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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 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 

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: 
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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. 

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 
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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 

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 
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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.  

  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 
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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 

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. 

 

2.2 Pemerintah Daerah 

2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah 

 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pemerintahan 

Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.  
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Secara etimologi, kata pemerintah berasal dari kata‟perintah‟ yang berarti 

sesuatu yang harus dilaksanakan, kemudian dapat imbuhan sebagai berikut: 

1. Awalan ‟per‟ menjadi kata „perintah‟ berate badan atau organ elit yang 

melaksanakan pekerjaan mengurus suatu Negara atau organ yang 

menjalankan pemerintahan. 

2. Akhiran „an‟ menjadi kata „pemerintahan‟ berarti, perihal, cara, perubahan 

atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki badan legitimasi. 

Menurut R.Mac Iver pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari 

orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu dapat di 

perintah.Sedangkan menurut W.Sayre (1970) bahwa pemerintah didefenisikan 

sebagai organisasi Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. 

Pandangan ini juga menyatakan kekuasaan di dalam pemerintahan, sehingga dapat 

dikatakan bahwa pemerintahan tampa kekuasaan tidak mungkin dapat berjalan.  

Menurut H. A. Brazs (dalam Inu kencana syafi‟i), ilmu pemerintahan 

diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga 

pemerintahan umum itu disusun dan di fungsikan secara baik dalam maupun luar 

terhadap warganya. 

Pelaku (orang atau aparat khususnya pemimpin bertanggung jawab atas 

pelaksanaan kewenangan yang melekat). Pemerintah, berfungsi dalam hal: 

1. Regulasi/pembuatan kebijakan public  

2. Pengendalian dan pengawasan public 

3. Pelindungan dan pengayoman masyarakat dan swasta 

4. Fasilitas dan kepentingan Negara dan public 
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5. Pelayanan kepentingan public  

Menurut C.F. Strong (dalam Inu kencana syafi‟i), pemerintahan dalam arti 

luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan 

Negara.Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau 

kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang.Yang kedua, harus 

mempunyai kekuatan legislatifatau arti pembuatan undang-undang.Yang ketiga, 

harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan mencukupi keuangan 

masyarakat membiayai keberadaan Negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal 

tersebut dalam rangka kepentingan Negara. 

Menurut Taliziduhu Ndraha (dalam Inu kencana syafi‟i), ilmu 

pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan 

melindungi kebutuhan dan tuntuan tiap orang akan jasa public dan layanan civil 

dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan 

oleh yang bersangkutan. 

Menurut Musanef (dalam Inu kencana syafi‟i),  ilmu pemerintahan adalah 

suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyidiki unsur-unsur 

dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas 

itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu. 

Menurut Soemendra (dalam Inu kencana syafi‟i), pemerintahan sebagai 

badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah semestinya 

memerhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta 

pendapat rakyat,kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh 
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lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan 

masyarakat dan legitimasi. 

Dari seluruh defenisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar 

serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) 

dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan 

masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. 

Melaksanakan koordinasi dan kemampuaan memimpin bidang legislasi, 

yudikasi dan eksekusi, di dalam hubungan pusat dengan daerah antara lembaga 

serta antara yang memerintah dengan diperintah  secara baik dan benar di dalam 

berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan. 

2.2.2 Perangkat Daerah 

 Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi 

adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani.Namun tidak berarti 

bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam 

organisasi tersendiri. 

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya 

mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah, cakupan 

tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya 

tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, 

potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan 

prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat 

daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. 
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Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat 

DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah 

kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, 

lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Susunan organisasi perangkat 

daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

a. Sekretaris Daerah 

Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris daerah 

mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun 

kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 

b. Sekretaris DPRD 

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD 

mempunyai tugas:  

1). menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;  

2). menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;  

3). mendukung pelaksanaan tugas dan fungsiPRD; dan  

4). menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah. 

c. Dinas  

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas 

daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. 

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam 
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penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk 

badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah 

sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui 

Sekretaris Daerah. 

d. Kecamatan  

 Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memimpin suatu wilayah 

kerja yang disebut kecamatan.Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota 

dengan suatu peraturan daerah yang dibuat dengan berpedoman pada peraturan 

pemerintah. Camat didalam memimpin kecamatan memperoleh pelimpahan 

sebagian wewenang bupati/wali kota, untuk menangani sebagian urusan otonomi 

daerah. Di samping itu, camat juga menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

meliputi: 

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

2. Mengkoordanisakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum 

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan 

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat 

kecamatan 

6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan 
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7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan 

kelurahan 

Camat diangkat oleh bupati/wali kota dari pegawai negri sipil yang 

menguasai mengetahuan teknis pemerintah dan memenuhi persyaratan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas usl sekertaris daerah. 

Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu oleh perangkat kecamatan dan 

bertanggung jawab kepada bupati/ wali kota. Sementara itu perangkat kecamatan 

bertanggung jawab kepada camat. 

e.  Kelurahan  

Lurah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah 

Kabupaten atau Kota. Seorang Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Camat. Tugas Lurah adalah melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang 

dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta 

melaksanakan Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-

undangan. 

Kelurahan di dalam wilayah kecamatan di bentuk kelurahan.Pembentukan 

kelurahan ini di tetapkan dengan peraturan daerah, berpedoman kepada 

pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah, yang dalam pelaksanaan tugasnya 

memperoleh pelimpahan dari bupati/ wali kota dari pewagai negeri sipil, yang 

menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi syarat, sesuai 

peraturan perundang-undangan, atas usul camat. Selain menjalankan tugas yang 

merupakan pelimpahan dari bupati/ wali kota, lurah juga melaksanakan tugas: 
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1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan  

2. Memberdayakan masyarakat 

3. Pelayanan masyarakat 

4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 

5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum 

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, 

melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

Adapun tatacara pembentukan Kelurahan sesuai dengan Peraturan Mentri 

Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 sebagai berikut: 

1. Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah ibukota 

Kabupaten/Kota dan Kecamatan.  

2. Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang 

bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) 

Kelurahan atau lebih. 

Syarat-syarat pembentukan pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya 

memenuhi syarat: 

a. jumlah penduduk; 

b. luas wilayah; 

c. bagian wilayah kerja; dan 

d. sarana dan prasarana pemerintahan. 
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Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud adalah wilayah Jawa dan Bali 

paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK, wilayah Sumatera dan Sulawesi paling 

sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK dan wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, 

Papua paling sedikit 900 jiwa atau 180 KK. Luas wilayah Jawa dan Bali paling 

sedikit 3 Km, Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 5 Km dan Kalimantan, Nusa 

Tenggara, Maluku dan Papua paling sedikit 7 Km 

Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud adalah wilayah yang dapat 

dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat. Sarana dan 

prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam memiliki kantor 

pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancer, sarana komunikasi 

yang memadai dan fasilitas umum yang memadai. Pemekaran dari 1 (satu) 

Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapa t dilakukan setelah 

mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di 

Kelurahan. 

Penghapusan dan penggabungan Kelurahan sesuai dengan Peraturan 

Mentri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 sebagai berikut: 

1. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi 

persyaratan diatas dapat dihapus atau digabung. 

2. Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan basil 

penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota. 

Di dalam menjalankan tugasnya, lurah bertanggung jawab kepada 

bupati;wali kota melalui camat. Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 
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perangkat kelurahan yang bertanggung jawab kepada lurah. Guna membantu 

kelancaran tugas lurah di kelurahan di bentuk lembaga lainnya sesuai dengan 

kebutuhan dan di tetapkan dengan peraturan daerah. 

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dikemukakan diatas ditetapkan 

dengan peraturan bupati/wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Susunan organisasi perangkat daerah, ditetapkan dalam peraturan 

daerah dengan memerhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman 

padaperaturan pemerintah. Dalam hal ini, yang dimaksud faktor-faktor 

tertentudalah beban tugas, cakupan wilayah dan jumlah penduduk. Pengendalian 

organisasi perangkat daerah dilakukan pemerintah pusat untuk Provinsi dan oleh 

gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan daerah. 

Dalam hal ini, yang dimaksud pengendalian adalah penerapan prinsip koordinasi, 

integrasi, singkronisasi dan simplikasi didalam melakukan penataan organisasi 

perangkat daerah. 

Dari hal ini semakin jelas bagi kita bahwa betapapun luasnya otonomi 

yang dimiliki oleh suatu daerah, secara hirakris tetap berada dalam kendali 

pemerintah Pusat, Provinsi untuk Kabupaten/Kota.ha; ini sangat penting 

diperhatikan demi menjaga asas kesatuan administrasi dan asas kesatuan wilayah. 

Atau dengan kata lain, untuk menjaga keutuhan Nefara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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2.3 Pemekaran 

2.3.1 Pengertian Pemekaran 

 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. 

