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ABSTRACT 

 

PERFORMANCE SERVICE EVALUATION APPARATUS WAY DADI 

NEW VILLAGE THE POST OF REGIONAL DIVISIONS VILLAGES 

IN BANDAR LAMPUNG CITY 

 

By : 

 

MAYA RAHMADHANI R 

 

 

This research is discussing the evaluation (assessment) the results of performance 

of employees working in government institutions. Basically the government 

institution has a purpose which is to provide excellent service to the community, 

which in this case the emphasis on employee performance evaluation in providing 

administrative services. The purpose of this study was to determine the results of 

the performance of the service provided to the public and government officials to 

determine the inhibiting factors that arise in the implementation of administrative 

services. 

 

In this case the author uses a qualitative approach analisisi and use descriptive 

type (picture). The study also obtained from interviews, observations, and 

reinforced with documentation. And by doing data analysis in a structured and 

systematic, according to the focus of the problem by using the theory of 

performance measurement. 

 

The results obtained in this study is still their administrative employee whose 

performance in providing services to the community, especially the administrative 

services is still less than the maximum. The conclusion of this analysis, employee 

performance Kelurahan Way Dadi Baru after village has been quite good division. 

The advice can be given to the employee author Kelurahan Way Dadi Baru is so 

presumably can work to the fullest even with good infrastructure facilities, which 

are generally less complete 

 

Keywords: Performance Evaluation, Public Service and Human Resource 

Management. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAK 

 

EVALUASI KINERJA PELAYANAN APARATUR KELURAHAN WAY 

DADI BARU PASCA PEMEKARAN WILAYAH KELURAHAN DI KOTA 

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh : 

MAYA RAHMADHANI R 

 

 

Penelitian ini adalah penelitian yang membahas mengenai evaluasi (penilaian) 

hasil kinerja dari pegawai yang bekerja pada institusi pemerintah. Pada dasarnya 

institusi pemerintah memiliki tujuan yaitu untuk memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat, yang dalam hal ini menekankan pada penilaian kinerja 

pegawai dalam memberikan layanan administrasi. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui hasil kinerja pelayanan yang diberikan pegawai 

pemerintah kepada masyarakat dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat 

yang timbul dalam pelaksanaan layanan administrasi. 

 

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan analisisi kualitatif dan 

menggunakan tipe penelitian deskriptif (gambaran). Penelitian ini juga diperoleh 

dari hasil wawancara, observasi, dan diperkuat dengan dokumentasi. Serta dengan 

dilakukannya analisis data secara terstruktur dan sistematis, sesuai dengan fokus 

permasalahan dengan menggunakan teori pengukuran kinerja.  

 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah masih adanya pegawai kelurahan 

yang kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya 

pelayanan administrasi masih kurang maksimal. Kesimpulan dari penelitian ini 

yaitu kinerja pegawai Kelurahan Way Dadi Baru pasca pemekaran kelurahan 

sudah cukup baik. Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap pegawai 

Kelurahan Way Dadi Baru adalah agar kiranya dapat bekerja dengan semaksimal 

mungkin walaupun dengan sarana prasrana yang pada umumnya masih kurang 

lengkap. 

 

Kata kunci : Evaluasi Kinerja, Pelayanan Publik dan Manajemen Sumber 

Daya Manusia. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pada usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, baik secara individu 

ataupun kelompok  seluruh komponen kerja harus dijalankan secara seimbang 

agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai sesuai dengan waktu dan anggaran 

yang ada. Keberhasilan kerja pegawai secara kuantitas maupun kualitas 

memerlukan perhatian dan keseriusan dari pegawai itu sendiri untuk dapat  

meningkatkan keterampilan, dan kemampuan dalam menunjang keberhasilan 

organisasi atau lembaga tertentu. Adapun upaya meningkatkan kinerja yang 

sinergis, setiap pegawai dituntut untuk dapat memaksimalkan segenap potensi 

yang ada pada diri pegawai.  

 

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 

organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic 

planning) suatu organisasi. Kinerja pegawai dan organisasi memiliki keterkaitan 

yang sangat erat karena tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari 

sumber daya yang dimiliki organisasi yang digerakkan atau dijalankan oleh 

pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi tersebut.  
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Menurut Wibowo (2011:7), kinerja berasal dari pengertian performance, yaitu 

sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan 

pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Dari pernyataan di atas, 

maka penulis menyimpulkan bahwa kinerja merupakan sebuah kualitas atau 

kuantitas dari hasil kerja baik individu atau kelompok di dalam suatu organisasi 

atau institusi.   

 

Dari uraian di atas yang menjelaskan mengenai aparatur pemerintah sebagaimana 

tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 

73 Tahun 2005 yang mengatur tentang Kelurahan. Dalam Peraturan Pemerintah 

tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa Kelurahan adalah 

wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah/Kota dalam wilayah kerja 

kecamatan. Pemerintah kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat 

kelurahan yang terdiri dari Sekertaris Kelurahan dan Kepala-Kepala Seksi. 

Kelurahan adalah sumber sebagai bahan keterangan dan sumber data yang paling 

murni yang paling mendekati kenyataan, data dan bahan keterangan yang 

diperoleh dari kelurahan sering kali dipergunakan untuk rencana daerah atau 

pemerintahan, maka data buatan atau data karangan harus dihindarkan karna dapat 

mengagalkan tercapainya tujuan negara, data dari kelurahan sebagai produk 

administrasi kelurahan harus bernilai dan dipercaya. Kelurahan pada pernyataan 

di atas merupakan sebuah organisasi yang memiliki perangkat atau aparatur yang 

menjalankan sistem organisasi dibidang pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada 

Kota Bandar Lampung yang melakukan pemekaran wilayah kelurahan dengan 
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mengikuti aturan menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah 

disepakati.  

 

Pada tahun 2012 Kota Bandar Lampung memekarkan kembali dari 13 kecamatan 

menjadi 20 kecamatan dan dari 98 kelurahan menjadi 126 kelurahan. Termasuk 

Kelurahan Way Dadi di Kecamatan Sukarame yang terkena pemekaran wilayah, 

sehingga menjadi 2 kelurahan yaitu Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Way 

Dadi Baru. maka pelaksanaan tertib administrasi semakin baik, pelayanan 

terhadap masyarakat lebih efektif dan cepat pelaksanaannya, pembangunan 

infrastruktur di daerah Kelurahan Way Dadi Baru lebih merata dan bermanfaat 

bagi masyarakat. Pasca pemekaran Kecamatan Sukarame terdiri atas 6 (enam) 

kelurahan, sebagai berikut :  

1. Korpri Jaya 

2. Korpri Raya 

3. Sukarame 

4. Sukarame Baru 

5. Way Dadi 

6. Way Dadi Baru 

(Sumber : https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung.html diakses 

pada, 5 September 2015) 

 

Pada awal terbentuknya Kelurahan Way Dadi Baru pada Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung, bahwa kelurahan dapat dibentuk setelah batas usia 

penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun. Pemekaran Kelurahan 

Way Dadi Baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang 
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Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan dalam 

Kota Bandar Lampung. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, 

Kelurahan Way Dadi Baru telah memenuhi persyaratan untuk melakukan 

pemekaran wilayah Kelurahan, syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Jumlah Penduduk 

b. Luas Wilayah 

c. Bagian Wilayah Kerja 

d. Sarana dan Prasarana Pemerintahan 

 

Dari keempat persyaratan tersebut, Kelurahan Way Dadi Baru sudah melengkapi 

persyaratan yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 

tentang Kelurahan. 

 

Berikut ini adalah tabel data tentang Kelurahan Way Dadi Baru : 

Tabel 1. Data Kelurahan Way Dadi Baru Pasca Pemekaran 

 

No Data Sesudah Pemekaran  

1 Nama Kelurahan Way Dadi Baru 

2 Jumlah Penduduk 14.529 Jiwa 

3 Jumlah Kepala Keluarga 2.240 KK 

4 Luas Wilayah 247 ha 

5 Nama Lurah Bambang Hery.S,SMHK 

6 Kecamatan Sukarame 

(Sumber Data : Wawancara Sekretaris Lurah,2 September 2015) 

 

Pada wawancara pra-riset yang dilakukan penulis pada tanggal 2 September 2015, 

pukul 10.00 WIB yang bersumber dari pendapat masyarakat serta hasil dari 

wawancara dengan Sekretaris Lurah Kelurahan Way Dadi Baru diperoleh  

keterangan informasi tentang alasan Pemerintah Kota Bandar Lampung 
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melakukan suatu pemekaran wilayah kelurahan di wilayah Kelurahan Way Dadi 

Baru. Tujuan pemekaran wilayah Kelurahan khususnya bidang pemerintahan 

salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk lebih mengefektifkan pelayanan 

masyarakat serta guna memperpendek rentang kendali pemerintah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya wilayah Kelurahan Way 

Dadi Baru ada di Kota Bandar Lampung. 

 

Kelurahan Way Dadi Baru secara otomatis memiliki aparatur pemerintah yang 

baru. Untuk itu kinerja aparatur pemerintah ini yang diharapkan oleh masyarakat 

mengalami adanya perubahan kearah yang lebih baik, khususnya dalam 

memberikan pelayanan administrasi. Karena pada penelitian ini penulis mengkaji 

permasalahan yang timbul pada masyarakat yang menilai bahwa pelayanan 

administrasi yang diberikan kepada masyarakat terkadang tidak sesuai dengan 

waktu penyelesaian. Contohnya pembangunan infrastruktur yang ada di sekitar 

kelurahan melalui musyawarah rencana pembangunan kelurahan 

(MUSRENBANGKEL). Pasca pemekaran wilayah di Kelurahan Way Dadi Baru, 

tidak terlalu banyak perubahan secara signifikan yang terjadi, baik perubahan 

jumlah penduduk maupun potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Way Dadi Baru 

tersebut. Berikut ini adalah potensi pembangunan yang dimiliki Kelurahan Way 

Dadi Baru pasca pemekaran kelurahan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini  
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Tabel 2. Perkembangan Potensi Pembangunan Kelurahan Way Dadi Baru 

Pasca Pemekaran. 

