yang bersifat mutlak dan harus dimiliki 

oleh setiap insan di dunia guna perkembangan dirinya.9 

9) Menurut Karel Vasak 

Hak asasi manusia merupakan 3 generasi yang didapat dari revolusi Prancis. Karel 

Vasak mengistilahkan generasi hal ini karena yang dimaksud untuk merujuk pada 

inti serta ruang lingkup dari hak yang menjadi suatu prioritas utama dalam beberapa 

kurun waktu tertentu.10 

 

10) Menurut Shaw 

                                                           
8 H. A. R. Tilaar, Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan 

Indonesia, Penerbit Alumni, Yogyakarta, 2001 h. 27 

9 R Peter Baehr, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri, Penerbit Yayasan Obor 

Indonesia, Jakarta, 1998 h. 45-46 

10 Prof. Dr. Rahayu, SH, M.Hum., Hukum Hak Asasi Manusia, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2015  



13 
 

 

HAM adalah jika wacana publik masyarakat global dimasa damai itu dapat 

dikatakan memiliki bahasa moral yang umum, itu merupakan hak asasi manusia. 

Walaupun demikian, klaim yang kuat itu dibuat oleh adanya doktrin hak asasi 

manusia agar dapat terus memunculkan sikap perdebatan dan skeptis tentang sifat, 

isi dan pembenaran hak asasi manusia sampai berada dijaman sekarang ini. 

Memang, pertanyaan mengenai apa yang diartikan dengan “hak” itu memiliki 

kontroversi dan masih menjadi perdebatan yang terus-menerus secara filosofis.11 

11) Menurut G.J Wolhoff 

Hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang sudah mengakar serta melekat dalam 

diri setiap manusia dunia dan hak-hak tersebut tidak boleh dihilangkan, karena 

menghilangkan hak asasi manusia orang lain sama saja sudah menghilangkan 

derajat kemanusiaan.12 

12) Menurut Leah Kevin 

Konsepsi mengenai HAM mempunyai 2 makna dasar. Yang pertama adalah bahwa 

hak-hak hakiki serta tidak dapat dipisahkan menjadi hak seseorang hanya karena ia 

adalah manusia. Hak tersebut merupakan hak moral yang berasal dari 

                                                           
11 Malcolm N Shaw, International Law, 6th ed. Cambridge University Press, New York, 2008 h. 

56 

12 G.J Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Penerbit Timun Mas, 

Jakarta, 1955 h. 32-34 
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keberadaannya sebagai seorang manusia. Makna yang kedua dari HAM adalah hak-

hak hukum, baik itu secara nasional ataupun internasional.13 

13) Menurut Jack Donnely 

Hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. 

Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat 

atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya 

sebagai manusia dan hak itu merupakan pemberian dari tuhan yang maha esa.14 

14) Menurut Thomas Hobbes 

Ia berpendapat bahwa satu-satunya hak asasi manusia adalah hak hidup.15 

15) Menurut Franz Magnis - Suseno 

Definisi HAM menurutnya adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena 

diberikan kepadanya oleh masyarakat. Jadi bukan karena hukum positif yang 

berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia 

memilikinya karena ia manusia.16 

                                                           
13 Leah Kevin, Hak Asasi Manusia – Pertanyaan dan Jawaban (terjemahan), JK – LPK dll, 

Jakarta, 1994 h. 55 

14 Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, 

Ithaca and London, 2003 h.3 
15 Thomas Hobbes, Leviathan, 1660, diunduh dari lib.ui.ac.id/file?file=digital/127420-

RB16K40e-Eksistensi%20hak-Analisis.pdf, 26 Januari 2020 

16 Alsaton, Philip dan Franz Magnis-Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, 

Yogyakarta, 2008 h.29 
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16) Menurut Miriam Budiardjo 

Miriam Budiardjo membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak yang 

dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran 

atau kehadirannya di dalam masyarakat.17 

17) Menurut Oemar Seno Adji 

Menurut Oemar Seno Adji yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia ialah hak 

yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan 

suatu holy area.18 

18) Menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto 

Menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto, hak asasi manusia adalah suatu hak yang 

bersifat mendasar. Hak yang telah dimiliki setiap manusia dengan berdasarkan 

kodratnya yang tidak dapat bisa dipisahkan sehingga HAM bersifat suci.19 

19) Menurut Mahfudz M.D. 

                                                           
17 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1977 h. 10 

18 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Penerbit Erlangga, Jakarta 1985 h.120 
19 Prof. Koentjoro Poerbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi, Penerbit Eresco, Bandung, 

1987 h.89 
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HAM merupakan hak yang sudah melekat pada martabat setiap manusia dan hak 

tersebut sudah dibawa pada saat sejak lahir ke dunia dan pada hakikatnya hak 

tersebut memiliki sifat kodrati.20 

20) Menurut Muladi 

Hak asasi manusia adalah segala hak pokok atau mendasar yang melekat pada diri 

setiap manusia dalam kehidupannya.21 

21) Menurut Prof. Padmo wahyono 

Pengertian HAM (Hak Asasi manusia) adalah hak yang memungkinkan orang 

hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu.22 

22) Menurut Prof Darji Darmodihardjo 

Pengertian HAM (hak asasi manusia) adalah hak hak dasar atau hak hak pokok 

yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan 

menjadi dasar dari hak hak dan kewajiban kewajiban yang lain.23 

4. Menurut Piagam Hak Asasi Internasional 

                                                           
20 Moh, Mahmud MD, Tinjauan Substansi Reformasi Hukum, Makalah Pada Semiloka Refleksi 

Kritis Terhadap Proses Reformasi, UGM, Yogyakarta, 27-28 Januari 2020 

21 Prof. Dr. H. Muladi, SH, Hak Asasi Manusia, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2009 

h.42 

22 Prof. Padmo Wahyono diunduh dari 

https://www.kompasiana.com/reginaajeng19/5a620449cf01b46c02538d12/hak-asasi-manusia 

26 Januari 2020 

23 Darji Darmodiharjo dkk, 1992, Santiaji Pancasila h.1-2 

https://www.kompasiana.com/reginaajeng19/5a620449cf01b46c02538d12/hak-asasi-manusia
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Konsepsi HAM yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights 

(UDHR) sebenarnya merupakan perkembangan dari ajaran F.D. Roosevelt, yaitu 

The four Freedom yang terdiri atas: 

1. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya; 

2. Kebebasan beragama; 

3. Kebebasan dari rasa takut; dan 

4. Kebebasan dari kemiskinan;24 

 

2.1.2 Macam-macam Hak Asasi Manusia 

1. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights) 

Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh 

hak-hak asasi pribadi adalah sebagai berikut: 

1) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah 

tempat; 

2) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat; 

3) Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan; 

4) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan 

kepercayaan yang diyakini masing-masing; 

5) Hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang; dan 

6) Hak untuk tidak dipaksa dan disiksa; 

                                                           
24 Universal Declaration of Human Rights perkembangan dari ajaran F.D. Roosevelt 
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2. Hak Asasi Politik (Political Rights) 

Yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak ikut 

dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih. Contoh hak-hak 

asasi politik adalah sebagai berikut: 

1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan; 

2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan; 

3) Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik 

lainnya; 

4) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi; dan 

5) Hak diangkat dalam jabatan pemerintah; 

 

3. Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights) 

Hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, 

yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. 

Contoh hak-hak asasi hukum adalah sebagai berikut: 

1) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan 

pemerintahan; 
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2) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS); 

3) Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada 

peradilan; dan 

4) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum; 

 

1. Hak Asasi Ekonomi (Property Rigths) 

Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak-hak 

asasi ekonomi ini adalah sebagai berikut: 

1) Hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli; 

2) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak; 

3) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang; 

4) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu; 

5) Hak untuk menikmati SDA; 

6) Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak; 

7) Hak untuk meningkatkan kualitas hidup; dan 

8) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak; 

 

2.  Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights) 

Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-

hak asasi peradilan adalah sebagai berikut: 

1) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan; 

2) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan 

penahanan, dan penyelidikan di muka hukum; 



20 
 

 

3) Hak memperoleh kepastian hukum; 

4) Hak menolak digeledah tanpa surat adanya surat penggeledahan; dan 

5) Hak mendapatkan perlakukan adil dalam hukum; 

 

3. Hak Asasi Sosial Budaya (Social Culture Rights) 

Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak 

asasi sosial budaya adalah sebagai berikut: 

1) Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan; 

2) Hak mendapatkan pengajaran; 

3) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan 

minat; 

4) Hak untuk mengembangkan Hobi; 

5) Hak untuk berkreasi; 

6) Hak untuk memperoleh jaminan sosial; dan 

7) Hak untuk berkomunikasi; 

 

2.2  Pelayanan Publik 

2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang 

publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan 

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Instansi_Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Daerah
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peraturan perundang-undangan.  Berdasarkan organisasi yang 

menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh 

organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang 

diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, 

perguruan tinggi swasta, dan perusahaan pengangkutan milik swasta.; 

2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh 

organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

1) primer; adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah 

merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau 

tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di 

kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan; dan 

2) sekunder; adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya 

pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya 

beberapa penyelenggara pelayanan.; 

Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis 

penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu: 

1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan 

tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna; 

https://id.wikipedia.org/wiki/Swasta
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_sakit
https://id.wikipedia.org/wiki/Imigrasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Penjara
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karakteristik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Adaptabilitas&action=edit&redlink=1
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2. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, 

maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta 

pelayanan yang lebih baik;  

3. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara 

pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien; 

4. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol 

atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan; dan 

5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau 

penyelenggara pelayanan yang lebih dominan; 

 

2.2.2 Pengertian Pelayanan Publik  Menurut Para Ahli 

Pelayanan publik menurut Roth adalah sebagai berikut : Pelayanan publik 

didefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum 

(seperti di museum) atau secara khusus (seperti di restoran makanan).25 

Sedangkan Lewis dan Gilman mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: 

Pelayanan publik adalah kepercayaan publik.26 

 Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan 

pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan 

                                                           
25 Gabriel Joseph Roth. The Privat Provision of Public Service in Developing Country, Oxford 

University Press, Washington DC. 1926 h. 72 

26 Carol W Lewis., and Stuart C. Gilman. The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-

Solving Guide. Market Street, Jossey-Bass, San Fransisco. 2005 h.65 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Locus&action=edit&redlink=1
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menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar 

dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik. 

Menurut Pasolong, pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktifitas 

seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pelayanan 

terdapat dua aspek yaitu seseorang/organisasi dan pemenuhan kebutuhan.27 

 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik.28 

 

Pelayanan publik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara No: 63/KEP/M.PAN/7/2003 sebagai berikut: 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dalam keputusan No.63 tahun 2003 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan bahwa “hakikat 

layanan publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang 

                                                           
27 Harbani Pasolong.  Teori Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung, 2014 h.122 

28 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 



24 
 

 

merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi 

masyarakat”. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah melalui instansi-

instansi penyedia layanan publik, mereka bertanggung jawab memberikan layanan 

prima kepada masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.29 

 

Sedangkan menurut Mahmudi pelayanan publik adalah: 

Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur 

pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat 

berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena 

masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, 

dan berbagai pungutan lainnya. Dengan demikian pelayanan publik menurut 

Mahmudi adalah kegiatan pelayanan oleh penyelenggaraan layanan publik untuk 

pemenuhan kebutuhan publik. 

Menurut Moenir, dalam pelaksanaan suatu pelayanan publik, terdapat 

beberapa faktor yang mendukung yaitu: 

1. Kesadaran pegawai 

                                                           
29 Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 63/KEP/M.PAN/7/2003 
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Adanya kesadaran dari pegawai mengenai tindakan terhadap tugas/pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya, sehingga membawa pengaruh yang positif dan 

menimbulkan pelayanan yang baik; 

2. Adanya aturan 

Adanya aturan dalam organisasi mutlak diperlukan agar organisasi dan pekerjaan 

dapat berjalan teratur dsan terarah; 

3. Faktor organisasi 

Yaitu merupakan pengaturan dan mekanismekerjaan (sistem, prosedur, dan 

metode) yang harus mampu mengasilkan pelayanan yang memadai. 

