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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Defenisi Pelayanan Publik Menurut Pandang Islam

Sebagai manusia beriman dan bijak, melayani manusia dengan sebaik-

baiknya bukanlah hanya tugas petugas publik yang telah diberikan amanah oleh

negara. Pada hakikatnya semua kita memiliki kewajiban yang sama. Akan tetapi,

mengingat tidak semuanya memiliki jiwa dan kemampaun yang seragam, diatur

tugas pelayanan publik oleh instansi tertentu agar fungsi dan tujuan negara

tercapai, berikut firman allah tentang pelayanan publik.

Artinya: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan”(QS. At-Taubah:105)

Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk

memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai

tujuan tertentu. Pelayanan masyarakat mencerminkan pendekatan seutuhnya dari

seorang pegawai kepada masyarakat adalah sikap menolong, bersahabat, dan

profesional dalam memberikan pelayanan administratif barang dan jasa yang

memuaskan masyarakat dan menyebabkan masyarakat datang kembali untuk

mohon pelayanan instansi tersebut.



18

Melayani masyarakat dengan baik adalah merupakan tanggung jawab bagi

semua pegawai. Dengan demikian maka setiap pegawai harus melayani

masyarakat dan mempelajari cara meningkatkan keterampilan untuk melayani. Di

dalam keterampilan melayani, termasuk pula di dalamnya adalah penguasaan

terhadap pengetahuan, karena hal ini akan menunjukan kepada masyarakat bahwa

pegawai tersebut adalah seorang profesional di bidang pelayanan publik. seorang

profesional dalam dunia pelayanan publik seharusnya menguasai kebutuhan

masyarakat dan mengetahui cara memuaskan dan memenuhi kebutuhan

masyarakat.

Hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri sehingga lebih mementingkan

hajat semata, tetapi hakikat kehidupan adalah menjadi abdi yang dapat berguna

sebanyak-banyaknya bagi orang lain sebagai bentuk manifestasi khaira ummah

(umat yang terbaik).

2.2. Defenisi Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasar nya dapat di defenisikan sebagai aktivitas seseorang,

sekelompok dan/ atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk

memenuhi kebutuhan.

Monir ( 2003 : 16), meengatakan bahwa pelayan adalah proses pemenuhann

kebutuhan melaui kebutuhan orang lain secara langsung. Sedangkan mentri

pendayagunaan aparatur negara ( 1993 ), mengemukakan bahwa pelayan adalah

segala bentuk pelayan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka pemenuhan

kebutuhan masyarakat.
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Sedangkan Agung Kurniawan (2005:6) 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.

Menurut peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 15 Tahun 2014 tentang pedoman

Pelayanan Publik  sebagai berikut :

1. Sederhana. Standar pelayanan yang mudah di mengerti, mudah diikuti

mudah di lakukan, mudah dilaksanakan, mudah di ukur, dengan prosedur

yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

2. Partipasi. Penyusunan standar pelayanan dengan prosedur yang jelas dan

biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

3. Akuntabel. Hal-hal yang di atur dalam standar pelayanan harus dapat

dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan kepada pihak yang

berpentingan.

4. Berkelanjutan. Standar pelayanan harus terus-menurus di lakukan

perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan

5. Tranparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh

masyarakat.

6. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan diberikan

dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak

lokasi, jarak lokasi grafis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental .
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Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat

sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan

masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum

(public service) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana

pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat,

yang dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan

perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Menurut Kimball Young, mengungkapkan pendapatnya mengenai apa

yang di maksud dengan publik adalah:

1. Orang

2. Keseluruhan anggota atau komunitas, bangsa, atau Negara

3. Kumpulan individu dengan kepentingan yang sama

Scott M. Cutlip dan Allen H. Center mengatakan bahwa public adalah

kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas

dasar kebersamaan. Sedangkan LowelL J. Car mengemukakan bahwa istilah

publik berasal dari perkumpulan yang terbentuk berdasarkan jarak komunikasi,

ada dua macam pengertian public:

1. Public komunikasi

2. Kelompok kepentingan

Publik komunikasi adalah setiap orang yang melakukan komunikasi atau

memanfaatkan suatu alat/media seperti radio, televise, surat kabar atau majalah.
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Untuk suatu kepentingan bersama misalnya publik pendengan siaran pedesaan

atau publik penonton penggemar acara drama.

Sementara itu yang dimaksud dengan kelompok kepentingan adalah setiap

orang yang mempunyai kepentingan yang sama atau bersama yang dilayani

dengan media apapun, misalnya penggemar atau pendukung suatu klub sepak

bola.

Pariata Westra, Sutarto, dan Ibnu Syamsi mengemukakan bahwa publik

adalah sejumlah (yang tidak mesti berda dalam satu tempat) yang di persatukan

oleh kepentingan yang sama, yang berbeda dengan kelompok orang lain.

Selanjutnya dalam konteks organisasi, publik dapat di gologkan menjadi dua

yaitu:

a. Publik internal, yaitu publik dalam lingkungan suatu instansi/perusahaan

b. Public eksternal, yaitu publik yang diluar organisasi atau di luar

instansi/perusahaan

Pelayanan public menurut Sinambela (2005:5) adalah sebagai setiap keg

iatan yang dilakukan oleh setiap pemerintah terhadap sejumlah manusia yang

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan di dalam suatu kumpulan atau

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu

produk secara fisik.

Defenisi pelayanan publik menurut kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004

adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan,
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maupun dalam rangka pelaksanaan ketentetuan peraturan perundangan-undangan.

Sedangka Kepmen PAN Nomor 58 tahun 2002 mengelompokan tiga jenis dari

instansi serta  BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut di

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

yaitu

1. Pelayanan administratif

2. Pelayanan barang

3. Pelayanan jasa

Jenis pelayanan administratif adalah jenis pelayan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi

dan kgiatan tata usaha laninya yang secara keselurahan menghasilkan produk

akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi keterangan dan

lain-lain. Misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah, pelayan administrasi

kependudukan( KTP, NTCR, akte kelahiran, dan akte kematian).

Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa kegiatan penyedian dan atau pengolahan bahan berwujud fisik

termasuk distribusi dan penyampain kepada konsumen langsung( sebagai unit

atau individu) dalam suatu sistem. Secara keseleruhan kegiatan tersebut

mengasilkan produk akhir berwujud benda( berwujud fisik ) atau yang dianggap

benda yang memberikan nilai tambahan secara langsung bagi penggunanya.

Misalnya jenis pelayanan listrik, pelayanan air brsih, pelayanan telepon.
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Jenis pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoprasianya

berdasarkan suatu sistem pengoprasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa

jasa yang mendapatkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis

terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan angkutan darat, dan

udara, pelayanan kesehatan, pelayanan pos, dan pelayanan pemadam kebakaran.

Ketiga peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui kementerian

pendayagunaan Aparatur Negara tentang pelayanan publik tersebut oreintasinya

adalah pelanggan atau publik (masyarakat) yang dilayani.hal ini tegas di sebutkan

dalam isi peraturan  tersebut. Dalam artian bahwa kalau kinerja pelayanan publik

instansi pemerintah berdasarkan peraturan tersebut oientasinya juga pelanggan,

maka perhatian aparatur pelayanan publik harus berorientasi kepada publik.

