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ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA APARATUR DESA
DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA BUMI

AGUNG MARGA KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN
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Oleh

Dwi Lucita Sari

Tujuan Penelitian ini adalah Mendeskripsikan Persepsi Masyarakat Terhadap
Kinerja Aparatur Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Bumi
Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sampel
dalam penelitian ini mengambil sampel populasi berjumlah 60 responden.
Analisis data menggunakan rumus Interval dan Presentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi msyarakat terhadap kinerja aparatur
desa dalam meningkatkan pelayanan publik (1) pemahaman masyarakat denagan
persentase 73,33% dalam kategori kurang paham, (2) tanggapan masyarakat
dengan persentase 73,34% dalam kategori negatif, (3) harapan masyarakat dengan
persentase 53,33% dalam kategori positif. Berdasarkan ketiga indikator bahwa
pelayanan publik dalam hal pelayanan reguler belum maksimal dan belum
berjalan secara optimal.

Kata kunci : Kinerja Aparatur Desa, Pelayanan Publik, Persepsi Masyarakat
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah negara Republik Indonesia sangat luas meliputi banyak kepulauan

yang besar dan kecil, maka tidak memungkinkan jika segala sesuatunya akan

diurus seluruhnya oleh Pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara.

Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh

pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung

berhubungan dengan masyarakat (HR, Syaukani, 2005:21).

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga empat kali sejak

1999 sampai dengan 2002, konsep negara kesatuan yang selama orde baru

dipraktekkan secara sentralistis berubah menjadi desentralistis. Otonomi daerah

yang luas menjadi pilihan solusi diantara tarikan tuntutan mempertahankan

negara kesatuan atau berubah menjadi Negara federal. Perubahan lain yang

penting adalah pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan (Ni’matul Huda, 2009:13).
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Salah satunya yang memiliki otonomi adalah desa. Desa merupakan pembagian

wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh

kepala desa. Otonomi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang otonomi daerah. Segala sesuatu yang menyangkut masalah

otonomi daerah diatur dalam undang-undang tersebut, demikian apa saja yang

dilakukan oleh pemerintah daerah mulai dari gubernur, bupati, camat, kepala

desa.RW dan RT,kinerja pemerintah daerah harus sesuai dengan ketentuan

yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Pada Umumnya pada suatu instansi atau organisasi diperlukan peranan yang

berupa kinerja dalam aparatur desa,karena aparatur desa sangat menentukan

tercapai atau tidaknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai

dengan tugas Dari Aparatur Desa. Di era Reformasi,kata perubahan menjadi

kata yang sering kita dengar, dimana tuntutan perubahan sering disuarakan,

baik oleh individu atau pun oleh anggota kelompok masyarakat lainnya.

Tuntutan perubahan sering ditujukan kepada aparatur pemerintah, menyangkut

pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sesuai dengan hasil

observasi Penelitian Pendahuluan pada tanggal 30 Oktober 2015.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung
Timur Kabupaten Lampung Utara

No Nama Dusun Jumlah
Penduduk

1 BumiAgung Marga 520 Jiwa
2 Bumi Rahayu 286 Jiwa
3 Talang Rejo 240 Jiwa
4 Tulung Sidang 629 Jiwa
5 Bawang Sepulau 389 Jiwa
6 Talang Padang 347 Jiwa

Jumlah 2411 Jiwa
Sumber : Profil Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur

Kabupaten Lampung Utara
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Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Desa Bumi Agung Marga

Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara berjumlah 2411 Jiwa.

Jumlah penduduk  di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur

Kabupaten Lampung Utara  ini cukup padat dan kepadatan penduduk ini juga

mempengaruhi pelayanan publik karena kualitas pelayanan yang diberikan

Aparatur Desa masih rendah.

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

mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

dan 23 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014-2015 terdapat pada Bab XIII

bagian kesatu tentang Pelayanan Publik dan asas Penyelenggarannya adalah

Pemerintahan Desa wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik

berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelayanan

publik diselenggarakan berdasarkan asas: kepentingan umum, kepastian

hukum,kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban,

partisipatif,persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan,akuntabilitas,

fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu,

kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.
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Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh Aparatur Pemerintah

Desa menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Bagi masyarakat

yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluhkan, dan kecewa

terhadap tidak layaknya aparatur desa dalam memberikan layanan. Paling

tidak,ada banyak sekali jenis pelayanan publik yang diberikan aparatur desa

kepada masyarakat, mulai dari urusan akta kelahiran sampai dengan urusan

surat kematian. Semua jenis pelayanan tersebut disediakan dan diberikan

kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah desa, secara umum belum banyak

memuaskan masyarakat. Pelayanan yang diberikan terlalu terbelit-belit dengan

alasan sesuai dengan prosedur,banyaknya pungutan biaya, dan waktu yang

sangat lama,sehingga pelayanan yang diberikan cenderung tidak efektif dan

efisien.

Pelayanan yang diberikan lebih didasarkan pada peraturan yang sangat kaku,

dan tidak fleksibel, sehingga aparatur desa terbelenggu untuk melakukan daya

inovasi dan kreasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat

Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara pada

hari jumat, 06 November 2015 pukul 09.30 WIB di Kantor Kepala Desa Bumi

Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara peneliti

mempertanyakan berbagai jenis pelayanan publik kepada Sekretaris Desa Bumi

Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabipaten Lampung Utara.

Berikut disajikan macam-macam pelayanan publik di Desa Bumi Agung

Marga:
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Tabel 1.2 Macam-Macam Pelayanan Publik Di Desa Bumi Agung Marga
Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara

No Layanan Reguler Layanan Non Reguler

1 Pembuatan KTP Raskin
2 Pembuatan KK Bantuan Langsung tunai
3 Surat Keterangan Pindah Penyalur Kredit Usaha Rakyat
4 Surat Pengantar SKCK Bintara Pembina Desa
5 Surat Keterangan Tidak

Mampu
Lomba Desa

6 Surat Keterangan Lahir
7 Surat Keterangan Belum

Menikah
8 Surat keterangan domisili
9 Surat Keterangan Usaha
10 Surat Akta Jual Beli

Tanah
11 Surat Hibah
Sumber: Wawancara dengan Sekretaris Desa Bumi Agung Marga

Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara

Pelayanan Publik di Desa Bumi Agung Marga ini terdapat Dua  Macam

kategori Pelayanan Publik yaitu Layanan Reguler dan Layanan Non Reguler.