4. Faktor kemampuan dan keterampilan; 

Dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai maka pelaksanaan 

tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan 

semua pihak sehingga menimbulkan pelayanan yang memuaskan; dan 

5. Faktor sarana pelayanan 

Adanya sarana pelayanan yang memadai dan mencukupi sehingga tercipta 

efektifitas dan efesiensi suatu pelayanan; 30 

 

Berdasarkan beberapa pengertian pelayanan publik di atas dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan publik adalah proses aktifitas/kegiatan pemberian layanan yang 

dilakukan oleh suatu organisasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

 

                                                           
30 H.A.S. Moenir. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara, Jakarta, 2002 h.21 
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2.2.3 Tujuan Pelayanan Publik 

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuaskan dan memenuhi 

kebutuhan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya untuk mencapai hal 

ini, diperlukan kualitas pelayanan sesuai harapan dari masyarakat. 

2.2.4 Unsur-unsur Pelayanan Publik 

Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu: 

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan 

tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan 

dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).; 

2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (costomer) 

atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan; 

3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan 

kepada pihak yang membutuhkan layanan;dan  

4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus 

mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini 

sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para 

pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang 

dan atau jasa yang mereka nikmati;31 

 

                                                           
31 Atep Adya Bharata,  Dasar-dasar Pelayanan Prima.  PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 

2003 h.16 
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Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Tersedianya karyawan yang baik; 

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik; 

3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga 

akhir; 

4. Mampu melayani secara cepat dan tepat; 

5. Mampu berkomunikasi; 

6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi; 

7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik; 

8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan);dan 

9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan);32 

2.2.5 Asas-Asas Pelayanan Publik 

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan 

perizinan yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari 

instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan 

masyarakat pengguna jasa pelayanan; 

2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan 

demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan; 

                                                           
32 Kasmir.  Etika Customer Service.  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 h.87-88 



28 
 

 

3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tatacara pelayanan harus didesain 

sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna 

jasa pelayanan; 

4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus 

pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar 

diperlukan; 

5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat 

pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan 

membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan; 

6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin 

dan setransparan mungkin; 

7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga 

harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak 

resah; 

8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, 

sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat 

dipakai untuk berbagai keperluan); 

9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu 

seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus 

ditetapkan selama mungkin; 

10. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan curtomers. Hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi customers harus 
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dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti 

rugi; dan 

11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin 

harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, 

maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa 

keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang 

ada dapat segera diselesaikan dengan baik.33; 

 

2.2.6 Prinsip Pelayanan Publik 

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip 

pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 

yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi 

beberapa prinsip sebagai berikut : 

a. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan. 

b. Kejelasan 

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal : 

a) Persyaratan teknis dan aministratif pelayanan publik; 

                                                           
33 Ratminto & Atik Septi Winarsih. Manajemen Pelayanan. Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006 h. 13 
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1. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik; dan 

2. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran; 

c. Kepastian waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan. 

d. Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 

e. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. 

f. Tanggung jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya 

yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan 

informatika (telematika). 

h. Kemudahan akses 



31 
 

 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh 

masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 

i. Kedisplinan, kesopanan dan keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta 

memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

j. Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, 

bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.34 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggara pelayanan publik 

harus memenuhi prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, 

keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, 

kedisiplinan, dan kenyamanan. 

2.3 Kasus Penolakan Pembangunan Gereja Yasmin Bogor 

Pada tanggal 8 Mei 2001 ditandatangani Perjanjian Perikatan Jual Beli antara PT 

Inti Innovaco dengan Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Jawa Barat. Pihak GKI 

mengumpulkan tanda tangan dukungan warga selama tahun 2002 sampai 2006 

hingga diperoleh 445 buah tanda tangan warga yang mendukung. Pada tanggal 13 

Juli 2006, wali kota Bogor mengeluarkan IMB GKI Taman Yasmin melalui SK 

Nomor 645.8-372.  

                                                           

34 Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 

https://id.wikipedia.org/wiki/2001
https://id.wikipedia.org/wiki/GKI
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
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A. Polemik  

Polemik keberadaan GKI Yasmin bermula adanya penolakan oleh 30 orang warga 

Kelurahan Curug Mekar pada tanggal 10 Januari 2008. Pada tanggal 22 Januari 

2008, Muspika (Musyawarah Pimpinan Daerah) beserta 80 tokoh masyarakat 

Kelurahan Curug Mekar mengadakan rapat dan hasilnya pada tanggal 25 Januari 

2008 mereka melayangkan surat kepada wali kota Bogor untuk mencabut IMB GKI 

Yasmin. Alasan yang mereka sampaikan adalah adanya dugaan pemalsuan tanda 

tangan warga pendukung untuk memperoleh IMB pembangunan GKI Yasmin. 

Menanggapi permintaan warga, IMB GKI Yasmin dibekukan melalui Surat Kepada 

Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor no. 503/208-DTKP tahun 2008.  

Alasan-alasan warga menentang pembangunan GKI Yasmin adalah: 

1. Pembagian dana pembangunan wilayah dan membagikan transport. Dalam 

pembagian dana tersebut, warga diminta menandatangani tanda terima 

bantuan keuangan, selanjutnya tanda tangan dipotong dan ditempelkan 

pada kertas yang kop suratnya berisi pernyataan warga tidak keberatan atas 

pembangunan gereja; 

2. Pembangunan GKI Yasmin tidak memiliki pendapat tertulis dari Kepala 

Departemen Agama setempat; 

3. GKI Yasmin tidak memiliki dan tidak memenuhi minimal pengguna 

sejumlah 40 Kepala Keluarga yang berdomisili di wilayah setempat; 

4. GKI Yasmin tidak mendapatkan izin dari warga setempat;dan 
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5. GKI Yasmin tidak mendapatkan rekomendasi tertulis dari MUI, Dewan 

Gereja Indonesia (DGI), Parisada Hindu Dharma, MAWI, Walubi, 

Ulama/Kerohanian; 

Instruksi Gubernur Jawa Barat tentang Pendirian Rumah Ibadah, No. 28 Tahun 

1990, yang merupakan Aplikasi Pelaksanaan SKB 2 Menteri Tahun 1969, Tidak 

Terpenuhi Persyaratannya, bahkan Cacat Hukum. 

Pihak GKI Yasmin juga tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (Bab IV, 

Pasal 14), tentang pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian 

Rumah Ibadah yang harus memiliki umat (jamaah) minimal 90 orang yang 

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan disetujui oleh 60 orang masyarakat 

setempat, dan para pejabat setempat (Lurah/Kades) harus mengesahkan persyaratan 

ini[3]. Selanjutnya, rekomendasi tertulis diminta dari Kepala Departemen Agama 

Kabupaten atau Kotamadya, dan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

kabupaten atau kotamadya.  

B. Proses hukum  

Jemaat GKI Yasmin mengajukan gugatan atas keputusan pembekuan IMB gereja 

mereka ke Pengadilan TUN Bandung (2008), Pengadilan Tinggi TUN Jakarta 

(2009), dan Mahkamah Agung (2010) yang semuanya dimenangkan oleh mereka. 

Melalui Putusan Pengadilan TUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN.BDG Tanggal 4 

September 2008; Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 

241/B/2008/PT.TUN.JKT Tanggal 11 Februari 2009; dan Putusan Peninjauan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Izin_Mendirikan_Bangunan#Perizinan_khusus
https://id.wikipedia.org/wiki/Izin_Mendirikan_Bangunan#Perizinan_khusus
https://id.wikipedia.org/wiki/GKI_Yasmin#cite_note-3
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Kembali Mahkamah Agung No. 127 PK/TUN/2009 Tanggal 9 Desember 2010, 

surat Ka. DTKP Kota Bogor No. 503/208-DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 

14 Februari 2008 dibatalkan dan Kepala DTKP mencabut surat pembekuan 

tersebut. Wali kota Bogor menerbitkan SK No. 503.45-135 Tahun 2006 Tanggal 8 

Maret 2011 untuk mencabut surat pembekuan IMB.  

Sementara proses hukum berlangsung, Satpol PP Kota Bogor menyegel GKI 

Yasmin pada tanggal 10 April 2010 sebagai pelaksanaan perintah Wali Kota. Wali 

kota Bogor menyediakan Gedung Harmoni sebagai pengganti gedung gereja jemaat 

GKI Yasmin yang disegel. Namun, semenjak keputusan MA keluar, mereka 

mengadakan peribadatan di trotoar hingga badan jalan K.H. Abdullah bin Nuh 

sehingga mengganggu pengguna jalan serta melanggar Peraturan Daerah Kota 

Bogor No. 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum.  

 

C. Keputusan pengadilan mengenai pemalsuan tanda tangan  

Setelah Melaksanakan Keputusan MA, pada tanggal 8 Maret 2011. Kronologi SK 

Wali kota Bogor berikutnya adalah: 

Karena ada vonis tanggal 20 Januari 2011, Pengadilan negeri Bogor mengeluarkan 

putusan No. 265/Pid.B/2010/PN.Bgr yang menyatakan bahwa Munir Karta, yang 

kala itu menjabat sebagai ketua RT, bersalah karena telah melakukan pemalsuan 

tanda tangan warga dan penipuan dalam meminta persetujuan warga pada saat 

proses perizinan pembangunan gereja Yasmin. Maka menanggapi putusan tersebut, 

Wali kota Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 

https://id.wikipedia.org/wiki/Satpol_PP
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bogor
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tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011 dengan alasan 

adanya pemalsuan tanda tangan oleh Munir Karta. Pemalsuan tanda tangan 

digunakan untuk menerbitkan IMB GKI Yasmin. Dasar yang digunakan wali kota 

Bogor untuk mengeluarkan surat tersebut adalah Instruksi Gubernur Jawa Barat No. 

28 Tahun 2990, ditambah pula "Peraturan Bersama Menteri Agama dan menteri 

Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 

Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan pendirian 

Rumah Ibadat" serta "Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Bangunan Gedung". Untuk hal tersebut, Pemerintah Kota Bogor memutuskan 

untuk mengembalikan semua biaya perizinan yang dikeluarkan oleh GKI 

Pengadilan Bogor, membeli tanah GKI Yasmin atau merelokasi pada tanah milik 

pemerintah Bogor di tempat lain, serta menyediakan Gedung Harmoni sebagai 

tempat peribadatan sementara jemaat GKI Yasmin.  

Bondan Gunawan mengatakan konstitusi Indonesia dengan jelas menyatakan 

melindungi kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai 

agama yang dipeluknya. Soal pelarangan ibadah di GKI Yasmin, Mahkamah 

Agung telah mengukuhkan izin pendirian bangunan gereja itu melalui putusan 

nomor 127 PK/TUN/2009 yang dikeluarkan pada 9 Desember 2010. Namun Wali 

Kota Bogor dan Polres Bogor Kota dengan berbagai alasan tetap melarang jemaat 

beribadah di dalam gereja.  

Mayoritas warga perumahan Taman Yasmin dan masyarakat Kota Bogor 

mengeluhkan kisruh pembangunan rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bondan_Gunawan
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Yasmin. Konflik tersebut dinilai sangat mengganggu kenyamanan serta aktivitas 

mereka, apalagi ketika terjadi unjuk rasa dan blokade jalan oleh aparat keamanan. 

Namun, warga yang berdekatan sebenarnya tidak meributkan keberadaan gereja di 

dekat rumah mereka. Menurut juru bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging, yang 

mengusir mereka bukan tetangga mereka. Justru tetangga mereka yang muslim 

memperingatkan mereka kalau ada yang mau protes ke gereja.  

Namun, berdasarkan Surat Pengurus RT 08/08, tahun 2002 - 2006, Bapak Muchtar, 

yang merupakan Ketua RT di lokasi Rencana GKI Yasmin, ternyata justru Warga 

Setempatlah yang menolak Pembangunan GKI Yasmin, karena Ketidak Jujuran 

proses perizinan Pembangunan GKI Yasmin tersebut. Bahkan Warga yang 

rumahnya menempel dengan Rencana Pembangunan GKI Yasmin tersebut 

menolak, dan mereka menyatakan diri sebagai anggota Forkami. maka Pernyataan 

Bona Sigalingging jelas bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan, sehingga 

membuat warga kesal dengan media yang selalu pro dengan GKI Yasmin.  

Hal ini justru semakin metampakkan keanehan, yaitu Bahwa Panitia Pembangunan 

GKI Yasmin tidak pernah meminta pendapat Masyarakat terdekat serta tidak 

memakai cara-cara yang wajar sehingga konflik bermunculan.  

D. Tanggapan terhadap SK Nomor 645.45-137 Tahun 2011  

Ombudsman RI kemudian mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 

0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada tanggal 8 Juli 2011 tentang 

pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin, tetapi tetap 

tidak ada tindakan dari Pemerintah Kota Bogor. Rekomendasi tersebut menyatakan 
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bahwa Wali kota Bogor telah melakukan penyimpangan praktik administrasi, 

menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan mengabaikan 

kewajiban hukum, meminta Wali kota Bogor untuk mencabut SK Nomor 645.45-

137 tanggal 11 Maret 2011 dalam waktu 60 hari (18 September 2011), serta 

meminta Gubernur Jawa Barat agar berkoordinasi dengan Wali kota Bogor untuk 

melaksanakan rekomendasi tersebut dibawa pengawasan Menteri Dalam Negeri.  