 

No Potensi Pembangunan Kelurahan Way Dadi Baru Jumlah 

1 Jumlah Penduduk 13.066 Jiwa 

2 

Pendidikan : 

a. TK 

b. Sekolah Dasar 

c. Sekolah menengah Pertama 

d. Sekolah Menengah Atas 

e. Diploma I 

f. Diploma III 

g. Strata Satu (Sarjana) 

h. Strata Dua (Pascasarjana) 

i. Strata Tiga (Doktor) 

5orang 

1orang 

1orang 

2orang 

- 

- 

1orang 

- 

- 

 

Mata Pencaharian Pokok 

a. Petani 

b. Pegawai Negeri Sipil 

c. TNI/Polri 

d. Buruh Lepas 

e. Pedagang 

 

336orang 

1.453orang 

15orang 

648orang 

208orang 

4 

Sarana Peribadatan  

a. Masjid 

b. Mushola 

6orang 

5orang 

5 

Sarana Kesehatan 

a. Puskesmas 

b. Puskesmas Pembantu 

c. Poliklinik/Balai Pengobatan 

d. Apotik 

e. Posyandu 

f. Gudang menyimpan obat 

g. Praktik Dokter 

h. Balai Kesehatan Ibu dan Anak 

 

1 orang 

2 orang 

4 orang 

1 orang 

5 orang 

- 

1 orang 

- 

(Sumber : Kelurahan Way Dadi Baru Bandar Lampung 2 September 2015) 

 

Dari data tabel 2, dapat dilihat bahwa pada kenyataannya Kelurahan Way Dadi 

Baru pasca pemekaran kelurahan memiliki potensi yang besar jika dilihat dari 

sumber daya manusianya sendiri, khususnya pada kualitas masyarakat dalam  

mata pencaharian pokok. 

 

Untuk aparatur kelurahan, penulis meminta sedikit data yang diperlukan untuk 

meneruskan penelitian skripsi, selanjutnya  penulis juga menanyakan apakah  

aparatur kelurahan sudah sesuai memberikan pelayanan kepada masyarakat dan 
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apakah dalam setiap program yang diberikan oleh pemerintah dapat tersampaikan 

kepada masyarakat. Aparatur sendiri tidak terlalu keberatan untuk membatu 

penulis dalam melakukan penelitian di Kelurahan Way Dadi Baru, serta aparatur 

yang diwakili oleh Sekretaris Lurah menjawab beberapa pertanyaan yang penulis 

ajukan. Bahwa aparatur telah menjalankan tugasnya masing-masing secara 

profesional. (Sumber : Wawancara Sekretaris Lurah, 2 September 2015 pukul 

10.00 WIB) 

 

Dari latar belakang di atas, dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian 

yang mengkaji tentang “ Evaluasi Kinerja Pelayanan Aparatur Kelurahan 

Way Dadi Baru Pasca Pemekaran Wilayah Kelurahan Di Kota Bandar 

Lampung” . 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah kinerja pelayanan aparatur Kelurahan Way Dadi Baru 

pasca pemekaran wilayah kelurahan di Kota Bandar Lampung ? 

2. Apakah faktor-faktor penghambat yang timbul pada Kelurahan Way 

Dadi Baru pasca pemekaran wilayah kelurahan di Kota Bandar 

Lampung? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengann penulis bertujuan untuk : 

1. Mengevaluasi kinerja pelayanan aparatur pemerintahan dalam melakukan 

tata kelola pemerintahan yang efektif di Kelurahan Way Dadi Baru pasca 

pemekaran wilayah kelurahan di Kota Bandar Lampung. 

2. Mengetahui faktor-faktor penghambat yang timbul pada Kelurahan Way 

Dadi Baru pasca pemekaran wilayah kelurahan di Kota Bandar 

Lampung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini dapat memberikan sumber pengetahuan yang sesuai 

dengan bidang ilmu mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada hasil 

kinerja aparatur pemerintah, yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam 

memberikan layanan yang sesuai dengan peraturan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dimaksudkan agar bermanfaat untuk memberikan masukan bagi 

Kelurahan Way Dadi Baru dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Tentang Evaluasi Kinerja 

 

1. Definisi Evaluasi/Penilaian Kinerja 

Evaluasi kinerja atau penilaian prestasi karyawan yang dikemukakan Sikula dalam 

Mangkunegara (2005:10) mengemukakan bahwa penilaian pegawai merupakan 

evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat 

dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas 

atau status dari beberapa obyek orang ataupun sesuatu (barang). Sedangkan 

menurut Mangkunegara (2005:12) evaluasi kinerja merupakan sarana untuk 

memperbaiki mereka yang tidak melakukan tugasnya dengan baik di dalam 

organisasinya. Banyak organisasi berusaha mencapai sasaran suatu kedudukan 

yang terbaik dan terpercaya dalam bidangnya. 

 

Dari pendapat beberapa ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengn evaluasi kinerja adalah proses penilaian dan pelaksanaan tugas 

seseorang atau kelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau 

organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. 
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2. Tujuan Evaluasi/Penilaian Kinerja 

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja 

organisasi melalui peningkatan kinerja sumber daya manusia (SDM) organisasi. 

Seperti yang dikemukakan oleh Sunyoto dalam Mangkunegara (2005:10) tujuan 

evaluasi kinerja secara lebih spesifik adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan 

kinerja. 

b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka 

termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya 

berprestasi sama dengan prestasi terdahulu. 

c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan 

dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau 

terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang. 

d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga 

karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. 

e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan 

kebutuhan pelatihan, khusus rencana pendidikan dan pelatihan (diklat), 

dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu 

diubah. 

 

Adapun juga kegunaan penilaian prestasi (kinerja) pegawai yaitu sebagai berikut : 

a. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk 

prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa. 

b. Untuk mengukur sejauh mana seorang pegawai dapat menyelesaikan 

pekerjaanya. 
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c. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam 

perusahaan atau organisasi. 

d. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektivan 

jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi 

kerja dan pengawasan. 

e. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi 

karyawan yang berada di dalam organisasi. 

f. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehinggan 

dicapai performance yang baik. 

g. Sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan atau kelemahan dan 

meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. 

h. Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas 

(job description). 

 

3.  Sasaran Evaluasi/Penilaian Kinerja 

Sasaran-sasaran dan evaluasi kinerja yang dikemukakan oleh Sunyoto dalam 

Mangkunegara (2005:11) adalah sebagai berikut : 

a. Membuat analisis kinerja dari waktu ke waktu yang lalu secara 

berkesinambungan dan periodik, baik kinerja karyawan maupun kinerja 

pegawai. 

b. Membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para karyawan melalui audit 

keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan 

kemampuan dirinya. 

c. Menentukan sasaran dan kinerja yang akan datang dan memberikan 

tanggung jawab perorangan, dan kelompok sehingga untuk periode 
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mendatang jelas apa yang harus diperbuat oleh karyawan, mutu dan baku 

yang harus dicapai, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan atau pegawai. 

 

B. Tinjauan Tentang Kinerja 

 

1. Definisi Kinerja 

Secara umum, definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung-jawab yang dibebankan atau 

diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu 

kinerja pegawai (per individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah 

hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi 

adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi menurut Pasolong (2010: 

175). Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance 

(Prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja berarti: (1) 

sesuatu yang dicapai, (2) prestasi yang diperlihatkan, (3) kemampuan kerja. 

Pengertian kinerja (Prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

(Mangkunegara, 2005 : 67).  
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Ada beberapa pendapat tentang definisi kinerja menurut para ahli, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Sinambela dalam Pasolong (2010:176) 

Kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu 

dengan keahlian tertentu. 

 

b. Widodo dalam Pasolong (2010:175) 

Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai 

dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang diharapkannya. 

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan suatu prestasi kerja atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas 

yang dicapai sebuah organisasi dan didalamnya terdapat sumber daya manusia 

yang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab 

yang diberikan penuh kepadanya. 

 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor-faktor penentu pencapaian prestasi kerja atau kinerja individu dalam 

organisasi menurut Murti dalam Prabu Mangkunegara (2005:16-17) adalah faktor 

internal dan faktor eksternal yang dijelaskan sebagai berikut berikut: 

 

a. Faktor Individu 

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas 

yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya 

integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut 

memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal 
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utama individu manusia untu mampu mengelola dan mendayagunakan potensi 

dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-

hari dalam mencapai tujuan organisasi. 

 

b. Faktor Lingkungan Organisasi 

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam 

mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain 

uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, target kerja yang menantang, 

pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan 

dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif memadai. 

 

3. Indikator atau Pengukuran Kinerja 

Pengukuran  kinerja dalam Pasolong (2010:182) pada dasarnya digunakan untuk 

penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan atau 

kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencangkup 

penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja. 

Pengukuran kinerja merupakan evaluasi keberhasilan atau kegagalan seseorang 

dalam melaksanakan tugasnya. Jika penilaian kinerja terhadap birokrasi, berarti 

evaluasi keberhasilan evaluasi keberhasilan atau kegagalan birokrasi dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. 

 

Berikut ini beberapa definisi mengenai penilaian kinerja menurut beberapa ahli : 

Nasucha dalam Pasolong (2010:110) mengatakan bahwa hasil dari pengukuran 

kinerja dapat digunakan untuk menentukan beberapa hal yaitu : 
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a. Menentukan bahwa keuntungan dan pengaruh yang sedang berjalan 

dapat dicapai. 

b. Memperoleh jaminan bahwa tujuan dapat tercapai. 

c. Memonitor dan mengontrol perkembangan dari rencana yang ditetapkan. 

d. Memastikan penggunaan sumber daya manusia. 

e. Menilai efektivitas dari sebuah aktivitas. 

f. Menyediakan sebuah dasar untuk menghitung penghargaan dan insentif, 

dan 

g. Menentukan bahwa value for money dapat diperoleh. 