Layanan Reguler merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat yang

sifat nya Individual dan sering di berikan kepada masyarakat dalam waktu

jangka pendek misalnya pembuatan Surat Keterangan dengan waktu paling

Cepat Dua hari dan paling lama Satu Minggu. Sedangkan Layanan Non

Reguler merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat yang sifatnya

relatif, layanan ini dikerjakan dalam waktu jangka panjang demi kepentingan

masyarakat banyak. Waktu pelaksanaan Layanan Non Reguler ini Lama karena

menyangkut kepentingan masyarakat banyak misalnya,raskin, penyalur kredit

usaha rakyat serta lomba desa.

Dari survei yang dilakukan peneliti terhadap kinerja aparatur desa dalam

meningkatkan pelayanan publik,  bahwa aparatur desa cenderung
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memprioritaskan kedudukan dibandingkan pelayanan publik yang mengacu

pada peraturan dan belum memenuhi kriteria.

Berdasarkan Hasil Observasi, tersebut  terlihat bahwa belum maksimalnya

pelayanan publik yang yang diberikan aparatur desa kepada masyarakat selama

ini,oleh karena itu penelitian ini sangat penting mengingat bagaimana kualitas

pelayanan publik yang ada di desa Bumi Agung Marga ini masih rendah dan

belum tepat cara meningkatkannya. Oleh karena itu peneliti berkeinginan

melakukan penelitian yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja

Aparatur Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Bumi Agung

Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,maka fokus penelitian

berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam

Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan

Abung Timur Kabupaten Lampung Utara adalah:

1. Layanan Reguler Masih Rendah.

2. Layanan Non Reguler Belum Optimal

3. Penyelenggaraan Pemerintah Desa belum terlaksana sesuai dengan

peraturan yang berlaku

4. Tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban

5. Implementasi UU No. 25 Tahun 2009 belum sepenuhnya diterapkan.



7

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang,maka pembatasan masalah dalam penelitian ini

adalah terbatas pada Layanan Reguler yang masih rendah karena Layanan ini

yang selalu dibutuhkan oleh Masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas maka perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang Layanan

Reguler Sebagai Hasil Kinerja Aparatur Desa dalam Meningkatkan

Pelayanan Publik di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur

Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Identifikasi Masalah dan perumusan masalah dalam

penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk

menjelaskan persepsi masyarakat terhadap kinerja aparatur desa dalam

meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan

Abung Timur Kabupaten Lampung Utara yang khususnya :

1. Mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang Layanan Reguler sebagai

Hasil Kinerja Aparatur Desa dalam meningkatkan Pelayanan Publik di

Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten

Lampung Utara.
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2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan teori-teori

yang berkaitan dengan perilaku, sikap,norma dan etika yang terkait

dengan konsep-konsep ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan Politik dan

Kenegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini mempunyai kegunaan yaitu untuk

memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat desa secara

umum dan kepada aparatur desa agar:

1. Berguna untuk memberikan Informasi kepada masyarakat tentang

Kinerja Aparatur Desa di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan

Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

2. Berguna untuk memberikan informasi kepada Aparatur Desa di Desa

Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung

Utara.

3. Sebagai sumber pengetahuan bagi masyrakat di  Desa Bumi Agung

Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

4. Sebagai bahan referensi Aparatur Desa khususnya di Desa Bumi

Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.
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F. Ruang Lingkup Penelitan

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan khususnya di dalam struktur keilmuan rumpun Politik

dan Kenegaraan yang berkaitan dengan Persepsi Masyarakat Terhadap

Kinerja Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Didesa

Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

2. Ruang Lingkup Subyek

Ruang lingkup Subyek dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa Bumi

Agung Marga.

3. Ruang Lingkup Obyek

Ruang lingkup obyek penelitian ini adalah membahas tentang Persepsi

Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Meningkatkan

Pelayanan Publik Di desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur

Kabupaten Lampung Utara.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang Lingkup Wilayah dalam Penelitian ini adalah Desa Bumi Agung

Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara

5. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan surat izin penelitian yang

dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Persepsi

Dilihat dari segi umumnya persepsi adalah pandangan atau pengamatan

terhadapsuatu objek yang telah diamati. Seperti pendapat yang

dikomukakan oleh Miftah Thoha (2007:141) bahwa yaitu :

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh
setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik
lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan
penciuman. Kunci untuk memahami bahwa persepsi adalah
terletakpada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran
yang unik terhadap situasi, dan bukanya suatu tatanan yang benar
terhadap situasi.

Menurut Marliani (2010:93)Dalam bahasa Inggris, persepsi adalah

“perception,yaitu cara pandang tehadap sesuatu atau mengutarakan

pemahaman hasil olahan daya pikir, artinya persepsi berkaitan dengan

faktor-faktor eksternalyang direspons melalui pancaindra, daya ingat, daya

jiwa.”

David Matsumoto (2008:59) menjelaskan pengertian persepsi :

Persepsi adalah tentang memahami bagaimana kita menerima stimulus
dari lingkungan dan bagaimana kita memproses stimulus tersebut.
Persepsi biasanya dimengerti sebagai bagaimana informasi yang berasal
dari organ yang terstimulasi diproses, termasuk bagaimana informasi
tersebut diseleksi, ditata dan ditafsirkan.

Menurut Widayatun (2009:112) “Persepsi atau tanggapan adalah proses

mental yang terjadi pada diri manusia yang akan menunjukkan bagaimana
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kita melihat, mendengar, merasakan, memberi, serta meraba (Kerja indra)

disekitar kita.”