Mahkamah Agung pada tanggal 1 Juni 2011 mengeluarkan fatwa bahwa 

Pemerintah Bogor harus melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah 

Agung No. 127 PK/TUN/2010, tentang Pembekuan IMB, yang sudah dilaksanakan 

oleh Wali kota Bogor Diani Budiarto, pada tanggal 8 Maret 2011. 

MA juga menghimbau jika jemaat GKI Yasmin merasa dirugikan atas 

dikeluarkannya SK Nomor 645.45-137 Tahun 2011, tgl 11 Maret 2011, tentang 

Pencabutan IMB GKI Yasmin, mereka dapat melakukan upaya hukum ke 

pengadilan yang berwenang.  

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengeluarkan 

rekomendasi bahwa Pemerintah Kota Bogor, Polresta Bogor, dan Polda Jabar terus 

melaksanakan langkah dan proses hingga mendapat kepastian hukum. Langkah 

persuasif terhadap pihak GKI Yasmin juga perlu diintensifkan, serta menyediakan 

sarana dan prasarana yang diperlukan jika jemaat GKI Yasmin bersedia untuk 

direlokasikan. Kementerian terkait diminta untuk memberikan dukungan kepada 

pemerintah Bogor hingga masalah ini dapat dfiselesaikan dalam waktu 3 bulan (19 

Agustus 2011), Polresta Bogor dan Polda Jabar memberikan pengamanan terutama 

saat jemaat GKI Yasmin melaksanakan peribadatan pada hari minggu. Komunitas 
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inteljen diminta melaksanakan penyelidikan terhadap usaha pihak tertentu yang 

berusaha memblow-up masalah ini menjadi isu internasional tentang diskriminasi 

antar umat beragama sehingga merugikan nama Indonesia di forum internasional.  

E. Pasca konflik hukum  

Putusan PTUN dan MA sudah dilaksanakan sebelum rekomendasi Ombudsman 

muncul sehingga kini yang berlaku adalah Surat Keputusan (SK) Wali kota Bogor 

No. 645.45-137 tahun 2011 yang dikeluarkan pada 11 Maret 2011 tentang 

pencabutan IMB GKI Yasmin. Ketua Forkami (Forum Komunikasi Muslim 

Indonesia), Ahmad Iman, menegaskan bahwa kasus GKI Yasmin bukan persoalan 

kerukunan umat beragama, melainkan murni permasalahan hukum, yakni 

pemalsuan tanda tangan warga dalam proses pengajuan IMB GKI Yasmin. Forkami 

adalah perkumpulan warga Curug Mekar, Wangkal, dan Perumahan Taman Yasmin 

yang berdiri untuk mengawal kinerja aparat pemerintah dalam menangani kasus 

GKI Taman Yasmin Bogor, agar bekerja dengan baik, jujur, dan amanah.  

Tahun 2012, Albert Hasibuan, salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden, 

berinisatif menyelesaikan sengketa dengan mengajukan usulan agar wali kota 

Bogor menaati keputusan MA dan rekomendasi Ombudsman RI. Setelah gereja 

difungsikan kembali, maka di samping gereja dibangun masjid sebagai lambang 

kerukunan antar umat beragama. Kedua pihak setuju dengan tawaran tersebut. 

Menkopolkam TB Silalahi mengontak pengurus PGI (Persatuan Gereja-Gereja di 

Indonesia) dan Sinode GKI untuk ikut menyelesaikan konflik, tetapi pengurus PGI 

menolak tawaran itu. Pengurus PGI mengingatkan TB Silalahi untuk tidak 

membuat opsi relokasi karena akan menjadi yurisprudensi bagi masalah gereja lain. 
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Selain itu, menurut pendeta Gomar dari PGI, kebijakan relokasi akan memunculkan 

"kampung Islam dan kampung Kristen". 

TB Silalahi bersama Sinode GKI, tanpa melibatkan jemaat GKI Yasmin, 

mengadakan pertemuan dengan Wali kota Bogor. Pemerintah kota Bogor 

mengirimkan surat bernomor 452.1/1845/huk kepada Sinode GKI yang isinya 

adalah penawaran relokasi GKI Yasmin ke jalan Sumeru no 33 sebagai lokasi yang 

baru. GKI Pengadilan Bogor, induk Bapos Jemaat Yasmin, menghentikan pengurus 

Jemaat GKI Yasmin, kemudian menyerahkan penyelesaian persoalan kepada 

Sinode GKI. Sinode GKI mengeluarkan surat edaran kepada seluruh jemaat yang 

isinya pengambilalihan kasus GKI Yasmin serta semua publikasi yang menyangkut 

GKI Yasmin harus mendapat persetujuan dari Sinode. Kepada pengurus PGI, 

Sinode GKI mengirim surat yang isinya pelarangan ibadah di seberang istana sejak 

Maret 2012. Sinode GKI tidak akan bertanggungjawab jika masih ada ibadah yang 

mengatasnamakan GKI Yasmin di seberang istana. Semua aktivitas menyangkut 

GKI Yasmin yang bukan berasal dari Sinode tidak berada di bawah tanggungjawab 

Sinode.  

Bulan Desember 2012, pengurus Sinode GKI mengadakan rapat kerja dan 

memberikan keputusan menyangkut GKI Yasmin sebagai berikut:  

1. Sinode meminta wali kota Bogor mematuhi putusan Mahkamah Agung dan 

rekomendasi Ombudsman RI yang menyebutkan bahwa GKI Yasmin tidak 

melanggar hukum; 

2. Sinode meminta pencabutan pembekuan IMB bangunan gereja Yasmin; 
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3. Wali kota Bogor diminta membuka gembok gereja; 

4. Tidak akan dilakukan relokasi;dan 

5. Jika keempat keputusan itu dilaksanakan oleh wali kota Bogor, Sinode akan 

mengapresiasinya dengan tidak menjadikan lahan tempat berdirinya gereja 

Yasmin sebagai tempat ibadah; 

Jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi memutuskan 

melaksanakan ibadah di depan Istana Negara dengan harapan bisa mendapat 

perhatian dari Presiden. Setiap dua minggu sekali para jemaat dari dua rumah 

ibadah tersebut melaksanakan ibadahnya di depan Istana Merdeka di Jalan Medan 

Merdeka Utara, Jakarta Pusat.  

Banyak kalangan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun 

tangan menertibkan Wali kota Bogor dan bertanggung jawab menutup polemik 

GKI Yasmin, karena dikhawatirkan kasus serupa akan menjalar kemana-mana. 

Pejuang HAM sekaligus pendiri lembaga pemantau HAM Imparsial, Rachland 

Nashidik, mengatakan, tidak tersedia dasar hukum yang cukup bagi presiden untuk 

melakukan intervensi. Meskipun Mendagri memerintahkan Wali kota membatalkan 

pencabutan IMB Gereja Yasmin, wali kota berkeras menolak dengan argumen 

putusan pengadilan pada tingkat PN dan Banding justru mengalahkan GKI Yasmin. 

Dalam kompleksitas masalah demikian, tidak tersedia dasar hukum yang cukup 

bagi Presiden untuk melakukan intervensi. Dalam era otonomi daerah saat ini, 

Presiden tidak bisa memecat kepala daerah yang melanggar konstitusi sekalipun. 

Pemcetan, bila dimungkinkan, hanya bisa dilakukan pada level pemerintahan 

daerah.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Susilo_Bambang_Yudhoyono
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Tanggal 15 Januari 2015, Majelis Jemaat GKI Pengadilan yang memiliki 

Wewenang Membawahi GKI Yasmin, Membubarkan GKI Yasmin. 

F. Ranah internasional (Human Rights Watch)  

Kekisruhan rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin masuk dalam 

laporan dunia yang dikeluarkan Human Rights Watch tahun 2012. Laporan yang 

diberi nama "Human Rights Watch World Report 2012, Events of 2011", halaman 

337, alinea 2 dan 3, dikeluarkan dan disebarluaskan secara mendunia oleh Human 

Rights Watch.  

"In January the Supreme Court ordered the reopening of a Presbyterian church 

known locally as GKI Yasmin, overturning the Bogor administration’s ruling which 

had revoked the church’s building permit. However, Bogor Mayor Diani Budiarto 

refused to comply. Government ministers offered the church “relocation.” In 

October an Islamist organization began to harass churchgoers who were holding 

Sunday services on a sidewalk outside the sealed church." 

"Senior government officials—including Minister of Religious Affairs Suryadharma 

Ali, Home Affairs Minister Gamawan Fauzi, and Minister of Human Rights and 

Law Patrialis Akbar—continued to justify restrictions on religious freedom in the 

name of public order." 

"Pada Januari Mahkamah Agung memerintahkan untuk membuka kembali sebuah 

gereja Presbyterian yang secara lokal dikenal sebagai GKI Yasmin, membatalkan 

keputusan pemerintah Bogor yang mencabut surat izin mendirikan bangunan 

gereja tersebut. Namun, Wali kota Bogor Diani Budiarto menolak untuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch
https://id.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch
https://id.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch
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melaksanakan. Pejabat pemerintahan menawarkan "merelokasi" gereja. Pada 

Oktober sebuah organisasi Islam mulai melakukan kekerasan pada umat yang 

beribadah pada hari Minggu di tepi jalan gereja yang ditutup." 

"Pejabat tinggi pemerintahan senior—termasuk Menteri Agama Suryadharma 

Ali, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Patrialis Akbar— terus menegaskan pembatasan kebebasan beragama 

atas nama ketertiban umum." 

Yang perlu dicermati, Ketua Desk Bidang Kebebasan Beragama dan Kepercayaan 

Komnas HAM, yaitu Jayadi Damanik, adalah anggota Jemaat GKI Yasmin. 

sehingga Komnas HAM dalam hal ini sudah mengalami Conflict of Interest, dan 

membuat Komnas HAM terlalu jauh menjadikan Permasalahan Hukum berubah 

menjadi permasalahan HAM. 

G. Isi Putusan Mahkamah Agung 

Mahkamah Agung Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata 

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat /Pembanding telah 

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/B/2008/PTTUN.JKT, tanggal 02 Februari 

2009 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para 

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding 

dengan posita perkara sebagai berikut:  

A. 0byek Gugatan; Bahwa, adapun obyek gugatan dalam gugatan yang diajukan 

oleh Penggugat adalah Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor 

https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Agama_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Suryadharma_Ali
https://id.wikipedia.org/wiki/Suryadharma_Ali
https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Dalam_Negeri_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Gamawan_Fauzi
https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Patrialis_Akbar
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Nomor 503/208- DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 

(selanjutnya disebut obyek gugatan);  

B. Kewenangan Mengadili; Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 junc to Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan 

bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang 

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan 

Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, bersifat konret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi 

seseorang atau badan hukum perdata". Seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 

1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 junc to Undang- Undang Nomor 

9 Tahun 2004 tersebut telah dipenuhi oleh obyek gugatan, yaitu: 

 a. Obyek gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang dalam hal ini berupa 

Surat Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja secara tertulis yang 

diberikan dari Tergugat kepada Penggugat; 

 b. Obyek gugatan dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini 

dikeluarkan oleh Tergugat, yang memiliki kewenangan dan jabatannya merupakan 

Pejabat Tata Usaha Negara; 

 c. Obyek gugatan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dalam hal ini 

adalah tindakan membekukan IMB Gereja;  

d. Obyek gugatan bersifat konkret, individual dan final, dimana dalam surat tersebut 

telah di tuangkan dalam bentuk Surat Nomor 503/208- DTKP perihal Pembekuan 

Izin tertanggal 14 Februari 2008, diberikan tidak kepada umum, tetapi kepada 
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subyek hukum tertentu (GKI Jalan Pengadilan Bogor) serta telah definitif, sehingga 

telah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban pada pihak yang 

bersangkutan;  

Konkret: Obyek yang diatur dalam keputusan Tata Usaha Negara di tuangkan 

dalam bentuk Surat Nomor 503/208- DKTP perihal pembekuan Izin tertanggal 14 

Februari 2008;  

Individual: Keputusan Tata Usaha Negara ditujukan kepada Penggugat;  

Final: Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa telah berlaku 

definitif yaitu pembekuan izin mendirikan bangunan, sehingga telah menimbulkan 

akibat hukum;  

