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Abstract
The study was conducted to find out the existence of the philosophy of
government in providing solutions to national problems. This writing uses a qualitative
research approach with descriptive methods. The study was conducted using literature
study. In addition, in the viewpoint of philosophy of science, the essence of a science can
be seen from three things, namely the ontology, epistemology and the axiology of the
science concerned. Ontology essentially discusses what we want to know, how far we
want to know, or in other words, an assessment of the theory of “being”. Then how do
we get knowledge about the object? To answer that question, we turn to epistemology:
the theory of knowledge. Finally in answering the third question about the value of the
use of the value of knowledge, we turn to axiology: the theory of values. Each fruit form
of human thought can be returned to the basics of ontology, epistemology and axiology
of the thinking concerned. Philosophy analysis in terms of these three bases will lead us
to the essence of the fruit of the thought. Likewise we will study the science of
government in terms of the same starting point to get a deep picture. By observing
various dynamics related to the provision of public services, by tracing related
documents. It can be concluded that: one of the functions of government is public
service, which is axiology of government science is a field of study that will strengthen
the existence of government science through the implementation of 5 (five) functions of
science, namely: describe, explain, verify (verification), predict (prediction), form theory
(theory formulation). By analyzing the various problems of the implementation of public
services through the functions of government science, it is hoped that the best solution
can be sought, so that in the future the performance of public services is expected to
fulfill the public’s desire, namely the creation of excellent public services. On the other
hand, government science will be more functional with the development of new
concepts, laws and theories in the field of government science.
Keywords: Government Philosophy, Existence, Administration of Government.
A.

PENDAHULUAN
Filsafat (philosophy) berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Istilah ini

terdiri atas dua kata: philos (cinta) atau philia (persahabatan, tertarik kepada)
dan shopia (hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman
praktis, inteligensi). Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan
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atau kebenaran. Plato menyebut Socrates sebagai philosophos (filosof) dalam
pengertian pencinta kebijaksanaan. Kata falsafah merupakan arabisasi yang
berarti pencarian yang dilakukan oleh para filosof. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, kata filsafat menunjukkan pengertian yang dimaksud, yaitu
pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang
ada, sebab asal dan hukumnya. Manusia filosofis adalah manusia yang
memiliki kesadaran diri dan akal sebagaimana ia juga memiliki jiwa yang
independen dan bersifat spiritual.
Pada mulanya kata filsafat berarti segala ilmu pengetahuan yang
dimiliki manusia. Mereka membagi filsafat kepada dua bagian yakni, filsafat
teoretis dan filsafat praktis. Filsafat teoretis mencakup: (1) ilmu pengetahuan
alam, seperti: fisika, biologi, ilmu pertambangan, dan astronomi; (2) ilmu
eksakta dan matematika; (3) ilmu tentang ketuhanan dan metafisika. Filsafat
praktis mencakup: (1) norma-norma (akhlak); (2) urusan rumah tangga; (3)
sosial dan politik (Muthahhari, 2002).
Secara umum filsafat berarti upaya manusia untuk memahami segala
sesuatu secara sistematis, radikal, dan kritis. Berarti filsafat merupakan sebuah
proses bukan sebuah produk. Maka proses yang dilakukan adalah berpikir
kritis yaitu usaha secara aktif, sistematis, dan mengikuti pronsipprinsip logika
untuk mengerti dan mengevaluasi suatu informasi dengan tujuan menentukan
apakah informasi itu diterima atau ditolak. Dengan demikian filsafat akan terus
berubah hingga satu titik tertentu (Takwin, 2001).
Plato (427–348 SM) menyatakan filsafat ialah pengetahuan yang bersifat
untuk mencapai kebenaran yang asli. Sedangkan Aristoteles (382–322 SM)
mendefenisikan filsafat ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang
terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi,
politik, dan estetika. Sedangkan filosof lainnya Cicero (106–043 SM)
menyatakan filsafat ialah ibu dari semua ilmu pengetahuan lainnya. Filsafat
ialah ilmu pengetahuan terluhur dan keinginan untuk mendapatkannya
(Takwin, 2001).
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Menurut
pengetahuan