Pelayanan publik merupakan dasar dalam penyelenggara pemerintah.

Pelayanan publik sebagai indiktor penting dalam penilaian kinerja pemerintah,

baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Penyelanggara pemerintahan

dikatakan baik jika pelayanan publik yang di lakukan berorientasi pada

kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan

implikasi kepuasan kepada masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja

pelayanan yang di berikan. Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi

tolak ukur keberhasilan penyeleggaraan pemerintahan.

Pemberian pelayanan harus ditafsirkan secara detail dalam pelaksanaanya

mengacu pada aspek-aspek pemerintahan yang baik. Masyarakat sebagai
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penerima pelayanan harus di perlakukan sama adil serta merta. Ketentuan itu

sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan

publik yang meliputi :

a. Pengertian dan batasan penyelenggara pelayanan publik.

b. Asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik.

c. Pembinaan dan penataan pelayanan publik.

d. Hak, kewajiban larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam

penyelenggara pelayanan publik.

e. Aspek penyelenggara pelayanan,sistem informasi dan sarana dan

prasarana, biaya pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penelian kinerja.

f. Peran serta masyarakat

g. Penyelesain pengaduan dalam dalam penyelanggara pelayanan.

h. Sanksi ( Djumra,dkk.,2010 )

UU pelayanan publik juga menekankan dan mengatur tentang asas-asas

umum pelayanan publik yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh aparatur

negara, antara lain asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak,

keseimbngan hak dan kewajiban, keprofesionalan/profesionalisme, partipatif

persamaan perlakuan/tidak diskriminasi, keterbukaana akuntabilitas, perlakuan

khusus bagi kelompok rentan, ketetapan waktu, kemudahan dan keterjangkauan.

Pelayanan publik sebagai fokus disiplin ilmu administrasi public tetap

menarik untuk dicemati pelayanan yang diberikann oleh aparatur pemerintah

kepada public masih dianggap belum baik atau tidak memuaskan. Hal ini dapat
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dilihat dari kesimpulan Agus Dwiyanto dan kakan-kawan (2003:102), dalam

Govermance and Dosentralization disingkat GDS 2002 di 20 Provinsi di

indonesia tentang kinerja pelayanan public  menyebutkan ”walaupun pelaksanaan

otonomi daerah tidak memperburuk kualitas pelayanan publik” tetapi secara

umum praktik penyelenggaraan pelayanan publik masih jauh dari prinsip-prinsip

pemerintah yang baik.

Menurut Gasperezs (2002:52), bahwa elemen paling penting dalam

organisasi adalah pelanggan, untuk itu identifikasi secara tepat apa yang menjadi

kebutuhan pelanggan. Osbornr menyimpulkan 10 prinsip yang disebut sebagai

keputusan gaya baru, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah katalis

2. Pemerintahan milik masyarakat

3. Pemerintah yang kompetitif

4. Pemerintahan yang di galakan oleh misi

5. Pemerintah yang berorientasi hasil

6. Pemerintahan berorientasi pada pelanggan

7. Pemerintahan wirausaha

8. Pemerintahan desentralisasi

9. Pemerintahan birokrasi pasar

2.2.1 Konsep Pelayanan publik

Optimalisasi pelayanan publik adalah adalah keniscahyaan bagi

pemerintahan dan menjadi cita-cita masyarakat. Tercapainya reformasi birokrasi
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dan good governance salah satunya adalah di pengaruhi oleh kualitas pelayanan

publik yang di berikan secara optimal. Ada beberapa faktor dalam

mengoptimalkan pelayanan publik, yaitu kepemimpinan ( leadrship ), budaya

organisasi (organizational culture), kelembagaan, tata kerja (standar operating

procedur), standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengendalian

dan evaluasi prasarana, penggunaan teknologi informasi, dan pengelolaan sumber

daya manusia ( Lembaga Administrasi Negara, 2010 )

1. Kepemimpinan ( leadership )

Pemimpin merupakan penggerak utama organisasi. Otoritas organisasi

berada di tangan pemimpin. Seseorang pemimpin tidak hanya mengambil

suatu kebiijakan dalam organisasi, tetapi harus juga menjadi agent of change

dan pelaku dari suatu dalam organisa. (Hayat, 2014). Sehingga secara pasti

pemimpin bisa melakukan kontrol penuh terhadap jalannya organisasi

pemimpin juga harus mempunyai keberanian dalam melakukan kreativitas dan

inovasi, mampu membuat trobosan dan kebijakan populasi serta mempunyai

keterampilan yang inspiratif.

Kepemimpinan dalam oragnisasi menjadi ujung tombok keberhasilan

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hayat (2014) mencotohkan

kepemimpinan bupati jembrana yang mengutip dari hamdy ( 2010 : 2 ), bahwa

kabupaten jembrana menjadi salah satu kabupaten yang berhasil melakukan

rekontruksi birokrasi, anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik
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dengan berbgagai inovasi secara makro misalnya, kesehatan, pendidikan,

kesejahtraan dan pengurungan angka kemiskinan.

Kabupaten jembrana salah satu contoh aktualitas kepemimpinan bupati

dalam melakukan trobosan  dalam pengelolaan organisasi pemerintah.

Rekontruksi kebijakan bupati jembrana memberikan motivasi terhadap sistem

organisasi yang brjalan di dalamnya.

Hal ini menunjukan, bahwa keberadaan pemimpin harus juga menjadi

motivasi bagi pegawai bawahannya untuk melaksanakan tugas dan fungsi

dengan sebaik- baiknya. Pemimpin juga harus harus mampu

mentranformasikan kebaikan-kebaikan dalam suatu organisasi. Misalnya

dalam tindakan korupsi, kolusi da n nepotisme  dalam organisasi harus

diminimalisir, jika memungkinkan kehilangan.

2. Budaya organisasi

Pelayanan publik tergantung seperti apa budya organisasi yang

dibangun dalam di dalam organisasi itu sendiri. Budaya organisasi bukanlah

struktur yang membingkai organisasi,tetapi kebiasaan–kebiasaan yang di

lakukan oleh organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Budaya

organisasi berjalan seiring dengan sistem yang di bangun dengan visi, misi,

tujuan atau strategi yang ada, sehingga membentuk karekter organisasi.

Budaya oraganisasi juga berkaitan dengan etika kerja. Etika kerja harus

di junjung tinggi dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, hal itu akan

membentuk karekter aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung
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jawabnya. Etika pribadi menjadi cermin bagi etika organisasi, walaupun juga

tidak  benarkan bahwa kesalahan pribadi menjadi representasi dari sebuah

organsasi. Tetap organisasi menjadi pantulan bagi etika pribadi untuk

membentuk  karekternya.