 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 
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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.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-
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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 

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. 
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2.3.2 Tujuan Pemekaran 

  Syarat teknis meliputi faktor-faktor yang menjadi dasar pembentukan 

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

sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertanahan, keamanan, dan faktor lain 

yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, yang dimaksud dengan 

faktor lain adalah pertimbangan kemampuan keuangan tingkat kesejahteraan 

masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam 

regulasi-regulasi seperti ini secara umum biasa dikatakan bahwa kebijakan, 

penggabungan dan penghapusan harus di arahkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, melalui: 

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

b. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah 

c. Percepatan pengelolaan potensi daerah 

2.3.3 Dasar Hukum Pemekaran 

  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 

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 
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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 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. 
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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 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. 
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 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 Pelayanan Publik 

2.4.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan pada dasarnya dapat di defenisikan sebagai aktivitas seseorang, 

sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk 

memenuhi kebutuhan. Monir (dalam Harbani pasolong 2014:128) mengatakan 

bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain 

secara langsung. Sedangkan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993), 

mengemukakan pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk 

barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Menurut Kimball Young (dalam Inu kencana syafi‟i), mengungkapkan 

pendapatnya mengenai apa yang di maksud dengan public 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 
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public berasal dari perkumpulan yang terbentuk berdasarkan jarak komunikasi, 

ada dua macam pengertian public: 

1. Public komunikasi 

2. Kelompok kepentingan 

Public komunikasi adalah setiap orang yang melakukan komunikasi atau 

memanfaatkan suatu alat/media seperti radio, televise, surat kabar atau majalah. 

Untuk suatu kepentingan bersama misalnya public pendengan siaran pedesaan 

atau public 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 (dalam Inu kencana syafi‟i),  

mengemukakan bahwa public 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, public dapat di 

gologkan menjadi dua yaitu: 

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

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

instansi/perusahaan 

 Pelayanan publik menurut Sinambela (dalam Harbani pasolong 2014:128)  

adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap pemerintah terhadap 

sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan di dalam 
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suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya 

tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 

 Agung kurniawan (dalam Harbani pasolong 2014:128)  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. 

 Defenisi pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 

adalah sega la kegiatan pelayanan yang dilakasanakan oleh penyelenggara pelayan 

public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.Sedangkan 

sedangkan Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 pengelompokan 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: 

1. Pelayanan administratif  

2. Pelayanan barang 

3. Pelayanan jasa. 

Jenis pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh 

unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengembilan keputusan, 

dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan 

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

rekomendasi, keterangan dan lain-lain. 
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Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik 

termasuk distribusi dan penyampaiaan nya kepada konsumen langsung (sebagai 

unut atau individual) dalam suatu system.Secara keseluruhan kegiatan tersebut 

menghasilkan produk akhir berwujud benda (bewujud fisik) atau yang dianggap 

benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunanya. 

Misalnya jenis pelayanan listrik,  pelayanan air bersih dan pelayanan telpon. 

Jenis pelayanan jasa dalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya.Pengoprasiannya 

berdasarkan suatu system pengoprasian tertentu dan pasti.Produk akhirnya berupa 

jasa yang mendatangkan mamfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis 

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

udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayan pos dan pelayanan 

pemadam kebakaran. 

Ketiga peraturan yang dikeluarkan pemerintah melaluinkementrian 

pendayagunaan aparatur Negara tentang pelayanan public tersebut orientasinya 

adalah pelanggan atau public (masyarakat) yang dilayani.Hal ini tegas disebutkan 

dalam isi peraturan tersebut, dalam artian bahwa kalau kinerja pelayanan public 

instansi pemerintah berdasarkan peraturan tersebut orientasinya juga pelanggan, 

maka perhatian paratur pelayan public harus berorientasi kepada publik. 

Sedangkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan 
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penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang 

selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, 

korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata 

untuk kegiatan pelayanan publik. 

Pelayanan publik sebagai focus 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 

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 public” tetapi secara 

umum praktik penyelenggaraan pelayanan public masih jauh dari prinsip-prinsip 

pemerintah yang baik. 

 Menurut Gasperezs (dalam Harbani pasolong 2014:130), 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 
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5. Pemerintah yang berorientasi hasil 

6. Pemerintahan berorientasi pada pelanggan 

7. Pemerintahan wirausaha 

8. Pemerintah antisipatif 

9. Pemerintahan desentralisasi 

10. Pemerintahan birokrasi pasar 

2.4.2 Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan 

sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa 

kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramah tamahan yang 

ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan 

konsumen. Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka 

terima dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka inginkan terhadap atribut-

atribut pelayanan suatu perusahaan.  

