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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perjalanan pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, serta 

yang terbaru UU No 23 Tahun 2014 memicu timbulnya pemekaran, baik ditingkat 

Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga tingkat Kelurahan/Desa.  

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa 

pemekaran wilayah dalam pengertian memecah Provinsi, Kabupaten/Kota, 

Kecamatan dan Kelurahan/Desa menjadi dua bagian atau lebih dengan 

pertimbangan karena luasnya wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk yang 

terlalu padat serta kondisi sosial budaya.  

Berdasarkan Permendagri No 31 Tahun 2006 tentang pembentukan, 

penghapusan dan penggabungan kelurahan.Adapun tujuan dari pembentukan 

kelurahan adalah kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, 

melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka 

mempercepat terwujudnyakesejahteraan masyarakat. 

Adapun syarat-syarat pembentukan kelurahan sebagaimana yang tertuang 

dalam Permendagri No 31 Tahun 2006 yang di jelaskan pada pasal 4 sebagai 

berikut:  

1. jumlah penduduk 

2. luas wilayah 

3. bagian wilayah kerja 
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4. sarana dan prasarana pemerintahan.  

Berdasarkan persyaratan di atas yang tertuang dalam Permendagri 31/2006 

tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan jumlah 

penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK, dengan luas paling sedikit 3 

km2 serta bagian wilayah kerja yang dapat dijangkau dalam meningkatkan 

pelayanan dan pembinaan masyarakat, sarana dan prasarana pemerintaha serta 

memilik memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang 

lancar, sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai.  

Alasan ingin di lakukannya Pemekaran Kelurahan Pulau kijang adalah 

karna semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Pulau 

kijang, secara otomatis juga turut semakin meningkatkan volume kegiatan di 

bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kelurahan pulau kijang dianggap 

sudah tidak efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan, yaitu seperti 

lamanya rentang waktu penyelesaian dalam pengurusan suatu pelayanan 

administrasi, pembangunan yang  berjalan lambat, serta urusan pembinaan untuk 

kemasyarakatan yang menjadi kurang fokus, sehingga Pemekaran kelurahan 

dianggap sebagai salah satu kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah 

tersebut. 

  



3 

 

 
 

Table 2.1 Pelayanan Publik Sebelum Pemekaran 

No Pelayanan Publik Jenis 

Pelayanan 

Keterangan Jumlah 

1 Pelayanan 

Administratif 

KTP Ada - 

  KK Ada - 

  Akte Kelahiran Ada - 

2 Pelayanan Barang Air Bersih  Tidak ada - 

  Listrik  Tidak ada - 

  Semenisasi jalan  Tidak ada - 

  Bagan jalan  Tidak ada - 

3 Pelayanan Jasa Perbankan  Tidak ada - 

  Kantor pos  Tidak ada - 

  Kantor lurah  Tidak ada - 

  Pendidikan  SD/SMP 2 

  Kesehatan Tidak ada - 

  Pemadam 

kebakaran 

Tidak ada - 

  Angkutan darat Tidak ada - 

  Angkutan laut Tidak ada - 

  Angkutan udara Tidak ada - 

Sumber: Lurah Kelurahan Metro 

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan 

publik dan dengan dilandasi oleh keinginan untuk meningkatkan kemampuan 

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, mempercepat pelayanan dan 

pemerataan pembangunan kepada masyarakat. Pada tahun 2007 para tokoh 

masyarakat membentuk tim pemekaran Kelurahan Metro. Tim pemekaran 

Kelurahan Metro terdiri dari sebagai berikut: 
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Table 1.1 Tim Pemekaran Kelurahan Metro  

No Nama Jabatan 

1 Drs. M Akil Ketua tim  

2 Saimin Rengata S.sos Wakil ketua tim 

3 Arman Muchtar Sekretaris tim 

4 Ali Murtopo S.sos, M.si Bendahara tim 

5 M. Jubair Anggota 

6 Agus saputra Anggota 

 Sumber data: sekretaris tim pemekaran Kelurahan Metro 2016 

Setelah terbentuknya tim pemekaran Kelurahan Metro, dan semangat yang 

tinggi untuk memekarkan diri dari Kelurahan Pulau Kijang. Berbagai persyaratan 

pun dilengkapi oleh tim pemekaran dan masyarakat setempat baik dalam urusan 

administratif dan urusan teknis..  

