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ABSTRACT 

BY 

FERRY ANDRIAN 

 

The National Police of the Republic of Indonesia as part of the function of state 

government is demanded to be able to maintain public order, carry out law 

enforcement, provide protection, protection and service to the community. One 

type of service provided by the National Police is administrative services, which 

are carried out through a unit called the Integrated Police Service Center (SPKT). 

Lampung Province, especially South Lampung, is one of several districts that 

carry out the duties of public organizations, namely SPKT services. The key to the 

success of a public organization engaged in services lies in the services provided 

to the community. 

 

In this study the intended organizational performance is the level of achievement 

or work results of the South Lampung Police Station SPKT in its task. Therefore 

the research aims to find out the results of SPKT South Lampung service 

performance. This research is descriptive qualitative, which focuses on 

performance evaluation with analysis using measures of responsiveness, 

effectiveness, efficiency, productivity, accountability, and responsiveness by 

focusing on the South Lampung SPKT. 

 

Based on the six research focuses, this study found that South Lampung SPKT's 

performance was considered to be good in carrying out its duties and 

responsibilities in accordance with the SOP. The conclusion from the results of 

the research obtained regarding the evaluation of service performance of the South 

Lampung Police Station SPKT has been good. However, there is one variable that 

inhibits the poor implementation of services, namely the availability of facilities 

and infrastructure 

 

Keyword: Public Organization, Performance Evaluation, SPKT. 
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ABSTRAK  

OLEH 

FERRY ANDRIAN  

  

Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku bagian dari fungsi pemerintahan 

negara di tuntut mampu menjaga ketertiban masyarakat, melakukan penegakan 

hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada 

masyarakat. Salah satu jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Polri adalah 

pelayanan adminsitratif yang pelaksanaan dilakukan melalui unit yang bernama 

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Provinsi Lampung, khususnya 

Lampung Selatan merupak salah satu dari beberapa Kabupaten yang menjalankan 

tugas organisasi publik yaitu pelayanan SPKT. Kunci keberhasilan suatu 

organisasi publik yang bergerak dalam bidang jasa terletak pada pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat.  

Dalam penelitian ini kinerja organisasi yang dimaksud adalah tingkat pencapaian 

atau hasil kerja dari SPKT Polres Lampung Selatan dalam tugasnya. Oleh 

karenanya penelitian bertujuan untuk mengetahui hasil kinerja pelayanan SPKT 

Lampung Selatan. Peneliti ini bersifat kualitatif deskriptif, yang berfokus pada 

evaluasi kinerja dengan analisis mengunakan pengukuran responsivitas, 

efektifitas, efisien, produktifitas kinerja, akuntabilitas, resposibility dengan 

berlokus pada SPKT Lampung Selatan.  

berdasarkan enam fokus penelitian, maka penelitian ini mendapatkan hasil bahwa 

kinerja SPKT Lampung Selatan dirasa sudah baik dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya sesuai dengan SOP. Kesimpulan dari hasil penelitian yang 

diperoleh mengenai evaluasi pelayanan kinerja SPKT Polres Lampung Selatan 

sudah baik. Namun, terdapat satu variabel yang menghambat kurang 

terlaksananya pelayanan dengan baik yaitu ketersedian sarana dan prasarana.  

Kata Kunci: Organisasi Publik, Evaluasi Kinerja, SPKT.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Pemerintahan pada hakekatnya adalah serangkaian aktifitas penyelenggaraan 

pelayanan publik yang di tujukan kepada masyarakat. Berkaitan dengan 

pengertian pelayanan publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

No./KEP/25//M.PAN/2/2004 menegaskan bahwa Pelayanan publik adalah segala 

kegiatan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan, maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertuang juga pada isi 

UUD 1945 pada alinea terakhir. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik 

adalah suatu proses kegiatan yang menjadi tugas pokok atau tanggung jawab para 

aparatur pemerintah negara ataupun daerah guna memenuhi segala kebutuhan 

yang diperlukan oleh masyarakat baik berupa pelayanan administratif ataupun 

pelayanan jasa demi tercapainya tujuan negara yakni kesejahteraan 

masyarakatnya. 
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Dengan kata lain pelayanan publik itu merupakan kegiatan atau rangkaian 

aktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. Esensinya adalah pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dari 

penyelenggara, dalam hal ini pemerintah. Dengan demikian, peran pelayanan 

publik diharapkan banyak membawa dampak bagi kemajuan instansi itu sendiri 

dan tercapainya kualitas pelayanan itu sendiri. Oleh karna itu pelayanan publik 

itu sendiri memiliki tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan 

janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.  

Adapun dalam prakteknya, pelayanan publik diselenggarakan oleh organisasi 

publik. Organisasi publik dibentuk untuk menyelenggarakan pelayanan publik 

dan bukan dimaksudkan untuk berkembang menjadi besar sehingga mematikan 

organisasi publiklainnya. Organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan 

menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan 

kedudukannya. Fokus perbaikan kualitas pelayanan terletak pada kepuasan 

masyarakat berperan sebagai stakeholder. Oleh karena itu perlu dipahami hal-hal 

yang berkaitan dengan masyarakat. Tentu saja masyarakat dalam konteks ini 

menuntut organisasi publik untuk memenuhi standart kualitas pelayanan sebagai 

kepuasan masyarakat kepada organisasi tersebut.  
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Kunci keberhasilan suatu organisasi publik yang bergerak dalam bidang jasa 

terletak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (penggunajasa). 