3. Faktor kelembagaan

Faktor kelembagaan dalam hal ini adalah menyangkut kewenangan

dan organisasi. Kewenangan dari para pengambilan kebijakan dalam sebuah

lembaga mempunyai peran penting dalam menigkatkan kualitas pelayanan

siapa yang mempunyai kewenangan dan berwenang dalam bidang apa, ia akan

mempengaruhi  kebijakan dalam kelembagaan itu sendiri. Kewenagan yang

dalam sebuah lembaga dapat diartikan sebagai pengendalian proses pelayanan

yang di berikan. Aparatur adalah pelaksanaan teknis yang mengerjakan

pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang  melekat dalam dirinya,

tetapi yang mempunyai wewenanglah yang dapat mempengaruhi perubahan

atau perbaikan pelayanan itu sendiri. Pada aspek kewenangan yang harus di

perhatikan adalah apa kewenangan yang akan di berikan, siapa yang akan

melakukan, bagaimana cara melakukannya apakah terjadi tumpah tindih

kebijakan atau peraturan di dalamnya, dan lain sebagainya ( LAN, 2010 )

4. Tata kerja ( Standar Operasional Procedur )

Standar Operasional Procedur( SOP ) adalah media utama dalam

sebuah organisasi. SOP  Atau tata kerja adalah “rel” bagi organisasi dalam

menjalankan aktivitasnya, tentunya organisasi harus diukur dalam kinerjanya.
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SOP diperlukan sebagai aspek terpenting  untuk memberikan tata kerja yang

maksimal bagi siapa saja yang menerima outputnya. Pelayanan publik akan

menjadi lebih baik jika dalam organisasi tersebut terdapat SOP di dalamnya.

SOP menjadi bagian terpenting untuk mengetahui seperti apa

manajmen dan pelayanan yang di lakukan dan di berikan ke pada penerima

pelayanan. Pelayanan akan baik jika SOP di lakukan secara baik. SOP

mengatur jalannya proses sesuia dengan yang di haarapkan  oleh organisasi.

5. Standar pelayanan

Selain SOP atau tata kerja organisasi, standar pelayanan menjadi  bagian

yang Tidak bisa diabaikan dalam aspek pelayanan publik. Optimalisasi

pelayanan publik juga di pengaruhi oleh standar pelayanan yang diberikan.

Standar ( LAN, 2010 ) meliputi standar waktu penyelesaian, standar biaya,

persyaratan, prosedur, dan dasar hukum pelayanan.

LAN ( 2010 ) mendefenisikan bahwa standar pelayanan adalah bentuk

konkret dari akuntabilitas. Standar pelayanan  secara parsial seharusnya sudah

di penuhi pada lembaga-lembaga negara. Sebagai bagian yang paling penting

dalam pelayanan publik, standar pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, mudah di penuhi dan rasional.

6. Pengelolaan pengaduan masyarakat

Sebagai bentuk penguatan terhadap aspek pelayanan publik dan bentuk

kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, pengaduan

masyarakat harus di fasilitasi secara baik. Pengaduan bentuk laporan dari
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masyarakat terhadap aspek pelayanan yang diberikan. Tentu pengaduan

masyarakat ini harus di kelola dengan secara baik dan transparan. Pengelolaan

pengaduan masyarakat bisa melaului online ( SMS dan WEBSITE ) yang

difasilitasi oleh pemerintah. Begitu juga kotak saran bagi masyarakat untuk

menyampaiakn masukan, saran maupun  kritikannya.

Hasil yang di harapkan dari pengelolaan pengaduan masyarakat tidak

hanya tersedianya fasilitas pengaduan itu sendiri, tetapi tindak lanjut dan

respon yang harus dilakukan agar apa yang di jadikan sebagai keluhan atau

saran maupun kritik tidak hannya formalitas belaka, tetapi ada tindakan

konkret untuk sebuah perbaiakan atau perubahan yang lebih baik.

7. Pengendalian dan evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan sebuah sistem yang membangun

organisasi, artinya bahwa, setiap proses pelayanan tujuannya adalah untuk

memperbaiki segala bentuk kekurangan-kekurangan dan kelemahan-

kelemahan yang terjadi. Begitu juga untuk memperkuat kelebihan dan

kemajuan yang sudah ada. Bentuk pengendalian dan evaluasi dalam pelayanan

publik banyak sekal. Melakukan rapat secara berkala sangat mempunyai peran

penting dalam menjamin terselenggaaranya pelayanan publik yang baik( LAN,

2010 ). Peran pemimpin dalam mengendalikan dan evaluasi sangat mutlak di

butuhkan.
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8. Sarana dan prasana

Pelayanan publik tidak serta merta yang di berikan dengan apa yang

diberikan oleh aparatur kepada masyarakat yang menerima pelayanan. Sarana

dan prasarana merupakan salah satu bagian penting dalam pemberian

pelayanan. Ruang pelayanan publik sudah pada saatnya menjadi milik

masyarakat sebagai penerima pelayanan. Penyedia kebutuhan masyarakat

harus di penuhi secara baik. Sarana dan prasarana yang di perlukakan harus

memadai. Sehingga ketika masyarakat melakukan pelayanan akan merasa

nyaman, aman dan tentram ruang yang bersih dan fasilitas yang lengkap serta

sarana prasarana yang memadai membuat masyarakat betah.

9. Penggunanaan teknologi informasi

Teknologi dan informasi menjadi kebutuhan masyarakat secara umum.

Indonesia merupakan bangsa pasar yang sangat besar dalam penggunaan

teknologi saat ini. Untuk memenuhi usnsur yang di atas, penyedian teknologi

dan informasi merupakan bagian penting yang harus terus dibangun oleh

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Internet sudah

menjadi kebutuhan masyarakat modren saat ini. Oleh karna itu, penyelenggara

pelayanan publik jangan sampai ketinggalan terhadap tekonologi dan

informasi yang dengan cepat berkembang saat ini. Penggunaan teknologi

dalam pelayanan publik adalah sebuah keharusan dan keniscahyaan.
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10. Pengelolaan sumber daya manusia

Sumber daya manusia dalam instansi pemerintah menjadi aktor utama

dalam pemberian pelayanan. Kompetensi dan kualitas sumber daya manusia

menjadi taruhannya. Aspek pendidikan menjadi salah satu indikator

kompetensi dalam kualitas itu sendiri. Kompetensi yang dimiliki berdampak

pada pemberian pelayanan.

Berkembangnya reformasi birokrasi yang terus digerakkan oleh

pemerintahan dari tingkat yang paling bawah hingga pemerintahan pusat,

salah satu utamanya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di samping itu, di berlakunya UU ASN memberikan ruang dan

kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengabdikan dirinya kepada

bangsa dan negara dengan menjdai aparatur sipil negara. Aparatur sipil

negara, PNS maupun PPPK tidak mempunyai perbedaan yang signifikan

dalam dalam hak dan kewajibannya. Tugas dan fungsinya sama yaitu menjadi

aparatur negara dengan tanggung jawab yang melekat dalam dirinya begitu

juga dengan hak pengajiannya sama dengan PNS. Hanya saja, yang

membedakan adalah status yang melekat dalam dirinya dan hak perlindungan

pensiun yang tidak dapat di terimakan tidak dibatasi oleh PPPK. PPPK tidak

mendapat hak pensiun dan masa kerjanya tidak dibatasi oleh waktu pensiun,

tetapi dan masa kerjanya tidak dibatasi oleh waktu pensiun, tetapi di batasi

oleh kontrak kerja yang dibuat secara bersama-sama antara pemerintah dengan

aparatur sipil negara ( Hayat, 2010).
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Oleh karena itu, penting untuk di garis bawahi bahwa sumber daya

aparatur dalam hal ini adalah aparatur sipil negara merupakan indikator dan

menjadi pemeran penting dalam penyelenggara pelayanan publik pada instansi

pemerintahan kompetensi dan kualitas aparatur harus menjadi perhatian serius

dalam melakukan rekrutmen. Aspek pendidikan juga memengaruhi

kompetensi yang dimilikinya. Ketentuan rekrutmen harus mengacu kepada

aspek kebutuhan, kompetensi dan kualitas pendidikan, sehingga aspek

pelayanan publik dalam penyelanggara negara dapat berjalanan dengan baik.