 

Dwiyanto dalam Pasolong (2010:178) memperoleh beberapa indikator yang 

digunakan untuk mengukur kinerja pegawai, yaitu : 

a. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 

mengukur efektivitas pelayanan. 

b. Kualitas pelayanan, yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan 

kinerja organisasi pelayanan publik. Menurut Dwiyanto kepuasan 

masyarakar terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi 

publik, keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai 

indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat 

seringkali tersedia secara murah dan mudah. 

c. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan asprirasi masyarakat. Secara singkat 
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responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan 

kegiatan pelayanan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. 

d. Responsibilitas, yaitu menjelaskan bahwa apakah pelaksanaan kegiatan 

birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi 

yang benar dengan kebijakan birokrasi. 

e. Akuntabilitas, yaitu menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. 

Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih 

rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan 

publik. 

 

Zeithaml, Parasuraman, dan Berry dalam Pasolong (2010: 135), membagi 5 

indikator dalam mengukur kinerja pelayanan, yaitu sebagai berikut : 

1. Tangibles atau ketampakan fisik adalah ketampakan fisik artinya, 

gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh 

providers. 

2. Reliability atau reliabilitas yaitu kemampuan untuk menyelenggarakan 

pelayanan yang dijanjikan secara akurat. 

3. Responsiveness atau responsivitas yaitu kerelaan untuk menolong 

customers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. 

4. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para 

pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada 

customers. 

5. Empathy atau perlakuan adalah perhatian pribadi yang diberikan 

providers kepada customers. 
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Penulis menggunakan indikator dari Zeithaml, Parasuraman, dan Berry  dalam 

Pasolong (2010:135) karena dari kelima indikator yang dikemukakan diatas 

indikator Zeithaml, Parasuraman, dan Berry dalam Pasolong (2010:135) efektif 

untuk mengukur kinerja aparatur Kelurahan sebagai aparat yang memberikan 

layanan kepada masyarakat sesuai dengan program yang diberikan oleh 

pemerintah. 

 

C. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik  

 

1. Pengertian Pelayanan  

Menurut Moenir (2010: 26), pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, 

prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang 

lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, 

karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan 

berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan 

orang dalam masyarakat.  

 

Menurut Gronroos dalam Ratminto & Atik (2012: 2), mengatakan bahwa 

pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak 

kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara 

konsumen dengan pegawai atau hal-hal yang disediakan oleh organisasi pemberi 

pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen atau 

pelanggan.  
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Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada kualitas pelayanannya. Termasuk 

pada kinerja pelayanan aparatur Kelurahan Way Dadi Baru pasca pemekaran 

wilayah kelurahan di Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan orang lain dan mensejahterakan, serta mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

2. Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan sangat berkaitan erat dengan publik, publik adalah orang atau 

masyarakat, yang berhubungan dengan atau mempengaruhi suatu bangsa, negara, 

ataupun komunitas. Inu dan kawan-kawan dalam Sinambela, dkk (2011: 05), yang 

mendefinisikan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki 

kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap atau tindakan yang benar dan baik 

berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Dalam pelayanan yang ada 

di Kelurahan Way Dadi Baru Kota Bandar Lampung yakni untuk memenuhi 

kebutuhan orang lain, dan kata dari publik itu sendiri adalah objek dari pelayanan 

itu sendiri, yaitu masyarakat. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menyangkut pada konsep pelayanan yang 

berhubungan dengan bidang pemerintahan yang sering disebut dengan pelayanan 

umum atau pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan hal yang paling 

penting dalam kehidupan masyarakat. Pelayanan publik atau pelayanan umum 

dapat diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat 

yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan 

tata cara yang telah ditetapkan. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan 



19 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.  

 

Menurut Ratminto dan Winarsih (2012: 5), pelayanan publik merupakan segala 

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang 

pada prinsipnya menjadi bertanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD), yang pelaksanaanya dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat serta dalam melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Menurut pendapat Agung Kurniawan dalam Pasolong (2008: 199), mengatakan 

bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang 

lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik sering 

kali terlihat sebagai yang mewakili munculnya birokrasi pemerintah, karena hal 

itu bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan keadaan masyarakat 

terhadap peranan pemerintah.  

 

Dari beberapa definisi di atas, penulis dalam penelitian ini mengambil suatu 

kesimpulan dari konsep pelayanan publik yaitu pelayanan publik merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melayani dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat baik bersifat barang ataupun jasa sesuai dengan 

aturan pokok ataupun tata cara yang berlaku.  Keputusan Mentri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dalam Ratminto & Atik (2012: 20-21), mengelompokan 3 jenis 
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pelayanan dari instansi pemerintahan serta BUMN/BUMD. Pengelompokkan 

jenis pelayanan tersebut didasarkan atas ciri dan sifat kegiatan serta produk yang 

dihasilkan, yaitu:  

a. Jenis Pelayanan Administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh 

unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, 

dokumen dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan 

menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, 

rekomendasi, keterangan dan lain-lain.  

b. Jenis Pelayanan Barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa kegiatan penyediaan atau pengolahan bahan berwujud 

fisik termasuk distribusi dan penyampaian kepada konsumen langsung 

(sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan 

kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud 

fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara 

langsung bagi penggunanya. Misalnya jenis pelayanan listrik, pelayanan 

air bersih, dan pelayanan telepon.  

c. Jenis Pelayanan Jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa sarana dan prasarananya serta penunjangnya. 

Pengoprasiannya berdasarkan suatu sistem pengoprasian tertentu dan pasti. 

Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi 

penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu 

tertentu. Misalnya pelayanan angkatan darat, laut dan udara, pelayanan 

kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos, dan pelayanan pemadam 

kebakaran.  
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Dalam penelitian ini penulis merujuk pada jenis pelayanan publik berupa jasa . 

Karena penulis mengambil suatu kesimpulan tentang pelayanan publik jasa yaitu 

dengan memberikan serangkaian sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh 

orang lain dalam bidang pelayanan administrasi dan pelayanan kesehatan. 

Pelayanan publik tidak lagi ditentukan dengan hanya melihat lembaga 

penyelenggaraannya, yaitu pemerintah atau swasta. Pelayanan publik tidak lagi 

tepat untuk dipahami sebagai pelayanan dari pemerintah, begitupun juga dengan 

pelayanan swasta yang tidak dapat dipahami hanya sebagai pelayanan yang 

diberikan oleh pelayanan yang diberikan oleh lembaga non-pemerintah. 

 

3. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik 

Dalam pelaksanaan pelayanan publik terdapat prinsip-prinsip pokok yang harus 

dimiliki oleh birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam 

Duadji (2013: 79), prinsip-prinsip pokok dalam pemberian pelayanan publik atau 

masyarakat yaitu:  

a. Prinsip Aksessibilitas, yaitu bahwa pada hakekatnya setiap jenis 

pelayanan harus terjangkau oleh setiap pengguna pelayanan. Tempat, 

jarak, dan sistem pelayanan harus sedapat mungkin dekat dan mudah 

dijangkau atau diakses oleh pengguna pelayanan.  

b. Prinsip kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus 

menerus tersedia bagi masyarakat dengen kepastian dan penjelasan 

tertentu yang berlaku bagi proses pelayanan.  

c. Prinsip Teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan pada akhirnya 

harus dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan 

keuntungan bagi pemerintah maupun bagi masyarakat secara luas.  
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d. Prinsip Akuntabilitas, yaitu bahwa proses atau produk dan mutu 

pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat 

karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.  

 

Prinsip-prinsip yang ada pada pelaksanan pelayanan publik tersebut digunakan 

sebagai prinsip bagi birokrasi selaku penyelenggara pelayanan publik. Dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik birokrasi prinsip-prinsip tersebut secara 

keseluruhan memiliki tujuan untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat dalam 

proses pelayanan publik dengan kualitas pelayanan yang baik.  

 

4. Faktor-faktor Pendukung Pelayanan Publik  

Terdapat enam faktor yang mendukung terlaksananya pelayanan publik yang baik 

dan memuaskan (Moenir, 2010: 88-119) antara lain :  

a. Faktor Kesadaran Suatu proses berpikir melalui metode renungan, 

pertimbangan dan perbandingan, sehingga menghasilkan keyakinan, 

ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal 

tolak untuk perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan kemudian.  

b. Faktor Aturan Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan 

perbuatan orang. Makin maju dan majemuk suatu masyarakat makin besar 

peranan aturan dan dapat dikatakan orang tidak dapat hidup layak dan tenang 

tanpa aturan. Pertimbangan pertama manusia sebagai subyek aturan ditujukan 

kepada hal-hal yang penting, yaitu :  

1). Kewenangan  

2). Pengetahuan dan pengalaman  
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3). Kemampuan bahasa  

4). Pemahaman oleh pelaksana  

5). Disiplin dalam pelaksanaan  

c. Faktor Organisasi Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan 

organisasi pada umumnya tetapi ada sedikit perbedaan dalam penerapannya, 

karena sasaran pelayanan ditujukan secara khusus kepada manusia yang 

mempunyai watak dan kehendak multi kompleks.  

d. Faktor Pendapatan Pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai 

imbalan atas tenaga dan/atau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain 

atau badan/organisasi, baik dalam bentuk uang, natura maupun fasilitas, 

dalam jangka waktu tertentu.  

e. Faktor Kemampuan dan Keterampilan Kemampuan berasal dari kata dasar 

mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata 

sifat/keadaan) melakukan tugas/pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau 

jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kata jadian kemampuan dengan 

sendirinya juga kata sifat/keadaan yang ditujuka pada sifat atau keadaan 

seseorang yang dapat melaksanakan tugas/pekerjaan atas dasar ketentuan-

ketentuan yang ada.  

f. Faktor Sarana Pelayanan Sarana pelayanan yang dimaksud disisni ialah 

segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi 

sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga 

berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang 

berhungan dengan organisasi kerja itu. Fungsi sarana pelayanan tersebut 

antara lain :  
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1). Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat 

waktu.  