Haruslah disadari pula bahwa pelayanan dan kepuasan masyarakat sebagai 

pengguna jasa merupakan suatu aspek vital dalam rangka mempertahankan 

eksistensi suatu organisasi. Meskipun demikian, untuk mewujudkan kepuasan 

secara menyeluruh tidaklah mudah apalagi masyarakat sekarang lebih terdidik 

dan betul-betul telah memahami haknya. Masyarakat akan selalu memperhatikan 

semua haknya dan dengan semaksimal mungkin akan menggunakannya untuk 

mendapatkan kepuasan kebutuhan. 

 

Sayangnya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini 

dinilai belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kalaupun sudah berjalan 

dengan semestinya penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh 

pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif 

dan efisien serta kualitas sumberdaya manusia aparatur yang belum memadai. 

Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat 

baik secara langsung maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu 

dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. 

(sumber;www.liputan6.com/news/read/3185999/ombudsman-ri-pelayanan-

publik-) 

Ketua Ombudsman RI perwakilan wilayah Lampung, Nur Rahman Yusuf 

mengatakan penyelenggaraan pelayanan publik yang di selenggarakan oleh 

Pemerintah pada saat ini mengalami persoalan yang dihadapi juga begitu 

mendesak. Masyarakat mulai tidak sabar atau mulai cemas dengan mutu 

http://www.liputan6.com/news/read/3185999/ombudsman-ri-pelayanan-publik-
http://www.liputan6.com/news/read/3185999/ombudsman-ri-pelayanan-publik-
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pelayanan aparatur Pemerintahan yang pada umumnya semakin merosot atau 

memburuk. Pelayanan publik oleh Pemerintah lebih buruk dibandingkan dengan 

pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta, masyarakat mulai mempertanyakan 

apakah Pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan atau 

memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.  

Salah satu organisasi publik yang mendapat sorotan dari masyarakat adalah 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia 

selaku bagian dari fungsi pemerintahan negara di tuntut mampu menjaga 

ketertiban masyarakat,  melakukan penegakan hukum, memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Dalam konteks good governance, 

pelayanan publik yang diselenggarakan Polri merupakan gerbang utama 

reformasi birokrasi di tubuh Polri karena pelayanan publik adalah ruang dimana 

masyarakat dan aparatur kepolisian negara berinteraksi secara langsung. 

Paradigma pelayanan publik oleh Polri berkembang dari pelayanan yang sifatnya 

sentralistik kepelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang 

berorientasi kepuasan pelanggan. Oleh karena itu pelayanan publik oleh Polri 

seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik mengingat 

kebijakan, prosedur,dan perilaku aparat yang menyimpang akan dengan cepat 

terpantau secara transparan. 

Polisi itu sendiri sesungguhnya mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni 

sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan 

paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-

larangan perintah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
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Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang 

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk 

mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang 

dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara 

pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum 

tanpa perantara pengadilan.Hal ini mendorong seluruh jajaran Polri untuk lebih 

bekerja keras, sehingga menjadi kewajiban bersama untuk memelihara dan 

mengakselerasikan kinerja Polri dalam rangka proses transformasi Polri menuju 

Polri yang profesional dan bermoral. Kualitas pelayanan yang diberikan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada masyarakat ini merupakan salah 

satu indikator dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.  

Hal ini wajar karena perkembangan zaman menuntut Kepolisian Negara 

Republik Indonesia kini untuk semakin profesional, bermoral, dan modern dalam 

mengembang amanah rakyat. Dalam konteks ilmiah, aparatur kepolisian dituntut 

untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan berorientasi 

kepada kebutuhan masyarakat. Salah satu jenis pelayanan yang diselenggarakan 

oleh Polri adalah pelayanan adminsitratif yang pelaksanaan dilakukan melalui 

unit yang bernama Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Unit kerja ini 

pada Tahun 2005 dikenal dengan nama PAMAPTA. Pada tahun 2006 

PAMAPTA berganti nama menjadi Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan 

terakhir pada Tahun 2010 berubah nama menjadi (SPKT). Unit kerja ini 

memberikan layanan berupa Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima LaporanP 

olisi (STTPLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), 
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Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian(SKCK) Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Ijin Keramaian, 

Surat Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Pengamatan, SuratIjin Mengemudi (SIM), 

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). 

Menurut Bripka Ari selaku Anggota Unit 1 SPKT Lampung Selatan pergantian 

nama ini merupakan kebijakan dari pergantian Kapolri yang baru dengan dasar 

pelaksananaan kegiatan yaitu :1.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 

Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;2. Keputusan 

Kapolri No. Pol.: Kep/37/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penjabaran 

program kerja Akselarasi Transformasi Polri menuju Polri yang mandiri, 

profesional dan dipercaya masyarakat;3. Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 

28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan 

Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah. 

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik  yang baik, maka perlu adanya 

pengawasan dari masyarakat untuk menilai apakah  Unit SPKT Lampung Selatan 

sudah menjalani proses transformasi menuju sosok Polri yang profesional, 

bermoral, dan modern serta dipercaya oleh masyarakat. Sesuai dengan berita 

yang dikutip dari Hanggumpost.com, Kementrian Dalam Negeri merilis 

peringkat Lembaga/Instansi yang telah melaksanakan pelayanan sesuai dengan 

standar pelayanan publik yang telah dinilai oleh Ombudsman Republik 

Indonesia. Polres Lampung Selatan mendapat peringkat ke 4 dalam pelayanan 

publik yang melampaui Lampung Timur dan Pesawaran. Selain itu di tingkat 

Nasional mendapatkan peringkat ke-38 se Indonesia. 
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Berlainan dengan pernyataan sebelumnya, saat peneliti melakukan pra riset di 

lapangan, peneliti mendapatkan beberapa pendapat dari masyrakat yang menjadi 

konsumen dari pelayanan kepolisian yang mengatakan bahwa pelayanan yang di 

berikan masih lambat. Oleh karna itu, peneliti tertarik untuk mengkaji kinerja 

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Lampung Selatan. Penelitian ini 

bermaksud mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh aparat kepolisian khususnya Unit SPKT. Dengan kata lain sejauh mana 

publik merasa pelayanan yang diterima telah sesuai dengan norma atau aturan 

yang telah diberlakukan, sehingga aktivitas pelayanan pada masyarakat dapat 

berjalan sesuai dengan semestinya. Diharapkan dengan memberikan pelayanan 

atau fasilitas yang baik, masyarakat akan merasa puas sehingga hubungan sosial 

antara polisi dan masyarakat dapat tercipta dengan baik. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana kinerja pelayanan Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu 

Polres Lampung Selatan ? 