C. Kepentingan Menggugat;  

1. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek gugatan tersebut oleh Tergugat, maka 

Pembangunan Tempat Ibadah yang dibutuhkan oleh Para Penggugat untuk 

menjalankan ibadah menurut keyakinan Para Penggugat menjadi terhenti sama 

sekali, sehingga kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan;  

2. Bahwa Para Penggugat telah melakukan banyak persiapan untuk mengadakan 

pembangunan Gereja GKI. Taman Yasmin a quo diantaranya telah mengadakan 

beberapa perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang akan melakukan 

pembangunan, membeli material/bahan- bahan bangunan yang dibutuhkan dalam 

pembangunan. Hal ini jelas sangat merugikan Para Penggugat karena Tergugat 

mengeluarkan obyek sengketa secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, 

padahal Tergugat adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang 
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seharusnya secara konsisten mempertahankan dan melaksanakan Surat Keputusan 

Walikota Bogor Nomor 645.8- 372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006 tentang Izin 

Mendirikan Bangunan, bukan malah membekukannya; 

 D. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu; 

 1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 junc to 

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah dinyatakan "Gugatan dapat diajukan 

hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat 

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara"; 

Bahwa Para Penggugat telah menerima obyek gugatan pada tanggal 14 Februari 

2008, sehingga gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan;  

2.2.1.1 Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara;  

Bahwa mengingat adanya keadaan yang sangat mendesak, yaitu agar dapat 

dilakukan pembangunan dan kebutuhan mendesak tempat ibadah serta untuk 

mencegah semakin dirugikannya Para Penggugat, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) 

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 junc to Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2004 yang menyatakan: "Para Penggugat dapat mengajukan permohonan agar 

pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan 

sengketa Tata Usaha Negara sedang berlangsung sampai ada Putusan Pengadilan 

yang memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Para Penggugat dengan ini 

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk 

menunda pelaksanaan obyek gugatan;  
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2.2.1.2 Dalam Pokok Sengketa;  

Bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:  

1. Bahwa Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor telah 

memperoleh Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8- 372 Tahun 2006 

tertanggal 13 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan, GKI Jalan Pengadilan 

Nomor 35 Bogor;  

2. Bahwa GKI Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor, cq. Sdr. Pnt. Sumantoro telah 

menerima surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Nomor 503/208- DTKP 

perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008; 

 3. Bahwa menanggapi diterbitkannya surat Kepala Dinas Tata Kota dan 

Pertamanan tersebut, Majelis Jemaat GKI Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor telah 

mengirim surat kepada Walikota Bogor Nomor 64/MJ- GKI Bgr/ I I / 2 008, perihal 

Keberatan dan Penolakan atas Surat Pembekuan IMB Gereja yang diterbitkan 

Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor, tertanggal 28 Februari 2008, 

yang juga ditembuskan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota 

Bogor, Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bogor, Kepala Bagian Hukum 

Setdakot Bogor, Kepala Kantor Sat.Pol P.P. Kota Bogor dan Forum Ulama dan 

Ormas Islam se- Kota Bogor;  

4. Bahwa dalam rangka memperoleh Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 

645.8- 372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan, 

GKI Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor, telah menempuh proses yang cukup lama 

dan bertahap serta telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur 
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dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 01/BER/ MDNMAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur 

Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan 

Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya; 

 5. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2002, penduduk disekitar tanah milik GKI Jalan 

Pengadilan Nomor 35 Bogor, seluas 1.721 m2 yang terletak di Taman Yasmin 

Sektor III Kavling 31 Jalan Ring Road, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor 

Barat, Kota Bogor, telah menandatangani Surat Pernyataan yang pada intinya 

mereka (sebanyak 170 orang) tidak keberatan di atas sebidang tanah tersebut 

dibangun sebuah Gedung GKI;  

6. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2003 telah berlangsung musyawarah yang dihadiri 

127 orang pemuda Curug Mekar dengan Panitia Pembangunan Gereja GKI dan dari 

GKI Bogor. Hasil musyawarah tersebut dituliskan dalam bentuk Berita Acara yang 

di tanda tangani oleh Sdr. Mahrup Resmana (selaku Ketua Forum Pemuda Curug 

Mekar) dan Sdr. Abdul Kodir Zaelani (selaku Penasehat Forum Pemuda Curug 

Mekar) yang pada intinya menyatakan tidak keberatan di atas sebidang tanah 

tersebut dibangun sebuah Gedung GKI; 

 7. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2006 sebanyak 42 warga masyarakat Curug 

Mekar menandatangani Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan tidak 

keberatan di atas sebidang tanah tersebut dibangun sebuah Gedung GKI; 

 8. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2006 juga telah berlangsung sosialisasi rencana 

pembangunan gedung GKI yang dihadiri oleh 71 orang penduduk setempat atas 
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nama masyarakat RW. I , II , Ill , IV dan VI Kelurahan Curug Mekar yang terdiri 

dari para Ketua RW, Ketua RT, Pengurus DKM dan Tokoh Masyarakat. Setelah 

mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Panitia Pembangunan Gedung 

GKI, mereka menyatakan telah memahami isi penjelasan tersebut dan menyatakan 

tidak keberatan dengan rencana tersebut dan mereka siap menciptakan kerukunan 

hidup beragama secara berdampingan dan menjalankan ibadah sesuai dengan 

keyakinan masing-masing, serta meminta dalam pelaksanaan pembangunan dan 

operasionalnya agar menyerap tenagakerja yang ada di wilayah Kelurahan Curug 

Mekar. Surat Pernyataan ini juga diketahui oleh Ketua LPM Kelurahan Curug 

Mekar dan Lurah Curug Mekar;  

9. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2006, setelah mendengarkan penjelasan yang 

disampaikan oleh Kepala Kelurahan dan Ketua LPM Kelurahan Curug Mekar 

tentang adanya rencana pembangunan gedung GKI Bogor di atas tanah tersebut, 

sebanyak 25 orang Tokoh Masyarakat Kelurahan Curug Mekar telah 

menandatangani Surat Keterangan yang pada intinya mereka memaklumi dan tidak 

keberatan akan rencana tersebut dan mereka siap menciptakan kerukunan hidup 

beragama secara berdampingan dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan 

masing-masing. Surat Pernyataan ini juga di tandatangani oleh Ketua LPM dan 

Lurah Curug Mekar; 

10. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2006 juga telah berlangsung sosialisasi rencana 

pembangunan gedung GKI yang dihadiri oleh 40 orang warga masyarakat 

Perumahan Taman Yasmin Sektor III RW. VII I Kelurahan Curug Mekar. Setelah 

mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Panitia Pembangunan Gedung 
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GKI, mereka menyatakan telah memahami isi penjelasan tersebut dan menyatakan 

tidak keberatan dengan rencana tersebut dan mereka siap menciptakan kerukunan 

hidup beragama secara berdampingan dan menjalankan ibadah sesuai dengan 

keyakinan masing-masing. Surat Pernyataan ini diketahui oleh Ketua RW. VIII, 

Ketua dan Lurah Curug Mekar; 

11. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2006, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Kota Bogor juga telah menerbitkan Saran Teknis Nomor 660.1 /144 /DLHK a.n . 

GKI Jabar, Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor sehubungan dengan rencana 

pembangunan gedung GKI tersebut diatas; 

12. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2006, Kantor Pertanahan Kota Bogor juga telah 

menerbitkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Perubahan 

Penggunaan Tanah Nomor 460/20/ PTPGT-SP/2006 atas nama GKI Jabar 

sehubungan dengan rencana pembangunan gedung GKI tersebut di atas; 

13. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2006, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota 

Bogor juga telah menerbitkan Penilaian Saran Teknis Lalu Lintas Nomor 503/262- 

DLLAJ kepada Pnt. Sumantoro atas nama GKI Jabar sehubungan dengan rencana 

pembangunan gedung GKI tersebut di atas; 

14. Bahwa pada tanggal 12 April 2006, Dinas Binamargaan Pengairan Kota Bogor 

juga telah menerbitkan Surat Izin Pembuatan Jalan Masuk Nomor 503/238/018- 

BINA kepada Pnt. Sumantoro atas nama GKI Jabar sehubungan dengan rencana 

pembangunan gedung GKI tersebut diatas; 
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15. Bahwa pada tanggal 17 April 2006, Kepala Dinas Bina Marga juga telah 

menerbitkan Surat Nomor 610/319/018- BIMA perihal saran teknis sehubungan 

dengan rencana pembangunan gedung GKI tersebut di atas; 

16. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2006, Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor 

juga telah menerbitkan Pengesahan Site Plan Pembangunan Gereja GKI Bogor 

tersebut di atas Nomor 645.8 /705- DTKP kepada GKI Jabar Jalan Pengadilan 

Nomor 35 Bogor sehubungan dengan rencana pembangunan gedung GKI tersebut 

di atas;  

17. Bahwa setelah memeriksa seluruh persyaratan tersebut di atas, Walikota Bogor 

memutuskan untuk memberikan IMB yang dimohonkan dengan menerbitkan Surat 

Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8- 372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006. 

Surat Keputusan tersebut, atas nama Walikota Bogor, di tanda tangani oleh Kepala 

Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor; 

18. Bahwa kemudian Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 

Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum 

Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;  

19. Bahwa secara tegas disebutkan dalam Pasal 29 Peraturan Bersama ini bahwa 

"Peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah 

wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 

2 (dua) tahun". Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan, bahwa Peraturan 
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Bersama ini tergolong sebagai lex specialis. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 

15 ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung yang di rujuk 

Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor dalam menerbitkan Surat 

Pembekuan IMB Gereja tersebut di atas harus dikesampingkan. Hal ini di tegaskan 

dengan berpedoman pada asas hukum bahwa lex specialis derogat leg generalis dan 

lex superior derogat leg  inferior. Dengan demikian, maka Surat Kepala Dinas Tata 

Kota dan Pertamanan Nomor 03/208- DTKP perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 

Februari 2008 tergolong sebagai batal demi hukum (van rechtswegenietig) dan/atau 

dapat dibatalkan (vernietigverklaard);  

20. Bahwa oleh karena salah satu konsiderans "Mengingat" Peraturan Bersama 

tersebut adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, maka penerapan Peraturan Bersama tersebut harus pula sesuai (comply) 

dengan norma-norma hukum Hak Asasi Manusia pada tingkat Nasional maupun 

Internasional. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut di 

tegaskan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia 

terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah". Lebih dari itu, dalam Pasal 281 ayat 

(4) UUD 1945 Hasil Amandemen di tegaskan, "Perlindungan, kemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, 

terutama Pemerintah";  

21. Bahwa salah satu Hak Asasi Manusia adalah hak beragama, termasuk hak untuk 

mendirikan rumah ibadat, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, 

sebagaimana yang juga di tegaskan dalam konside rans "Menimbang" Peraturan 

Bersama tersebut. Pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Daerah Kota Bogor, 
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terikat untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhinya, oleh karena 

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan/meratifikasi International Covenant on 

Civil and Political Rights 1966 dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005;  

22. Bahwa dengan diterbitkannya obyek gugatan tersebut, maka Penggugat merasa 

telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk itu, Penggugat telah 

mengadukan secara langsung perihal ini kepada Komnas HAM di Jakarta pada 

tanggal 10 Maret 2008. Sebagai respons terhadap materi pengaduan tersebut, 

Komnas HAM telah mengirim surat kepada Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 592/K/PMT/IV /08 perihal Penolakan Pembekuan IMB Gereja Taman 

Yasmin tertanggal 7 April 2008. Pada intinya Komnas HAM meminta klarifikasi 

dan perkembangan mengenai permasalahan ini kepada Menteri Agama dalam 

waktu yang tidak terlalu lama. Surat Komnas HAM tersebut juga ditembuskan 

antara lain kepada Menteri Dalam Negeri, Walikota Bogor dan Kepala Dinas Tata 

Kota dan Pertamanan Kota Bogor;  

23. Bahwa dalam Peraturan Bersama tersebut di atas diatur perihal "Penyelesaian 

Perselisihan". Dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan, "Perselisihan akibat pendirian 

rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat". 