2). Meningkatkan produktivitas, baik barang maupun jasa.  

3). Kualitas produk yang yang lebih baik atau terjamin.  

4). Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin.  

5). Lebih mudah atau sederhana dalam gerak para pelakunya.  

6). Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.  

7). Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan 

sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka. Upaya 

meningkatkan produktivitas kerja dan mutu pelayanan yang diberikan 

suatu anggota pemerintah maupun swasta kepada masyarakat atau 

kliennya harus pula dikaitkan dengan pengetahuan dan keterampilan 

para anggota tersebut. Artinya rendahnya produktivitas kerja dan mutu 

pelayanan yang diberikan seorang pegawai tidak semata-mata 

disebabkan oleh tindakan dan perilaku yang disfungsional akan tetapi 

sangat mungkin karena tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tidak 

sesuai dengan tugas yang dipegang olehnya.  

 

5. Kualitas Pelayanan Publik  

Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang kata yang relatif 

karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan 

tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Dengan 

demikian, untuk menentukan kualitas diperlukan indikator. Karena spesifikasi 

yang merupakan indikator yang harus dirancang berarti kualitas secara tidak 

langsung merupakan hasil rancangan yang tidak tertutup kemungkinan untuk 
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diperbaiki atau ditingkatkan. Kualitas pelayanan publik menurut Pasolong (2008: 

210), sebagai berikut: “Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang 

arti relatif karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau 

menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau 

spesifikasinya. Bila persyaratan atau spesifikasi itu terpenuhi berarti kualitas 

sesuatu hal yang dimaksud dapat dikatakan dengan baik, sebaliknya jika 

persyaratan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik. Dengan demikian 

untuk menentukan kualitas pelayananan diperlukan indikator.” 

 

Sinambela dalam Pasolong (2008: 211), mengatakan bahwa kualitas pelayanan 

prima tercermin dari:  

a. Transparansi yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti.  

b. Akuntabilitas yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

c. Kondisional yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada 

prinsip efisiensi dan efektifitas.  

d. Partisipatif yaitu pelayan yang dapat mendorong peran masyarakat 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.  

e. Kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agam, golongan, status sosial.  
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f. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik.  

 

Parasuranman dan Berry dalam Nasution (2004: 56), mengidentifikasi 10 faktor 

utama yang menentukan kualitas jasa yaitu:  

a. Reliabylity, mencakup dua hal pokok yaitu konsistensi kinerja dan 

kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan 

memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama. Selain itu, 

berarti perusahaan tersebut memenuhi janjinya, misalnya menyampaikan 

jasanya sesuai dengan jadwal.  

b. Responsivenes, yaitu kemauan atau persiapan para karyawan untuk 

memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan.  

c. Competence, setiap orang dalam perusahaan memiliki ketrampilan yang 

dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu.  

d. Access, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui, hal ini berarti 

lokasi, fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu tidak 

terlalu lama, saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi dan lain-

lain.  

e. Courtesy, meliputi sikap sopan sntun, respek, perhatian dan keramahan 

yang dimiliki contact personnel.  

f. Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam 

bahasa yang dapat dipahami, serta selalu mendengarkan saran dan 

keluhan pelanggan.  

g. Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya.  
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h. Security, yaitu aman dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Aspek ini 

meliputi keamanan secara fisik, keamanan finansial dan kerahasiaan.  

i. Understanding/knowing the consumer, yaitu usaha untuk memahami 

kebutuha pelanggan.  

j. Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa, berupa fasilitas fisik, peralatan yang 

dipergunakan, representasi fisik dari jasa.  

 

Suatu mutu atau kualitas disebut sangat baik jika penyedia jasa memberikan 

pelayanan yang melebihi harapan masyarakat atau setara dengan yang diharapkan 

masyrakatnya. Sedangkan mutu disebut jelek jika masyarakatnya memperoleh 

pelayanan yang lebih rendah dari harapannya. Persepsi dari konsumen merupakan 

penilaian subyektif terhadap pelayanan yang diperolehnya harapan konsumen 

merupakan referensi standar kinerja pelayanan, dan seringkali diformulasikan 

berdasarkan keyakinan konsumen tentang apa yang terjadi. Seiring dengan 

tingginya persaingan pelayanan pada saat ini, pelayanan publik dituntut untuk 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pelayanan yang prima. 

Tuntutan masyarakat, pelayanan publik yang prima, secara umum diartikan 

sebagai sikap dan kemampuan karyawan dalam melayani mayarakat secara 

maksimal. Mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi 

penting karena dapat memberikan manfaat bagi organisasi yang bersangkutan. 

Kalau ini dialkukan paling tidak organisasi atau instansi yang bersangkutan sudah 

punya Concern pada pelanggannya. Pada akhirnya, bisa jadi berusaha maksimal 

untuk memenuhi kepuasan pelanggan yang dilayani.  
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6. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Zethaml dalam Sulistio (2009: 40), mengidentifikasikan sepuluh kriteria 

pelayanan publik yang baik, yakni:  

a. Reliable, merupakan kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan 

pelayanan yang di janjikan dengan tepat.  

b. Responsiveness, merupakan kemauan untuk membantu konsumen 

bertanggung-jawab terhadap mutu pelayanan yang di berikan. 

c. Courtesey, adalah sikap atau perilaku ramah, bersahabat, dan tanggap 

terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau 

hubungan pribadi.  

d. Competence, adalah pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh 

aparatur dalam memberikan layanan.  

e. Tangible, adalah keberadaan fasilitas-fasilitas fisik, peralatan, karyawan, 

sarana komunikasi dan alat-alat pendukung yang berwujud dari rumah 

sakit dalam memberikan pelayanan kepada para pasien. Diantaranya 

ruang tunggu, ruang operasi, dan peralatan.  

f. Credibility, merupakan sikap jujur dalam upaya menarik kepercayaan 

masyarakat.  

g. Security, artinya jasa pelayanan yang diberikan di jamin bebas dari 

bahaya dan resiko.  

h. Accessibility, artinya kemudahan untuk mengadakan komunikasi 

(kontak) dan pendekatan.  

i. Understanding the customer, artinya melakukan segala upaya untuk 

mengetahui kebutuhan pelanggan.  
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j. Communication, merupakan kemauan pemberi layanan untuk 

mendengarkan keinginan atau aspirasi pelanggan serta kesediaan untuk 

selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. 

 

Menurut Moenir (2008: 41) setiap orang selalu mendambakan pelayanan yang 

baik dan memuaskan, perwujudan pelayanan yang baik dan memuaskan tersebut 

yakni:  

a. Kemudahan; artinya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan 

pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang di buat-buat.  

b. Memperoleh pelayanan dengan wajar; artinya pelayanan yang di berikan 

tanpa menggunakan kata-kata yang mengarah pada permintaan sesuatu, 

baik alasan untuk dinas atau untuk kesejahteraan. Yakni perilaku yang 

ramah, sopan, dan bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan.  

c. Mendapatkan perlakuan yang sama atau setara dalam pelayanan terhadap 

kepentingan yang sama, tertib, dan tidak pandang bulu; artinya, jika 

memang untuk suatu pengurusan di haruskan untuk antri secara tertib, 

hendaknya semua diwajibkan antri, dan siapa saja yang tidak mematuhi 

tidak di layani.  

d. Pelayanan yang jujur dan terus terang; artinya perilaku yang bersifat 

terbuka dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan serta di 

sediakan secara memadai. Apabila ada hambatan karena suatu masalah 

yang tidak dapat dihindari hendaknya di beritahukan, sehingga orang 

tidak menunggu-nunggu sesuatu yang tidak menentu. Menurut Wibawa 

(2010: 182) terdapat enam dimensi/ indikator untuk mengukur kualitas 

program, kegiatan atau layananan.  
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Adapun masing-masing dimensi tersebut adalah:  

a. Kepuasan; yakni kepuasan masyarakat atau pihak yang di layani terhadap 

jumlah dan mutu produk (layanan), prosedur (jelas, mudah dan pasti), 

biaya (murah dan pasti, waktu (cepat dan pasti), keramahan, kebersihan, 

keindahan ruang dan gedung, kemudahan akses ke gedung lain, dan 

sebagainya.  

b. Responsivitas; yakni relevansi program, kegiatan, pelayanan, terhadap 

kebutuhan atau harapan masyarakat, termasuk juga di sini tingkat 

kegunaan output dan outcome.  

c. Responsibilitas; yakni ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

dan kebijakan publik yang mengikatnya.  

d. Transparansi; yakni keterbukaan dinas di hadapan publik (masyarakat 

dan instansi lain) serta kesediaan dinas memberikan informasi yang di 

mintai publik.  

e. Akuntabilitas; yakni mutu pertanggung-jawaban dinas terhadap 

masyarakat dan instansi pengawas.  

f. Keadilan; yakni proporsionalitas distribusi kegiatan atau pelayanan. Di 

sini di lihat apakah kegiatan dinas itu memang terdistribusikan menurut 

kebutuhan masyarakat atau tidak.  

 

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi kualitas 

pelayanan adalah sarana untuk menilai proses kegiatan penyelenggaraan 

pelayanan, bukan pada hasil pelayanan. Kegiatan dalam penelitian ini artinya 

adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh aparatur Kelurahan Way Dadi Baru 
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dalam mewujudkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan 

masyarakat, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

D. Tinjauan Tentang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

 

1. Definisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Menurut Samsudin (2010:5&22), Manajemen sumber daya manusia (Human 

resources management) adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi 

pendayagunaan, penegmebangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia 

sebagai individu anggota organisasi atau institusi. 