 

C. TujuanPenelitian 

Mendeskripsikan hasil kinerja yang dilakukan oleh Unit Sentra Pelayanan 

Kepolisian Terpadu Polres Lampung Selatan  

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Secara teoritis 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

tambahan wawasan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya di 

bidang kebijakan publik. 
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2. Secara Praktis 

Penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai masukan bagi Unit Sentra 

Kepolisian Tepadu di Polres Lampung Selatan supaya dapat menyesuaikan visi 

misi kepolisian dengan tanggungjawab Polri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik 

1. Konsep Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah istilah untuk layanan yang disediakan oleh pemerintah 

maupun swasta kepada warga negara/ masyarakatnya, baik secara langsung 

maupun tidak langsung.Istilah ini dikaitkan bahwa layanan tertentu harus tersedia 

untuk semua kalangan tanpa memandang perbedaan baik ras, suku, agama, jenis 

kulit, maupun strata sosial mereka. Moenir (2012:568) mengemukakan bahwa 

pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara 

langsung. Berdasarkan penjelasan tersebut, pelayanan dapat diartikan sebagai 

serangkaian kegiatan yang membentuk suatu proses. Proses pelayanan 

berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan, meliputi seluruh aspek 

kehidupan orang dalam masyarakat. 

 

Pelayanan publik menurut Wasistiono dalam Hardiyansyah, (2011:11) adalah 

pemberian jasa, baik oleh pemerintah, maupun oleh swasta, atau pihak swasta atas 

nama pemerintah atau pun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa 

pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat, 

Sedangkan menurut Agung Kurniawan dalam Pasolong, (2011:128), menyatakan 
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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. Menurut Sinambela dalam 

Pasolong, (2011:128) Pelayanan Publik adalah sebagai setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manuasia yang memiliki setiap 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasil tidak terikat pada suatu produk atau fisik.  

Pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kepmen PAN 

Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi 

pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut di 

dasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, 

yaitu : (a). pelayanan administratif; (b). pelayanan barang; (c). pelayanan jasa.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

publik adalah suatu kegiatan yang memberikan pelayanan oleh penyelenggara 

kepada penerima pelayanan, yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam 

pelayanan publik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik 

dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi 

asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Perkembangan globalisasi mengenai 
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teknologi informasi membawa seluruh instansi, lembaga, badan, dinas serta kantor 

pemerintahan menuju perubahan-perubahan terhadap sikap mengenai cara 

memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Kemajuan teknologi yang 

sangat pesat ini menyebabkan pengaruh sangat besar pada semua bidang. 

2. Jenis Pelayanan Publik 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik, mengelompokkan 3 jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta 

BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri 

dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu : 

 

1. Pelayanan administratif 

Jenis pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi 

dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan 

produkakhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, 

keterangan dan lain-lain.Misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah, pelayanan, 

IMB (Izin Mendirikan Bangunan), pelayanan administrasi kependudukan (KTP 

(Kartu Tanda Penduduk), NTCR (Nikah-Talak-Cerai Dan Rujuk), akte 

kelahiran, dan akte kematian. 

 

2. Pelayanan barang 

Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan 

berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisisk 

termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai 
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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, pelayanan 

telepon. 

 

3. Pelayanan jasa 

Jenis pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan 

berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya.Pengoperasiannya 

berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti.Produk akhirnya 

berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung 

dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu.Misalnya pelayanan angkutan 

darat, laut dan udara (transportasi), pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, 

pelayanan pos dan pelayanan pemadam kebakaran. 

Dari ketiga jenis pelayanan  publik diatas, sistem pelayanan  perizinan  

merupakan jenis pelayanan administrasi, karena jenis pelayanan yang diberikan 

oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, 

dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan 

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

rekomendasi, keterangan dan lain-lain. 

3. 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  
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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 : (i). Kewenangan ; (ii). Pengetahuan dan pengalaman; 

(iii). Kemampuan bahasa; (iv). Pemahaman oleh pelaksana; (v). 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.  
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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 ketentuanketentuan 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 ; (i). 

Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat 

waktu; (ii). Meningkatkan produktivitas, baik barang maupun jasa; (iii). 

Kualitas produk yang yang lebih baik atau terjamin; (iv). Ketepatan susunan 

dan stabilitas ukuran terjamin; (v). Lebih mudah atau sederhana dalam gerak 

para pelakunya; (vi). Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang 

berkepentingan; (vii). 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 
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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. 