Menurut Sunaryo (2005:242) menjelaskan pengertian persepsi :

Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh
penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indera,
kemudian individu ada perhatian dan diteruskan ke otak, selanjutnya
individu menyadari tentang adanya sesuatu. ,melalui persepsi individu
menyadari dan dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada
disekitarnya maupun tentang hal-hal yang ada dalam diri individu yang
bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pendapat dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi

adalah suatu cara pandangan sesorang yang berbeda terhadap objek yang

dilihat dan dirasakannya berdasarkan pengamatan,pengetahuan dan

pengalaman yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut sehingga

menghasilkan suatu kesimpulan.

a. Syarat-syarat Persepsi

Setiap orang yang akan melakukan persepsi harus memenuhi beberapa syarat:

1) Perhatian
Biasanya sesorang tidak akan menangkap seluruh ransangan yang ada
disekitarnya sekaligus,tetapi akan memfokuskan perhatiannyapada suatu
atau dua objek. Perbedaan fokus akan menyebabkan perbedaan persepsi.

2) Set
Harapan seseorag akan rangsangan yang timbul,misalnya sesorang
pelariakan melakukan start terhadap set akan terdengar bunyi pistol, dan di
saat itu ia harus mulai berlari.

3) Kebutuhan
Kebutuhan sesaat maupun mentap kepada diri sesorang akan
mempengaruhi persepsi orang tersebut.

4) Sistem Nilai
Sistem yang berlku pada suatu masyratakat.juga berpengaruh pada
persepsi.
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5) Ciri Kepribadian
Misalnya a dan b bekerja disebuah kantor,si a seseorang yang penakut
akan mempersepsikan atasanny  saebagai tokoh yang menakutkan,
sedangkan si b yang penuh percaya diri menganggap atasannya sebagai
orang yang bisa diajak brgaul seperti orang yang lain.

6) Gangguan kejiwaan
Hal ini akan menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut dengan
halusinasi.

Berdasarkan dengan diketahuinya syarta-syarat yang mempengaruhi persepsi

seseorang, sangat ditentukan dari kepribadian,keadaanjiwa,dan harapan dalam

melakukan persepsi. Persepsi yang positif mengakibatkan motivasi yang tepat

bagi seseorang sedangkan persepsi negatif mengakibatkan motivasi seseorang

berkurang atau tidak baik.

b. Faktor-Faktor Persepsi

David Krech dan Richard.S dalam Djalalludin Rahmat (2009:59) menjelaskan

bahwa ada dua hal yang mempengaruhi persepsi seseorang,yaitu:

1. Faktor Fungsional
Faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal lain
yang termasuk dalam faktor personal yang menentukan persepsi bukan jenis
stimulan tapi karakteristik seseorang yang memberikan respon pada
stimulan itu, faktor ini terdiri atas:

a. Kebutuhan, kebutuhan sesaat dan kebutuhan menetap pada seseorang
akan mempengaruhi atau menentukan persepsi seseorang, dengan
demikian perbedaan kebutuhan akan menimbulakan perbedaan persepsi.

b. Kesiapan mental
c. Suasana Emosi seperti pada saat senang,sedh,gelisah,marah akan

mempengaruhi persepsi.

a. Latar Belakang Budaya
1. Faktor Struktural

Faktor ini berasal dari sifat stimulasi fisik dan sistem saraf
individu,yang meliputi :

a. Kemampuan berpikir
b. Daya tangkap duniawi
c. Saluran Daya Tangkapyang ada pada manusia.
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Berdasarkan Faktor-Faktor di atas maka penulis dapat simpulkan pada

umumnya persepsi merupakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

cara belajar,latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman masa lalu, latar

belakang dimana tersebut berada sehingga akan menghasilkan persepsi yang

bermacam-macam seperti setuju,netra,tidak setuju terhadap suatu objek yang

diteliti.

2. Pengertian Masyarakat

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untukmenyatu dengan

alam sekitarnya.

Pengertian Masyarakat yang diungkapkan oleh Abdulsyani (2007:30):

Kata masyarakat berasal dari musyarak (arab),yang artinya bersama-
sama,kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul
bersama,hidup bersama saling berhubungan dan saling mempengaruhi,
selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Menurut Maclver dalam Soejono sukanto (2009:22) “masyarakat adalah suatu

sistem dari kebiasan dan tata cara, dari wewenangdan kerjasama anatara

berbagaikelompok dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan

manusia.

Menurut Auguste Comte dalam Abdulsyani (2007:31)  “Masyarakat adalah

kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas baru yang berkembang

menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola

perkembangan tersendiri”.
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Berdasarkan pendapat dapat disimpulkan bahwa pengertian masyarakat adalah

suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dan adanya hubungan kontak

sosial.

a. Ciri-ciri Masyarakat

Pengertian masyarakat mewujudkan adanya syarat-syarat sehingga disebut

dengan masyrakat,yakni adanya pengalaman hidup brsama dalam jangka waktu

yang cukup lama dan adanya kerja sama diantara anggota kelompok memiliki

pikiran atau perasaan menjadi bagian dari satu keatuan kelompoknya.

Pengalaman hidup bersama ini menimbulkan kerja sama, adaptasi terhadap

organisasi dan pola tingkah laku anggota.

Menurut Soejono Sokanto (2009:22) masyarakat mempunyai ciri pokok yaitu :

1. Manusia yang hidup bersama

2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama

3. Mereka sadar bahwa mereka satu kesatuan

4. Mereka merupakan suatu sistem yang hidup yang sama

b. Syarat-syarat Masyarakat

Menurut Abu Ahmadi dalamAbdul Sani (2007:32) menyatakan bahwa

masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

a. Harus ada pengumpulan manusia,dan harus banyak, bukan pengumpulan

binatang.

b. Telah bertempat tinngal dalam waktu yang lama disuatu daerah tertentu.

c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk

kepentingan dan tujuan yang sama.



15

Berdasarkan pernyataan disimpulkan bahwa ciri-ciri dan syarat masyarakat

diatas,masyrakat bukan hanya sekumpulan

c. Pengertian Persepsi Masyarakat

Pengertian persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok manusia

yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang sama dalam

memberikan kesimpulan dalam suatu obyek berdasarkan pada pengetahuan,

penglihatan dan pengamatan sehingga masyratakat satu dengan yang lain

menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun obyeknya sama.