Selanjutnya, dalam ayat (2) disebutkan, "Dalam hal musyawarah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh 

Bupati /Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota 

melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan 

mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten/Kota”. Dan dalam ayat 

(3) disebutkan, “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan 

setempat; 

24. Bahwa bila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Bersama tersebut 

, maka jelas bahwa bila ada pihak ketiga (Forum Ulama dan Ormas Islam se-Kota 

Bogor) yang keberatan dengan diterbitkannya IMB Gereja tersebut di atas, maka 

langkah pertama yang harus di tempuh adalah bermusyawarah, langkah kedua 

adalah musyawarah dengan di fasilitasi oleh Walikota, dan langkah ketiga adalah 

mereka menempuh upaya hukum ke Pengadilan. Tegasnya, bila musyawarah tidak 

berhasil, maka pihak ketiga tersebut (yang tidak setuju dengan diterbitkannya IMB 

Gereja ) seharusnya disarankan oleh Tergugat untuk menempuh upaya hukum ke 

Pengadilan, agar Pengadilan memutuskannya, tidak dengan cara-cara lain di luar 

proses hukum;  

25. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Bersama 

tersebut, dengan berlandaskan pada itikad baik, Majelis Jemaat GKI Jalan 

Pengadilan Nomor 35 Bogor telah mengirim surat kepada Walikota Bogor Nomor 

82/MJ- GKI Bgr/III/ 2008, perihal Tindak Lanjut Pertemuan dengan Walikota 

Bogor pada 28 Februari 2008 perihal Pembekuan IMB Gereja, tertanggal 28 Maret 

2008. Dalam surat ini, Majelis Jemaat GKI Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor, 

memohon agar Walikota Bogor dapat menyelenggarakan musyawarah antara 

Majelis Jemaat GKI Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor dan pihak ketiga (Forum 

Ulama dan Ormas Islam se-Kota Bogor) yang keberatan diterbitkannya IMB Gereja 

tersebut di atas. Permohonan Majelis Jemaat GKI Jalan Pengadilan Nomor 35 

Bogor kepada Walikota tersebut merujuk pada hasil pertemuan sebelumnya (28 
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Februari 2008 di Rumah Dinas Walikota Bogor) antara Walikota Bogor dan Majelis 

Jermaat GKI Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor;  

26. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama tersebut, Bupati 

/Walikota diberi wewenang untuk menerbitkan IMB rumah ibadat, dan tidak diatur 

wewenang Bupati /Walikota untuk mencabut dan/atau membekukan IMB rumah 

ibadat, apalagi Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan yang melakukannya yang 

nota bene bukan atas nama Walikota (dalam kasus pernbekuan IMB Gereja tersebut 

diatas). Hal ini cukup jelas, bukan saja karena bentuk hukum "Pembekuan Izin" 

tidak dikenal dalam Peraturan Bersama tersebut, tetapi juga satu-satunya proses 

hukum yang dapat di tempuh oleh pihak manapun untuk membatalkan IMB Gereja 

tersebut di atas hanyalah melalui Pengadilan. Pembatalan, pencabutan, pembekuan, 

dan/atau perbuatan hukum sejenis yang dilakukan di luar proses peradilan dapat 

digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum ;  

27. Bahwa oleh karena pembekuan izin IMB Gereja tersebut di atas dilakukan oleh 

pejabat dan/atau instansi yang tidak berwenang (dalam hal ini adalah Kepala Dinas 

Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor), maka Surat Pembekuan Izin tersebut batal 

demi hukum dan/atau dapat dibatalkan;  

28. Bahwa dari perspektif hukum administrasi, perlu pula disampaikan bahwa Surat 

Pembekuan IMB Gereja Nomor 503/208- DTKP tersebut diatas tidak memenuhi 

syarat formil struktur Surat Keputusan seorang Pejabat Tata Usaha Negara. Tidak 

seperti halnya Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8- 372 Tahun 2006 

tertanggal 13 Juli 2006 tersebut di atas (yang dilengkapi dengan Konsiderans 
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Menimbang, Mengingat, Memutuskan dan Menetapkan), Surat Pembekuan IMB 

Gereja tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan Konsiderans apapun ; 29. 

Bahwa Surat Pembekuan Izin IMB Gereja tersebut di atas melanggar Asas-Asas 

Umum Pemerintahan Yang Baik, yang dapat dijadikan sebagai suatu alas Gugatan 

yang kuat dan sah ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) 

huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;  

30. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh 

Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor (dengan merujuk pada 

Indroharto, 1993: 177- 184) ialah sebagai berikut: a. Asas Kecermatan Formal. 

Asas ini pada intinya menegaskan bahwa dalam mempersiapkan penerbitan Surat 

Pembekuan IMB Gereja tersebut harus dilakukan dengan sikap jujur dari instansi 

yang mengeluarkan Keputusan tersebut. Pada waktu mempersiapkan Surat 

Pembekuan IMB Gereja itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua 

kepentingan yang tersangkut, utamanya kepentingan perlindungan, pemajuan, 

penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia; b. Asas Fair Play. Asas ini pada 

intinya menegaskan bahwa instansi yang mengeluarkan Surat Pembekuan IMB 

Gereja itu harus bersikap tidak menghalang-halangi kesempatan pihak yang 

menerima IMB Gereja untuk melanjutkan pembangunan rumah ibadat yang IMB 

nya telah diterbitkan sebelumnya (13 Juli 2006); c. Asas Kepercayaan atau Asas 

Harapanharapan yang telah ditimbulkan. Asas ini pada intinya menegaskan bahwa 

apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menimbulkan harapan-harapan 
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dengan janji-janji, maka janji-janji semacam itu jangan di ingkari (baca: 

dibekukan). Dalam asas ini ditegaskan pula bahwa kalau melakukan penolakan atas 

suatu permohonan (dalam hal ini adalah pembekuan IMB Gereja), bila hal tersebut 

dilakukan hanya sekedar dengan menunjuk saja pada peraturan kebijakan yang 

telah dikeluarkan (dalam kasus ini adalah Pasal 15 ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 

2006 dan Rekomendasi Nomor 601/389- Pertanggal 15 Februari 2006), maka hal 

itu tidak dapat dibenarkan karena kurang kuat dasar hukumnya; d. Asas Kecermatan 

Materil. Asas ini pada intinya menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan 

(sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Pembekuan Izin) itu jangan sampai 

melampaui yang diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan yang harus 

dilakukan dengan cara mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan. Jelas bahwa 

surat Pembekuan IMB Gereja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan 

Pertamanan tersebut diatas, nyata-nyata telah menimbulkan pelanggaran hak asasi 

manusia dan tergolong sebagai yang melampaui keperluan untuk melindungi suatu 

kepentingan tertentu yang nota bene patut diduga sejauh ini tidak jelas 

kepentingannya;  

31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan 

bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa obyek gugatan bukan saja 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang- 

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Peraturan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 

8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
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Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum 

Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; 

 32. Bahwa dengan demikian alasan-alasan Para Penggugat untuk mengajukan 

gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi; Bahwa berdasarkan 

hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara 

Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Penundaan: Menunda 

pelaksanaan obyek sengketa berupa Surat Nomor 5031208- DTKP perihal 

Pembekuan lzin tertanggal 14 Pebruari 2008;  

Dalam Pokok Sengketa:  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor 503/208- DTKP perihal 

Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008; 

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 

503/208- DTKP perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008; 

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara 

ini; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang 

pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: 

I. DISQUALIFICATOIR EXCEPTIE: 
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GUGATAN DITANDATANGANI DAN DIAJUKAN OLEH 

PIHAK YANG TIDAK MEMPUNYAI WEWENANG 

(LEGITIMA PERSONA IN STANDI JUDICIO) UNTUK 

BERTINDAK SEBAGAI KUASA PARA PENGGUGAT; 

1. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 7 Mei 2008 dalam perkara 

ini, pada halaman pertama paragraf terakhir dinyatakan bahwa: "Para Penggugat 

dengan ini memberikan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2008 kepada: Nama: 

 1. MAHA KATY, SH; 

2. FATMAWATI DJUGO, SH; 

3. UJANG SUJATI, SH; 

4. R.P. RUSTAM EFENDI, SH;  

(Ket: Garis bawah oleh Tergugat); 

Dengan adanya peryataan Para Penggugat "memberikan Surat Kuasa Khusus 

tanggal 6 Mei 2008" kepada empat orang yang menandatangani surat gugatan 

tertanggal 7 Mei 2008 tersebut, maka jelaslah bahwa yang diberikan oleh Para 

Penggugat kepada empat orang tersebut adalah benda (zaak) berupa kertas, yaitu 

Surat Kuasa tertanggal 6 Mei 2008, bukan Kuasa/Kewenangan (lastgeving) untuk 

bertindak. Sehingga dengan demikian, antara Para Penggugat dan empat orang 

tersebut tidaklah terjadi perbuatan hukum pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang berbunyi: "Pemberian Kuasa adalah suatu 

perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang 

menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan;” Dari bunyi 
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Pasal 1792 KUHPerdata tersebut telah jelas bahwa Perjanjian Kuasa adalah 

perbuatan pemberian Kuasa, bukan pemberian benda berupa Surat Kuasa; Dengan 

kata lain, secara hukum pemberian benda berupa kertas surat Kuasa tidaklah berarti 

atau identik dengan pemberian kuasa, melainkan hanya semata-mata pemberian 

surat, bukan pemberian hak atau wewenang;  

2. Bahwa di dalam surat gugatan tertanggal 7 Mei 2008 pada halaman pertama 

paragraf terakhir dinyatakan "Para Penggugat dengan ini memberikan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 6 Mei 2008...", dan tidak ada bagian selanjutnya tentang kedudukan 

hukum empat orang yang menandatangani Surat Gugatan tersebut, yaitu Maha 

Katy, S.H., Fatmawati Djugo,S.H., Ujang Sujai,S.H., dan R.P. Rustam Efendi,S.H., 

sebagai Kuasa dari Nugroho, Johana Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi 

dalam menandatangani dan mengajukan surat gugatan tersebut; Dengan demikian, 

Surat Gugatan tersebut semata-mata penuturan bahwa Nugroho, Johana 

Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi hanyalah memberikan Surat Kuasa 

Khusus tertanggal 6 Mei 2008 kepada empat orang yang menandatangani Surat 

Gugatan tersebut, bukanlah menyatakan diwakili oleh empat orang tersebut. Sekali 

pun Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2008 tersebut ada dan dilampirkan, Surat 

Kuasa tersebut tidaklah digunakan sebagai dasar kewenangan bagi empat orang 

tersebut untuk bertindak atas nama dan mewakili Nugroho, Johana Pattynasarany, 

dan Hetty Hermawati Tjahyadi dalam mengajukan dan menandatangani surat 

gugatan tersebut; Berdasarkan hal tersebut, maka yang seharusnya menandatangani 

dan mengajukan surat gugatan tertanggal 7 Mei 2008 tersebut adalah Nugroho, 
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Johana Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi, bukan Maha Katy, S.H., 

Fatmawati Djugo, S.H., Ujang Sujai, S.H., dan R.P. Rustam Efendi,S.H.;  

3. Bahwa karena dalam perkara ini:  

(i) Yang terjadi adalah pemberian bendain casu Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 

Mei 2008 dan bukan pemberian kuasa dan; 

 (ii) Surat Kuasa tersebut telah tidak digunakan sebagai dasar kewenangan bagi 

empat orang, yaitu Maha Katy,S.H., Fatmawati Djugo,S.H., Ujang Sujai, S.H., dan 

R.P. Rustam Efendi,S.H., untuk menandatangani dan mengajukan surat gugatan 

tertanggal 7 Mei 2008, yang seharusnya di tanda tangani dan diajukan oleh 

Nugroho, Johana Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi, maka surat 

gugatan tertanggal 7 Mei 2008 tersebut telah di tanda tangani dan dia jukan oleh 

orang- orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu, oleh karenanya, 

menurut hukum gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet 

Ontvankelijk Verklaard); 

 II. EXCEPTIE OBSCUUR LIBELL: PIHAK YANG MENGAJUKAN 

GUGATAN ADALAH TIDAK JELAS ;  

4. Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 7 Mei 2008 dinyatakan bahwa Nugroho, 

Johana Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi adalah disebut Para 

Penggugat. Dengan menyebutkan diri mereka sebagai 'Para' Penggugat, bukan 

Penggugat, maka pihak yang menggugat dalam perkara ini lebih dari satu subyek 

hukum yang masing- masing berdiri sendiri; 
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 5. Bahwa dengan demikian oleh karena hal tersebut, surat gugatan menjadi tidak 

jelas atau malah kotradiktif karena disebutkan bahwa Para Penggugat mengajukan 

gugatan bertindak dalam kedudukan dan jabatannya masing-masing sebagai Ketua, 

Sekretaris, dan Bendahara Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan. Hal ini 

berarti bahwa ketiga orang tersebut mengajukan gugatan bertindak dalam 

kapasitasnya selaku organ dari satu subyek hukum, yaitu GKI Pengadilan; 