 

B. Kinerja Organisasi Publik 

1. Pengertian Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2005:9), istilah kinerja dalam bahasa Inggris dikenal 

dengan kata job performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai seseorang. Pengertian kinerja ini mengaitkan antara 

hasil kerja dengan tingkah laku. Sebagai tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas 

manusia yang diarahkan pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan 

kepadanya.  

a. Menurut Widodo dalam Pasolong,(2010:175),  

Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai 

dengan tanggungjawabnya dengan hasil yang diharapkan.  

b. Menurut Prawirosentono dalam Pasolong, (2010:176),  

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok 

pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab 

masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara 

legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.  

c. Menurut Wibowo (2011:7),  

Kinerja berasal dari pengertian performance yaitu sebagai hasil kerja atau 

prestasi kerja. Kinerja berkaitan dengan melakukan pekerjaan dan hasil yang 

dicapai dari suatu pekerjaan.  
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d. Menurut Amstrong dan Baron dalam Wibowo,(2011:7), 

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan 

tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi 

pada ekonomi. 

e. Menurut Chaizi Nasucha dalam Sinambela, (2012:186),  

Kinerja organisasi didefinisikan sebagai efektivitas organisasi secara 

menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok 

yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematik dan meningkatkan 

kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya 

secara efektif.  

Tekanan terhadap organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah baik 

pusat maupun daerah dimaksudkan untuk memperbaiki kinerjanya dalam 

menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat 

menjalankan pemerintahan dengan efektif dan efisien dalam rangka 

mensejahterakan masyarakat. Menurut Pasolong (2010:375), kinerja pegawai dan 

kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan 

organisasi tidak bisa terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang 

dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan 

tanggung jawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi. Apabila dalam 

organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat dan 

memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi maka kinerja 

organisasi secara keseluruhan akan baik. Dengan demikian, kinerja organisasi 

merupakan cermin dari kinerja individu. 
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Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa, kinerja mempunyai 

beberapa elemen, yaitu :(a) Hasil kerja dicapai secara individual atau secara 

institusi;(b) Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga tersebut diberikan 

wewenang dan tanggungjawab; (c) Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal; (d) 

Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika.Kinerja adalah hasil 

kerja/tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang 

atau kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam periode tertentu. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa esensi dari 

kinerja organisasi publik adalah gambaran mengenai hasil kerja dari kegiatan 

kerjasama di antara anggota organisasi publik untuk mencapai tujuan organisasi 

publik yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini kinerja organisasi publik yang 

dimaksud adalah tingkat pencapaian ataupun hasil kerja dari SPKT Polres 

Lampung Selatan dalam melaksanakan tugasnya. 

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 
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ini merupakan modal utama individu manusia untu mampu mengelola dan 

mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan 

atau aktivitas kerja seharihari 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. Definisi Organisasi Publik 

 

Organisasi publik dikembangkan dari teori-teori organisasi, sehingga untuk 

memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. 

Menurut Fahmi (2013:1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang 

memiliki peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta 

mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi 

pemiliknya. Pendapat lainnya mengenai definisi organisasi publik yang 

dikemukakan oleh Stephen P. Robbins dalam Fahmi, (2013:2), yang menyatakan 

bahwa organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara 

sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas 

dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok 

tujuan.  
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Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian. Menurut 

Handoko (2011:167) Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur 

organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, 

dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian hasil pengorganisasian 

adalah stuktur organisasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang 

menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Di Indonesia sering terjadi 

inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama 

diantara lembaga-lembaga Negara dan pemerintah. Kebijakan yang begitu 

kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisai. Tantangannya adalah 

bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini 

menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Birokrasi sebagai 

pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah 

diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah salah 

suatu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-

asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi 

perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan 

wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan dilandasi oleh 

pengaturan hukum yang mendukungnya. 

C. Tinjauan Tentang Evaluasi Kinerja Organisasi Publik 

1. Pengertian Evaluasi Kinerja  

Evaluasi kinerja disebut juga “Performance evaluation” atau “Performance 

appraisal”. Appraisal berasal dari kata Latin “appratiare” yang berarti 
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memberikan nilai atau harga. Evaluasi kinerja berarti memberikan nilai atas 

pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan, kompensasi 

atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam 

memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Setiap orang pada 

umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan prestasinya diketahui dan dihargai 

oarang lain. Leon C. Mengginson dalam Mangkunegara, (2005:10) 

mengemukakan evaluasi kinerja atau penilaian prestasi adalah “penilaian prestasi 

kerja (Performance appraisal), suatu proses yang digunakan pimpinan untuk 

menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya.”  

Berdasarkan pendapat di atas, maka evaluasi kinerja merupakan suatu proses 

penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab 

pekerjaannya setiap hari apakah terjadi peningkatan atau penurunan sehingga 

pemimpin bisa memberikan suatu motivasi penunjang untuk melihat kinerja 

aparatur kedepannya. Evaluasi harus sering dilakukan agar masalah yang di 

hadapi dapat diketahui dan dicari jalan keluar yang baik. 

Evaluasi kinerja yang dikemukakan Payaman J. Simanjuntak adalah “suatu 

metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas (performance) seseorang atau 

sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi 

sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.” 

Simanjuntak, (2005:103). Berdasarkan pengertian tersebut maka evaluasi kinerja 

merupakan suatu proses yang digunakan oleh pimpinan untuk menentukan 

prestasi kerja seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya menurut tugas 
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dan tanggung jawabnya. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk 

mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Selain itu, juga 

untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung 

jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang 

lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan 

dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan. 

Berdasarkan definisi di atas, maka evaluasi kinerja organisasi publik merupakan 

suatu proses untuk mengetahui sejauh mana kinerja aparatur bila dibandingan 

dengan serangakain standarisasi yang dilakukan untuk bekerja sesuai komunikasi 

informasi yang telah diberikan oleh pimpinan. Evaluasi kinerja dilakukan juga 

untuk menilai seberapa baik aparatur bekerja setelah menerima informasi dan 

berkomunikasi dengan aparatur yang lain agar pekerjaan sesuai dengan kemauan 

pimpinan dan kinerja para aparatur itu sendiri dapat terlihat secara baik oleh 

pimpinan dan masyarakat selaku penilai. 