3. Pengertian Kinerja

Pengertian Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang

pegawai diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun pendapat

para ahli mengenai pengertian kinerja, sebagai berikut :

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) mengemukakan bahwa

“Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab

yang diberikan kepadanya.”

Menurut Sedarmayanti (2011:260) mengungkapkan bahwa ‘Kinerja

merupakan terjemahan dari performance yang berarti Hasil kerja seorang

pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan,

dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan

dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).”
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Menurut Wibowo (2010 : 7) mengemukakan bahwa “Kinerja adalah tentang

melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.”

Gilbert (1977:124), yang dikutip Soekidjo Notoatmodjo (2009:124)

mengemukakan bahwa :“Kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan oleh

seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa kinerja

adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai sesuai dengan

standar dan kriteria yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.

a. Indikator Kinerja

Anwar Prabu Mangkunegara (2009 : 75) Mengemukakan bahwa indikator

kinerja, yaitu :

1. Kualitas
Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa
yang seharusnya dikerjakan.

2. Kuantitas
Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu
harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap
pegawai itu masing-masing.

3. Pelaksanaan tugas.
Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan
pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.

4. Tanggung Jawab
Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban
karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan.

b. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Tinggi rendahnya kinerja seorang pegawai tentunya ditentukan oleh faktor-

faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) menyatakan bahwa Faktor yang

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan

faktor motivasi (motivation). Sedangkan menurut Keith Davis dalam Anwar
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prabu Mangkunegara (2009:67) dirumuskan bahwa faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi kinerja adalah :

1. Human Performance = Ability + Motivation
2. Motivation = Attitude + Situation
3. Ability = Knowledge + Skill

1) Faktor Kemampuan

Secara psikologis, kemampuan (Ability) pegawai terdiri dari kemampuan

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + Skill). Artinya, pegawai

yang memiliki IQ rata-rata (IQ 110 – 120) dengan pendidikan yang memadai

untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari,

maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Oleh

karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan

keahliannya (the right man on the right place, the right man on the right job).

2) Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi

kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang

terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental

merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha

mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai

harus sikap mental yang siap secara psikofisik (sikap secara mental, fisik,

tujuan dan situasi). Artinya seorang pegawai harus siap mental, mampu

secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai serta

mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja.

Menurut A. Dale Timple yang dikutip oleh Anwar Prabu Mangkunegara

(2006:15) faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor
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eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat

seseorang. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti

perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan,

fasilitas kerja, dan iklim organisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang

mempengaruhi kinerja dapat bersumber dari dalam individu pegawai maupun

dari luar individu. Tinggal bagaimana kebijakan organisasi mampu

menyelaraskan antara faktor-faktor tersebut.

c. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan faktor kunci dalam mengembangkan potensi

pegawai secara efektif dan efisien karena adanya kebijakan atau program

yang lebih baik atas sumberdaya manusia yang ada di dalam suatu organisasi.

Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan organisasi

secara keseluruhan.

Menurut Bernardin dan Russel yang diterjemahkan oleh Khaerul Umam

(2010:190-191), mengemukakan bahwa “Penilaian kinerja adalah cara

mengukur kontribusi individu (karyawan) pada organisasi tempat mereka

bekerja”.

Menurut Sedarmayanti (2011:261), mengemukakan bahwa:

“Penilaian kinerja adalah sistem formal untuk memeriksa/mengkaji dan

mengevaluasi secara berkala kinerja seseorang.”



19

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa penilaian kinerja

pegawai sangat perlu dilakukakan, karena dapat dijadikan sebagai evaluasi

terhadap setiap pegawai oleh kepala bidang dan kepala dinas dalam Dinas

Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk proses tindak lanjut

setelah mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dari kinerja bawahannya,

maka kepala bidang dan kepala dinas dapat mengetahui tindakan apa yang

harus diambil untuk mengatasi kekurangan serta mempertahankan kelebihan

tersebut, sehingga akan  berdampak pada pengambilan keputusan yang

strategis mengenai hasil evaluasi kinerja serta komunikasi yang telah

dilakukan oleh atasan dan bawahan sehingga tujuan instansi akan cepat

tercapai.

Tujuan Penilaian Kinerja Menurut Syafarudin Alwi yang dikutip oleh

Khaerul Umam (2010:191), mengemukakan bahwa:Secara teoritis, tujuan

penilaian kinerja dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan

development.

Suatu yang bersifat evaluation harus menyelesaikan:

a. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi

b. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision

c. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi

Sedangkan yang bersifat development Penilai harus menyelesaikan:

a. Prestasi real yang dicapai individu

b. Kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja

c. Prestasi-prestasi yang dikembangkan
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Menurut Sedarmayanti (2011:262) menjelaskan bahwa tujuan penilaian kinerja

adalah:

1. Meningkatkan kinerja karyawan dengan cara membantu mereka agar

menyadari dan menggunakan seluruh potensi mereka dalam mewujudkan

tujuan organisasi.

2. Memberikan informasi kepada karyawan dan pimpinan sebagai dasar untuk

mengambil keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa penilaian kinerja

merupakan serangkaian proses untuk mengevaluasi proses atau hasil kerja

seorang pegawai untuk memudahkan pimpinan dalam menentukan kebijakan

bagi pegawai tersebut yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatannya.

d. Manfaat Penilaian Kinerja

Menurut Khaerul Umam (2010:101), mengemukakan bahwa: Kontribusi hasil

penilaian merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan

organisasi.secara terperinci, penilaian kinerja bagi organisasi adalah:

a. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi

b. Perbaikan kinerja

c. Kebutuhan latihan dan pengembangan

d. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi,

pemecatan, pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja

e. Untuk kepentingan penelitian pegawai

f. Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai..