 

Menurut Flippo dalam Handoko (1995:2) manajemen sumber daya manusia 

adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-

kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan-pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai 

berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. 

 

2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memperbaiki kontribusi 

produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan 

dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Empat 

tujuan manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut dalam buku 

Simamora (2004:8) : 
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a. Tujuan Sosial 

Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi atau 

perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan 

tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Organisasi atau 

perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan membantu 

memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi.  

b. Tujuan Organisasional 

Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu 

organisasi mencapai tujuannya. Manajemen sumber daya manusia dibentuk untuk 

membantu para pimpinan mewujudkan tujuan organisasi. Manajemen sumber 

daya manusia meningkatkan efektivitas organisasional dengan cara sebagai 

berikut : 

1) Menyediakan tenaga kerja yang terlatih dan bermotivasi tinggi. 

2) Mendayagunakan tenaga kerja secara efisien dan efektif. 

3) Mengembangkan kualitas kerja dengan membuka kesempatan bagi 

terwujudnya aktualisasi diri karyawan atau pegawai. 

4) Menyediakan kesempatan kerja yang sama bagi setiap orang, lingkungan 

kerja yang sehat dan aman, dan memberikan perlindungan terhadap hak-

hak karyawan atau pegawai. 

5) Mensosialisasikan kebijakan sumber daya manusia kepada semua 

karywan atau pegawai. 

 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas 

dan produktivitas organisasional. 
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c. Tujuan Fungsional 

Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi manajemen 

sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Departemen sumber daya manusia harus meningkatkan pengelolaan sumber daya 

manusia dengan cara memberikan konsultasi yang baik. Departemen sumber daya 

manusia dituntut untuk mampu menyediakan program-program rekrutmen dan 

pelatihan tenaga kerja.  

 

d. Tujuan Individual  

Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau 

perusahaan yang hendak dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Apabila 

tujuan pribadi atau tujuan organisasi tidak harmonis, karyawan mungkin akan 

lebih memilih untuk menarik diri atau keluar dari organisasi atau perusahaan 

tersebut. 

 

Adapun didalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, 

Sutrisno (2013:7) mengutip beberapa pendapat para ahli tentang tujuan 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Pendapat-pendapat tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Menurut Cushway tujuan MSDM meliputi : 

1) Memberikan pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM 

untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi 

dan berkinerja yang tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi 

perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. 
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2) Menimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM 

yang memungkinkan organisasi mamapu mencapai tujuannya. 

3) Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan 

strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. 

4) Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini 

mencapai tujuannya. 

5) Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja 

untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam 

mencapai tujuannya. 

6) Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen 

organisasi. 

7) Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam 

manajemen SDM. 

b. Menurut Schuler, MSDM memiliki tiga tujuan utama, yaitu : 

1) Memperbaiki tingkat produktivitas. 

2) Memperbaiki kualitas kehidupan kerja. 

3) Meyakinkan organisasi telah memenuhu aspek-aspek legal. 

 

3. Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan (2011:14), MSDM mengatur dan menetapkan program 

kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut : 

a. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job 

specivication, job requirement, dan job evaluation. 
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b. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan 

asas the right man in the right place and the right man in the right job. 

c. Mentapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 

pemberhentian. 

d. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa 

yang akan datang. 

e. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan 

perkembangan perusahaan pada khususnya. 

f. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. 

g. Mengatur mutasi karyawan baik vertical maupun horizontal. 

h. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. 

 

E.   Tinjauan Tentang Kelurahan 

 

1. Definisi Kelurahan 

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang 

mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, yang 

tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. 

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

dan Peraturan Pelaksanaannya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 

2005 yang mengatur tentang Kelurahan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut 

dijelaskan pada Pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja 

lurah sebagai perangkat Daerah/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Pemerintah 

kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat kelurahan yang terdiri dari 
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Sekertaris Kelurahan dan Kepala-Kepala Seksi. Kelurahan adalah sumber sebagai 

bahan keterangan dan sumber data yang paling murni yang paling mendekati 

kenyataan, data dan bahan keterangan yang diperoleh dari kelurahan sering kali 

dipergunakan untuk rencana daerah atau pemerintahan, maka data buatan atau 

data karangan harus dihindarkan karna dapat mengagalkan tercapainya tujuan 

negara, data dari kelurahan sebagai produk administrasi kelurahan harus bernilai 

dan dipercaya. Kelurahan pada pernyataan di atas merupakan sebuah organisasi 

yang memiliki perangkat atau aparatur yang menjalankan sistem organisasi 

dibidang pemerintahan. 

 

Penjelasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tidak memberikan pengertian 

mengenai kelurahan, tetapi dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

menyebutkan bahwa kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan 

Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan. Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, 

Peraturahan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dapat berupa penggabungan beberapa 

kelurahan atau bagian kelurahan yang bersanding, atau pemekaran dari satu kelurahan 

menjadi dua kelurahan atau lebih dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas 
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wilayah, bagian kerja, sarana dan prasarana pemerintahan. Pemekaran dari satu 

kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling 

sedikit lima tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang bersangkutan.  

 

Berdasarkan uraian di atas, Kelurahan merupakan bagian organisasi terendah yang 

berada dibawah Camat dan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang 

bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan mempunyai kedudukan yang sangat 

penting bagi negara yaitu : 

a. Sebagai  data, informasi, daya gerak, pembinaan dan pengawasan; 

b. Sebagi benteng terakhir pengamalan Pancasila; 

c. Sebagai pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa gotong royong disegala 

bidang kehidupan dan penghidupan; 

d. Membina partisipasi masyarakat disegala bidang; 

e. Membina ketertiban dan kesatuan bangsa dalam rangka melancarkan 

pelaksanan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara. 

 

2. Tugas Dan Fungsi Kelurahan 

Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Kelurahan Kota Bandar Lampung, Penyelenggaraan tugas, fungsi dan tata kerja 

kelurahan adalah : 

a. Pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, 

pelaksanan pembanggunaan dan penggunaan masarakat 

b. Penyiapan informasi mengenai kelurahan yang dibutuhkan dalam upaya 

perumusan kebijakan Kecamatan 
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c. Pelaksanaan pembinaan pembanggunan masarakat, ketentraman dan 

ketertiban.  

d. Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan daya gotong royong masyarakat, 

kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 

 

Menurut Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Kelurahan Kota Bandar Lampung terdiri dari : 

a. Lurah; 

b. Sekertaris kelurahan; 

c. Kepala Seksi Pemerintahan; 

d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 

e. Kepala Seksi Pembangunan. 

 

3. Tujuan Pembentukan Kelurahan 

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Profil Desa dan 

Kelurahan, maksud dan tujuan pembentukn kelurahan adalah : 

a. Meningkatkan efisiensi pemerintah dalam menyelenggarakan 

pemerintahan sehingga dapat dirasakan efektivitasnya, ketingkat 

administrasi pemerintah terendah. 

b. Memperlancar penyelenggaraan tugas pemerintah kecamatan dalam 

melaksanakan pemerintahan umum, pemerintah daerah dan pembinaan 

pemerintahan kelurahan disamping untuk emningkatkan pelayanan 

kepoada masyarakat. 
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c. Meningkatkan penyebaran dan pemerataan hasil-hasi pembangunan 

sehingga lebih dapat merangsang peningkatan partisipasi masyarakat dan 

produktivitas untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang merata. 

 

4. Dasar Hukum Kelurahan 

Dasar atau landasan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan Kelurahan adalah 

sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen; 

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991 tentang 

Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan; 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Profil 

Desa dan Kelurahan; 

g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kecamatan dan 

Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung; 

h. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Kelurahan; 

i. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31 Tahun 2008 tentang 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Bandar Lampung; 

j. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 32 Tahun 2008 tentang 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Bandar Lampung. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Profil Desa dan 

Kelurahan, Pemerintahan Daerah melakukan pemekaran terhadap kelurahan, 

dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya. 

 

F.    Kerangka Pikir 

 

Kinerja dalam penelitian ini adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh masing-

masing pegawai yang dalam pelaksanaan tugas pekerjaan berdasarkan ukuran dan 

waktu yang telah ditentukan guna mewujudkan tujuan organisasi. Dalam 

mencapai suatu kinerja yang baik, aktor atau aparatur lah yang berperan penting 

pada tercapainya tujuan organisasi. Aparatur itulah yang memiliki tugas, fungsi, 

dan tanggung jawab menjalankan sistem tata pemerintahan dalam mencapai visi 

dan misi dari organisasi atau institusi terkait. Salah satunya menilai hasil kinerja 

aparatur Kelurahan Way Dadi Baru Kota Bandar Lampung. 

 

Kelurahan merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang 

mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, yang 

tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kelurahan juga 

merupakan tempat yang paling dekat bagi masyarakat dalam menerima layanan 

pemerintah, karena pemerintah pusat sudah melakukan penyerahan wewenang 

bagi kelurahan untuk memberikan layanan atau program pemerintah yang 

seharusnya diberikan bagi masyarakat. Selain itu kelurahan juga berperan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam layanan 
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administratif. Seperti sebagaimana penulis lakukan di Kelurahan Way Dadi Baru 

yang mengkaji tentang kinerja aparatur kelurahan tersebut.  

 

Tetapi pada kenyataannya banyak ditemukan masalah-masalah kepegawaian di 

Kelurahan Way Dadi Baru. Banyak aparatur yang tidak melaksanakan dan 

menjalankan aturan bagi kepegawaian, seperti : kurang memberikan layanan yang 

maksimal, kedisiplinan yang minim, kurangnya tanggung jawab pada diri pegwai 

tersebut, dan kurangnya keterampilan bagi aparatur kelurahan tersebut. 