2. Sasaran dan Tujuan Evaluasi Kinerja  

Evaluasi kinerja Aparatur yang menurut Agus Sunyoto (1999), dimaksudkan 

untuk mencapai sasaran sebagai berikut : (a). Membuat analisis kinerja dari waktu 

yang lalu secara berkesinambungan dan periodik, baik kinerja aparatur maupun 

kinerja organisasi; (b). Membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para aparatur 

melalui audit keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan 

kemampuan dirinya. Atas dasar evaluasi kebutuhan pelatihan itu dapat 

menyelenggarakan program pelatihan dengan tepat. (c). Menentukan sasaran dari 
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kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung jawab perorangan dan 

kelompok sehingga untuk periode yang selanjutnya jelas apa yang harus diperbuat 

oleh karyawan, mutu dan baku yang harus dicapai, sarana dan prasaranan yang 

diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. (d). Menemukan potensi 

karyawan yang berhak memperoleh promosi, dan kalau mendasarkan hasil diskusi 

antara karyawan dan pimpinannya itu untuk menyusun suatu proposal mengenai 

sistem bijak (merit system) dan sistem promosi lainnya, seperti imbalan (reward 

system recommendation). 

Berdasarkan sasaran di atas, evaluasi kinerja merupakan sarana untuk 

memperbaikai mereka yang tidak melakukan tugasnya dengan baik di dalam 

organisasi. Banyak organisasi berusaha mencapai sasaran suatu kedudukan yang 

terbaik dan terpercaya dalam bidangnya. Kinerja sangat tergantung dari para 

pelaksananya, yaitu para karyawannya agar mereka mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan oleh organisasi dalam corporate planningnya. Oleh karena itu 

perhatian hendaknya ditujukan kepada kinerja sebagai suatu konsepsi atau 

wawasan bagaimana kita bekerja agar mencapai hasil yang terbaik.  

Hal ini berarti bahwa kita harus dapat memimpin orang-orang dalam 

melaksanakan kegiatan dan membina mereka sama pentingnya dan sama 

berharganya dengan kegiatan organisasi. Jadi, fokusnya adalah kepada kegiatan 

bagaimana usaha untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam 

melaksanakan kegiatan sehari-hari. Untuk mencapai itu perlu diubah cara bekerja 

sama dan bagaimana melihat atau meninjau kinerja itu sendiri. Dengan demikian 



23 

 

pimpinan dan karyawan yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan 

evaluasi kinerja harus pula dievaluasi secara periodik. 

Evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengavaluasi 

kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh organisasi. Adapun tujuan 

dari evaluasi kinerja menurut Ivancevich, (1992) antara lain : (a) Pengembangan, 

yaitu dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu dtraining dan 

membantu evaluasi hasil training. Dan juga dapat membantu pelaksanaan 

Conseling antara atasan dan bawahan sehingga dapat dicapai usaha-usaha 

pemecahan masalah yang dihadapi pegawai; (b) Pemberian Reward, yaitu dapat 

digunakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, insentif dan promosi. Berbagai 

organisasi juga menggunakan untuk membarhentikan pegawai; (c) Motivasi, yaitu 

dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, rasa 

tanggungjawab sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan kinerjanya; (d) 

Perencanaan SDM, yaitu dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan 

keterampilan serta perencanaan SDM; (e) Kompensasi, yaitu dapat memberikan 

informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada 

pegawai yang berkinerja tinggi atau rendah dan bagaimana prinsip pemberian 

kompensasi yang adil; (f) Komunikasi, yaitu merupakan dasar untuk komunikasi 

yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai dalam 

Darma,(2009 :14)  

Berdasarkan pendapat di atas, sistem evaluasi kinerja sebagaimana yang 

dikembangkan di atas sangat membantu sebuah manajemen kerja baik instansi 

pemerintah maupun swasta untuk memperbaiki kinerja pegawai yang kuarang 
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maksimal, tujuan evaluasi kinerja ini untuk membangun semangat kerja para 

pegawai dan mempertahankan kinerja yang baik dan memperbaiki komuniasi 

kerja. 

D. Indikator Kinerja Organisasi Publik 

Menurut Mahmudi (2015:91), informasi mengenai kinerja sangat penting dalam 

rangka menciptakan good governance. Manajemen yang baik dan akuntabel 

membutuhkan indikator kinerja untuk mengukur sukses atau tidaknya organisasi. 

Informasi kinerja tersebut diorientasikan sebagai pedoman bukan sebagai alat 

pengendalian. Pemanfaatan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui 

apakah suatu organisasi, aktivitas atau program telah memenuhi prinsip ekonomi, 

efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda 

tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan.  

Pendapat lainnya mengenai indikator kinerja organisasi publik yang dikemukakan 

oleh Mahmudi (2015:153), menyatakan bahwa indikator kinerja organisasi publik 

merupakan sarana atau alat (means) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, 

kegiatan, atau proses dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (ends). Peran 

indikator kinerja bagi organisasi sektor publik adalah memberikan tanda atau 

rambu-rambu bagi manajer atau pihak luar untuk menilai kinerja organisasi. 

Indikator kinerja akan bermanfaat apabila digunakan untuk mengukur sesuatu.  

Dengan demikian peran utama indikator kinerja adalah sebagai alat untuk 

mengukur kinerja. Indikator kinerja juga berperan sebagai pembanding terbaik. 

Hal ini berarti bahwa untuk meniru organisasi terbaik, maka perlu 
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digunakanstandar kinerja organisasi terbaik tersebut. Standar kinerja terbaik 

memuat indikator-indikator kinerja dengan nilai tertentu.  