Sumber daya aparatur yang berkualitas yang berada pada tempat yang susai

dengan kompetensinya akan melahirkan inovasi dan terobosan dalam

pelayanan publik, baik secara komprehensif maupun secara eksploratif.

2.2.3 Fungsi Pelayanan Publik.

Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

pada pasal 2 di sebutkan bahwa pelayanan publik dimaksud untuk memberikan

kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara publik.

Masyarakat mempunyai hak untuk menerima pelayanan secara baik dan

berkualitas, dengan pelayanan secara cepat, mudah, tepat waktu, dan baik.

Kepastian hukum yang dimaksud untuk mejamin kebutuhan masyarakat

akan terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam

pelayanan publik.

2.2.4 Tujuan Pelayanan publik

Tujuan pelayanan publik semata-semata untuk kepentingan masyarakat yang

menerima. Jika pelayanan baik, masyarakat akan merasa puas atas diterimanya
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pelayanannya yang di berikan. Kepuasan masyarakat menjadi acuan baik atau buruknya

pelayanan publik.

Pasal 3 undang-undang Nomor 25 tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan

pelayanan publik antara lain :

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung

jawab kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan

penyelenggara pelayanan publik;

b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai

dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi

c. Terpenuhinya penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan;dan

d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam

penyelenggara pelayanan publik.

2.3 Pengertian Otonomi daerah

Secara umum, otonomi daerah dapat dikatakan sebagai hak untuk

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.Otonomi berasal dari bahasa yunani

yaitu autonomos, yang berarti pengaturan keputusan sendiri (selfrulling).Otonomi

sebenarnya tidak hanya hak, melainkan juga kewajiban yang harus dijalankan

(Riyadi, 2004:345).

UU No. 23 Tahun 2014 diberlakukan dengan semangat memberikan

kebebasan kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Adapun
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kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh kewenangan diseluruh bidang

pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang:

a. Politik luar negeri

b. Pertahanan

c. Keamanan

d. Yustisi

e. Moneter dan fiskal nasional

f. Agama.

Adapun hal yang mendasari terbentuknya otonomi yang diselenggarakan

dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang

mendasarinya, yaitu:

1. Keanekaragaman bangsa Indonesia dengan sifat-sifat istimewa pada

berbagai golongan, tidak memungkinkan pemerintahan diselenggarakan

secara seragam.

2. Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dan luas dengan segala

pembawaan masing-masing wilayah, memerlukan cara-cara

penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat dari berbagai

pulau tersebut.

3. Desa dan berbagai persekutuan hukum merupakan salah satu sendi yang

ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan negara.
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4. Pancasila dan UUD 1945 menghendaki suatu susunan pemerintahan yang

demokratis. Desentralisasi adalah salah satu cara mewujudkan tatanan

demokratis tersebut.

5. Efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan

organisasi.

Republik Indonesia yang luas dan penduduk yang banyak dan beragam

memerlukan suatu cara penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjamin

efisiensi dan efektivitas. Dengan membagi-bagi penyelenggaraan pemerintahan

dalam satuan-satuan yang lebih kecil (desentralisasi) akan tercapai efisiensi dan

efektivitas tersebut. (Sahya, 2008: 231-232)

Dalam pasal 1 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah otonomi daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah menurut (Widjaja,2011:76) adalah kewenangan daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
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prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Otonomi daerah atau dikenal juga dengan desentralisasi sangat populer

terkenal di Indonesia pasca bergulirnya reformasi.Daerah diberikan kewenangan

(authority) untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri tanpa harus

dikomandoi oleh pusat. Makna mengatur ialah melahirkan berbagai bentuk

kebijakan atau peraturan yang  mempertimbangan kepentingan masyarakat

dengan berlandaskan adat dan kebudayaan atau kearifan lokal yang dimiliki,

selanjutnya makna mengurus adalah menyediakan pelayanan, baik barang

maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Muslim dalam Jurnal El-

Riyasah, 2011:43)

Sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul ke permukaan

sebagai paradigma baru sejarah dalam kebijakan dan administrasi pembangunan

sejak dasawarsa 1970-an. Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak

hanya di kaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi

pertumbuhan dengan pemerataan (growth with equity), tetapi juga adanya

kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh

ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan

sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam

perencanaan dan administrasi pembangunan di negara dunia ketiga.



38

Secara teoritis desentralisasi atau otonomi daerah diharapkan akan

menghasilkan dua manfaat yang nyata yaitu:

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat

dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil pembangunan

(keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan

potensi yang tersedia dimasing-masing daerah.

2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran

pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah

yang memiliki informasi paling lengkap. (Afrizal, 2009:176)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan manifestasi dari

pemerintahan seluruh wilayah negara. Untuk itu segala aspek menyangkut

konfigurasi kegiatan dan karakter yang berkembang, akan mewarnai

penyelenggaraan pemerintah secara nasional. Peranan dan kedudukan

pemerintahan daerah sangat strategis dan sangat menentukan secara nasional,

sehingga paradigma baru pemerintahan yang berbasis daerah akan berimplikasi

pada bergesernya tugas dan fungsi pemerintah pusat lebih banyak kearah

penyelenggaraan fungsi pengarah dan mendelegasikan sebagian besar kegiatan di

daerah dengan memberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada

daerah, sehingga persepsi lama yang sering terdengar menyangkut egoisme

sektoral akan terhapus.

Provinsi yang berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus sebagai

daerah administrasi akan melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang
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didelegasikan kepada gubernur. Provinsi sebagai daerah otonom, bukan

merupakan daerah dari kabupaten maupun kota.

Daerah otonom Provinsi terhadap Kabupaten dan Kota tidak mempunyai

hirarki.Maksudnya daerah otonom Provinsi tidak mebawahi daerah otonom

Kabupaten dan Kota, tetapi dalam praktek terhadap hubungan koordinasi,

kerjasama dan atau kemitraan sebagai sesama daerah daerah otonom.Dalam

kedudukan sebagai wilayah administrasi, gubernur selaku wakil pemerintah

melakukan hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah Kabupaten dan

Kota.

2.3.1 Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah.