di

Descartes
mana

(1596–1650),
Tuhan,

alam

filsafat

ialah

dan

manusia

kumpulan

segala

menjadi

pokok

penyelidikannya. Sedangkan Immanuel Kant (1724–1804) berpendapat filsafat
ialah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal segala pengetahuan
yang tercakup di dalamnya 4 persoalan yakni (1) Apakah yang dapat kita
ketahui? Jawabannya termasuk dalam bidang metafisika; (2) Apakah yang
seharusnya kita kerjakan? Jawabannya termasuk dalam bidang etika; (3)
Sampai di manakah harapan kita? Jawabannya termasuk pada bidang agama;
dan (4) Apakah yang dinamakan manusia itu? Jawabannya termasuk pada
bidang antropologi. (Takwin, 2001).
Beberapa pengertian pokok tentang filsafat adalah (1) Upaya spekulatif
untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh
realitas; (2) Upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar secara
nyata; (3) Upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan
sumber daya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya; (4) Penyelidikan kritis
atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh
berbagai bidang pengetahuan; dan (5) Disiplin ilmu yang berupaya untuk
membantu kita melihat apa yang kita katakan dan untuk menyatakan apa yang
kita lihat (Muthahhari, 2002).
Definisi kata filsafat bisa dikatakan merupakan sebuah masalah falsafi
pula. Menurut para ahli logika ketika seseorang menanyakan pengertian
(definisi/hakikat) sesuatu, sesungguhnya ia sedang bertanya tentang macammacam perkara. Tetapi paling tidak bisa dikatakan bahwa “falsafah” itu kirakira merupakan studi yang didalami tidak dengan melakukan eksperimeneksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah
secara persis, mencari solusi untuk ini, memberikan argumentasi dan alasan
yang tepat untuk solusi tertentu dan akhirnya dari prosesproses sebelumnya ini
dimasukkan ke dalam sebuah dialektika. Dialektika ini secara singkat bisa
dikatakan merupakan sebuah bentuk dari dialog.

Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vo2. 1 No. 1 Tahun 2019

64

ARTIKEL
Dengan

uraian

pendekatan

filsafat

yang

dikemukakan

maka

pemerintahan atau kenegaraan dapat digali, diolah dan dikemas menjadi suatu
disiplin ilmu dengan pendekatan filsafat ilmu. Menurut Koentowibisono
(1996:32), hakekat ilmu menyangkut masalah keyakinan ontologik, yaitu suatu
keyakinan yang harus dipilih oleh sang ilmuwan dalam menjawab pertanyaan
tentang apakah “ada” (being, sein, het zijn) itu. Inilah awal-mula sehingga
seseorang akan memilih pandangan yang idealistis-spiritualistis, materialistis,
agnostisistis dan lain sebagainya, yang implikasinya akan sangat menentukan
dalam pemilihan epistemologi, yaitu cara-cara, paradigma yang akan diambil
dalam upaya menuju sasaran yang hendak dijangkaunya, serta pemilihan
aksiologi yaitu nilai-nilai, ukuran-ukuran mana yang akan dipergunakan dalam
seseorang mengembangkan ilmu.
Jujun Suriasumantri (2005:33-34), memandang filsafat ilmu sebagai
bagian dari epistomologi (filsafat pengetahuan) yang ingin menjawab tiga
kelompok pertanyaan mengenai hakikat ilmu sebagai berikut:
1. Kelompok pertanyaan pertama antara lain: Obyek apa yang ditelaah
ilmu? Bagaimana wujud hakiki dari obyek tersebut? Bagaimana
hubungan antara obyek tadi dengan daya tanggap manusia?
2. Kelompok pertanyaan kedua: Bagaimana proses yang memungkinkan
diperolehnya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya?
Hal-hal

apa

yang

harus

diperhatikan

agar

kita

mendapatkan

pengetahuan yang benar? Apa yang dimaksud kebenaran?
3. Kelompok pertanyaan ketiga: Untuk apa pengetahuan yang berupa
ilmu? Bagaimana kaitan antara cara menggunakan ilmu dengan kaidahkaidah moral? Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan
pilihan-pilihan moral?.
Kelompok pertanyaan pertama merupakan tinjauan ilmu secara
ontologis. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan kelompok kedua merupakan
tinjauan ilmu secara epistomologis. Dan pertanyaan-pertanyaan kelompok
ketiga sebagai tinjauan ilmu secara aksiologis. Kajian dilakukan untuk
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mengetahui eksistensi filsafat pemerintahan dalam memecahkan persoalan
bangsa.
B.

METODE PENELITIAN
Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode

deskriptif. Kajian dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Selain
itu dengan mengamati berbagai dinamika terkait penyelanggaraan pelayanan
publik, dengan melakukan penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan.