Berdasarkan beberapa pengukuran kinerja diatas menurut Zeithaml, Parasuraman, 

dan Berry dalam Pasolong (2010:207), berikut indikator yang digunakan untuk 

mengukur kinerja : 

a. Tangibles 

b. Reliability 

c. Responsiveness 

d. Assurance 

e. Empathy 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Hasil Pengolahan Penulis) 

 

 

  

 

Indikator dalam pengukuran kinerja menurut Zeithaml, 

Parasuraman, dan Berry dalam Pasolong (2010:207) yaitu 

sebagai berikut : 

a. Tangibles 

b. Reliability 

   c. Responsiveness 

c. Assurance 

   e. Empathy 

Tercapainya kondisi pelayanan yang maksimal , 

sehingga pelayanan yang diberikan di Kelurahan 

Way Dadi Baru dapat terlaksana. Dikarenakan 

terdapat sumber daya manusia yang mampu 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi.. 

 

Masalah-Masalah Kepegawaian : 

1. Pelayanan 

2. Kedisiplinan 

3. Tanggung-Jawab 

4. Keterampilan 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Moleong dalam Herdiansyah (2012:9), penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian, misalnya perilaku,persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. Metode ini digunakan untuk meneliti objek pada 

kondisi yang alamiah, dimana penuis adalah instrumen kunci dengan teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang 

bersifat induktif dan hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna dari 

pada generalisasi (Sugiyono, 2011:222). Penelitian ini menggunakan tipe 

penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, 

dan bukan angka-angka. 

 

Penelitian ini akan menitik beratkan pada upaya untuk memberikan deskripsi 

(gambaran) umum mengenai kinerja aparatur kelurahan Way Dadi Baru pasca 

pemekaran wilayah Kelurahan di Kota Bandar Lampung. Yang mana masih 

banyak terdapat masalah yang timbul pada masyarakat, mengenai keluhan yang 
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dirasakan oleh beberapa masyarakat berkaitan dengan kerja pegawai atau aparatur 

pemerintah di Kelurahan Way Dadi Baru.  

 

B. Fokus Penelitian 

 

Ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah 

penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat 

membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria 

inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di 

lapangan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan detail, penulisi dapat 

membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana 

yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. (Moleong, 2007:94) 

 

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini penulis memfokuskan masalah 

penelitian pada penilaian kinerja melalui partisipasi masyarakat yang merupakan 

suatu langkah dalam lebih memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan 

benar dalam memberikan layanan yang seharusnya kepada masyarakat sebagai 

penerima layanan dari aparatur pemerintahan di Kota Bandar Lampung. Dengan 

adanya penilaian kinerja dalam kegiatan tersebut, dapat dilihat bagaimana kinerja 

yang dilakukan aparatur Kelurahan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan 

kegiatan tersebut. Dengan menggunakan indikator pengukuran kinerja menurut 

Zeithaml, Parasuraman, dan Berry dalam Pasolong (2010: 207) yaitu sebagai 

berikut  
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1. Tangibles 

Penulis dalam hal ini menekankan pada kemampuan aparatur Kelurahan Way 

Dadi Baru dalam menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung 

yang ada di kelurahan tersebut. 

2. Reliability 

Dalam hal ini penulis menekankan pada ke profesionalitas kemampuan 

aparatur Kelurahan Way Dadi Baru dalam menyelenggarakan kegiatan 

dengan penuh tanggung-jawab. 

3. Responsiveness 

Penulis menekankan pada bagaimana cara aparatur Kelurahan Way Dadi 

Baru dalam memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat secara 

ikhlas terhadap program yang akan diselenggarakan. 

4. Assurance 

Penulis lebih menekankan pada pelayanan yang diberikan aparatur dan 

kewajiban bagi pegawai dalam penyelesaian tugas dengan cepat dan tepat 

sehingga masyarakat memiliki pemikiran positif bagi pegawai. 

5. Empathy 

Penulis menekankan pada perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh 

aparatur Kelurahan Way Dadi Baru pasca dilakukannya pemekaran. 

6. Faktor-faktor yang menghambat layanan pemerintah kepada masyarakat 

a. Kurangnya sarana dan prasarana (Printer, komputer, furniture) 

b. Sikap dan perilaku pegawai (aparatur lebih mementingkan urusan      

pribadi). 
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c. Kualitas aparatur (kemampuan dan pengetahuan aparatur terhadap 

peraturan-peraturan yang ada)  

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian terutama 

sekali dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, dari 

objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat 

(Moleong, 2007: 127). Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kelurahan Way Dadi 

Baru Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut 

karena Kelurahan Way Dadi Baru merupakan kelurahan yang baru. Dikatakan 

baru sebab kelurahan ini baru dimekarkan pada tahun 2012. Lokasi penelitian 

berada di JL. Pulau Damar, Sukarame, Bandar Lampung. 

 

Adapun alasan penulis mengambil studi pada Kelurahan Way Dadi Baru ini 

adalah masih banyaknya masalah yang timbul di Kelurahan tersebut, khususnya 

berdampak pada masyarakat yang tinggal diwilayah Kelurahan Way Dadi Baru. 

Pasca pemekaran wilayah Kelurahan, masyarakat masih belum dapat merasakan 

pelayanan yang maksimal, dan masih jauh dari harapan pemerintah yang memiliki 

tujuan untuk memperpendek rentang kendali bagi masyarakat. Masalah yang 

timbul adalah sebagai berikut : 

1. Layanan. 

2. Perilaku. 

3. Kurangnya rasa tanggung jawab pada aparatur. 

4. Minimnya sosialisasi di masyarakat. 
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D. Data dan Sumber Data 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 jenis data, yaitu : 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan cara wawancara langsung  

terhadap sumber dari objek penelitian yaitu Kelurahan Way Dadi Baru. 

 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh atau diambil serta dikumpulkan dengan cara studi 

kepustakaan atau studi pustaka dengan cara mengumpulkan data seperti dari 

buku-buku literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini serta dari peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan penulis. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode atau teknik 

pengumpulan data dengan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (Sugiyono, 

2011:225) 

1. Wawancara 

Menurut Nasution wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. 

Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara 

merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan 

dengan sistematik dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis 
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penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara secara 

terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (interview guide). Informan 

pada penelitian ini adalah Lurah, Sekretaris Lurah, Staf Kelurahan dan berfokus 

pada penilaian masyarakat sekitar Kelurahan Way Dadi Baru. Berikut ini adalah 

tabel informan serta daftar pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, 

yaitu : 

 

Tabel 3. Data Informan dan Daftar Pertanyaan Wawancara 

No Informan Informasi 

1. Aparatur Kelurahan 

Way Dadi Baru 

 

a. Sekretaris Lurah 

b. Kasi Trantib 

c.Kasi Pemerintahan 

d.KasiPembangunan 

e.Kasi 

Pemberdayaan 

1. Apakah sebagai pegawai kelurahan 

memahami tugas pokok dan posisi  anda 

? 

2. Apakah anda dapat mengoperasionalkan 

sarana dan prasarana yang ada di 

Kelurahan Way Dadi Baru ini ? 

3. Berapa banyak tugas yang dapat anda 

selesaikan dalam 1 hari bekerja ? 

4. Apakah dalam proses layanan atau 

pekerjaan anda dapat selesai dengan 

aturan yang telah ditentukan? 

5. Apakah setiap pekerjaan yang anda 

kerjakan dapat terselesaikan dalam waktu 

yang disesuaikan? 

6. Apakah anda sebagai pegawai atau 

aparatur    pemerintah benar adanya 

menjalankan tugas pokok dan posisi 

anda? 

7. Apakah yang menjadi faktor penghambat 

anda dalam melaksanakan tugas ? 

2. Masyarakat : 

a. Sangiman 

b. Nopriyandi 

c. Heri 

d. Mariyus 

e. Suyanto 

1. Apakah anda mendapatkan pelayanan 

yang sesuai dari pegawai kelurahan ? 

2. Apakah proses pelayanan bagi  anda 

dapat selesai dengan waktu yang telah 

ditentukan sesuai aturan kerja bagi 

pegawai ? 

3. Apakah setiap pelayanan yang diberikan 

oleh pegawai kelurahan anda 

memberikan sebuah imbalan ? 

4. Menurut anda pengurusan administratif 

apa yang sesuai penyelesaian ? 

5. Pengurusan apa sajakah yang terdapat di 
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f. Zamroni 

g. Farid 

h. Harun 

Kelurahan Way Dadi Baru ? 

6. Apakah Tempat tinggal anda memiliki 

jarak yang cukup jauh dari Kelurahan 

Way Dadi Baru ? 

7. Apakah dalam setiap proses pengurusan 

administratif dapat terselesaikan sesuai 

dengan aturan yang ada ? 

 

 

Dari Tabel 3 di atas, penulis lebih memberikan penjelasan secara lebih detail 

mengenai proses wawancara yang akan dilakukan oleh penulis selama penelitian 

berlangsung. 

 

2. Observasi 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang 

ada pada objek. Pada penelitian ini pengamatan yang dilakukan terhadap objek 

ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observer berada pada 

objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh penulis 

adalah mengamati dan mewawancarai masyarakat serta aparatur kelurahan di 

Kelurahan Way Dadi Baru Kota Bandar Lampung. 