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka kinerja individual dapat diukur,

dimana pada tingkat individu ini berhubungan dengan pekerjaan, mengacu
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kepada tanggung jawab utama. Bidang kegiatan utama atau tugas kunci yang

merupakan bagian dari pekerjaan seseorang. Fokusnya kepada hasil yang

diharapkan dapat dicapai seseorang dan bagaimana kontribusi mereka terhadap

pencapaian target per orang, tim, departemen dan instansi serta penegakan nilai

dasar Instansi.]

4.Aparatur desa

Dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri

atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa,

kepala dusun, rukun tetangga dan rukun warga. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan

pemerintahan desa aparatur desa antara lain :

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa

merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah

6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala

Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan

saja oleh Camat.

a. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa yang diatur dalam pasal 14:

1. Kepala Desa mempunyai Tugas menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. dalam pasal 14 ayat

(1) ini terlihat jelas kepala desa wajib menyelenggarakan pemerintahan

desa, Urusan Pemerintahan dibantu oleh staff nya yang di dalamnya

terdapat Urusan Pelayanan. Urusan Pembangunan yaitu Pembangunan
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sarana dan Prasarana Desa dan Urusan Kemasyarakatan yaitu Gotong

Royong bersama Masyarakat.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kepala desa mempunyai wewenang :

a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan BPD.aidapun Fungsi dari Badan

Permusyawaratan Desa Pasal 55 UU No 72 Tahun 2005 tentang

Pemerintahan Desa yaitu membahas dan menyepakati Rancangan

Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan

kinerja kepala desa.

b) Mengajukan rancangan peraturan desa dan disetujui oeh Badan

Permusyawaratan Desa.

c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan BPD.

d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai

APB desa untuk dibahas dan ditetapkan Bersama BPD.

e) Membina kehidupan masyarakat desa, dengan cara Gotong Royong

ikut serta dalam pembangunan desa.

f) Membina perekonomian desa dengan cara Ikut Serta dalam

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Aktif dalam kegiatan Ekonomi

yang dapat  menunjang Perekonomian rakyat.

g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara Partisipatif

dilaksanakan dengan terencana dengan baik. Berbagai bentuk dan
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program untuk mendorong percepatan pembangunan dalam

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Kepala Desa dibantu oleh

perangkat-perangkat desa lainnya baik dari unsur staf, unsur pelaksana

dan unsur wilayah.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa merupakan ujung tombak pemerintahan desa yang

melaksanakan tugas khususnya membantu kepala desa di bidang administrasi

dan memberikan pelayanan teknis adminsitratif kepada seluruh perangkat

desa serta membantu kapala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan

kewajiban pimpinan pemerintahan desa.

Kepala desa diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota madya Kepala

Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala

desa, apabila kepala desa berhalangan maka sekertaris desa yang

menjalankan tugas dan wewenang kepala desa sehari-hari.

Berdasarkan pertimbangan bahwa sekertaris desa sebagai kepala sekertariat

adalah lebih banyak mengetahui urusan-urusan pemerintahan desa

dibandigkan dengan perangkat desa lainnya, maka dalam hal kepala desa
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berhalangan menjalankan tugasnya , sekertaris desa ditetapkan untuk

mewakili kepala desanya dalam menjalankan tugasnya.

Kepala-kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama

Bupati/Walikotamadya Kepala daerah tingkat II atas usul kepala desa.

Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian sekertaris desa dan kepala-

kepala urusan diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

c. Kepala Dusun

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa dalam desa dibentuk

dusun yang dikepalai oleh kepala dusun sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Kepala dusun adalah orang yang mengetuai sebuah dusun, satu wilayah di

bawah desa atau unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja

tertentu. Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama

Bupati/Walikotamadya kepada daerah tingkat II atas usul kepala desa.

Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun terdiri dari

beberapa RT dan RW. Masa jabatan seorang kadus paling lama adalah

sekitar lima tahun, mengikuti sistem pemerintahan yang ada di Indonesia

saat ini.
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d. Rukun Tetangga (RT)

Rukun tetengga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah

masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan

kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kelurahan.

e. Rukun Warga (RW)

Rukun Warga (RW) adalah lembaga yang dibentuk melaluimusyawarah

pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi RW:

1) Tugas Pokok RW adalah :
a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi

masyarakat di wilayahnya.
b. Membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang

pembangunan kelurahan.

2) RW memiliki fungsi :
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya.
b. Pelaksanaan dan menjembatani hubungan antara RT dan

masyarakat dengan pemerintah.

5. Pelayanan Publik

a) Pengertian Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: 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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Menurut Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik

sebagai berikut:

Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. 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 menghasilkan kepercayaan
publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan
kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah
yang baik.

Pengertian pelayanan publik dari wikipedia adalah sebagai berikut:

Pelayanan publik adalah istilah untuk layanan yang disediakan oleh
pemerintah kepada warga negaranya, baik secara langsung (melalui
sektor publik) atau dengan membiayai pemberian layanan swasta.
Istilah ini dikaitkan dengan konsensus sosial (biasanya diwujudkan
melalui pemilihan demokratis), yaitu bahwa layanan tertentu harus
tersedia untuk semua kalangan tanpa mamandang pendapatan
mereka. Bahkan apabila layanan-layanan umum tersebut tersedia
secara umum atau dibiayai oleh umum, layanan-layanan tersebut,
karena alasan politis atau sosial, berada di bawah peraturan/regulasi
yang lebih tinggi daripada peraturan yang berlaku untuk sektor
ekonomi. Istilah layanan publik juga merupakan istilah lain untuk
layanan sipil.

b) Unsur-unsur Pelayanan Publik
Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu (Bharata,

2004:11):

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.
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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.

Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai

berikut (Kasmir, 2006:34):

1. 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).
9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).

c) Asas-asas Pelayanan Publik

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan

perizinan yang harus diperhatikan, yaitu (Ratminto dan Winarsih,

2006:245):

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.
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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. 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

dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan

ganti rugi.
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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.

d) Prinsip Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip

pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan No. 63 Tahun

2003 (Ratminto dan Winarsih, 2007:22) 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 :

1. Persyaratan teknis dan aministratif pelayanan publik.

1.Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian

keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.

