
 

93 
 

BAB III  

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia sangatlah penting dalam pelayanan publik 

karena: 

1. Tujuan pelayanan publik: 

Ketika pemerintah membuat pelayanan publik, disitulah pemerintah 

sesungguhnya sedang menanamkan nilai-nilai tertentu pada masyarakat, 

sebab setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya. Oleh 

sebab itu, setiap pelayanan publik hendaknya mengandung tujuan, nilai-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 keinginan masyarakat, pada umumnya untuk mencapai hal ini, 

diperlukan kualitas pelayanan sesuai harapan dari masyarakat mengingat 

bahwa tujuan negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya sehingga perlu 

adanya penerapan hak asasi manusia untuk mensejahterakan hdiup rakyat. 

2. Kualitas Pelayanan Publik: 

Kualitas pelayanan publik merupakan tolak ukur untuk menentukan 

bagaimana kinerja layanan publik di suatu lembaga penyedia layanan 

publik. 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 sehingga perlu adanya hak asasi manusia didalam pelayanan 

publikagar terpenuhi kualitas pelayanan publik tersebut. 

3. 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. 

Berdasarkan pada bebrapa alasan diatas, 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 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. 

3.2 SARAN 

Mengacu pada permasalahan lemahnya pelayanan publik yang diantaranya 

manajemen prosedur & birokrasi, integritas pejabat publik dan sarana-prasarana 

penunjang pelayanan maka penulis sedikitnya mengemukakan gagasan berupa 

reformasi tata kelola birokrasi berintegritas. 

Yang dimaksud dengan reformasi tata kelola birokrasi berintegritas berdasar 

gagasan penulis adalah perbaikan sistem pelaksanaan pelayanan publik yang 

mencangkup prosedur pelayanan, integritas kinerja Pejabat & ASN dan 

Karyawan/Staff Pelayan Publik. Hal tersebut penulis ungkapkan berdasar pada 

fakta-fakta di lapangan (hasil survei) yang menyatakan beberapa permasalahan 

tidak optimalnya pelayanan publik adalah ketidaksesuaian prosedur pelayanan yang 

diterapkan oleh badan publik dengan standar pelayanan pada UU Nomor 25 Tahun 

2009 tentang pelayanan publik dan Pejabat & ASN yang tidak berintegritas 

sehingga memengaruhi mekanisme & standar pelayanan serta peran profesionalitas 

kerjanya dalam melayani masyarakat.  

Reformasi tata kelola prosedur dan birokrasi ini dilaksanakan dengan 

mempersingkat dan mengatur secara urut prosedur pelayanan sejak pemohon 

pelayanan (masyarakat) mempersiapkan persyaratan hingga memeroleh 

pelayanannya. Prosedur pelayanan tersebut harus disesuaikan pada standar 



 

 

operasionalnya sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. Sedangkan reformasi pada integritas Pejabat/ASN dilaksanakan 

dengan memaksimalkan keramah-tamahan dalam menyambut masyarakat hingga 

mendampingi & membantu terpenuhi pelayanan yang dibutuhkan. Tidak jarang 

pada era ini disetiap badan publik tersedia angket penilaian masyarakat terhadap 

kepuasan/ketidakpuasan terhadap pelayanan, namun tidak jarang pula ada badan 

publik yang bergegas mengevaluasi kinerjanya. Dengan demikian, melalui 

beberapa gagasan mengenai reformasi tata kelola birokrasi berintegritas yang 

penulis ajukan tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah 

dan Badan-badan publik lain yang berperan pada pelayanan publik dalam upaya 

mengoptimalisasikan Realisasi konsep Hak Asasi Manusia terhadap Pelayanan 

Publik secara profesional, cepat, dan efisien di Indonesia.



 

 

 