Indikator kinerja dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal organisasi maupun 

pihak luar. Bagi pihak internal, indikator kinerja digunakan untuk melaporkan 

hasil kerja. Hal itu terkait dengan tujuan pemenuhan akuntabilitas manajerial. 

Indikator kinerja bagi manajemen dapat digunakan sebagai sarana melakukan 

perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Bagi pihak internal indikator 

kinerja digunakan untuk melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja. Secara 

umum, indikator kinerja memiliki peran antara lain: (a) Membantu memperbaiki 

praktik manajemen; (b) Meningkatkan akuntabilitas manajemen dengan 

memberikan tanggung jawab secara eksplisit dan pemberian bukti atas suatu 

keberhasilan atau kegagalan; (c) Memberikan dasar untuk melakukan perencanaan 

kebijakan dan pengendalian; (d) Memberikan informasi yang esensial kepada 

manajemen sehingga memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan 

pengendalian kinerja disemua level organisasi; (e) Memberikan dasar untuk 

pemberian kompensasi kepada staf. 

Menurut Mahmudi (201 5:154), indikator kinerja yang baik memiliki sifat 

memotivasi dan mengarahkan untuk mencapai hasil terbaik. Dalam hal ini fungsi 

indikator kinerja adalah sebagai alat untuk perbaikan bukan pengendalian. 

Indikator kinerja bukan seperti mikroskop yang digunakan untuk mencari dan 

mengamati elemen-elemen tersembunyi yang tidak tampak dalam suatu 

kehidupan organisasi, tetapi indikator kinerja tersebut merupakan cermin bagi 

organisasi untuk merefleksikan berbagai aspek aktivitas organisasi. Pihak luar 
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akan melihat organisasi dari cermin tersebut. Sementara pihak internal organisasi 

harus memastikan bahwa indikator kinerja yang dibuat tidak menimbulkan 

gambaran kinerja yang terdistorsi dan bias sehingga tidak sesuai dengan keadaan 

yang semestinya.  

Berkaitan dengan tolak ukur atau indikator kinerja organisasi publik, beberapa 

ahli mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 

a. Agus Dwiyanto (2006 : 50)  

Indikator kinerja organisasi publik meliputi: (a) Produktivitas; (b) Kualitas 

layanan; (c) Responsivitas; (c) Responsibilitas; (d) Akuntabilitas. 

b. Wahyudi Kumorotomo dalam Agus Dwiyanto, (2006 : 52) 

Indikator kinerja organisasi publik meliputi: (a) Efektivitas; (b) Efisiens; (c) 

Keadilan; (d) Daya tanggap. 

c. Salim dan Woodward dalam Ratminto dan Atik SeptiWinarsih, (2005:174) 

Indikator kinerja organisasi publik meliputi: (a) Ekonomi;(b) Efisien; (c) 

Efektivitas; (d) Keadilan. 

d. Lenvinne dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih, (2005:175) 

Indikator kinerja organisasi publik meliputi: (a) Responsivitas; (b) 

Responsibilitas; (c) Akuntabilitas. 

 

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa diantara para ahli 

terdapat banyak kesamaan mengenai indikator kinerja organisasi publik. 

Kesamaan tersebut terletak pada bagian tolak ukur seperti :  
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a. Responsivitas 

b. Produktivitas 

c. Efisien 

d. Efektivitas 

e. Akuntabilitas 

f. Responsibilitas 

Dengan demikian ada beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu : (a) Responsivitas; (b) Produktivitas; (c) Efisien; (d) Efektivitas; (e) 

Akuntabilitas; (f) Responsibilitas. Masing-masing indikator tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Responsivitas  

Responsivitas menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2010:178) 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. Sehingga responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk 

mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada 

keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat.  
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b. Produktivitas 

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 

efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio 

antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan 

kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu 

ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar 

pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu 

indikator kinerja yang penting. Produktivitas Menurut Dwiyanto dalam 

Pasolong (2010:178) yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 

mengukur efektivitas pelayanan. 

c. Efisien 

Adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan 

besarnya biaya/ sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk 

mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin 

efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada 

prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah. 

d. Efektivitas 

Adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian 

suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan 

yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti 

efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang 

atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 
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Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu 

kegiatan dianggap semakin efektif. 

e. Akuntabilitas 

akuntabilitas merupakan konsep etika ataupun pertanggungjawaban dari 

pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi 

publik seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. 

f. Responsibiitas 

pertanggungjawaban individu kepada pimpinan dalam menjalankan tugas yaitu 

mematuhi peraturan yang ada di dalam organisasi. Indvidu dapat dianggap 

perlu bertindak dan berprilaku baik sesuai dengan arahan pimpinan dan aturan 

pimpinan yang sudah ditetapkan dalam suatu organisasi 

 

 

E. Kerangka Fikir 

 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan 

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.Pelayanan pemerintah 

saat ini dinilai masih kurang kualitasnya dari yang diharapkan masyarakat. 

Meskipun sudah berjalan dengan semestinya penyelenggaraan pelayanan publik 

yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan 

yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang 

belum memadai. 