6. Bahwa akibatnya, gugatan ini sangat tidak jelas siapa Penggugatnya, apakah tiga 

orang sebagai tiga subyek hukum yang masing-masing berdiri sendiri di antara 

mereka yang bertindak secara bersamaan sehingga mereka menyebutkan diri 

mereka sebagai Para Penggugat, ataukah GKI Pengadilan sebagai satu subyek 

hukum yang diwakili oleh tiga orang tersebut sebagai organ dari GKI Pengadilan; 

7. Bahwa dengan tidak jelasnya siapa Penggugat dalam gugatan perkara ini, maka 

dalam perkara ini menjadi tidak jelas pula kepentingan pihak mana yang dirugikan 

oleh Tergugat: GKI Pengadilan ataukah Para Penggugat, Apabila Nugroho, Johana 

Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi mengajukan gugatan ini mewakili 

GKI Pengadilan sebagai satu subyek hukum, mengapa mereka menyebutkan diri 

mereka sebagai Para Penggugat; 

8. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh pihak yang subyek hukumnya tidak 

jelas (obscuurlibel), maka menurut hukum gugatan ini haruslah dinyatakan tidak 

dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 

 III . TIDAK ADA KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG 

DILAKUKAN TERGUGAT (ONRECHTMATIGE OVERHEIDS DAAD);  
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9. Bahwa dalam surat gugatan tidak disebutkan kualifikasi tentang perbuatan 

Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan;  

10. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Nomor 9 

Tahun 2004 junc to Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara, obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan 

Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, 

yang disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (onrechtmat 

igeoverheids daad);  

11. Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal atau tidak 

sah adalah sebagai akibat hukum dari Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa 

(onrechtmat igeoverheids daad) yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara yang 

mengeluarkan suatu keputusan; 

12. Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 7 Mei 2008 ini baik dalam posita maupun 

dalam petitum tidak tercantum kualifikasi yang menyatakan Tergugat telah 

melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (onrechtmat igeoverheids daad) 

sebagai dasar untuk menuntut obyek gugatan dinyatakan batal atau tidak sah, oleh 

karenanya menurut hukum gugatan ini harus lah dinyatakan tidak dapat diterima 

(Niet Ontvankelijk Verklaard); Bahwa berdasarkan Eksepsi: 

I. DISQUALIFICATOIR EXCEPTIE; 

II. EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL;dan 
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III. TIDAK ADA KWALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG 

DILAKUKAN TERGUGAT;  

maka adalah beralasan menurut hukum gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat 

diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 

 DALAM PENUNDAAN:  

13. Bahwa permohonan penundaan tersebut harus lah ditolak oleh karena: 

 - Gugatan di tandatangani dan diajukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai 

kewenangan untuk bertindak; 

- Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya permohonan 

penundaan pelaksanaan Surat Tergugat Nomor 5031208- DTKP tertanggal 14 

Februari 2008 perihal Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 

(2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 junc to Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN");dan 

 - Apabila dikabulkan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat sebagaimana 

disampaikan oleh warga RT 06, RT 08/RW 08 Curug Mekar, Kecamatan Bogor 

Barat (Lokasi Pembangunan Gereja) dan Forum Ulama serta Ormas Islam Sekota 

Bogor;  

- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah 

mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 41/G/2008/PTUN. BDG, tanggal 4 

September 2008 yang amarnya sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat; 
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 Dalam pokok sengketa: 

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;  

2. Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor 

Nomor 503/208- DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008; 

 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tata Kota 

dan Pertamanan Kota Bogor Nomor 503/208- DTKP Perihal Pembekuan Izin 

tertanggal 14 Februari 2008;  

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara 

ini sejumlah Rp. 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah);  

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 

Nomor 241/B/2008/PTTUN.JKT, tanggal 2 Februari 2009 adalah sebagai berikut: 

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;  

- Menguatkan putusan Pengadi l an Tata Usaha Negara Bandung Nomor 

41/G/2008/PTUN.BDG tanggal 04 September 2008 yang dimohonkan banding;  

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya proses dalam kedua 

tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 164.000, - (seratus enam 

puluh empat ribu rupiah);  

- Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 

241/B/2008/PTTUN.JKT, tanggal 2 Februari 2009 diberitahukan kepada Pemohon 

Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 11  Februari 2009 
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kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu 

Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 1 September 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara 

tertulis pada tanggal 2 September 2009, permohonan mana diikuti dengan alasan-

alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 

pada tanggal 16 September 2009; 

-Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah 

diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 16 September 

2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang 

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 

Oktober 2009; 

- Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon 

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 

September 2009 sedangkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan peninjauan kembali diterima pada tanggal 

11 Februari 2009 dengan demik ian pengajuan permohonan peninjauan kembali 

tersebut telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari 

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka 

oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak 

dapat diterima; 
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- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon 

Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam 

pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan 

Kembali; 

- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain 

yang bersangkutan; 

 M E N G A D I L I 

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 

KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERTAMANAN KOTA BOGOR  

tersebut tidak dapat diterima;  

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam 

pemeriksaan penin jauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000 , - (dua juta lima ratus 

ribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada 

hari Kamis, tanggal 9 Desember 2010 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. 

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua 

Majelis, Prof. Dr. Vallerine J.L.K ., S.H. , M.A. dan Marina Sidabutar, S.H. , M.H., 
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Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota 

tersebut dan dibantu oleh Subur MS.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak 

dihadiri oleh para pihak. 

2.4 Analisis Kasus Menurut Pendapat Penulis 

Contoh diatas sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yaitu Hak Asasi 

Manusia untuk beragama dan beribadah yang akhirnya menciptakan ketidakdilan 

terhadap warga negara serta menghilangkan kesejahteraan rakyat Indonesia 

mengingat bahwa Tujuan negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya dan di 

dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 A tertulis 

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya” dan pasal 28H ayat (1) tertulis: “Setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir Dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.35 Hal ini 

juga ditegaskan Satjipto Rahardjo bahwa Hukum untuk manusia bukan manusia 

untuk hukum36 yang dikenal sebagai Hukum Progresif yang berarti bahwa Hukum 

idealnya diperuntukkan guna menolong manusia dalam kehidupan bernegara. 

Adagium ini membuat penulis menjadi tahu bahwa saat hukum dibentuk atau tidak 

dibentuk, ditegakkan maupun tidak ditegakkan semuanya semata-mata harus demi 

mewujudkan kesejahteraan manusia. Jadi, bukan sebaliknya yang memperuntukkan 

                                                           
35 Undang-Undang Dasar 1945 

36 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan 

Hukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007 h.92 
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atau mengorbankan manusia demi sebuah hukum, atau keteraturan niscaya adalah 

sebuah penyimpangan hukum itu sendiri. Ketika pemerintah membuat pelayanan 

publik, di situlah pemerintah sesungguhnya sedang menanamkan nilai-nilai tertentu 

pada masyarakat, sebab setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di 

dalamnya. Oleh sebab itu, setiap pelayanan publik hendaknya mengandung tujuan, 

nila-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Konsep pelayanan 

publik secara sederhana dapat digambarkan sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik merupakan isu 

penting dalam reformasi birokrasi yang terus berkembang dan penuh kritik dewasa 

ini. Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuaskan dan 

memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya untuk 

mencapai hal ini, diperlukan kualitas pelayanan sesuai harapan dari masyarakat. 

Kualitas pelayanan publik merupakan tolak ukur untuk menentukan bagaimana 

kinerja layanan publik di suatu lembaga penyedia layanan publik. Terkait kualitas 

pelayanan publik menurut pasalong sebagai berikut: 

Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif bersifat 

abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat 

penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya itu terpenuhi berarti 

kualitas suatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan 

tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik. Secara teoritis, tujuan pelayanan 

publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat.37 

                                                           
37 Harbani Pasalong. Teori Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung, 2014 h. 15 
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Dr Lijan Sinambela menjelaskan bahwa, untuk mencapai kepuasan dituntutkan 

kualitas pelayanan prima yang terdiri dari: 

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. Koordinasi, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemmapuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisensi dan 

efektifitas; 

d. Pertisipasi, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat; 

e. Kesamaan hak, yakni pelayanana yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari 

aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-

lain;dan 

f. Kesinambungan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.38; 

 

                                                           
38 Prof. Dr Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta 2008 

h.110 
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Kualitas pelayanan publik tersebut, dalam buku Mahmudi adalah asas pelayanan 

publik yang perlu diperhatikan oleh instansi penyedia layanan publik.39 

Asas pelayanan publik tersebut diantaranya adalah Transparansi, Akuntabilitas, 

Kondisional, Partisipatif, Tidak diskriminatif (kesamaan  hak), dan kesinambungan 

hak dan kewajiaban.40  

Widodo mengemukakan bahwa Arah yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam 

memberikan layanan publik, tidak lain yakni layanan yang lebih baik (better), lebih 

dekat (closer), lebih murah (cheaper) dan lebih cepat (faster). Muaranya yakni 

terwujudnya kepuasan masyarakat dalam menerima layanan yang diberikan oleh 

perangkat pemerintah daerah.41  

Paiman Napitulu menyatakan bahwa Prinsip kepuasan masyarakat dalam proses 

pelayanan jasa publik oleh pemerintah sebagai service provider sangat penting 

karena hanya dengan memenuhi kebutuhan pelanggan secara memuaskan, 

keberadaan pemerintah itu diakui dan mendapatkan legitimasi serta kepercayaan 

dari rakyatnya 42. Hal ini berarti pemerintah sebagai pemberi pelayanan 

mempunyai peranan penting untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada 

masyarakat. Pemerintah yang mendapat kepercayaan atau legitimasi dari 

masyarakat dalam melaksanakan proses pelayanan jasa publik, haruslah benar-

                                                           
39 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik; UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2005 h.2 
40 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik; UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2005 h.2 

41 Joko Widodo, Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokras, 

Insan Cendikia, Surabaya, 2001 h. 1-2 

42 Paiman Napitupulu, .Pelayanan Public & Customer Satisfication. PT.Alumni, Bandung, 2007 

h. 25 
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benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tanpa membeda-bedakan suku, 

agama, golongan, ras dan lainnya.  

Selanjutnya menurut Subarsono, Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh 

birokrasi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kompetensi aparat, 

kualitas peralatan yang digunakan untuk memproses pelayanan, budaya, birokrasi, 

dan sebagainya 43. 

 Kompetensi aparat birokrasi merupakan akumulasi dari sejumlah sub variabel 

seperti tingkat pendidikan, jumlah tahun pengalaman kerja dan variasi pelatihan 

yang telah diterima. Sedangkan kualitas dan kuantitas peralatan yang digunakan 

akan mempengaruhi prosedur, kecepatan proses, dan kualitas keluaran (output) 

yang akan dihasilkan. Apabila organisasi menggunakan teknologi modern seperti 

komputer maka metode dan prosedur kerja berbeda dengan ketika organisasi 

menggunakan cara kerja manual. Melalui adopsi teknologi modern dapat 

menghasilkan output yang lebih banyak dan berkualitas yang relatif lebih cepat. 