Menurut ryaas rasyid (1998 : 46) pemberlakuan otonomi daerah bukan

hanya bertujuan untuk pendewasaan politik rakyat melainkan juga sekaligus

bermakna mensejahtrakan rakyat demi terwujudnya peran serta dalam

pemberdayaan masyarakat yang menjadi harapan dari rakyat indonesia. Oleh

karna, pemberian otonomi kepada daerah yang yang seluas mungkin dan

meletakan fokus ekonomi daerah pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan

rakyat merupakan hal yang sangat di perlukan .

Wewenang yang dimiliki oleh daerah otonomi menjadikan daerah tersebut

dapat memanfaat hak-hak yang di milikinya dan salah satu wewenang untuk

menyusun suatu kebijaksanaan daerah dalam mengelola rumah tangganya dan

mengatur kepentingan masyarakat.



40

Menurut Muhammad A Mus’ad ( 2005 : 116-117) beberapa prinsip dasar

yang harus di pegang oleh semua pihak dalam persiapan oleh pelaksanaan

otonomidaerah adalah :

1. Otonomi daerah harus dilaksanakan dalam konteks Negara kesatuan

2. Pelaksanaan otonomi daerah megggunakan tata cara desentralisasi dan

dengan demikian peran daerah sangat menentukan.

3. Pelaksanaan otonomi daerah harus mendefenisikan kewenangan,

organisasi, personal, kemudian diikuti dengan keuangan, bukan

sebaliknya.

4. Adanya perimbngan keuangan baik perimbangan hrizontal/antar daerah  (

antara provinsi dan antar kabupaten /kota dalam satu provinsi ) maupun

vertikal antar pusat daerah.

5. Fungsi pemerintah pusat masih sangat vital, baik dalam kewenangan

staragis ( politik luar negri, hankam, peradilan, moneter, fiscal dan agama

serta kewenangan bidang lain) maupun untuk mengetasi ketimbangan

antara daerah.

Salah satu cara untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat adalah

dengan menerepkan kebijakan desentralisasi sebagai akibat dan pelaksanaan

desentralisasi, muncullah daerah otonomi daerah. Mula-mula otonom atau

berotonomi berarti mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak atau

kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendir.
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Tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan  otonomi daerah  adalah  berupa

peningkatan pelayanan dan kesejahtraan masyrakat  ,pengembangan kehidupan

demokrasi,penegakan keadilan dan pemerataan,serta pemeliharaan  hubungan

yang  sesrasi  antar pusat dan daerah serta daerah dalam kerangka Negara

Kesatuan Republlik Indonesia. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban

tersebut,esensi mendasar dalam kebbijakan pelaksanaan otonomi daerah adalah

pemeberian keweanangan yang di tetapka batasan kewenagan yang di miliki oleh

daearah  untuk mengatur dan mengurus rumah  tangga sendiri.adanya pemberian

kewenangan ini tertentu merupakan esensi dasar dalam dalam pelaksanaan

otonomi daearah diman daearah mempunyai cukup keleluasan gerak dalam

potensinya,baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari  pemberian

pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan daerah dan kesejahtraan

masyarakatnya( Hari Saarno, 2008 : 7).

Menurut manan menjelaskan bahwa otonomi daerah mengandung tujuan-

tujuan,yaitu:

1. Pembagian dan pembatasan kekuasaan, salah satu persoalan pokok dalam

Negara hukum yang demokratik adalah bagaiman di satu pihak menjamin

dan melindungi hak-hak pribadi rakyat dari kemungkinan terjadinya hal-

hal yang sewenang-wenang

2. Efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, adalah terlalu

sulit bahkan tidak mungkin untuk meletakan dan mengharapkan

pemerintahan pusat dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya
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terhadap segala persoalan apabila hal tersebut bersifat ke daerahan yang

beraneka ragam coraknya.

3. Pembangunan-pembangunan adalah suatu proses mobilisassi faktor-faktor

sosial, ekonomi, politik, maupun budaya untuk mencapai dan menciptakan

prikehidupan sejahtera.

4. Dengan adanya pemerintah daerah yang berhak mengatur dan mengurus

urusan dan kepentingan rumah tangga dan daerahnya, partisipasi rakyat

dapat di bangkitkan dan pembangunan benar-benar di arahkan kepada

kepentingan nyata daerah yang bersangkutan,karena merekalah yang

paling meengetahui kepentingan dan kebutuhannya.

Otonomi daerah selalu menjadi perdebatan nasional yang berupaya

menguji tentang validitas teori antara acceptability dan capability dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pemerintah pusat lebih condong

menghendaki dan mengutamakan capability, sedangkan pihak rakyat lebih

condong kepada acceptability.

2.4 Pengertian Pemekaran Wilayah

Menurut Wikipedia dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian

pemekaran adalah berasal dari kata mekar yang mempunyai makna: berkembang,

menjadi terbuka. Sedangkan pemekaran adalah proses atau cara menjadi

bertambah besar atau luas. Daerah adalah bagian permukaan bumi dikaitkan

dengan keadaan alam sebagainya, yang khusus seperti khatulistiwa, kutub,

padang, pasir, pantai, pegunungan dan lain sebagainya.
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Pada dasarnya, pemekaran secara hukum memiliki dasar yang kuat dimana

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 BAB II Pasal 4 ayat 3 tentang pemerintah

daerah, dijelaskan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan

beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingkan atau pemekaran dari

suatu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

Berdasarkan hal diatas, ini merupakan suatu kesempatan yang penting bagi

pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan

urusan-urusan pemerintah lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan

masyarakat.Hal ini perlu di antisipasi agar kinerja pemerintah daerah dapat

meningkat secara signifikan dalam mengurus rumah tangganya dan pelayanan

kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas perangkat daerah.

Semua urusan yang terkait pemekaran wilayah menelan biaya, yang

celakanya dalam banyak kasus tidak diimbangi oleh kenaikan memadai pada

pelayanan masyarakat oleh daerah-daerah yang bersangkutan, bahkan sebenarnya

tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang dimekarkan malahan merosot kalau di

bandingkan dengan kondisinya sebelum di mekarkan, secara nasional kian banyak

wilayah akan menyulitkan pula koordinasi.

Pemekaran daerah sebenarnya bertujuan agar ada ruang partisipasi bagi

politik daerah serta masuknya uang dari pusat kedaerah. Namun, untuk melakukan

pemekaran pada suatu daerah harus ada penjelasan terlebih dahulu kepada

masyarakat yang menginginkan pemekaran tentang masalah yang harus dihadapi

setelah pemekaran. Sebab, pemekaran daerah tidaklah mudah dan murah.
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Pemekaran daerah seharusnya menjadi solusi atas suatu permasalahan yang

dihadapi, bukannya justru menambah masalah atau menciptakan masalah baru.