C.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hakikat Pemerintahan, Fungsi Pemerintahan, dan Pelayanan Publik
Timbulnya pemerintahan, menurut Thomas Hobbes, pada dasarnya

bersumber dari perkembangan, kebutuhan dan masalah kehidupan bersama
manusia, dengan tahapan sebagai berikut:
Pertama, setiap orang dan semua orang mengalami persaingan yang
terus menerus dalam meraih kepentingan dan atau mewujudkan kehormatan
dan martabatnya. Dalam persaingan ini timbul kebencian atau iri hati yang
menyebabkan timbulnya pertikaian. Dari persaingan inilah kemudian timbul
peperangan untuk membentuk kehormatan dan martabat di satu pihak atau
kelompok, dengan memperlemah atu meniadakan kehormatan dan martabat
pihak atau kelompok lain.
Kedua,

dengan

penegakkan

kehormatan

dan

martabat

melalui

peperangan maka orang-orang yang memenangkan peperangan memperoleh
manfaat umum dari keberhasilan menegakkan kehormatan dan martabat
sehingga menimbulkan keyakinan, kebanggaan dan kesenangan tertentu.
Karena itu, orang-orang tersebut merasa perlu mempertahankan keyakinan,
kebanggaan dan kesenangan tersebut.
Ketiga, untuk mempertahankan keyakinan, kebanggaan dan kesenangan
itu orang-orang tersebut berupaya mengembangkan urusan administrasi guna
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mengatur kepentingan bersama dengan melakukan reformasi dan inovasi
untuk terwujudnya suatu sistem administrasi.
Keempat, untuk mengembangkan urusan administrasi yang terkait
dengan keinginan setiap orang dan keinginan bersama, maka orang-orang
tersebut

membentukan

suatu

lembaga

perwakilan

untuk

mengurus

kepentingan perseorangan dan kepentingan bersama secara tertib dan damai
serta mempertahankan kepentngan bersama dari segala bentuk hal yang
mengganggu

kedamaian

orangorang

tersebut.

Lembaga

perwakilan

kepentingan bersama inilah yang disebut ”Pemerintahan”.
Kelima, dengan adanya lembaga keterwakilan yang diberi kuasa atau
kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kehidupan bersama agar tidak
terjadi pertikaian yang bersumber dari sikap yang irasional dari orang-orang
tersebut, maka terbentuklah suatu pola pemerintahan tertentu, yang betugas
mengatur dan mengendalikan kehidupan bersama secara arif. Lembaga
keterwakilan tersebut melaksanakan kedaulatan bersama yaitu kedaulatan
rakyat.
Keenam, untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan bersama itu
kemudian timbul berbagai perjanjian yang berfungsi untuk mengatur,
mengarahkan dan mengendalikan pola kehidupan bersama dalam rangka
memelihara kepentingan umum, agar berlangsung aman, tertib dan lancar.
Perjanjian yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan. Didalam
peraturan perundang-undangan ini diatur hak dan kewajiban negara terhadap
warga negara; dan hak kewajiban warga negara terhadap negara dalam
berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Menurut Rasyid (1997:11), tujuan utama dibentuknya pemerintahan
adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga
dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. Pemerintahan
modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan
tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu
memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang
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memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan
kreativitasnya

demi

mencapai

kemajuan

bersama.

Rasyid

(1997:12)

mengemukakan bahwa tugas pokok pemerintahan paling tidak mencakup 7
(tujuh) bidang, yaitu:
a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar
dan pemberontakan dari dalam.
b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya pertikaian di antara
warga masyarakat.
c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga
Negara.
d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidangbidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.
Pada bagian selanjutnya Rasyid (1997:48) mengemukakan bahwa tugastugas pokok tersebut dapat diringaks menjadi 3 (tiga) fungsi yang hakiki, yaitu
pelayanan