Dan sampailah pada penghujung perjuangan untuk memekarkan diri dari 

kelurahan pulau kijang pada tahun 2011.Di mana Pemerintah Kabupaten Indragiri 

Hilir melaksanakan pemekaran kelurahan, pelaksanaan pemekaran Kelurahan 

tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05 

Tahun 2011.Dalam Peraturan Daerah tersebut Kelurahan Pulau kijang melahirkan 

dua Kelurahan baru yakni kelurahan Metro dan Kelurahan Madani. 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05 Tahun 2011, 

dijelaskan bahwa Kelurahan Metro merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan 

Pulau Kijang Kecamatan Reteh dan memiliki luas wilayah: ±8,75 Km terdiri dari 

tiga RW dan delapan RT dan pusat pemerintahan yang terletak di Jalan Penunjang 

Parit Cegat/H. Pamek samping SMP Satu Atap.  
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Tujuan pemekaran Kelurahan Metro melihat dari sisi positifnya adalah 

untuk menyelesaikan permasalahan ketertinggalan dari daerah lainnya.Hanya 

yang pasti pemekaran Kelurahan Metro ini mempunyai peluang untuk lebih 

diperhatikan dan keluar dari ketertinggalan.Bagaimana tidak dengan menjadi 

daerah otonomi maka pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki 

anggaran yang dikelola sendiri digunakan untuk membangun daerah tersebut. 

Pasca pemekaran Kelurahan Metro belum terlihat perubahan pelayanan 

publik yang sinigfikan, melihat pelayanan publik berdasarkan UU Nomor 25 

Tahun 2009 pada pasal 5 (lima) dimna ruang lingkup pelayanan publik terbagi 

menjadi beberapa bagian yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang dan 

pelayanan jasa. 

Melihat realita yang terjadi setelah pemekaran Kelurahan Metro sangat 

tidak berbanding lurus dengan apa yang diharapkan masyarakat melihat masih 

lamanya rentang waktu dalam pelayanan administratif baik itu dalam urusan 

pembuatan KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga) dan urusan 

administratif lainya. 

Serta dari segi pelayanan barang yang meliputi pelayanan listrik, 

pelayanan air bersih dan pelayanan-pelayanan yang berbentuk fisik lainnya masih 

belum terlihat sama sekali. Ditambah lagi masih minimnya sarana prasarana yang 

memedai  membuat masyrakat seakan-akan tidak merasakan dampan yang positif 

terhadap sebuah pemekaran.  
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Table 2.3 Pelayanan Publik Pasca Pemekaran  

No Pelayanan Publik Jenis Pelayanan Keterangan Jumlah 

1 Pelayanan 

Administratif 

KTP Ada - 

  KK Ada - 

  Akte Kelahiran Ada - 

2 Pelayanan Barang Air Bersih  Tidak ada - 

  Listrik  Tidak ada - 

  Semenisasi jalan  Ada 3 

  Bagan jalan  Ada 1 

3 Pelayanan Jasa Perbankan  Tidak ada - 

  Kantor pos  Tidak ada - 

  Kantor lurah  Ada 1 

  Pendidikan  SD/SMP 2 

  Kesehatan Tidak Ada - 

  Pemadam 

kebakaran 

Tidak ada - 

  Angkutan darat Tidak ada - 

  Angkutan laut Tidak ada - 

  Angkutan udara Tidak ada - 

Sumber: Lurah Kelurahan Metro 

Dalam mengahadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, 

Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan 

public sebaik-baiknya menuju good governance atau kesepakatan menyangkut 

pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan 

swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang 

berkualitas dari birokrat yang dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. 

Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan otonomi 

daerah diartikulasikan oleh daerah untuk hanya terfokus pada usaha menata dan 

mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing. Penerjemahan seperti 
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ini ternyata belum cukup efisien dalam meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Pelayanan public berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika 

seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi 

semua penerima pelayanan. Pelayanan merupakan tugas utama bagi aparatur sipil 

negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. 

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat 

diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi 

maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan oleh sebab itu 

perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar 

pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat pada pemerintah daerah.  