2.Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
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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

Untuk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

f. Tanggung jawab

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).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah bentuk

pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik yang berupa barang maupun

jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dalam rangka pelaksanaan

peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada asas dan prinsip

pelayanan.

6.Teori

1. Teori Kepemimpinan Situasional

Menurut teori situasional,seorang pimpinan paling otokratik sekali pun akan

mengubah gaya kepemimpinannya yang otokratik itu dengan gaya lain,
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misalnya gaya yang agak demokratik, apabila situasi tertentu menuntutnya,

terutama apabila konsistensi menggunakan gaya otokratik dapat

membahayakan kedudukannya sebagai pimpinan.

Kepemimpinan yang situasional berarti sekaligus memperhitungkan faktor

kondisi, waktu,dan ruang yang turut berperan dalam penentuan pilihan gaya

kepemimpinan yang paling tepat. Dalam hubungan ini perlu ditekankan

terlebih dahulu bahwa gaya dasar yang tepat dimiliki oleh seorang pimpinan

adalah gaya yang demokratik dengan sepuluh karateristik utama sebagai

berikut:

a. Kemampuan memperlakukan organisasi sebagai suatu totalitas dengan

menempatkan semua satuan organisasi pada peranan dan proporsi yang

tepat tanpa melupakan peranan satuan kerja strategik tertentu

tergantung pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi

yang bersangkutan pada suatu kurun waktu tertentu.

b. Mempunyai suatu persepsi yang holistik mengenai organisasi yang

dipimpinnya.

c. Menggunakan pendekatan yang integralistik dalam menjalankan fungsi-

fungsi kepemimpinannya.

d. Menempatkan kepentingan organisasi sebagai keseluruhan di atas

kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok tertentu dalam

organisasi.

e. Menganut filsafat manajemen yang mengakui dan menjunjung tinggi

harkat dan martabat para bawahannya sebagai makhluk politik,



32

makhluk ekonomi, makhluk sosial dan sebagai individu yang

mempunyai jati diri yang khas.

f. Sejauh mungkin memberikan kesempatan kepada para bawahannya

berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang

menyangkut tugas para bawahan yang bersangkutan.

g. Terbuka terhadap ide,pandangan dan saran orang-orang lain termasuk

para bawahannya.

h. Memiliki perilaku keteladanan yang menjadikannya panutan bagi para

bawahannya.

i. Bersifat rasional dan obyektif dalam menghadapi bawahan terutama

menilai perilaku dan prestasi kerja orang lain.

j. Selalu berusaha menumbuhkan dan memelihara iklim kerja yang

kondusif bagi inovasi dan kreativitas bawahan.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa setiap orang yang menduduki jabatan

pimpinan mendambakan situasi organisasional yang ideal yang memungkinkan

mengemudikan jalannya organisasi dengan gaya kepemimpinan yang

demokratik dengan karakteristik seperti tersebut di atas secara konsisten,

karena situasi ideal demikian kiranya tidak pernah terwujud dalam

praktek,memang tidak mungkin bagi seseorang pimpinan untuk secara

konsisten menggunakan gaya tertentu. Juga tidak gaya yang demokratik.

2. Teori Kebijakan Publik

James anderson dan teman-temannya melihat kebijakan Publik dalam

hubungan dengan strategi pokok kehidupan suatu negara. Dia menyebutkan

kebijakan publik selalu menunjukkan ciri tertentu dari berbagai kegiatan
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pemerintah. Atas pertimbangan tersebut Anderson dan teman-temannya

mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan, sebagai berikut :

a. Setiap kebijakan mesti ada tujuannya. Artinya pembuatan suatu kebijakan

tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan

membuatnya.bila tidak ada tujuan,tidak perlu ada kebijakan.

b. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain,

tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan  dalam masyraka, dan

berorientasi pada pelaksanaan, interpertasi dan penegakan hukum.

c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin

atau diniatkan akan dilakukan pemerintah.

d. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa

pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

e. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena memiliki kewenangan untuk

memaksa masyarakat mematuhinya.

Kebijakan Publik disini dimaksudkan sebagai kebijakan pemerintah, maka

kebijakan didukung oleh suatu kekuasaan yang dapat memaksa masyarakat atau

pihak terkait untuk mengindahkannya sebagai pedoman. Tanpa ada kekuasaan

yang memaksakannya,maka itu bukan suatu kebijakan. Kekuasaan itu harus

berdasarkan hukum yang berlaku dan etika pemerintahan yang benar.

B. Kajian Penelitian Relevan

1. Tingkat Lokal

Penelitian ini dilakukan oleh Iis Sugiarti (2015). Program Studi Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul
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“Pengaruh Budaya Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur

Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Di Desa

Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.” Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Budaya Kerja

Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Desa Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual yang akurat mengenai

fakta-fakta,sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut berbeda, dari hal

yang mendasar yaitu objek penelitian dan Subyek Penelitian.

2. Tingkat Nasional

Penelitian ini dilakukan oleh Linda Muchacha Paramitha Jurusan

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Malang dengan judul “Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka

Otonomi Desa.” Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa

kinerja pemerintah desa dalam kedisiplinan aparat Desa Gulun

memang kurang disiplin. kemudian semangat kerja aparat Desa Gulun

terlihat sangat baik, namun semangat yang baik tidak diimbangi dengan

disiplin yang baik pula.

Berdasarkan pada sifat dan tujuan peneliti maka metode

kualitatif yang digunakan dengan penelitian ini bertujuan untuk
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membentuk penglihatan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu tentang

kinerja aparat pemerintah desa dalam rangka otonomi desa.