 

Esensi pelayanan publik merupakan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dari 

penyelenggara, dalam hal ini pemerintah.Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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selaku bagian dari fungsi pemerintahan negara di tuntut mampu menjaga 

ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Lampung Selatan sebagai salah 

satu kota di Provinsi Lampung menjadi tolak ukur dalam mewujudkan pelayanan 

yang di berikan oleh Polres Lampung Selatan dengan baik, maka perlu adanya 

pengawasan dari masyarakat untuk menilai apakah kinerja Unit SPKT Lampung 

Selatan sudah menjalani proses transformasi Polri yang profesional, bermoral, dan 

modern serta dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

memilih  memakai indikator yang di kemukakan beberapa ahli yaitu: 

Produktivitas, Responsibilitas, Efisien, Efektivitas 
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Bagan 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber; Wahyudi Kumorotomo dalam Agus Dwiyanto 2006 

 

 

 

 

 

 

Adanya pergantian nama Sentra Pelayanan 

Kepolisian Terpadu Polres Lampung 

Selatan untuk menjadi pelayan publik yang 

lebih baik 

Memenuhi peraturan Kapolri no. 28 tahun 2010 tentang 

susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada 

tingkat kepolisian daerah 

Keberhasilan pelayanan dapat 

di kaji dengan melihat 

responsifitas, produktifitas, 

efektivitas, efisien. 

Tidak tercapainya  

pelayanan Polres 

Lampung Selatan 

dengan adanya 

pergantian nama Sentra 

Pelayanan Kepolisian 

Terpadu 

Respon masyarakat mengenai pelayanan yang di berikan oleh Sentra 

Pelayanan Kepolisian Terpadu 

Berhasilnya pelayanan 

Polres Lampung Selatan 

dengan adanya 

pergantian nama Sentra 

Pelayanan Kepolisian 

Terpadu 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Moleong (2011:9), penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian, misalnya perilaku,persepsi, motivasi, tindakan, dan lainlain, 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, (2014:222). 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 Sentra Kepolisian Terpadu di Polres 

Lampung Selatan yang mana masih banyak terdapat keluhan yang timbul pada 
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masyarakat, mengenai keluhan yang dirasakan oleh beberapa masyarakat 

berkaitan dengan kerja Sentra Kepolisian Terpadu di Polres Lampung Selatan. 

B. Fokus Penelitian 

 

Batasan masalah dalam penelitian kualiatif disebut juga de ngan fokus, yang berisi 

pokok masalah yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentu fokus 

lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi 

sosial (lapangan). Menurut Moleong (2011:93) masalah dalam penelitian 

kualitatif  bertumpu pada sesuatu fokus. Dengan demikian dalam penelitian 

kualitatif, hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, 

karena untuk memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan 

mendapatkan data yang sesuai dengan dibutuhkan dalam penelitian tersebut : 1. 

Responsifitas, 2. Produktifitas, 3. Efisien, 4. Efektivitas, 5. Akuntabilitas, 6. 

Responsibilitas dalam kinerja pelayanan SPKT Polres Lamppung Selatan. 

Sedangkan lokus penelitain ini berada pada SPKT Polres Lampung Selatan. 

C. Lokasi Penelitian 

 

Adapun lokasi penilitian yaitu di Polres Kota Lampung Selatan. Terfokus pada 

aparat kepolisian bagian Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Kota 

Lampung Selatan. Alasan dilakukannya penelitian berlokasi di Lampung Selatan 

karena Lampung Selatan dikenal dengan wilayah Lampung yang terhimpuut oleh 

dua kota yang ramai sehingga polisi seharusnya dapat memberikan pelayanan 

yang prima. Banyaknya masalah terhadap kasus tindak pidana dan laporan 
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kehilangan di Lampung Selatan membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di Polres Lampung Selatan bagian SPKT Polres Lampung Selatan. 

D. Data dan Sumber 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 jenis data, yaitu primer dan 

Sekunder. Pertama Data Primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan 

dengan cara wawancara langsung terhadap sumber dari objek penelitian yaitu 

Polres Lampung Selatan. Kedua 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, 

(2014:225)  

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 
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hipotesispenelitian. 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 Lampung Selatan. 

Berikut ini adalah tabel informan serta daftar pertanyaan yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini, yaitu : 

Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian 

No Informan Informasi yang dibutuhkan 

1 Kep. SPKT (Aiptu Jumadi Jani) SOP SPKT Polres Lampung Selatan 

dan keterangan pertanggungjawaban 

2 Anggota SPKT Kepolisian 

Lampung Selatan (Bripka 

Aridwinsyah) 

Kinerja dalam pelaksanaan tugas fungsi 

kepolisian kepada masyarakat 

3 Ombudsman  Penilaian Ombudsman mengenai 

kinerja Polsek Lamsel  

4 Masyarakat Kepuasan Masyarkat Terhadap Kinerja 

SPKT Polres Lampung Selatan 

Sumber: diolah oleh peneliti pada tahun 2018 

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 Polres Lampung Selatan.  
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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 : 

Tabel 3.2. Dokumen yang dibutuhkan 

NO Dokumen Informasi 

1 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

- Pedoman Hukum  

2 Keputusan Kapolri No. Pol. : 

Kep/37/X/2008 tentang 

Penjabaran Program Kerja 

Akselerasi Transformasi Polri 

Menuju Polri yang Mandiri, 

Profesional, dan dipercaya 

masyarakat 

- SOP yang diberikan KAPOLRI 

untuk menjadi penilaian kinerja 

SPKT Polres Lampung Selatan 

3 Peraturan Kapolri - Perintah-Perintah yang diberikan 

KAPOLRI untuk SPKT Polres 

Lampung Selatan 

4 Laporan Tahunan SPKT Polres 

Lampung Selatan 

- Laporan tahunan terkait pelayanan 

SPKT Polres Lampung Selatan 

Sumber: diolah oleh peneliti pada tahun 2018 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen dalam Sugiyono (2014: 152) 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah–milahya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 
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yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Adapun tahap-tahapnya adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola nya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi memberikan pengertian yang lebih jelas 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian 

berlangsung selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, 

membuat gugusan-gugusan dan menulis memo. Pada tahap ini peneliti 

memilah-milah data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Kemudian peneliti memisahkan data yang tidak perlu dan memfoluskan data 

yang benar-benar berhubungan dengan penelitian.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data akan mempermudah apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya yang didasarkan dengan apa yang telah dipahami. Penyajian data 

dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

dan flowchart. Dengan begitu maka data lebih terorganisasikan, tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dalam wawancara 

terhadap informan yang memahami terkait penelitian ini. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahan akhir dalam proses analisa data. Pada 

bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah 

diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan adanya 
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kesimpulan penulis akan terasa sempurna karena data yang dihasilkan benar-

benar maksimal. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif 

yang mendeskripsikan mengenai hasil penelitian dalam evaluasi kinerja 

pelayanan SPKT Polres Lampung Selatan. 