(service),

pemberdayaan

(empowerment),

dan

pembangunan

(development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat,
pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan
akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.
Dari ketiga fungsi menurut Rasyid tersebut, Labolo (2008:22) kemudian
menambahkan fungsi pengaturan, yaitu fungsi membuat peraturan perundangundangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah
adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat
berjalan secara baik dan dinamis.
Sejalan dengan pendapat Rasyid, Anderson (1998) sebagaimana dikutip
Setiono (2007:20) bahwa fungsi dasar dari pemerintah memiliki 7 (tujuh)
macam jenis, yaitu: 1) menyediakan infrastruktur ekonomi, 2) menyediakan
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barang dan jasa kolektif, 3) menyelesaikan konflik antar anggota masyarakat, 4)
menjaga iklim persaingan, 5) melindungi lingkungan hidup, 6) menyediakan
akses minimu bagi individu terhadap barang dan jasa, dan 7) menstabilkan
ekonomi.
Adapun menurut The World Bank (1997) sebagaimana dikutip oleh
Rahardiansah (2012:81) mengemukakan bahwa pemerintah memiliki 5 (lima)
“fundamental tasks”, yakni: 1) meletakkan dasar-dasar hukum (establishing a
foundation of law); 2) mengadakan kebijakan yang kukuh tidak menyimpang,
termasuk stabilitas makro ekonomi (maintaniing a non-distosionary policy
environment, incuding macroeconomic stability); melakukan investasi di bidang
pelayanan sosial dasar dan infrastruktu (investing in basic social services and
infrastucture), 4) melindungi yang lemah (protecting vulnerable), dan 5)
melindungi lingkungan hidup (protecting the environment).
Secara lebih spesifik menurut

Davey (1988:21-24), fungsi-fungsi

pemerintahan lokal dapat digolongkan dalam 5 (lima) pengelompokan, yaitu: a.
Fungsi

penyediaan

pelayanan

yang

berorientasi

lingkungan

dan

kemasyarakatan; b. Fungsi pengaturan, yakni perumusan dan penegakan
(enforce) peraturan-peraturan; c. Fungsi pembangunan, yaitu keterlibatan
langsung pemerintah dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi; d. Fungsi
perwakilan, untuk menyatakan pendapat daerah atas hal-hal di luar bidang
tanggung jawab eksekutif; e. Fungsi koordinasi dan perencanaan, terutama
dalam investasi dan tata guna tanah.
Dari pengelompokan tersebut, terlihat luasnya fungsi yang harus
dijalankan oleh pemerintah lokal, seperti fungsi koordinasi dan perencanaan.
Fungsi ini menjadi penting sekurang-kurangnya sebagai mediator untuk
menyamakan persepsi dalam suatu jalinan kerjasama, atau menyelesaikan
suatu permasalahan yang mungkin timbul pada pemerintahan lokal. Namun
efektivitas dan jangkauannya sangat tergantung pada faktor yang lain seperti
tersedianya berbagai sumber daya. Dari sekian banyak pendapat tentang fungsi
yang harus dimiliki oleh pemerintah sebagaimana dikemukakan di atas, terlihat
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bahwa pelayanan selalu menjadi kewajiban yang harus diemban oleh
pemerintah pada semua level pemerintahan.
Rasyid (1996:11) mengemukakan bahwa “pemerintahan modern pada
hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat”. Hal ini sejalan dengan
pendapat Salusu (1996:8) yang menyebutkan bahwa fungsi utama pemerintah
adalah memberikan pelayanan. Secara metodologis hal tersebut didukung oleh
pendapat Suwaryo (2009:35) bahwa salah satu obyek kajian Ilmu Pemerintahan
adalah pelayanan publik. Pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik
(public service) dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tugas pokok
pemerintah

pada

hakekatnya

adalah

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri,
tetapi

untuk

melayani

masyarakat

serta

menciptakan

kondisi

yang

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan
kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1996:22). Karenanya
birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan
layanan baik dan profesional.
Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik merupakan salah
satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di
samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi
publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari
suatu negara kesejahteraan (welfare state). Undang-Undang No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa: “Pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.
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Dengan demikian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian
layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang
telah ditetapkan dalam bentuk pelayanan barang, jasa dan administratif.
Widodo (2001:88) berpendapat bahwa pelayanan publik yang profesional,
artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan
responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah) dengan ciri-ciri
sebagai berikut:
a. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan
dan sasaran
b. Sederhana,

mengandung

arti

prosedur/

tata

cara

pelayanan

diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta
pelayanan
c. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya
kejelasan dan kepastian mengenai: a. Prosedur/tata cara pelayanan b.
Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan
administratif c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan d. Rincian biaya/tarif
pelayanan dan tata cara pembayarannya e. Jadwal waktu penyelesaian
pelayanan.
d. Keterbukaan, 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
e. Efisiensi, mengandung arti: 1). Persyaratan pelayanan hanya dibatasi
pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan
dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan
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produk pelayanan yang berkaitan 2). Dicegah adanya pengulangan
pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang
bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari
satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.
f. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan
masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan
g. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi
apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang
dilayani
h. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan,
keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa
mengalami tumbuh kembang.
Berkaitan dengan pelayanan, Zeithaml, et.al (1990:56) membahas tentang
bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat pelanggan terhadap pelayanan
yang mereka terima, baik berupa barang maupun jasa. Tujuan pelayanan
publik