C. Kerangka Berpikir

Kinerja suatu Aparatur Desa diperlukan untuk melihat seberapa jauh

kemampuannya melaksanakan tugasnya dalam melayani kepentingan

masyarakat di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten

Lampung Utara. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana

persepsi masyarkat terhadap kinerja aparatur desa dalam meningkatkan

pelayanan publik. Hal ini penting karena persepsi seseorang atau masyarakat

menentukan bagaimana akan bersikap terhadap sesuatu.untuklebih jelasnya

bagan alur fikir dalam penelitian ini dengan gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian

Persepsi Masyarakat

1. Pemahaman
2. Tanggapan
3. Harapan

Jenis Layanan:
Pelayanan Reguler

1. KTP
2. KK
3. Surat

Keterangan
4. Surat Pengantar

Kinerja Aparatur Desa
dalam meningkatkan
Pelayanan Publik :

1. Kualitas
2. Kuantitas
3. Pelaksanaan Tugas
4. Tanggung Jawab



III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Deskriptif dengan

Pendekatan Kuantitatif. Nasir dalam Vamela (2013:29), menyatakan bahwa

“metode deskriptif adalah metode dalam meneliti sekelompok

manusia,suatu objek suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atatupun suatu

kelas pemikiran peristiwa pada masa sekarang .” Tujuan dari penelitian

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

sistematis, faktual yang akurat mengenai fakta-fakta,sifat-sifat serta

hubungan antar fenomena yang diselidiki.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2011:80). pengertian populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulannya .
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Tabel 3.1Data Jumlah Masyarakat Yang Ada Di Desa Bumi
Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kebupaten
Lampung Utara

RT Jumlah KK Jumlah Keluarga

RT 01 49 KK 98

RT 02 71 KK 142

RT 03 36KK 72

RT 04 42 KK 84

RT -06 39KK 78

RT 07 65KK 130

Jumlah 302 604
Sumber : Profil Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung

Timur Kabupaten Lampung Utara

2. Sampel

Menurut Arikunto dalam Ladyant (2013:38), yang menyatakan bahwa

“untuk ancer-ancer, jika subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika

populasinya lebih dari 100 maka diambil 10-15% ataupun lebih.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sampel

yang akan diambil dalam penelitian ini sebanyak 10% dari jumlah

masyarakat di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur

Kabupaten Lampung Utara. . Jadi sampel penelitian ini adalah

10%x604= 60 orang.
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Tabel 3.2 Jumlah Sampel Penelitian
RT Jumlah masyarakat Sampel

RT 01 98x10% 10
RT 02 142x10% 14
RT 03 72x10% 7
RT 04 84x10% 8
RT 05 78x10% 8
RT 06 130x10% 13
Jumlah 60

Sumber Data : Profil Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung
Timur Kabupaten Lampung Utara

C. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas sebagai variabel yang

mempengaruhi (X) dan Varibel Terikat Sebagai Variabel yang dipengaruhi (Y)

yaitu:

a. Persepsi Masyarakat (x)

1. Harapan

2. Tanggapan

3. Pengetahuan

b. Variabel terikat Kinerja Aparatur Desa dalam Meningkatkan Pelayanan

Publik di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten

Lampung Utara (y).

1. Kualitas

2. Kuantitas

3. Pelaksanaan Tugas

4. Tanggung Jawab

a. Penyedia Layanan,Penerima Layanan, Jenis Layanan

1..Layanan Reguler

a) Kartu Keluarga
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b) KTP

c) Surat Keterangan

d) Surat Pengantar

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

a. Persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok manusia yang

hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang sama dalam

memberikan kesimpulan dalam suatu obyek berdasarkan pada

pengetahuan, penglihatan dan pengamatan sehingga masyratakat satu

dengan yang lain menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun

obyeknya sama.

b. Kinerja Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di

Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten

Lampung Utara yang kemungkinan dilatar belakangi oleh beberapa

faktor diantaranya perbedaan pendapat , kurang nya sosialisasi dan

beradaptasi dengan masyarakat,lemahnya birokrasi aparatur di desa.

2. Definisi Operasional

Untuk memahami objek permasalahan dalam penelitian ini secara

jelas,maka diperlukan pendefinisian variabel secara oprasional.

a. Persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok manusia yang

hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang sama dalam

memberikan kesimpulan dalam suatu obyek berdasarkan pada

pengetahuan, penglihatan dan pengamatan sehingga masyratakat satu
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dengan yang lain menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun

obyeknya sama.

Dalam Penelitian Ini untuk mengukur persepsi masyarakat dapat

dilihat dari indikator :

1. Harapan. Indikator ini diukur dari harapan masyarakat terhadap

Kinerja Aparatur Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di

Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten

Lampung Utara.

2. Pengetahuan. Indikator ini diukur dari pengetahuan masyarakat

terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam Meningkatkan Pelayanan

Publik di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur

Kabupaten Lampung Utara.

3. Tanggapan Indikator ini diukur dari Tanggapan masyarakat

terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam Meningkatkan Pelayanan

Publik di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur

Kabupaten Lampung Utara.

b. Kinerja Aparatur Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik

merupakan salah satu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

desa terutama dalam Bidang pelayanan publik yang diberikan

kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan di Desa Bumi Agung

Marga ini terlalu terbelit-belit dengan alasan sesuai dengan

prosedur,banyaknya pungutan biaya, dan waktu yang sangat

lama,sehingga pelayanan yang diberikan cenderung tidak efektif dan

efisien.
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Persepsi masyarakat terhadap kinerja aparatur desa dalam meningkatkan

pelayanan   Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur

Kabupaten Lampung Utara ini Muncul karena Banyaknya masyarakat

yang tidak puas akan pelayanan publik terutama dalam Layanan Reguler.

E. Rencana Pengukuran

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ini an

angket adalah scoring pada alternatif jawaban dalam  lembaran angket

yang disebarkan kepada responden. Dalam penelitian ini angket yang

digunakan adalah angket langsung tertutup, sehingga responden dapat

menentukan dan memilih jawaban yang tersedia sesuai dengan

pendapatnya masing-masing.

F. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka

digunakan teknik pengumpulan data. Hal tersebut bertujuan untuk

mendapatkan data yang lengkap dan valid yang nanti nya dapat menunjang

keberhasilan dalam penelitian ini.