 

3. Dokumentasi 

Data sekunder (dokumentasi) adalah data yang diperoleh dari kantor, buku 

(kepustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya 

dengan objek dan tujuan penelitian. Data ini biasanya sudah diolah atau 

ditabulasikan oleh kantor dan pihak yang bersangkutan. peneliti mendapatkan 

dokumen-dokumen yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4. Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian 

No Dokumen-Dokumen Substansi 

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Desa dan Peraturan 

Pelaksanaannya 

2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 

2005 

Kelurahan 

3. Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung No. 4 Tahun 2001 

Pembentukan, Penghapusan, 

dan Penggabungan Kecamatan 

dan Kelurahan dalam Kota 

Bandar Lampung 

4. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 

2009 

Pelayanan Publik 

5. Dokumen Kelurahan Profil Kelurahan Way Dadi 

Baru 

6. Buku Manajemen Sumber Daya 

Manusia dan  Performance 

Appraisal dan Manajemen 

Kinerja 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Menurut Miles dan Huberman dalam Tresiana (2013:119-120) tahapan-tahapan 

analisis data adalah : 

1. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data dan informasi. Kegiatan yang telah dilakukan peneliti dalam 

mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah melakukan Riset. Dalam kegiatan 

Riset ini, peneliti mencari data-data yang berkaitan dengan hasil kinerja aparatur 

melalui wawancara langsung dengan masyarakat di Kelurahan Way Dadi Baru 

pasca pemekaran wilayah kelurahan yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Selain 

itu, peneliti juga mengumpulkan data dari media cetak maupun elektronik yang 

terkait dengan penilaian kinerja aparatur di Kelurahan yang baru dimekarkan di 

Kota Bandar Lampung. 
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2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan proses pemilihan, pemilahan, focusing dan 

penyederhanaan data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen 

lapangan. Kegiatan mereduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi : perekapan hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi baik yang 

berhasil direkam melalui recorder maupun catatan-catatan lapangan dan hasil 

pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada 

penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dipilih dan diseleksi, serta 

difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penilaian serta hasil kinerja yang 

dimiliki aparatur kelurahan pasca pemekaran wilayah kelurahan di Kota Bandar  

Lampung. 

 

3. Tampilan Data (Data Display) 

Tampilan data yaitu kegiatan penyajian data atau informasi dalam bentuk yang 

terorganisasi dengan baik sehingga kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk 

narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan dapat 

dilakukan. Pada penelitian ini, data ditampilkan dalam bentuk uraian, tabel, 

gambar atau foto. Tetapi, yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif. 

 

4. Membuat Kesimpulan 

Membuat kesimpulan yaitu kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi 

atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan. Pada penelitian ini, 

data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari pola, tema serta hal-hal yang 

sering muncul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan 
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dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data hasil 

penemuan di lapangan dengan teori-teori yang diusulkan dalam Bab Tinjauan 

Pustaka, serta dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian 

berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi. 

 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

 

1. Teknik Memeriksa Derajat Kepercayaan (credibility)  

Dalam penelitian ini, kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria 

derajat kepercayaan, penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan 

konsep validitas internal dan nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk 

melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayan penemuannya 

dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan 

dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. 

Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan ini menggunakan triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Denzin yang dikutip dalam Moleong (2007:332) 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.  

 

Untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 
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2. Teknik memeriksa Keteralihan Data (transferability)  

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan 

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan 

konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai 

lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan 

konteks antara pengirim dan penerima. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, 

peneliti melakukannya melalui tabulasi data serta disajikan oleh peneliti dalam 

hasil dan pembahasan.  

 

3. Teknik Memeriksa Kebergantungan (dependability)  

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak 

melakukan penelitian di lapangan tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini 

perlu diuji dependability-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini 

benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil 

yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta 

penafsirannya.  

 

4. Kepastian Data (confirmability)  

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada 

dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini 

dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh 

komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang 

dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal-usul data, logika 

penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telah 

terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

A. Gambaran Umum Kelurahan Way Dadi Baru 

 

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Kelurahan Way Dadi Baru 

dengan Bapak Bambang Heri Soeseno selaku Lurah Kelurahan Way Dadi Baru 

menjelaskan bahwa Kelurahan Way Dadi Baru yang semula adalah Kelurahan 

Way Dadi dilaksanakan pada Tahun 2012 Kelurahan Way Dadi dipecah menjadi 2 

(dua) kelurahan yaitu Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Way Dadi Baru, maka 

pelaksanaan tertib administrasi semakin baik, pelayanan terhadap masyarakat 

lebih efektif dan cepat pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur di daerah 

Kelurahan Way Dadi Baru lebih merata dan bermanfaat bagi masyarakat.  

 

Kelurahan Way Dadi Baru merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan induk Way 

Dadi yang merupakan bagian dari Kecamatan Sukarame. Kecamatan Sukarame 

sendiri terdiri atas 6 (enam) kelurahan, antara lain: 

1. Korpri Jaya; 

2. Korpri Raya; 

3. Sukarame; 

4. Sukarame Baru; 

5. Way Dadi; 

6. Way Dadi Baru. 
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Kelurahan Way Dadi Baru yang memiliki luas wilayah 274 ha dengan jumlah 

penduduk 14.529 Jiwa atau 2.240 Kepala Keluarga. Kelurahan Way Dadi Baru 

memiliki batas wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah utara : Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng. 

2. Sebelah selatan : Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame. 

3. Sebelah timur : Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame. 

4. Sebelah barat  : Kelurahan Perum Way Halim, Kecamatan Way Halim. 

 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan Kota 

Bandar Lampung adalah pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat 

dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Faktor jumlah penduduk, yaitu sekurang-kurangnya 2500 jiwa atau 500 

Kepala Keluarga (KK) dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 

Kepala Keluarga (KK); 

2. Faktor luas wilayah, yaitu wilayah yang terjangkau secara berdaya guna 

dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat; 

3. Faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan komunikasi, 

transfortasi dan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintah Pusat dan pusat 

pembangunan; 

4. Faktor prasarana dan sarana, yaitu perhubungan, pemasaran, sosial dan 

prasarana fisik pemerintahan. 
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Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, Bapak Heri Soeseno juga 

memberikan gambar bagan struktur organisasi di Kelurahan Way Dadi Baru, serta 

Bapak Heri Soeseno berkenan untuk menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing 

bagian struktur organisasi tersebut yaitu sebagai berikut :  

 

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Tata Pemerintahan 

Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame 

Kota Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Kelurahan Way Dadi Baru Kota Bandar Lampung Tahun 2016) 
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Susunan organisasi tata pemerintahan Kelurahan Way Dadi Baru meliputi sebagai 

berikut : 

1. Lurah; 

2. Sekretaris Kelurahan; 

3. Kasi Pemerintahan; 

4. Kasi Pemberdayaan; 

5. Kasi Trantib; 

6. Kasi Pembangunan; 

7. Staf/pegawai kelurahan. 

 

B. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Kelurahan di Kota Bandar Lampung  

 

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 

menyatakan Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat 

Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 

Sebagaimana telah di implementasikan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Kelurahan, menyatakan kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah 

sebagai Perangkat Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan 

Daerah Kota. Menurut Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Bandar Lampung dalam Pasal 2 yang 

menyebutkan bahwa Pemerintahan Kelurahan adalah unsur perangkat Daerah 

Kota yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dan bertanggungjawab 

kepada Camat. Pemerintah Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang terdiri 

dari staf-staf Pegawai Kelurahan. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan 

yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Camat. 
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Secara moral lurah mempunyai kewajiban untuk memperhatikan para pegawainya 

dan memberikan contoh dalam melaksanakan tugas kerja yang sesuai dan dapat 

diterima dilingkungan kerjanya. Camat selaku kepala wilayah mengawasi lurah 

dan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dimana lurah selaku pimpinan di 

kelurahan dapat melaporkan hasil kegiatan kerja pegawai-pegawainya kepada 

camat misalnya mengenai pegawai yang baik dalam menjalankan tugas 

pekerjaanya ataupun sebaliknya melaporkan pegawai yang jarang masuk kerja 

sehingga atasan dan bawahan saling mendukung atas keberhasilan tugas kerjanya 

masing-masing. 

 

Kelurahan adalah suatu wilayah ditempati oleh sejumlah penduduk yang 

mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang 

dapat dibentuk di Ibu Kota Negara, Ibu Kota Propinsi, Ibukota 

Kabupaten/Kotamadya, Kota administratif dan kota-kota lain dalam arti bahwa 

wilayah ini juga merupakan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang 

mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, tapi tidak 

memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya. Kelurahan dibentuk 

dikawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah 

penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam upaya 

meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan 

perkotaan dibentuk kelurahan sebagai unit Pemerintahan Kelurahan yang berada 

didalam Ibu Kota Daerah Kabupaten atau Daerah Kota.  
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Menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan, disebutkan bahwa : 

1. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala 

Kelurahan; 

2. Kepala Kelurahan disebut Lurah; 

3. Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat 

oleh Walikota atau Bupati atas usul Camat; 

4. Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pembangunan dari 

Camat; 

5. Lurah bertanggungjawab kepada Camat; 

6. Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Heri Soeseno selaku Lurah 

Kelurahan Way Dadi Baru mengatakan bahwa Kelurahan merupakan bagian 

organisasi terendah yang berada dibawah Camat dan dipimpin oleh seorang 

Kepala Kelurahan yang bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan mempunyai 

kedudukan yang sangat penting bagi negara yaitu : 

1. Sebagai  data, informasi, daya gerak, pembinaan dan pengawasan; 

2. Sebagi benteng terakhir pengamalan Pancasila; 

3. Sebagai pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa gotong royong disegala 

bidang kehidupan dan penghidupan; 

4. Membina partisipasi masarakat disegala bidang; 

5. Membina ketertiban dan kesatuan bangsa dalam rangka melancarkan 

pelaksanan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara. 
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Kelurahan juga mempunyai fungsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 

2005 tentang Kelurahan adalah sebagai berikut : 

1. Perumusan program kerja kelurahan; 

2. Penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan camat; 

3. Penyelenggaraan pemerintah kelurahan; 

4. Penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan perekonomian 

masyarakat; 

5. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah 

kelurahan; 

6. Penyelenggaraan masyarakat; 

7. Penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan pemerintah pembangunan 

dan kemasyarakatan; 

8. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dan ketata usahan. 