 

G.   Teknik Keabsahan Data 

 

Menurut Moleong, untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 

kriteria tertentu.Adapun kriteria yang digunakan yaitu Derajat Kepercayaan 

(Credibility). Penjaminan keabsahan data melalui derajat kepercayaan data 

dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan data, 

diantaranya: 

 

1.Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek 

kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data penelitian. Dengan 

triangulasi, peneliti dapat melakukan recheck terhadap hasil temuannya 

dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau 

teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model triangulasi sumber 

yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara dari informan 

penelitian yang peneliti peroleh selama proses penelitian berlangsung. 
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2. Ketersediaan Referensi  

Ketersediaan referensi yaitu mengumpulkan data berupa catatan dan 

rekaman hasil wawancara, serta foto-foto dalam dokumentasi yang 

digunakan sebagai bahan untuk menguji ketika diadakan analisis dan 

penafsiran data.Peneliti mengumpulkan referensi berupa rekaman hasil 

wawancara (transkrip) dengan para informan, foto-foto dokumentasi dan 

dokumen-dokumen resmi guna menjadi acuan dalam menganalisis data. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan. maka peneliti 

menyimpulan bahwa Evaluasi Kinerja Pelayanan SPKT Polres Lampung Selatan 

sudah baik. Untuk penjelasan selangkapnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Responsivitas kinerja dalam pelayanan SPKT Polres Lampung Selatan 

kurang baik. Dilihat dari respon masyarakat yang mengatakan bahwa 

pelayanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kurang responsive dan 

juga masih terdapat pungli yang dilakukan oleh oknum pada pihak 

kepolisian. . Oleh karenanya, peneliti menyimpulkan bahwa sikap dan 

respon yang diberikan pegawai terkait pelayanan di nilai belum ramah dan 

cenderung acuh dalam melayani masyarakat 

2. Produktifitas kinerja SPKT Polres Lampung Selatan kurang baik. Alur 

pelaksanaan produktifitas SPKT Polres Lampung Selatan sudah dibuat 

berdasarkan SOP yang ada hingga dapat menghasilkan berupa surat izin 

usaha, SKCK, SIM. Namun pada kenyataanya mereka tidak sepenuhnya 

melakukan pelayanan yang tertera dalam SOP. 

3. Efisiensi kinerja SPKT Polres Lampung Selatan berjalan dengan baik. 

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh SPKT Polres Lampung Selatan 

sudah menjalani tugas dengan cara pembentukkan regu untuk berjaga. 

Sedangkan dalam hal sarana prasarana menjadi penghambat kinerja, 

BAB V 

                                                    PENUTUP  
 

 

A. Kesimpulan  
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karena dengan sarana prasaran yang terbatas dapat menjadi penghambat 

dalam pelayanan publik. 

4. Efektifitas kinerja SPKT Polres Lampung Selatan sudah berjalan dengan 

baik. Efektifitas pelaksanaan kinerja pelayanan SPKT Polres Lampung 

Selatan mengalami peningkatan yang cukup baik. Penyelasaian tindak 

pidana berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, 

penelitian lain menyebutkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

SPKT Lampung Selatan pun cukup puas. 

5. Akuntabilitas kinerja SPKT Polres Lampung Selatan sudah baik. Karena 

aspek akuntabilitas SPKT Polres Lampung Selatan telah berjalan dengan 

baik dan akuntabel. Para pelaksana kebijakan telah melaksanakan 

tanggung jawab kinerja walaupun dengan keterbatasan sarana prasarana 

yang ada. Untuk memaksimalkan tugas dan tanggung jawab kepada 

masyarakat SPKT tidak hanya melayani di kantor, namun juga dengan 

menjemput bola khususnya kepada masyarakat yang daerahnya mengalami 

bencana. 

6. Responsibilitas kinerja SPKT Polres Lampung Selatan dianggap sudah 

baik. Dikarenakan anggota kepolisian bertanggungjawab terhadap tugas 

dan fungsinya yang telah diatur dalam undang-undang dan turut patuh 

terhadap perintah pimpinan, sehingga menghasilkan prilaku dan nilai yang 

baik. 
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B. Saran 

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1.  Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana di SPKT Polres Lampung 

Selatan agar terlaksananya pelayanan yang optimal, seperti menambahan 

perlengkapan komputer, printer, alat tulis kantor dan meningkatkan 

kenyamanan masyarakat dengan menyediakan tempat tunggu yang 

nyaman. 

2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi 

dari SPKT Polres Lampung Selatan agar masyarakat tidak terkecoh 

terhadap pelayanan apa saja yang diberikan. 

3. Bagi masyarakat harus ikut membantu pihak kepolisian dalam menangani 

tindak kejahatan terutama saat kejadian tindak kejahatan terjadi untuk 

tidak menunda melaporkan tindak kejahatan tersebut sehingga pihak 

kepolisian dapat menindaklanjuti.  

4. Bagi SPKT Polres Lampung Selatan supaya cepat sigap dalam merespon 

keluhan masyarakat terhadap laporan-laporan yang dikeluhkan 

masyarakat. 
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