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah 

ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dimana Pemerintahan Daerah diberi kewenangan yang demikian luas oleh 

pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk 

didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Namun 

berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang 

diterima oleh masyarakat terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari 

kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri. 

Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik akan mempunyai implikasi 

luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 
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sedangkan kurang baiknya kinerja birokrasi selama ini menjadi salah satu faktor 

penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan  masyarakat kepada 

pemerintah. Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur pemerintah 

seringkali cenderung rumit seperti tata cara pelayanan, rendahnya pendidikan 

aparat, disiplin kerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan 

umum di daerah. 

Jadi tidak heran lagi sering mendengarkan tuntutan perubahan sering 

ditujukan kepada masyarakat, menyangkut pelayanan publik yang di berikan 

kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik merupakan citra buruk 

pemerintah di tengah masyarakat. 

Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat 

mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat 

dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan public 

ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja 

aparat pelayanan. 

Peran pemerintah yang strategis, akan banyak ditopang oleh kemampuan 

aparat pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan besar 

yang dihadapi pemerintah adalah kemampuan melaksanakan kegiatan secara 

efektif dan efisien, karena selama ini aparat pemerintah identik dengan kinerja 

yang berbelit-belit penuh dengan KKN serta tidak ada standar yang pasti. 

Selain itu perlu diketahui bersama bahwa sumber dana kegiatan 

pemerataan pembangunan dan pelayanan publik berasal dari masyarakat melalui 
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pajak sehingga wajar apabila masyarakat mengharapkan adanya peningkatan 

pembangunan dan pelayanan yang baik dan berkualitas. 

Sebagai salah satu daerah otonom selalu dituntut untuk memeberikan 

kesejahteraan kepada masyarakat, bangsa dan negara yang mencerminkan lewat 

kinerja aparat pemrintah dalam memberikan pelayanan public  kepada masyarakat 

yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan serta peningkatan 

kebutuhan dasar masyarakat. Titik berat otonomi daerah saat ini adalah 

kelurahan/desa, dimana pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat dan 

secara langsung.Oleh karena itu, pelaksanaan pelayanan publik sangat penting 

untuk diperhatikan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penulis 

akan menjadikan daerah ini sebagai objek yang akan diteliti dengan judul: 

“Analisis Pelayanan Public Pasca Pemekaran Kelurahan Metro Kecamatan Reteh 

Kabupaten Indaragiri Hilir” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas, maka 

yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pelayanan publik pasca pemekaran Kelurahan Metro 

Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir? 

2. Apa saja faktor penghambat pelayanan publik pasca pemekaran Kelurahan 

Metro Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap 

perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas yaitu: 

1. Untuk mengetahui pelayanan publik pasca pemekaran Kelurahan Metro 

Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelayanan publik pasca pemekaran 

Kelurahan Metro Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan hasil penelitian yang dilakukan. Manfaat 

penelitian yang dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Manfaat secara ilmiah 

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan 

berfikir ilmiah, sistematis, bermanfaat untuk mengembangkan 

kemampuan dan menuliskan karya ilmiah di lapangan berdasarkan 

kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi 

Negara. 

2. Manfaat secara praktis 

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai 

penerapan electronic government terhadap kualitas pelayanan publik. 

3. Manfaat secara akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik 

secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan sehingga 

dapat menambah bahan kajian perbandingan bagi yang tertarik dalam 

bidang ini. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah Penelitian ini, maka Penulis membagi penulisan ini 

dalam Enam Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang:  Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan  penelitian, dan manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 

BAB II:  LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini sehingga dapat mengemukakan suatu 

hipotesis.   

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang Lokasi dan waktu Penelitian, 

Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, teknik pengumpulan 

data, serta teknik analisa data.  

BAB IV:  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang luas dan batas 

wilayah, keadaan penduduk, keadaan pendidikan,sarana kesehatan, 

sarana ibadah, sarana perekonomian dan pemerintah. 

BAB V:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dari penelitian tentang 

pelayanan publik pasca pemekaran di Kelurahan Metro Kecamatan 

Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. 
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BAB VI:  PENUTUP 

Pada bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

memberikan saran guna mendukung keberhasilan dari penelitian 

tersebut. 

 

 

 

 