pada

umumnya

adalah

bagaimana

mempersiapkannya

sesuai

kebutuhan publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik
mengenai pilihannya dan caramemperolehnya. Bertolak pada konsep putting
people first (pembeli adalah raja, pelanggan adalah maharaja), maka dalam
hubungan tersebut tolok ukur atau standar pelayanan terletak pada kepuasan
pelanggan.
Baik buruknya pelayanan berbanding lurus dengan kepuasan pelanggan
yang menurut Kotler (1994:102) bahwa “kepuasan pelanggan adalah tingkat
perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang ia rasakan
dibandingkan dengan harapannya”. Jadi kepuasan pelanggan dimulai dari
kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Dengan demikian
kualitas pelayanan ditentukan sejauh mana persepsi masayarakat sebagai
pelanggan atau konsumen terhadap pelayanan yang diterimanya.
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Dengan kata lain, kualitas selalu berfokus pada pada pelanggan atau
masyarakat. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh
dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau
melebihi harapan (Tjiptono, 2001:34). Sehingga definisi kualitas pelayanan
dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan
konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan
konsumen (Tjiptono, 2007:77).
Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara
membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata
mereka terima/peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka
harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika
jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang
diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika
jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan
dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima
lebih

rendah

daripada

yang

diharapkan,

maka

kualitas

pelayanan

dipersepsikan buruk. Kualitas layanan merupakan pemenuhan dari harapan
konsumen atau kebutuhan konsumen yang membandingkan antara hasil
dengan harapan dan menentukan apakah konsumen sudah menerima layanan
yang berkualitas.
2. Peran Filsafat

Pemerintahan

Dalam

Mengatasi

Permasalahan

Pelayanan Publik di Indonesia
Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi pemerintahan, merupakan
kajian pokok ilmu pemerintahan. Dengan demikian segala hal ihwal
penyelenggaraan pelayanan publik dapat dikaji dengan berbagai pendekatan di
dalam ilmu pemerintahan. Permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik
merupakan ranah aksiologis dari ilmu pemerintahan.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Aksiologi suatu ilmu
sangat tergantung pada kemauan ilmu itu sendiri dan para pendukungnya
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untuk menjalankan 5 (lima) fungsi ilmu yaitu: mendeskripsikan (describe),
menjelaskan (explanation), memverifikasi (verification), memprediksi (prediction),
membentuk teori (theory formulation). Fungsi ilmu yang pertama sampai dengan
keempat berkaitan dengan gejala alam dan atau gejala sosial. Sedangkan fungsi
kelima berkaitan dengan ilmu itu sendiri dalam rangka pengembangan dan
upaya mempertahankan diri.
Berkaitan

dengan

peran

ilmu

pemerintahan

dalam

mengatasi

permasalahan salah satu fenomena pengelenggaraan pemerintahan, yaitu
penyelenggaraan pelayanan publik, dapat dijelaskana sebagai berikut:
1. Fungsi mendeskripsikan dari ilmu adalah fungsi untuk memberikan
gambarangambaran, definisi-definisi mengenai obyek yang dikaji suatu
ilmu. Ilmu pemerintahan saat ini telah memiliki definisi yang lengkap
mengenai berbagai gejala dan peristiwa yang berkaitan dengan
pelayanan publik, sehingga dapat menggambarkan dengan lebih cermat
terkait dengan pelayanan publik.
2. Fungsi menjelaskan dari ilmu adalah fungsi untuk melihat kaitan
antaran sebab dan akibat (kausalitas) dari suatu gejala dan peristiwa.
Untuk dapat menjalankan fungsi menjelaskan, sebuah ilmu memerlukan
dukungan berbagai konsep, hukum dan teori. Ilmu Pemerintahan telah
membuktikan melalui berbagai penelitian di bidang pelayanan publik
dapat menghasilkan konsep, hukum dan teori pemerintahan, khususnya
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Fungsi memverifikasi ilmu adalah fungsi untuk menguji berbagai
proposisi atau teori untuk diuji kebenarannya dengan fakta empirik.
Beberapa

hasil

penyelenggaraan

penelitian
pelayanan

pemerintahan
publik

berkaitan

menghasilkan

kajian

dengan
yang

memperkuat proposisi atau teori, menolak proposisi atau teori, atau
menerimanya dengan berbagai modifikasi.
4. Fungsi meprediksi ilmu adalah untuk memperkirakan keadaan masa
mendatang dengan berdasarkan keadaan saat sekarang. Dengan konsep,
Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vo2. 1 No. 1 Tahun 2019