 

Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Kelurahan Kota Bandar Lampung, Penyelenggaraan tugas pokok tersebut, 

kelurahan mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, 

pelaksanan pembanggunaan dan penggunaan masarakat 

b. Penyiapan informasi mengenai kelurahan yang dibutuhkan dalam upaya 

perumusan kebijakan Kecamatan 

c. Pelaksanaan pembinaan pembanggunan masarakat, ketentraman dan 

ketertiban.  

d. Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan daya gotong royong masyarakat, 

kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 
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Menurut Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Kelurahan Kota Bandar Lampung terdiri dari : 

a. Lurah; 

b. Sekertaris kelurahan; 

c. Kepala Seksi Pemerintahan; 

d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 

e. Kepala Seksi Pembangunan. 

 

Adapun tugas dan fungsi Lurah dan para Kepala Seksi Kelurahan adalah sebagai 

berikut : 

1. Tugas dan Fungsi Lurah 

Kedudukan lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan menurut Peraturan 

Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Kelurahan Kota Bandar Lampung menyebutkan kedudukan Lurah adalah 

Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab kepada Camat dalam Peraturan 

Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Kelurahan Kota Bandar Lampung, menyebutkan bahwa lurah mempunyai 

tugas memimpin penyelengaraan pemerintah kelurahan, pembanggunan dan 

pembinaan kehidupan kemasarakatan kelurahan. 

 

Pemerintahan kelurahan berpedoman pada Undang-Undang Pemerintah 

Daerah dan juga dengan peraturan daerah dilihat dengan kebutuhan dan 

kondisi pada daerahnya masing-masing sesuai dengan berlakunya otonomi 

daerah. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Kelurahan Kota Bandar Lampung, menyebutkan penyelengaraan 
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tugas pokok yang disebutkan di atas bahwa lurah mempunyai fungsi antara 

lain sebagai berikut : 

a. Penyelengaraan tugas-tugas pemerintah kelurahan 

b. Mengkoordinir penyelengaraan masarakat ditingkat kelurahan 

c. Pembinaan kerukunan ketentraman, ketertiban, kesejahteraan masyarakat 

kelurahan serta pembinaan pelayanan umum. 

d. Pembinaan pembangunan masyarakat yang meliputi pembinaan sarana 

dan prasarana perekonomian, produksi, pembangunan dan lingkungan 

hidup. 

e. Penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan 

dan rumah tangga kelurahan. 

 

Tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan pada kelurahan masih 

terdapat kendala sehingga dapat menimbulkan kekurangan lancaran 

koordinasi yang baik dalam melaksanakan administrasi pemerintahan 

kelurahan hal ini disebabkan aparat pegawai dikeluarkan masih kurangnya 

berketerampilan dan kemampuan melaksanakan pengisian buku-buku 

administrasi tersebut masih terdapat juga pegawai kelurahan yang selalu 

mengutamakan kepentingan pribadi dari pada urusan tugas kerja dikantor. 

Kurang adanya kesadaran dari tanggung jawab atas tugas kerjanya sehingga 

pekerjaan tersebut tidak terselesaikan dengan baik 

 

Menurut Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Kelurahan Kota Bandar Lampung, menyebutkan setiap 

pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk 
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dan bertanggungjawab kepada atasanya masing-masing dan menyiapkan 

laporan berkala tepat pada waktunya. Untuk mengatasi hal tersebut diatas 

aparat pegawai kelurahan khususnya yang mempunyai jabatan perlu 

mendapatkan kursus atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah Kota 

Bandar Lampung sesuai dengan bidang pekerjaanya masing-masing dengan 

cara tersebut diharapkan bertambahnya aparat pembantu lurah yang terampil 

berkemampuan melaksanakan pekerjaanya dengan penuh rasa tanggungjawab 

yang tinggi terhadap tugas yang telah ditetapkan.oleh sebab itu masing-

masing kepala seksi yang ada pada kantor kelurahan meyiapkan laporan 

pekerjaan kepada lurah yang sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing 

menurut fungsi dan jabatan yang diberikan. 

 

2. Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi 

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada 

lurah ini sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Bandar Lampung, 

menyebutkan Sekertaris tersebut adalah membantu lurah dibidang pelayanan 

administrasi dalam melaksanakan tugas pokok penyelengaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan kemasyarakatan dan lembaga 

kemasyarakatan, pelayanan teknis administratif kepada masyarakat dan 

instansi lainya di tingkat kelurahan.  

Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Kelurahan Kota Bandar Lampung, dalam Pasal 10 menyebutkan untuk 

menyelengarakan tugas pokok tersebut Sekertaris Kelurahan mempunyai 

fungsi : 
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a. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang diperlukan dalam 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan. 

b. Penyelenggaraan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh 

perangkat kelurahan. 

c. Pelaksanaan mengumpulkan dan evaluasi data dan perumusan program 

serta petunjuk pembinaan penyelengaran tugas umum pemerintahan 

kelurahan, pengembangan pembinaan kesejahteraan masyarakat 

d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan 

kesejahtaraan. 

e. Pelaksanaan tatausaha rumahtangga pemeliharaan kantor dan 

perlengkapan. 

 

3. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi  

Sejak berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan juga Peraturan 

Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Kelurahan Kota Bandar Lampung, maka sebutan kaur atau kepala urusan 

diganti dengan sebutan kasi yaitu Kepala Seksi yang ada pada kelurahan 

kepala seksi yang ada pada kelurahan kepala seksi bagian pemerintahan 

mempunyai tugas pokok membantu lurah dalam melaksanaan pembinaan 

pemerintahan kelurahan, pembinaan masarakat dan lembaga kemasyarakatan. 

Kepala Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi dan golongan 

III B yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada lurah. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Bandar Lampung, 
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menyebutkan untuk menyelengaraan tugas pokok tersebut Kepala Seksi 

Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data, pengolah data dan pengevaluasian data dibidang 

pemerintahan;  

b. pembimbing masyarakat dan lembaga kemasyarakatan; 

c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;  

d. Membantu tugas dibidang pemungutan  Pajak Bumi dan Bangunan;  

e. Penyusunan laporan dibidang pemerintah. 

 

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban  

Mempunyai tugas dan fungsi membantu lurah dalam melaksanakan 

pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Peraturan Walikota 

Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan 

Kota Bandar Lampung, menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas 

pokok tersebut, seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

b. Pengumpulan data, pengolahan data dan pengevaluasian data dibidang 

Ketentraman dan Ketertiban masyarakat; 

c. Pelaksanaan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat; 

d. Pelaksanaan dan pengawasan serta penanggulangan bencana alam dan 

bencana lainnya; 

e. Pelaksanaan kegiatan administrasi perlindungan masyarakat (Linmas) 

dan kegiatan pembinaan kerukunan warga; 

f. Penyusunan laporan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
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5. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas dan Fungsi 

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu lurah dalam 

melaksanakan pembangunan di Kelurahan dalam Peraturan Walikota Nomor 

32 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Bandar 

Lampung, menyebutkan penyelenggaraan tugas pokok tersebut, seksi 

pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data, pengolahan data dan pengevaluasian data dibidang 

perekonomian dan pembangunan; 

b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat; 

c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ekonomi 

masyarakat, pembinaan pelayanan bantuan sosial serta kesehatan 

masyarakat; 

d. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharan sarana dan prasarana fisik 

pelayanan Kelurahan; 

e. Penyusunan laporan dibidang perekonomian dan pembangunan 

masyarakat di Kelurahan. 

 

Bagi para pegawai yang tidak mempunyai jabatan di Kelurahan berarti berada 

dibawah Kepala Seksi, itu dinamakan Pegawai Staf Kelurahan membantu tugas 

dalam melaksanakan penyelenggaraan di Kelurahan dan juga membantu Kepala 

Seksi dalam melaksanakan tugasnya.  
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Aparat pegawai dalam pembanggunan nasional semaki menigkat dengan disertai 

tantangan dan resiko yang dihadapinya, oleh karena itu lurah dapat memberikan 

bimbingan dan perhatian kepada bawahanya, sehingga pada gilirannya dapat 

meningkatkan produktifitas kerja dilingkungan kerjanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja aparatur Kelurahan Way Dadi Baru pasca pemekaran 

wilayah Kelurahan di Kota Bandar Lampung sudah cukup baik, karena dalam 

memberikan kepedulian kepada masyarakat, aparatur cukup baik dan tidak timbul 

rasa ketidakadilan pada masyarakat. Adapun faktor-faktor penghambat yang 

menjadi masalah dalam pelaksanaan pelayanan sistem administrasi yaitu 

kurangnya kesadaran dan tanggung-jawab pada aparatur, serta kurangnya sarana 

dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan sistem tata pemerintahan.  

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian, untuk meningkatkan kinerja aparatur Kelurahan 

Way Dadi Baru serta penghambat kinerja aparatur Kelurahan, penulis 

memberikan saran untuk hal ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi pegawai agar kiranya instansi terkait yang dalam hal ini berkenaan 

langsung dengan pelayanan kepada masyarakat agar kiranya berkerja dengan 

semaksimal mungkin walaupun dengan sarana prasarana yang pada umumnya 

masih kurang lengkap, baik itu pelayanan langsung maupun pada kelurahan 
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masing-masing agar masyarakat tidak memiliki asumsi terhadap pegawai 

terkait.  

2. Bagi masyarakat dianjurkan agar memaklumi dengan adanya birokrasi yang 

dijalankan instansi terkait, misalnya dengan adanya pengunaan alat elektronik 

seperti komputer dan sebagainya. Keterkaitan dengan aliran listrik yang 

paling utama yang masih kurangnya sistem operator yang profesional.Bagi 

Lurah di Kelurahan Way Dadi Baru sebagai pemimpin harus menerapkan 

sanksi tegas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada aparatur yang tidak 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. 
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