Hubungan antara produsen dan konsumen menjangkau jauh melebihi dari 

waktu pembelian ke pelayanan purna jual, kekal abadi melampaui masa 

kepemilikan produk. Perusahaan menganggap konsumen sebagai raja yang harus 

dilayani dengan baik, mengingat dari konsumen tersebut akan memberikan 

keuntungan kepada perusahaan agar dapat terus hidup. 

 Kualitas menurut Fandy Tjiptono (dalam Harbani Pasolong 2014:132) 

adalah sebagai berikut: 
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1. Kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan 

2. Kecocokan pemakaian 

3.  Perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan 

4. Bebas dari kerusakan 

5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat 

6. Melakukan sesuatu secara benar 

7. Sesuatu yang bias membahagiakan pelanggan 

Menurut Montgomery dan Supratman (dalam Harbani Pasolong 2014:132) 

jadi suatu produk, apakah itu bentuknya barang atau jasa, dikatakan bermutu bagi 

seseorang kalau produk tersebut dapat memenuhi kebetuhannya.  

          Selanjutnya pelayanan yang berkualitas menurut osborne dan gebler, serta 

bloom (dalam hasibuan pasolong 2014:133), antara lain memiliki ciri-ciri seperti: 

tidak prosedural (birokratis), terdistribusi dan terdesentralisasi, serta berorientasi 

kepada pelanggan. 

Sinembela dkk. (dalam hasibuan pasolong 2014:133),  mengatakan bahwa 

kualitas pelayanan prima tercermin dari:  

1) transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, muda dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti,  

2) akuntabilitas, yaitu pelayanan dapat dipertanggung jawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
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3) kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondidi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsis 

efisiensi dan efektivitas,  

4) partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat,  

5) kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial  

6) keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

          Kasmir (dalam hasibuan pasolong 2014:133), mengatakan bahwa pelayanan 

yang baik adalah kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang ditentukan 

Menurut Zethaml & Haywood Farmer dalam warella ((dalam hasibuan 

pasolong 2014:133), mengatakan ada tiga karakteristik utama tentang pelayanan, 

yaitu: 

1) intangibillity 

2) heterogeinity dan  

3) inseparabillity. 

 Intangibillity berarti bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat perfomance 

dan hasil pengalaman dan bukunya objek. Kebanyakan pelayanan tidak dapat 

dihitung, diukur dan diraba atau dites sebelum disampaikan untuk menjamin 
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kualitas. Berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh suatu objek pabrik yang 

dapat dites kualitasnya sebelum disampaikan pada pelanggan. 

Heteroinity berarti pemakai jasa atau klien atau pelanggan memiliki 

kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan dengan pelayanan yang sama 

mungkin mempunyai prioritas berbeda. Demikian pula performance sering 

bervariasi dari suatu prosedur ke prosedur lainnya bahkan dari waktu ke waktu. 

Inseparabillity berarti bahwa produksi dan komunikasi suatu pelayanan 

tidak terpisahkan. Konsekuensinya di dalam industri pelayanan kualitas tidak 

direkayasa ke dalam produksi sisektor pabrik dan kemudian disampaikan kepada 

pelanggan. Kualitas terjadi selama interaksi antara klien dan penyedia jasa.  

Mengetahui kualitas atau pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi 

penting karena dapat memberikan manfaat bagi organisasi yang bersangkutan. 

Kalau ini dilakukan paling tidak organisasi atau instansi yang bersangkutan sudah 

punya “concern” pada pelanggannya. Pada akhirnya, bisa jadi berusaha maksimal 

untuk memenuhi kepuasan pelanggan yang dilayani. 

Pelayanan berkualitas atau pelayanan prima yang berorientasi pada 

pelanggan sangant bergantung pada kepuasan pelanggan. Lukman (dalam 

hasibuan pasolong 2014:133), menyebut salah satu ukuran keberhasilan 

menyajikan pelayanan yang berkualitas (prima) yang sangat tergantung pada 

tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani. Pendapat tersebut artinya menuju 

kepada pelayanan eksternal, dari perspektif pelanggan, lebih utama atau lebih 

didahulukan apabila ingin mencapai kinerja pelayanan yang berkualitas. 
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Sementara oitu Gerson (dalam hasibuan pasolong 2014:134), menyatakan 

pengukuran kualitas internal memang penting. Tetapi semua itu tidak ada artinya 

jika pelanggan tidak puas dengan yang diberikan. Untuk membuat pengukuran 

kualitas lebih berarti dan sesuai, ``tanyakan`` kepada pelanggan apa yang mereka 

inginkan, yang bisa memuaskan mereka. 

Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa kedua sudut pandang tentang 

pelayanan itu penting, karena bagaimanapun pelayanan internal adalah langkah 

awal dilakukannya suatu pelayanan. Akan tetapi pelayanan tersebut harus sesuai 

dengan keinginan pelanggan yang dilayani. Artinya bagaimana upaya untuk 

memperbaiki kinerja internal harus mengarah/merujuk pada apa yang diinginkan 

pelanggan (eksternal). 

Kalau tidak demikian bagaimanapun performa suatu organisasi tetapikalau 

tidak sesuai dengan keinginan pelanggan atau tidak memuaskan, citra kinerja 

organisasi tersebut akan dinilai tetap tidak bagus. Oleh karena pertama-tama 

penting untuk mengetahui kualitas pelayanan dari perspektif pelanggan, selain 

agar organisasi tersebut ``Survive``  juga agar kinerjanya dapat lebih ditingkatkan 

lagi. 

Servqual ini asal mulanya dari dunia bisnis, walaupun kemudian tidak 

sedikit diadopsi untuk organisasi publik. Walaupun konsep tentang service quality 

(servqual)  yang kemudian dikemukakan para ahli tersebut secara universal tidak 

seragam tetapi semua itu dapat menambah pemahaman secara mendalam tentang 

servqual tersebut. Salah satu teori tentang servqual yang banyak dikenal adalah 
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servqual yang dikemukakan oleh Zeithami-Parasuraman-Berry (dalam hasibuan 

pasolong 2014:135) 

Menurut Zeithami, keputusan seorang konsumen untuk mengonsumsi atau 

tidak mengonsumsi suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh berbagai faktor antara 

lain adalah persepsinya terhadap kualitas pelayanan. Dengan kata lain, baik 

buruknya kualitas pelayanan yang diberikan provider (penyedia layanan) 

tergantung persepsi konsumen atau pelayanan yang diberikan. Pernyataan ini 

menunjukan adanya interaksi yang kuat antara ``kepuasan konsumen`` dengan 

kualitas pelayanan. 

Menurut Zeithami-Parasuraman-Berry, untuk mengetahui kualitas 

pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen yang terletak pada lima 

dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima 

dimensi servqual tersebut, yaitu: 

1. Tangibles: kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, 

komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. 

2. Reliability: kemampuan dan kendala untuk menyediakan pelayanan yang 

terpercaya. 

3. Responsive: kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan 

secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. 

4. Assurance: kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam 

meyakinkan kepercayaan konsumen. 

5. Empathy: sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap 

konsumen. 
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pada dasarnya teori tentang servqual dari Zithham, walaupun berasal dari 

dunia bisnis, tetapi dapat dipakai untuk mengukur kinerja pelayanan 

publik yang diberikan oleh instansi pemeintah. 

2.4.3 Kriteria Kualitas Pelayanan 

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian kualitas pelayanan 

publik dengan mengacu pada Kepmen PAN Nomor 81 Tahun 1993 adalah sebagai 

berikut: 

a. Kriteria Kuantitatif 

1. Kesederhanaan, yaitu bahwa prosedur/tata cara pelayanan diseenggarakan 

secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami 

dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang menerima pelayanan. 

2. Kejelasan dan kepastian, yaitu mencangkup: (a) prosedur/tata cara 

pelayanan, (b) persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif. (c) unit kerja atau pejabat yang berwewenang dan tanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan, (d) rincian biaya/tarif pelayanan dan 

tata cara pembayarannya, (e) jadwal waktu penyelesaian pelayanan. 

3. Keamanan, yaitu bahwa proses hasil pelayanan dapat memberikan 

keamanan kenyamanan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

4. Keterbukaan yaitu prsedur/tata cara, persyaratan, kesatuan kerja/pejabat 

penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian 

biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib 

ditransformasikan secara terbuka agar mudah diketahui oleh masyarakat, 

baik diminta maupun tidak diminta. 

5. Efisiensi, yaitu bahwa (a) persyaratan pelayanan hanya dibatasi hal-hal 

yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan 
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tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk 

pelayanan yang diberikan, (b) dicegah adanya pengulangan pemenuhan 

persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat bersangkutan 

mempersyaratkan adanya kelengkapan masyarakat satuan kerja/instansi 

pemerintah lain yang terkait. 