Sesungguhnya, kebanyakan organisasi memiliki aspek-aspek tertentu dari birokrasi 

walaupun tidak sebuahpun organisasi bersifat birokrasi sempurna, Maka birokrasi 

publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang 

baik dan profesional kepada seluruh masyarakat.44 Pelayanan publik menurut 

Harbani Pasolong adalah: 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 

                                                           
43 AG. Subarsono. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, 2006 h.16-17 
44 Winardi Sirajuddin, Didik Sukriono, Hukum pelayanan publik berbasis keterbukaan informasi 

dan partisipasi, Setara Press, Malang, 2011 h.8-9 
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terikat pada suatu produk secara fisik 45. Selanjutnya Widodo, mengemukakan 

Kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, 

tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi yang dialami 

oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi 

hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, 

keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan 

semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh 

pemerintahnya.46 

 

Kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas, birokrasi publik harus dapat 

memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, 

terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun 

kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk 

secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Arah pembangunan kualitas 

manusia tadi adalah memberdayakan kapasitas manusia dalam arti menciptakan 

kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan 

kemampuan dan kreativitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depannya 

sendiri. Pelayanan publik yang profesional setidaknya didasarkan pada 

akuntabilitas, dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah) 

melalui penguatan pranata pelayanan dengan lebih mengedepankan efektivitas pada 

                                                           
45 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung, 2014 h.20 
46 Joko Widodo, Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokras, 

Insan Cendikia, Surabaya, 2001 h.77 
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pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran, sederhana dalam prosedur dan 

tata cara pelayanan yang diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-

belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta 

pelayanan, perlunya kejelasan dan kepastian (transparan) mengenai kepastian 

mengenai persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan 

administratif, unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan, rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara 

pembayarannya, maupun jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Demikian pula 

halnya pelayanan publik yang berkualitas memerlukan keterbukaan yang 

mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan kerja/pejabat 

penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif 

serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan 

secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta 

maupun tidak diminta, efisiensi berkaitan dengan pencapaian sasaran pelayanan 

dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk 

pelayanan yang berkaitan, pencegahan atas pengulangan pemenuhan persyaratan, 

dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan 

adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang 

terkait, ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan, responsif yang lebih mengarah pada daya 

tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat yang dilayani maupun adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang 

menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa 
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mengalami tumbuh kembang. Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang semakin 

kritis dewasa ini menjadikan birokrasi publik dituntut harus dapat mengubah posisi 

dan peran (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik. Bermula dari yang 

suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka 

menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke 

arah yang fleksibel kolaboratis dan dialogik dan dari cara-cara yang sloganis 

menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatik. Namun dalam kaitannya dengan 

sifat barang privat dan barang publik murni, maka pemerintah adalah satu-satunya 

pihak yang berkewajiban menyediakan barang publik murni, khususnya barang 

publik yang bernama rules atau aturan (kebijakan publik). Barang publik murni 

yang berupa aturan tersebut tidak pernah dan tidak boleh diserahkan penyediaannya 

kepada swasta, karena apabila hal itu dilakukan maka di dalam aturan tersebut akan 

melekat kepentingan-kepentingan swasta yang membuat aturan, sehingga aturan 

menjadi penuh dengan vested interest dan menjadi tidak adil (unfair rule). Maka 

peran pemerintah yang akan tetap melekat disepanjang keberadaannya adalah 

sebagai penyedia barang publik murni yang bernama aturan. Menurut Kristian 

Widya Wicaksono, pada level yang umum, apabila birokrasi melakukan pelayanan 

publik dengan baik maka birokrasi tersebut mampu menunjukkan sejumlah indikasi 

perilaku: 

1. Memproses pekerjaannya secara stabil dan giat; 

2. Memperlakukan individu yang berhubungan dengannya secara adil dan 

berimbang; 
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3. Mempekerjakan dan mempertahankan pegawai berdasarkan kualifikasi 

professional dan orientasi terhadap keberhasilan program; 

4. Mempromosikan staf berdasarkan system meriet dan hasil pekerjaan baik yang 

dapat dibuktikan;dan 

5. Melakukan pemeliharaan terhadap prestasi yang sudah dicapai sehingga dapat 

segera bangkit bila menghadapi keterpurukan; 

 

Sedangkan tujuan penyajian birokrasi pemerintahan adalah, sebagai berikut: 

1. Menyediakan sejumlah layanan sebagai hakikat dari tanggung jawab pemerintah; 

2. Memajukan kepentingan sektor ekonomi spesific, seperti pertanian, buruh atau 

segmen tertentu dari bisnis privat; 

3. Membuat regulasi atas berbagai aktivitas privat;dan 

4. Meredistribusikan sejumlah keuntungan seperti pendapatan, hak-hak, perawatan 

medis dan lain-lain.47; 

 

Menurut Nogi, untuk menciptakan Kualitas pelayanan yang berkualitas, maka 

memodifikasi lima dimensi pokok yang berkaitan dengan kualitas jasa, yaitu: 

1. Wujud (tangibles), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkaan, personel, sarana 

komunikasi; 

2. Kehandalan (realibility), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan; 

                                                           
47 Kristian Widya Wicaksono, Administrasi dan birokrasi pemerintah, Graha Ilmu, 

Yogyakarta, 2006 h. 45-46 
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3. Ketanggapan (responsiveness), yaitu keinginan untuk memberikan pelayanan 

tanggap; 

4. Jaminan (assurance), yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh staf;dan 

5. Empati (Emphaty), yaitu kemudahan dalam hubungan komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.48 

 

Kata kualitas sendiri mengandung banyak pengertian, beberapa contoh pengertian 

kualitas menurut Fandy Tjiptono adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan; 

2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan;dan 

3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap 

merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa 

mendatang).49; 

 

Pengertian-pengertian tersebut di atas pada prinsipnya dapat diterima dan yang 

menjadi pertanyaan adalah ciri-ciri atau atribut-atribut apakah yang ikut 

menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Ciri-ciri atau atribut-atribut 

tersebut, yaitu: 

1. Jaminan: Contohnya ditampilkan oleh dokter, perawat, atau staf kantor dimana 

kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan pasien dan keyakinan; 

                                                           
48 Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik, Grasindo, Jakarta, 2005 h.90 
49 Tjiptono, Fandi dan Diana Anastasia, Total Quality Management, Andi, Yogyakarta, 2000 h. 21 



77 
 

 

2. Empati: Peduli, contohnya perhatian individual yang diberikan dokter, perawat 

dan staf mereka kepada pasien; 

3. Keandalan: Kemampuan untuk melakukan pelayanan yang diharapkan 

dependably atau akurat; 

4. Responsif: Kesediaan untuk memberikan layanan yang cepat; 

5. Tangibles: fisik fasilitas, peralatan dan penampilan dari kontak; 

6. Inti Layanan, yaitu Aspek pusat layanan: Kesesuaian, efektivitas dan manfaat 

kepada masyarakat yang dilayani;dan 

7. Profesionalisme/ketrampilan pengetahuan, keahlian teknis, jumlah pelatihan dan 

pengalaman; 

 

Penilaian kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu 

ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat 

dikatakan baik atau buruk. Parasuraman dkk mengemukakan dalam mendukung hal 

tersebut, ada 5 (lima) dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat pelayanan 

publik, yaitu sebagai berikut: 

1. Tangibles/Benda berwujud, penampilan fisik, perlengkapan, karyawan dan 

bahan komunikasi; 

2. Reliability/Keandalan, kemampuan melaksanakan layanan yang dijanjikan 

secara meyakinkan dan akurat; 

3. Responsiveness/Daya Tanggap, kesediaan membantu pelanggan dan 

memberikan jasa dengan cepat; 
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4. Assurance/Jaminan, pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan 

mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan;dan 

5. Empaty/Empati, kesediaan memberikan perhatian yang mendalam dan khusus 

kepada masing-masing pelanggan.50; 

 

 

 

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan 

Peningkatan Mutu Pelayanan, dinyatakan bahwa hakekat pelayanan umum adalah: 

1. Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah di bidang pelayanan umum; 

2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga 

pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna; 

3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat;dan 

4. Pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas; 

 

Maka dalam pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut 

(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu 

Pelayanan): 

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan 

diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak; 

                                                           
50 A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry, SERVQUAL: A Multiple-Item 

Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, Texas A&M University College 

Station, Texas, 1990 h. 12 
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2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan 

efektivitas; 

3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat 

memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan;dan 

4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus 

mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi 

peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya.51; 

 

Selain itu, Parasuraman dkk mengatakan bahwa ada 4 (empat) jurang pemisah yang 

menjadi kendala dalam pelayanan publik, yaitu sebagai berikut: 

1. Ketidak-tahuan akan apa yang diharapkan oleh masyarakat; 

2. Standar kualitas layanan yang salah; 

3. Gap performansi layanan;dan 

4. Etika janji-janji yang tidak sesuai dengan kenyataan.52; 

 

Pada hakekatnya, kualitas pelayanan publik dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para masyarakat atas pelayanan yang sesungguhnya 

mereka inginkan. Apabila pelayanan pada prakteknya dapat diterima oleh 

                                                           
51 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan 
52 A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry, SERVQUAL: A Multiple-Item 

Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, Texas A&M University College 

Station, Texas, 1990 h. 25-28 
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masyarakat sama dengan harapan atau keinginan mereka, maka masyarakat tersebut 

dikatakan sudah memuaskan. 

Terciptanya kepuasan masyarakat dapat memberikan berbagai manfaat, 

diantaranya hubungan antara masyarakat dan pemberi layanan (pemerintah) 

menjadi harmonis, sehingga memberikan dasar yang baik bagi terciptanya loyalitas 

masyarakat, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth). 

Yang menguntungkan bagi pemerintah, reputasi yang semakin baik di mata 

masyarakat, serta kesejahteraan rakyat (tujuan negara) pun terpenuhi.53 

 

Dari semua uraian di atas jelas menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh 

aparatur negara sesungguhnya tidak dapat lepas dari birokrasi dan tidak dapat lepas 

dari etika pelayanan birokrat itu sendiri. 

 

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualias pelayanan sebagai kewajiban 

dan janji pemerintah kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, 

cepat, mudah, terjangkau, dan terukur 54. 

 

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.63 tahun 2003 

tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan 

harus meliputi: 

                                                           
53 Tjiptono, Fandi dan Diana Anastasia, Total Quality Management, Andi, Yogyakarta, 2000 h. 38 
54 Undang-Undang Nomor 25 pasal 1 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
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1. Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini antara lain kesederhanan, yaitu 

kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kemudahan 

dalam memenuhi persyaratan pelayanan; 

2. Waktu penyelesaian 

Waktu yang ditetapkan sejak ditetapkan saat pengajuan permohonan sama dengan 

waktu penyelesaiaan pelayanan termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan 

kepastian waktu dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan lamanya waktu 

layanan masing-masing; 

3. Biaya pelayanan 

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian dalam proses pemberin pelanyanan, 

haruslah dengan pengenaan biaya yang secara wajar dan terperinci serta tidak 

melanggar ketentuan yang berlaku; 

4. Produk layanan 

Hasil layanan yang diterima harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan yaitu hasil 

pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan; 

5. Sarana dan prasarana 

Penyedia saraana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan 

publik. Hal ini berkaitan dengan ketersedian perangkat penunjang pelayanan yang 

memadai seperti meja, kursi, ruang tunggu, tempat beribadah, toilet, dan lain-lain. 

Serta adanya kemudahan dan kenyamanan dalam memperoleh suatu pelayanan;dan 

6. Kompetensi petugas pemberian pelayaan 
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Kompetensi petugas memberi pelayanan harus ditetapkan dengan tetap berdasakan 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan prilaku yang dibutuhkan. Hal ini 

berkaitan dengan tanggung jawab petugas pelayanan seperti pengetahuan, 

kedisiplinan, kesopanan, dalam memberikan pelayanan.55; 

 

Berdasarkan uraian diatas penulis menyiimpulkan bahwa, standar pelayanan adalah 

tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan 

(pemerintah) dalam memberikan pelayanan kepada masyarkat melalui enam aspek 

penting standar pelayanan yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya 

pelayanan, produk layanan, sarana prasarana, kompetensi petugas pelayanan yang 

disebut pelayanan prima. Menurut Lukman, pelayanan prima merupakan 

terjemahan “excellent service” yang secara harafiah berarti pelayanan yang sangat 

baik atau pelayanan yang baik. Adapun pengertian lain dari pelayanan prima dapat 

diartikan sebagai berikut: 

a. Pelayanan prima adalah membuat pelanggan merasa penting; 

b. Pelayanan prima adalah membuat rekan kerja merasa nyaman bersama kita; 

c. Pelayanan prima adalah melayani pelanggan dengan ramah, cepat dan tepat; 

d. Pelayanan prima adalah mengutamakan pelanggan baru; 

e. Pelayanan prima adalah identitas baru; 

f. Pelayanan prima adalah pengetahuan dan layanan prima; 

g. Pelayanan prima adalah etika dan sopan santun;dan 

                                                           
55 Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.63 tahun 2003 
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h. Pelayanan prima adalah menangani kemarahan pelanggan dengan baik. 56; 

 

Ruslan menjelaskan bahwa, pelayanan prima adalah kegiatan yang berkaitan 

dengan jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan dalam upaya 

untuk memberikan rasa kepuasan dan menumbuhkan kepercayaan terhadap 

pelanggannya, sedangkan konsumen tersebut merasa dirinya diperhatikan dengan 

baik dan wajar 57. Sedangkan menurut Barata, pelayanan prima adalah kepedulian 

kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik untuk memfasilitasi 

kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasan, agar mereka selalu 

loyal kepada perusahaan.58 Pelayanan untuk memuasakan pelanggan tidak harus 

dengan mengorbankan harga diri atau citra diri karena memberikan layanan bukan 

berdasarkan kepada ketaklukan satu pihak kepada pihak lain. Sebaliknya pelayanan 

dilakukan untuk mewujudkan manfaat dengan mengembangkan strategi pelayanan 

untuk suatu kemenangan atau suatu keuntungan yang dapat diraih oleh semua 

pihak. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayana prima adalah 

kegiatan yang berkaitan dengan jasa pelayanan yang baik dan dilaksanakan oleh 

penyelenggara dalam upaya untuk memberikan rasa kepuasan kepada pelanggan. 