Menurut (Effendy, 2008:2) pemekaran wilayah merupakan suatu proses

pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan

pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan

dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan

otonomi daerah.Upaya pemekaran wilayah di pandang sebagai sebuah terobosan

untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan

memperoleh pelayanan bagi masyarakat.Pemekaran wilayah juga merupakan

bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam

memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas

penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Pemekaran daerah sebenarnya merupakan bagian dari upaya penataan

wilayah dalam upaya meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah yang di

anggap memiliki masalah dengan luasnya wilayah.Dalam prakteknya, konsep

pemekaran dan pembentukan daerah di Indonesia seolah olah menjadi satu-

satunya solusi penataan wilayah.Konsep yang sudah terlanjur muncul sebagai

trend pemerintah daerah di Indonesia ini pada akhirnya mereduksi alternatif –

alternatif penataan wilayah lainnya.

Pemahaman semacam ini tidak terlepas dari penafsiran yang sempit

terhadap makna dan tujuan penataan wilayah karena penataan wilayah di kaitkan

dengan kemampuan dan kemandirian daerah otonom.Padahal makna yang
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terkandung dalam konsep penataan wilayah jauh lebih luas dari sekedar indikator

kemandirian sebagai daerah otonom.Pemekaran wilayah juga mencakup

kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan efisian

dengan menggunakan segala potensi dan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan asumsi tersebut, konsep penataan wilayah sebenarnya dapat

dilakukan melalui tiga cara:

1. Pemekaran

2. Penggabungan

3. Regrouping sup-sup wilayah dalam daerah yang bersangkutan (misalnya

regrouping kecamatan dan desa dalam kabupaten)

Jadi, dari semua pengertian pemekaran diatas maka penulis menyimpulkan

bahwa pemekaran wilayah Kecamatan adalah sebuah proses pemisahan dan

pengembangan atau perluasan daerah berdasarkan pengelolaan pemerintahan, dan

daerah tersebut mencakup wilayah Kabupaten dan Kota, dan jika dilihat menurut

teritorial adalah melingkup padang pasir, pegunungan, pantai, daratan rendah,

daratan tinggi lautan dan lain sebagainya yang berada di kawasan wilayah

kecamatan.

2.4.1 Dasar Hukum Pemekaran wilayah

Ada beberapa undang-undang yang membahas tentang kedaerahan antara

lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok pemerintahan

daerah. Undang-undang ini sebagai untuk unifornitas dalam menyatukan
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undang-undang tentang pokok-pokok otonomi daerah bagi seluruh

Indonesia, yang akan menggantikan seluruh perundang-undangan tentang

pokok-pokok otonomi daerah yang beraneka warna.

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok

pemerintahan daerah. Undang-undang ini dibuat menjelang meletusnya

PKI, sehingga dalam undang-undang ini sempat memasukkan ketentuan

bahwa untuk terciptanya demokrasi terpimpin, maka dalam pimpinan

DPRD, pembentukan wakil ketua harus menjamin terciptanya poros

Nasakom. selain itu undang-undang ini terkenal dengan pemberian

otonomi yang seluas-luasnya.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan

di daerah. Undang-undang ini dikenal dengan pemberian otonomi yang

nyata dalam arti bahwa pemberian otonomi daerah kepada daerah haruslah

didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, dan tindakan-

tindakan serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar dapat

menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus

rumah tangganya sendiri. Bertanggung jawab dalam arti bahwa pemberian

otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan

pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok Negara dan serasi atau

tidak bertentangan dengan pengarahan-pengarahn yang telah diberikan,

serasi dengan pembinaan politik dan ketentuan bangsa, menjamin

hubungan serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta
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dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Undang-undang

Nomor 5 tahun 1974 ini mempunyai judul dengan penekanan kata

petunjuk tempat ”di” maksudnya adalah karena undang-undang ini selain

mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonom, juga

mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan yang menjadi tugas

pemerintahan pusat di daerah.

4. Undang-undang dasar 1945 pasal 18. Secara lengkap bunyi pasalnya

adalah: “ Pembagian Daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil,

dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-

undang dengan memandang dan mengingati dasar permusayarawatan

dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul daerah dalam

daerah yang bersifat istimewa.

Evaluasi dampak pemekaran dan penggabungan daerah temuan terpenting

dari evaluasi terhadap implementasi kebijakan penataan daerah adalah sama sekali

tidak ada praktek penggabungan antar daerah di Indonesia. Bahkan indikasi gejala

usulan penggabungan daerahpun tidak pernah ada.Hal ini menunjukkan adanya

masalah infrastruktur kebijakan yang tidak memberikan struktur insentif bagi

daerah untuk menggabungkan diri. Sementara itu, kondisi sebaliknya banyak

sekali  terjadi. Usulan dan kebijakan pemekaran daerah sangat banyak terjadi dan

bahkan upaya-upaya untuk melakukan pemekaran daerah terus saja terjadi.

Kebijakan pemekaran daerah yang berjumlah lebih dari ratusan kasus

tidak didorong oleh latar belakang yang seragam, dan tidak pula membawa
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dampak yang sama. Pemekaran di masing-masing daerah mempunyai

kekhasannya sendiri yang tidak mudah untuk di generalisasikan.Namun demikian,

untuk kepentingan perumusan kebijakan di tingkat nasional, perlu dilakukan

identifikasi dampak pemekaran secara umum.Dampak ini tidak hanya terkait

dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di

tingkat nasional, tetapi juga dampak sosial, politik dan ekonominya di tingkat

daerah.

Pembentukan atau pemekaran daerah otonom memang dapat menambah

ruang politik lokal bagi tumbuhnya partisipasi politik dan demokratisasi di tingkat

lokal.Namun kebijakan ini juga harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran

nasional maupun provinsi untuk membiayai daerah tersebut. Pembiayaan disini

maksudnya adalah alokasi dan dana perimbangan dan DAU yang harus di

perhitungkan untuk daerah yang bersangkutan

2.4.2 Tujuan Pemekaran dan Penggabungan Wilayah.

Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pemebentukan daerah

yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial

politik kependuduk, luas daerah, pertahanan, keamanan dan faktor lain yang

memungkinkan terselenggaranya otonmi daerah, yang di maksud denganfaktor

lain pertimbangan kemampuan keuangan tingkat kesejahtraan masyaarakat,

rentang kendali penyelenggara pemerintah daerah. Dalam regulasi – regulasi  ini

secara umum bias dikatakan bahwa kebijakan pembentukan, penghapusan  dn
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peggabungan harus di arahkan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat,

melalui :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

2. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah

3. Percepatan pengeloaan potensi daerah

Menurut teori Lupioadi  ( 2006 ) ada lima di mensi karekteristik kualitas

pelayanan yaitu  adalah  :

1. Tangibles adalah kemampuan seorang pegawai dalam menunjukan

eksistensi kepada masyarakat, penampilan kemampuan  sarana dan

prasarana dan prasarana fisik pegawai dan keadaan lingkungan sekitarnya

adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa, yang

meliputi fasilitas fisik perlengkapan dan peralatan yang di gunakan serta

penampilan pegawai.

2. Realibility adalah kemampuan pegawai untuk memberikan pelayanan

sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpecaya.

3. Responseveness adalah kemampuan untuk membantu dan memberikan

pelayanan yang cepat kepada masyarakat dengan penyampaian informasi

yang jelas.