74

ARTIKEL
hukum dan teori yang digunakan dalam Ilmu Pemerintahan, telah
mampu

memprediksi

kondisi

masa

mendatang,

yaitu

mampu

memprediksi dengan baik kondisi pelayanan publik yang ideal
sebagaimana yang diharapkan.
5. Fungsi membentuk teori adalah fungsi ilmu yang tertinggi, yang
sekaligus merupakan akumulasi dari fungsi-fungsi ilmu lainnya. Dalam
menjalankan keempat fungsi lainnya melalui berbagai kajian maupun
penelitian, akan terbangun teori-teori baru yang akan membuat ilmu
tersebut menjadi semakin fungsional untuk menjelaskan gejala dan
peritiwa

yang

menjadi

obyek

ilmu

bersangkutan.

Banyaknya

permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai obyek
kajian Ilmu Pemerintahan yang dijadikan sebagai wadah untuk
membangun dan membentuk teori-teori baru, justru pada kahirnya akan
memperkuat posisi Ilmu Pemerintahan.
Apabila Ilmu Pemerintahan semakin mampu menjalankan kelima fungsi
diatas seara simultan dalam mengkaji permasalahan pelayanan publik, maka
ilmu pemerintahan akan menjadi semakin fungsional, serta akan semakin
banyak yang mengkaji dan memerlukan teori-teori baru di bidang pelayanan
publik. Sebaliknya, apabila ilmu pemerintahan tidak mampu menjalankan
fungsi-fungsi keilmuannya dalam mengkaji permasalahan pelayanan publik,
maka lama kelamaan akan memperlemah kedudukan ilmu pemerintahan.
D.

SIMPULAN
Dalam sudut pandang filsafat ilmu, hakekat sebuah ilmu dapat dilihat

dari tiga hal yakni ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu bersangkutan.
Ontologi pada hakikatnya membahas tentang apa yang ingin kita ketahui,
seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain, suatu pengkajian
mengenai teori tentang ”ada”. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan
pengetahuan mengenai obyek tersebut? Untuk menjawab pertanyaan itu maka
kita berpaling kepada epistemologi: yakni teori pengetahuan. Akhirnya dalam
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menjawab pertanyaan ketiga tentang nilai kegunaan nilai pengetahuan tersebut
maka kita berpaling kepada aksiologi: yakni teori tentang nilai. Setiap bentuk
buah pemikiran manusia dapat dikembalikan pada dasar-dasar ontologi,
epistemologi dan aksiologi dari pemikiran yang bersangkutan.
Analisis kefalsafahan ditinjau dari tiga landasan ini akan membawa kita
pada hakekat buah pemikiran tersebut. Demikian juga kita akan mempelajari
ilmu pemerintahan ditinjau dari titik tolak yang sama untuk mendapatkan
gambaran yang sedalam-dalamnya. Salah satu fungsi pemerintahan adalah
pelayanan publik, yang secara aksiologi ilmu pemerintahan merupakan bidang
kajian yang akan mengukuhkan eksistensi ilmu pemerintahan melalui
implementasi 5 (lima) fungsi ilmu pengetahuan, yaitu: mendeskripsikan
(describe), menjelaskan (explanation), memverifikasi (verification), memprediksi
(prediction), membentuk teori (theory formulation). Dengan menganalisis
berbagai permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik tersebut melalui
fungsi-fungsi ilmu pemerintahan, diharapkan dapat dicarikan jalan keluar yang
terbaik, sehingga ke depan kinerja pelayanan publik diharapkan dapat
memenuhi keinginan masyarakat yaitu terciptanya pelayanan publik yang
prima. Di lain pihak ilmu pemerintahan akan semakin fungsional dengan
terbangunnya konsep, hukum dan teori baru di bidang ilmu pemerintahan.
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