                                                           
56 Lukman, Sampara. Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan prima. Bahan Ajar Diklatpim 

Tingkat III, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta. 2001 h. 82 

57 Rosady Ruslan, manajemen public relations dan media komunikasi, PT Raja Grafindo Persada, 

2007 h. 124 

58 Atep Adya Barata, Dasar-dasar Pelayanan Prima. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003 

h. 55 
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Menurut Lukman, implementasi pelayanan prima meliputi tiga aspek yang dikenal 

dengan triologi pelayanan prima yaitu: 

1. Pelayanan prima dalam penampilan, meliputi kelengkaan atribut, dan kerapihan 

pakaian; 

2. Prima dalam pengetahuan, meliputi pengetahuan dibidang tugas, pengetahuan 

dibidang manajemen mutu dan pengetahuan dibidang pelanggan;dan 

3. Prima dalam pelayanan penyampaian, meliputi sopan santun dan cara 

berkomunikasi.59; 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan berkaitan dengan pelayanan prima adalah: 

1. Pelayanan prima baru ada apibila ada standar pelayanan; 

2. Pelayanan prima adalah pelayanan yang memuaskan pelanggan; 

3. Untuk instansi yang sudah memiliki standar pelayanan, maka pelayanan priama 

adalah pelayanan yang sesuai standarnya;dan 

4. Untuk instansi yang belum memiliki standar pelayanan prima adalah pelayanan 

yang dianggap baik oleh instansi yang bersangkutan tetapi harus dilanjutkan dengan 

menyusun standar pelayanan; 

 

Jadi, dapat disimpulkan standar pelayanan prima harus meliputi tiga aspek yaitu, 

pelayanan prima dalam penampilan, pelayanan prima dalam pengetahuan, dan 

pelayanan prima dalam kinerja pelayanannya. Keban dalam H.A Nasir menjelaskan 

                                                           
59 Lukman, Sampara. Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan prima. Bahan Ajar Diklatpim 

Tingkat III, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta. 2001 h. 63 
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bahwa kinerja (performance) dapat didefenisikan sebagai tingkat pencapaian hasil 

atau “the degree of occomplishmnet“ atau dengan kata lain kinerja adalah tingkat 

pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya dikemukakan behwa dalam instansi 

pemerintah khususnya penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, 

kualitas dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, memonitor 

para pelayan publik, dan mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan 

kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan 

publik 60. 

Untuk dapat melakukan penilaian kinerja organisasi publik yang bersifat 

multidimensional, diperlukan penilaian kinerja dengan memperhatikan seluruh 

dimensi kinerja yang ada. Untuk itu Dwiyanto merekomendasikan bahwa untuk 

mengukur kinerja sebuah organisasi dapat digunakan beberapa variabel dengan 

sumber data dan metodologi sebagai berikut: 

a. Produktivitas 

Produktivitas yang dimaksud adalah konsep produktivitas yang 

tidak hanay mengukur efisiensi, namun juga diperluas sehingga 

mencakup efektivitas pelayanan yaitu seberapa besar pelayanan 

publik itu memiliki hasil yang diharapkan. Penilaian produktivitas 

organisasi dilakukan pada tingkat organisasi dengan menggunakan 

dokumen-dokumen seperti catatan dan laporan-laporan organisasi 

yang tersedia di organisasi tersebut. Penilaian produktivitas ini dapat 

                                                           
60 Mohammad Nasir. Dalam Studi Komparatif, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988 h. 43 



86 
 

 

dilakukan antara lain berdasarkan catatan mengenai penggunaan 

sumber daya organisasi dan hasil-hasil yang diperoleh organisasi; 

b. Kualitas Layanan 

Kualitas layanan sering sekali membentuk image masyarakat 

terhadap organisasi pelayanan publik. Banyak image negatif yang 

terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan 

masyarakat terhadap kulaitas layanan yang diterima dari organisasi 

publik. Oleh karena itu kepuasan masyarakat terhadap layanan 

publik dapat dijadikan sebagai indikator kinerja organisasi publik. 

Sumber utama dari kualitas layanan adalah penilaian pengguna jasa 

atau masyarakat. Namun, uji silang juga dapat dilakukan dengan 

memeriksa laporan dan dokumen organisasi mengenai pelayanan 

yang diberikan. Survei adalah salah satu cara yang dapat digunakan 

untui mencari data mengenai kualitas layanan dengan mengukur 

tingkat kepuasan mereka terhadap kualitas layanan organisasi. 

c. Responsivitas 

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali 

kebutuhan masyarakat,menyusun agenda dan proiritas pelayanan 

dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan 

kebutuhan dan keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Data untuk menilai 

responsivitas bisa bersumber dari masyarakat dan organisasi. Data 

organisasi dipakai untuk mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan dan 
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program organisasi, sedangkan data masyarakat pengguna jasa 

diperlukan untuk mengidentifikasikan jenis kegiatan dengan 

masyarakat. 

d. Responsibilitas 

Responsibilitas akan menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan 

organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip 

administrasi yang benar atau yang sesuai dengan kebijakan 

organisasi baik yang implisit maupun yang eksplisit. Karena itu bisa 

saja responsibilitas akan bertentangan dengan responsivitas, yaitu 

ketika prinsip-prinsip harus dijalankan maka respon terhadap 

kebutuhan masyarakat akan diabaikan, atau sebaliknya. 

Responsibiltas sebuah organisasi dapat dinilai dengan menganalisa 

dokumen-dokumen dan laporan kegiatan organisasi. Dalam hal ini 

dicoba untuk mencocokkan pelaksanaan kegiatan dan program 

organisasi dengan prosedur administrasi dan ketentuan-ketentuan 

yang ada dalam organisasi. 

a.  Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik mangacu pada seberapa besar kebijakan dan 

kegiaan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih 

oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut 

karena dipilih oleh rakyat dengan sendirinya haru mampu 

mewujudkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Kinerja 

organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang 
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bisa dikembangkan oleh organisasi atau pemerintah, seperti 

pencapaian target. Kinerja juga seharusnya diukur dari eksternal, 

seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 

Suatu kegiatan organisasi akan memiliki akuntabilitas yang tinggi 

bila kegiatan tersebut dianggap benar dan sesuia dengan nilai-nilai 

dan norma yang berkembang dalam masyarakat. 

 

Dalam upaya pemenuhan hak-hak Ekonomi, Personal, Sosial, dan Budaya 

(EKOPERSOB) pemerintah harus berperan aktif untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat baik melalui penjaminan perlindungan secara hukum, pemenuhan 

fasilitas/sarana prasarana, maupun pemenuhan pelayanan publik. Oleh karena itu, 

Pelayanan publik merupakan suatu hal yang urgen/penting untuk diberikan kepada 

warga negara dan penduduk secara maksimal dalam rangka optimalisasi 

pelaksanaan konsep Hak Asasi Manusia. 

Berdasar pengamatan penulis ada beberapa hal yang mendasari urgensi tersebut, 

antara lain : 

-Pemerintah (Badan/Lembaga Publik) adalah subyek yang melakukan dan 

mengatur investasi. Seperti pembangunan infrastruktur, pemberian layanan 

administrasi negara, pemberian layanan sosial, perizinan, dll. 
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-Negara (Pemerintah) sebagai penerima mandat untuk melaksanakan kewajibannya 

melayani masyarakat dalam hal pemenuhan hak-hak sipil & politik serta ekonomi, 

sosial, dan budaya. 

-Biaya yang digunakan untuk mendanai pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan 

budaya bersumber dari rakyat (warga negara) melalui pajak yang dibayarkan untuk 

mengelola sumber kekayaan negara. 

mengacu pada 3 urgensi tersebut, maka pelayanan publik merupakan suatu hal yang 

harus dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah sebagai pemangku kewajiban 

asasi dan wujud pertanggung jawaban dalam mengemban kepercayaan publik 

(masyarakat) untuk memenuhi hak-hak asasi tiap-tiap warga negara. 

Akan tetapi, sering kali kita alami bersama ketika berurusan dengan badan publik, 

untuk mendapatkan pelayanan terkait dalam hal kecil pun seperti pengurusan 

administrasi publik (pencatatan sipil & surat-surat), perizinan pembangunan rumah 

ibadat, kesehatan, pendidikan maupun pelayanan keuangan pada lingkup 

pemerintahan maupun badan-badan usaha milik negara/swasta dihadapkan pada 

suatu prosedur yang berbelit-belit & lama, aparatur/pegawai yang tidak ramah dan 

tidak jarang pula informasi yang diberikan tidak jelas. Selain permasalahan pada 

lingkungan badan publik dan badan usaha tampak juga pelayanan transportasi, 

keamanan & kenyamanan berlalu lintas, sarana komunikasi (telepon), listrik, air 

bersih tidak menunjukkan pemenuhan pelayanan yang optimal pula. 
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Setelah diratifikasinya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, hasil 

survei Excecutive MarkPlus Insight dengan 939 responden yang tersebar di 6 kota 

besar (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makasar) itu sekitar 

30,4 % masyarakat (responden) memandang optimis UU ini akan dapat mengatur 

standarisasi mutu pelayanan publik, 21 % memandang bahwa UU ini akan 

mendorong pelayanan lebih baik, 7 % menyatakan UU ini akan memberi 

perlindungan terhadap Hak-hak konsumen dan hanya sekitar 8,3 % menyatakan 

pesimis bahwa UU ini akan berjalan dengan baik. Akan tetapi selama ± 4 Tahun 

UU tersebut dilaksanakan tepatnya pada Tahun 2013 baru dari salah satu kota besar 

yakni DKI Jakarta saja sekitar 22 Unit Pelayanan Publik hampir 50 % dinas yang 

menyelenggarakan Pelayanan Publik belum mematuhi standar pelayanan sesuai 

UU Pelayanan Publik 61. Sedangkan pada tahun 2014 KPK melakukan Survei 

Integritas Sektor Publik yang dilakukan terhadap 40 unit layanan di 20 

Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 

(Jabodetabek) menunjukkan 2 kementerian yakni Kementerian Agama dan 

Perhubungan justru mendapatkan rapor merah. 

Sebenarnya mengenai respon masyarakat dan lembaga independen terhadap 

pelayanan publik sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak maksimalnya 

pelayanan hampir dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Hanya saja pada kali ini 

penulis mencoba bandingkan antara data beberapa waktu pasca UU No. 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik di sahkan dan beberapa tahun pasca pengesahannya. 

                                                           
61 sumber : Ketua Ombudsman RI 
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Dengan demikian, apabila ditarik permasalahan utama dari lemahnya kualitas 

pelayanan publik sebagai jaminan hak-hak ekonomi,sosial, dan budaya yakni 

terkait manajemen prosedur & birokrasi, integritas pejabat publik dan sarana 

prasarana penunjang pelayanan. 

Perlu dipahami bersama bahwa sebagai dasar hukum tertinggi UUD 1945  telah 

mengatur hal – hal terkait kewajiban negara dan hak – hak warga negara. Melalui 

optimalisasi peran Pejabat & Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak-pihak dalam 

badan/lembaga pelayanan publik untuk melayani masyarakat maka beberapa 

ketentuan mengenai hak-hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27, 28, 

28A-J, dan 29 UUD 1945 Pemerintah sejatinya memiliki tugas untuk melayani 

rakyat. Prinsip kepuasan masyarakat dalam proses pelayanan jasa publik oleh 

pemerintah sebagai service provider sangat penting karena hanya dengan 

memenuhi kebutuhan pelanggan secara memuaskan, keberadaan pemerintah itu 

diakui dan mendapatkan legitimasi serta kepercayaan dari rakyatnya, hal ini berarti 

pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena memang 

sejatinya pemerintah memiliki tugas serta tanggung jawab untuk melayani 

rakyatnya sehingga perlu untuk menerapkan hak asasi manusia didalam pelayanan 

publik yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. 

Dengan demikian, pelayan publik dalam hal ini pemerintah harus dapat 

memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, 

terbuka, tepat waktu, responsif, dan adaptif serta sekaligus dapat membangun 

kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk 
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secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Dalam hal ini berarti bahwa 

pemerintah sesungguhnya ingin menegakkan hak asasi manusia diatas segala 

pelayanan publik yang dibuat karena sesungguhnya pelaynan publik yang dibuat 

oleh pemerintah adalah untuk menegakkan hak asasi manusia Itu sendiri. 
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