4. Assurance adalah pengetahuan, kesopan santunan dan kemampuan

pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada kantor

tersebut.
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Evaluasi  dampak pemekaran dan penggabungan daerah temuan terpenting

dari evaluasi terhadap implementasi kebijakan penataan daerah adalah sama sekali

tiidak ada praktek penggabungan antar daerah di indonesia. Bahkan indikasi

gejala usulan penggabungan daerahpun tidak pernah ada. Hal menunjukan adanya

maslah insfrastruktur kebijakan yang tidak memberikan struktur kebijakan insentif

bagi daerah untuk menggabungkan diri. Sementara itu, kondisi sebaliknya banyak

sekali terjadi usulan dan kebijakan pemekaran daerah sangat banyak terjadi dan

bahkan upaya-upaya untuk melakuka pemekaran daerah harus terjadi.

Menurut Ir. Mustika Ranto Gulo ada 5 tujuan relavan dengan pemekaran

Daerah

1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahtaraan kepada masyarakat .

2. Memperkokoh basis ekonomi rakyat

3. Mengatur pertimbangan keuangan daerah dan pusat

4. Membuka peluang dan lapangan pekerjaan.

5. Memberikan peluang daerah mendapat investor secara langsung

2.5 Kebijakan Publik

kebijakan atau policy berkaitan dengan perancanaan, pengambilan dan

perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari

pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak menjadi sasaran kebijkan.

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang di buat oleh pihak yang

berwenang untuk mengatur kehidupan bernegara yang dijadikan pedoman guna

menyelesai masalah yanng terjadi dan mencegah timbulnya masalah paublik.
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Islamy ( 2002 : 22 ) mengataka pengertian kebijakan negara di atas memiliki

implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa kebijkan negara itu dalam bentuk peraturan daerah nyata berupa

penetepan tindakan-tindakan pemerintah

2. Bahwa kebijkan negara itu tidak cukup hanya di nyatakan tetapi

dilaksanakan

3. Bahwa kebijakan negara baik untuk melaksakan sesuatu atau tindakan

melaksanakan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan

tujuan tertentu.

4. Bahwa kebijakan itu harus senantiasa di tujukan untuk kepentingan

seluruh anggota masyarakat.

Menurut Thomas R. Dye dalam Subarsono (2011:02) kebijakan publik

adalah apapun yang dipilih Pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak

melakukan (iswhatevergovernmentschooseto do or not to do). Dye mengatakan

bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada

tujuannya (objeknya) dan kebijakan publik itu meliputi semua

tinadakanpemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan

pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Menurut Harbani Pasolong (2008:38) kebijakan merupakan suatu

rangkaian alternatife yang siap dipilih berdasarkan prinsip – prinsip tertentu.

Kebijakan ialah suatu hasil analisis yang mendalam terhadap alternatif yang

bermuara kepada keputusan alternatif terbaik.
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Menurut Anderson dalam Arifin Tahir (2014:21), kebijakan adalah suatu

tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah

pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson, mengklasifikasi

kebijakanpolicy, menjadi dua : substantif dan procedural. Kebijakan substantif

yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan prosedural yaitu siapa

dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik

adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-

pejabat pemerintah.

Tachjan (2006:19) menyimpulkan bahwa garis besarnya siklus kebijakan

pubik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu :

1. Perumusan kebijakan

2. Implementasi kebijakan

3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Menurut Wiliam N. Dunn dalam (Harbani Pasolong 2011:29) kebijakan

publik adalah suatu rangkaian yang pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang

dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah yang menyangkut tugas pemerintah

pada bidang-bidang yang menyngkut tugas pemerintah, seperti pertahnan

keamanan, energi, kesehatan, pendidikan kesejahteraan masyarakat, kriminalitas,

perkotaan dan lain-lain.

Pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk, yaitu: (1)

Regulatory, yaitu mengatur perilaku orang, (2) Redistributif, yaitu

mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari
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yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin, (3) Distributif yaitu

melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya

tertentu, dan (4) Constituent, yaitu ditujukan untuk melindungi Negara

Dalam memahami pendapat para pakar tentang kebijakan tersebut,

setidaknya terdapat butir-butir yang merupakan ciri penting dari pengertian

kebijakan. Butir-butir tersebut adalah:

1. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan yang

menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua

variablepokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup

3. Kebiajakan harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana.

4. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya

dalam menyelesaikan masalah.

5. Kebijakan adalah produk hukum yang harus ditaati dan berlaku mengikat

terhadap warganya.

2.5.1 Impilementasi kebijakan publik

Implementasi merupakan penerapan suatu kebijakan yang telah buat oleh

badan atau seorangan yang telah diberi wewenang oleh negara. impleimentasi

adalah upaya dari pelaksanaan keputusan kebijakan tersebut.

Menurut Tacjhan dalam Arifin Thahir (2011:53) implementasi kebijakan

publik disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi
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publik sebagai instansi (birokrasi) dalam proses kebijakn publik, dapat dipahami

pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.

Menurut Hassel Nogi S. Tangkillis (2004:7) implementasi kebijakan

merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang respon berupa

aksi/tindakan para peleku pembangunan secara konsisten dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri.

Menurut HasselNogiS.Tangkillis (2004:9)keberhasilan kebijakan dapat

dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan/penerapan kebijakan dengan

desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau

hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu

untuk mencapai keberhasilan dari pada implementasi diperlukan pandangan atas

tjuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan

dukungan bagi pelaksanaan.

Menurut Budi Winarno (2001:147) implementasi dalam kamus besar

bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan

merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam

situasi yang konkrit atau nyata. Impleimentasi kebijakan merupakan tahapan yang

krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di

implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap

dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang.
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Menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardodalam HarbaniPasolong

(2008:57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan

suatu rencana kedalampraktik.

Menurut Edward III dalam Subarsono (2011:90),implementasi kebijakan

dipengaruhi oleh 4 variabel antara lain:

1. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari

komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti

merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan

(policymakers) kepada pelaksana kebijakan (policyimplementors).

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa

dimensi penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi

(clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi tranformasi

menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana

kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah

dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana

kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi

kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang

disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan

pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.
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2. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya

ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya

penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para

pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan

kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan

secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan

untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini

mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan

kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari

sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber

daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan

kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber

daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok

sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber

daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.
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b. Anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan

modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin

terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai,

kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan

sasaran.

c. Fasilitas (facility)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang

berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak,

seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam

keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d. Informasi dan Kewenangan (Informationand Authority)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan,

terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana

mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan

penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang

dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi (Disposition)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan

berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai

dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh

pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran
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mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah

digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan

membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang,

fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam

implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik

maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang

diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak

mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal

yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah

mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart

operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator

dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari

tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur

birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung

melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit

dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi

menjadi tidak fleksibel.
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2.6 Penelitia Terdahulu

Beberapa Penelitian serupa yang telah dilakukan berkaitan dengan

pelayanan publik pasca pemekaran antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Selty Seftiami (2009) dengan Judul Pengaruh Pemekaran