1. Teknik Pokok

a. Teknik Angket

Sasaran angket adalah Masyarakat Bumi agung Marga. Angket ini

dimaksudkan untuk meminta “Persepsi Mayarakat terhadap Kinerja

Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa

Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung

Utara”.
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Responden hanya memilih serta melihat jawaban yang telah

disediakan sesuai dengan keadaan subjek. Jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut memiliki tiga alternatif jawaban masing-masing

mempunyai skore atau bobot yang berbeda:

a. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan diberi skor 3.

b. Untuk jawaban yang kurangsesuai dengan harapan diberi skor 2.

c. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan diberi skor 1.

2. Teknik Pendukung

a. Tehnik Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk

mendapatkan informasi mengenai objek penelitian berdasarkan

sumber  ini sebagai pelengkap dan mengumpulkan data yang

diperoleh dari masyarakat dan pihak-pihak yang beraa di Desa

Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten

Lampung Utara tentang Kinerja Aparatur Desa dalam

meningkatkan Pelayanan Publik.

G. Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam peneltian ini alat ukur yang

digunakan harus Valid yaitu alat ukur harus dapat mengukur secara tepat.

Dalam penelitian ini peneliti melakukannya dengan cara konsultasi

kepada dosen pembimbing yang kemudian diambil revisinya.
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2. Uji Reliabilitas

Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Menyebarkan angket dan tes untuk uji cobakan kepada 10 orang diluar

responden.

b. Untuk menguji realibilitas angket dan tes digunakan teknik dua atau

ganjil genap.

c. Mengkorelasikan kelompok ganjil dan genap dengan korelasi Product

Moment :

= ∑ − (∑ )(∑ )∑ − (∑ ) ∑ − (∑ )
Keterangan

rxy: koefisien korelasi antara gejala X dan gejala y

X= skor Gejala X

Y=skor gejala y

N=jumlah sampel

d. Untuk menentukan reabilitas angket yang digunakan dengan

sperman Brown, yaitu:

rxy=2(rgg)
1+rgg

Keterangan :

Rxy=koefisien seluruh tes

Rgg=koefisien korelasi item x dan y

(sutrisno hadi,1996:37)

e. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reabilitas

sebagai berikut:
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0.090-1,00 = Reliabilitas Tinggi

0,50=0,89 = Reliabilitas Sedang

0,00-0,49 = Reliabilitas Rendah

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitan ini adalah deskriptif

kuantitatif :

= −
Keterangan :

I = Interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai Terendah

K = Kategori

(Sutrisno Hadi,2009:12)

Kemudian untuk mengetahui tingkat presentase digunakan rumus sebagai

berikut :

P=Fx100%
n

Keterangan :

P= Besarnya Presentase

F= Jumlah alternatif seluruh item

N= Jumlah perkalian antar item Responden

(Ali 2013:47)
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Untuk mendefinisikan banyaknya presentaseyang diperoleh digunakan

kriteria sebagai berikut:

76%-100% = Baik

56%-75%= cukup

40%-55%= sedang

05-39%= tidak Baik

(Arikunto 2013:42).



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka

kesimpulan dalam penelitian ini bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja

aparatur desa dalam meningkatkan pelayanan publik adalah cenderung kurang

paham karena pelayanan publik khususnya pelayanan reguler ini belum

memuaskan dan belum berjalan secara optimal sesuai dengan undang-undang \.

Namun masyarakat masih berharap adanya pelayanan public yang

diselenggarakan secara mudah, cepat dan bersahabat.

Berdasarkan hasil penelitian data yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa

persepsi masyarakat terhadap kinerja aparatur desa dalam meningkatkan

pelayanan publik masuk dalam kategori kurang paham. Hal ini ditunjukkan

dengan banyaknya persentase yang diperoleh yakni 73,33% atau 44 masyarakat

dari 60 responden dalam kategori kurang paham. Kategori ini menunjukkan

bahwa masyarakat ini telah paham secara konsep kinerja dan pelayanannya, tetapi

tidak memahami indikator dari kinerja tersebut. Kemudian mereka telah paham

bahwa kinerja aparatur desa ini belum berjalan dengan baik, bisa dilihat dari

kualitas pelayanan dalam bidang pelayanan reguler misalnya pembuatan kartu

keluarga dan pembuatan kartu tanda penduduk yang dalam pembuatannya harus
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menunggu waktu yang lama. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat belum termasuk dalam kriteria kewajiban aparatur desa yang ideal.

Persepsi masyarakat terhadap kinerja aparatur desa dalam meningkatkan

pelayanan publik berdasarkan indikator tanggapan masuk dalam kategori negatif.

Halini ditunjukkan dengan banyaknya presentase yang diperoleh yakni 73,34%

atau  44 orang dari 60 responden dalam kategori negatif. Hal ini menunjukkan

bahwa mayoritas responden berpersepsi negatif  terhadap kinerja aparatur desa

dalam meningkatkan pelayanan publik , hal ini ditunjukkan pada ketepatan,

kelengkapan dan kerapihan aparatur desa dalammelaksanakan tugasnya belum

berjalan sesuai dengan peraturan, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas

aparatur desa dalam hal pelayanan reguler belum sesuai dengan prosedur yang

diharapkan oleh masyarakat.

Persepsi masyarakat terhadap kinerja aparatur desa dalam meningkatkan

pelayanan publik berdasarkan indikator harapan masuk dalam kategori positif. Hal

ini terlihat dari banyaknya presentase yakni 32 responden atau 53,33%

berpersepsi positif terhadap kinerja aparatur desa dengan harapan aparatur desa

dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kualitas, kuantitas kerja dalam

meningkatkan pelayanan publik.

Partisipasi aparatur desa serta tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya

merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan publik di desa

dengan cara memperbaiki cara kerja, merubah budaya kerja,dan memilki kualitas
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kinerja yang baik serta tanggung jawab akan hak dan kewajiban sebagai aparatur

desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai

berikut:

1. Bagi masyarakat, membantu aparatur desa dalam mempermudah kinerja

aparatur desa dalam hal pemerintahan desa dengan cara mendukung kegiatan-

kegiatan dan program kerja aparatur desa.

2. Aparatur desa, aparatur menjalankan pelayanan sesuai dengan prosedur, cepat

dan bersahabat .

3. Aparatur desa lebih bisa bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya

serta lebih disipilin dan tertib dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
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