Kecamatan Depati II Kabupaten Kerici Provinsi Jambi terhadap kualitas

pelayanan publik. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Pengaruh

Pemekaran Kecamatan Depati II Kabupaten Kerici Provinsi Jambi terhadap

kualitas pelayanan publik memberikan dampak yang positif. Hal ini dapat

dilihat dari hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh rhitung sebesar 0,69

yang berarti terdapat hubungan antara variabel pemekaran kecamatan (X)

dengan variabel efektifitas pelayanan publik (Y), dan tingkat hubungannya

adalah kuat. Pengaruh pemekaran kecamatan terhdap efektifitas  pelayanan

publik adalah positif yang dapat diuji melalui rumus Y= 511,49 +

4,25X.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian Angga Trisnoval

ini menggunakan sampel dan populasi Masyarakat Kelurahan Kulim,

Kelurahan Pebatuan, Kelurahan Sialang Ramapai Dan Kelurahan

Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sedangkan

dalam penelitian ini sampel dan populasi berasal dari masyarakat

Kelurahan Kulim, Kelurahan Pebatuan, Kelurahan Sialang Ramapai

Dan Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota

Pekanbaru.
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2. Penelitan Oleh Andri Marta (2012) dengan judul Sikap Politik Masyarakat

Terhadap Pemekaran Kelurahan Sepang Jaya Kota Bandar Lampung. Hasil

penelitian Andri Marta ini menunjukan bahwa sikap politik masyarakat

terhadap pemekaran Kelurahan Sepang Jaya Kota Bandar Lampung

cenderung masuk ke dalam kategori positif atau. mengetahui, menyetujui,

mempercayai, dan mendukung pemekaran kelurahan tersebut. Uraian

kategori responden yang memilih bertindak positif terhadap pemekaran

Kelurahan Sepang Jaya yaitu sebanyak 73,2% atau 71 responden

sedangkan sebanyak 26,8 % atau 26 responden memilih bertindak negatif

terhadap pemekaran Kelurahan Sepang Jaya.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian Angga

Trisnoval ini membahas tentang analisa pasca pemekaran

kelurahan kulim, kelurahan pebatuan kelurahan sialang rampai,

dan kelurahan mentangor kecamatan tenayan raya kota

pekanabru. Hasil penelitian ini menunjukan kurang setuju dengan

adanya pelayanan pasca pemekaran hal ini juga dapat di

simpulkan dengan indikator peraturan Mentri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No

15 Tahun 2014 tentang pedoman Pelayanan Publik yaitu : a.

kesederhanaan b. partipasi c. akuntabel d. berkelanjutan e.

tranparansi f.  keadilan. Dimana masyarakat belum memahami

tentang alur pelayanan yang ada pada kantor lurah tersebut.
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3. Penelitian rachmin ( 2013 ) berjudul “ Evaluasi Dampak Pemekran Daerah

terhadpa kinerja pelayanan publik di kota serang “, dilakukan penelitian

untuk mengetahui kinerja ekonomi dan kinerja pelayanan publik di kota

serang setelah terjadinya pemekaran wilayah dari Provinsi Jawa Barat yang

membentuk Provinsi Banten dengan Kota Serang sebagai ibukota.. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kinerja ekonomi dan kinerja pelayanan publik

di Kota Serang mampu mengimbangi dan lebih baik dibandingkan kinerja

pelayanan publik Kabupaten Serang yang merupakan daerah induknya

dilakukan penelitian untuk mengetahui kinerja ekonomi dan kinerja

pelayanan publik di Kota Serang setelah terjadinya pemekaran wilayah dari

Provinsi Jawa Barat yang membentuk Provinsi Banten dengan Kota Serang

sebagai ibukota.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian Angga

Trisnoval ini membahas tentang bagaimana pelayanan pablik

pasca pemekeran apakah dampak positif dan negatif terhadap

pelayanan pasca pemekaran Kelurahan Kulim Tenayan Raya Kota

Pekanbaru. Dan penelitian ini membahas tentang apa saja

hambatan-hambatan yang telah terjadi setelah pemekaran

Kelurahan Kulim, Kelurahan Pebatuan, Kelurahan Sialang

Rampai Dan Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya

Kota Pekanabru.
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2.7 Konsep opresional

Table 2.1
Konsep Oprasional

Defenisi Variabel Indikator Sub indicator
Pelayanan
public pasca
pemekaran
berdasarkan
pemendagri
tahun 2014
tentang
pelayanan
publik

Pelayanan
public
pasca
pemekaran

1. Sederhana

2. Partipasif

3. Akuntabel

4. Berkelanjutan

5. Tarnparansi

6. Keadilan

Standar pelayanan yang
deberikan kepada masyarakat
a. Mudah Di mengerti
b. Mudah diukuti.
c. Mudah dilaksanakan
d. Mudah di ukur dengan

prosedur yang jelas dan
biaya terjangkau bagi
masyarakat maupun
penyelenggara.

a. Melibatkan masyarakat
b. Melibatkan pihak terkait

untuk membahas bersama
dan mendapatkan
keselaran atas komitmen
dan hasil.

a. Dapat di laksanakan
b. Dapat dipertanggung

jawabkan

a. Adanya upaya-upaya yang
berkelanjutan untuk
kualitas pelayanan

b.   Adanya inovasi

a. Mudah Diakses Oleh
Masyarakat

b. Pelayanan Yang Terbuka

a. Pelayalanan dapat
dijangkau

b. Pelayanan menjamin
kesejahtraan Masyarakat

Sumber: peraturan mentri pendayagunaan Aparutur Negara dan Reformasi
birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman
Pelayanan Publik.
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2.8 Defenisi Konsep

Konsep operasional merupakan bagaimana suatu variable diukur,

kemudian juga berfungsi untuk keseragaman pengertian dalam pengelolaan

dananalisa data. Untuk itu dalam tulisan ini akan diturunkan beberapa konsep

operasional yang dinilai dapat memberikan arahan didalam penyusunan ini.

1. Sederhana. Standar pelayanan yang mudah di mengerti, mudah diikuti

mudah di lakukan, mudah dilaksanakan, mudah di ukur, dengan prosedur

yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

2. Partipasi. Penyusunan standar pelayanan dengan prosedur yang jelas dan

biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

3. Akuntabel. Hal-hal yang di atur dalam standar pelayanan harus dapat

dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan kepada pihak yang

berpentingan.

4. Berkelanjutan. Standar pelayanan harus terus-menurus di lakukan

perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan

5. Tranparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh

masyarakat.

6. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan diberikan

dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak

lokasi, jarak lokasi grafis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental .

Variabel penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam

pemahaman terhadap penulisan, dimana dituliskan batasan-batasan pengertian
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pelayanan publik yang digunakan untuk membahasnya. Variabel penelitian

digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap

penulisan, dimana dituliskan batasan-batasan pengertian pelayanan public yang

digunakan untuk membahasnya,

2.9 Kerangka Berfikir.

Sumber: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelayanan public

UU nomor 15 tahun 2014

Ruang lingkup pelayanan publik

Pelayanan Publik

Berkelanjutan

Terlaksananya pelayanan publik

Akuntabel Transparansi KeadilanPartipasifSederhana