6. Ekonomis, yaitu bahwa pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan 

secara wajar dengan memperhatikan: (a) nilai barang atau jasa pelayanan 

masyarakat tidak menuntut biaya terlalu tinggi diluar kewajaran, (b) 

kondisi atau kemampuan masyarakat untuk membayar, (c) ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

7. Keadilan, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselenggarakan 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

b. Kriteria Kualitatif 

1. Jumlah warga/masyarakat yang meminta pelayanan (per hari, per bulan, 

atau per tahun) serta perkembangan pelayanan dari waktu kewaktu, 

apakah menunjukan peningkatan atau tidak.  

2. Lamanya waktu pemberian pelayanan.  

3. Ratio/perbandingan antara jumlah pegawai/tenaga yang ada dengan 

jumlah warga/masyarakat yang meminta pelayanan untuk menunjukkan 

tingkat produktivitas kerja. 

4. Penggunaan perangkat-perangkat modern untuk mempercepat dan 

mempermudah pelaksanaan. 

5. Frekuensi keluhan dan/atau pujian dari masyarakat mengenai kinerja 

pelayanan yang diberikan, baik melalui media massa maupun nelalui 

kotak saran yang disediakan. 
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6. Penilaian fisik lainnya, misalnya kebersihan dan kesejukan lingkungan, 

motivasi kerja pegawai dan lain-lain aspek yang mempunyai pengaruh 

langsung terhadap kinerja pelayanan publik. 

Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 lebih komprehensif dari Kepmen 

PAN Nomor 81 Tahun 1993. Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 selain 

menyebut 7 (tujuh) dimensi pengukuran juga membuat metode penilaian termasuk 

kuesioner untuk melakukan survey (form B) dan kuesioner untuk melakukan 

observasi (form A). Sedangkan Kepmen PAN No. 81 Tahun 1993 hanya sampai 

pada dimensi pengukuran. 

Kepmen PAN Nomor 58   Tahun 2002 memuat tujuh dimensi yang dapat 

dijadikan dasar untuk mengukur kinerja pelayanan publik instansi pemerintah 

serta BUMN/BUMD. Ketujuh dimensi tersebut dikembangkan menjadi dua 

pertanyaaan, sehingga terdapat 14 pertanyaan yang ada dalam kuesioner dalam 

Kepmen PAN tersebut,  (setiap satu dimensi ada dua item pertanyaan), ketujuh 

dimensi pelayanan publik tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Kesedehanaan prosedur pelayanan, yaitu mencangkup apakah sudah 

tersedia prosedur tetap/standar Operasional Pelayanan (SPO), apakah 

tersedia prosedur pelayanan secara terbuka, bagaimana dalam 

pelaksanaannya apakah telah dilaksanakannya, apakah telah dilaksanakan 

secara konsisten dan bagaimana tingkat kemudahan dalam mendukung 

kelancaran pelayanan. Ada dua item pertanyaan yang dikemukakan dari 

variabel ini, yaitu: a) kemudahan/kecepatan prosedur dalam proses 

pelayanan, b) kesulitan mengurus pertanyaan dalam proses pelayanan. 

2. Keterbukaan informasi pelayanan, yaitu mencakup apakah ada 

keterbukaan informasi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya 

pelayanan, apakah dengan jelas dapat diketahui masyarakat, apakah 
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terdapat madia informasi termasuk petugas yang menangani untuk 

menunjangkelancaran pelayanan. Ada dua item pertanyaan yang 

dikemukakan dari variabel ini, yaitu: a) keterbukaan mengenai prosedur, 

persyaratan, biaya dalam pelayanan, b) keterbukaan sikap petugas dalam 

memberi pelayanan. 

3. Kepastian pelaksanaan pelayanan, yaitu mencakup apah variabel waktu 

pelaksanaaan dan biayanya, apakah waktu yang digunakan dalam proses 

pemberian pelayanan sesuai dengan jadwal yang ada, dan apakah biaya 

yang dipungut atau dibayar oleh masyarakat sesuai dengan tarif/biaya 

yang ditentukan. Ada dua item pertanyaan yang dikemukakan dari 

variabel ini, yaitu: a) ketepatan waktu penyelesain, b) kesesuaian biaya 

yang dibayar dengan tarif resmi. 

4. Mutu produk pelayanan, yaitu kualitas pelayanan meliputi aspek cara 

kerja pelayanan, apakah cepat/tepat, apakah hasil kerjanya 

baik/rapi/benar/layak. Ada dua item pertanyaan yang dikemukakan dari 

variabel ini, yaitu a) kepuasan terhadap mutu produk pelayanan, b) 

kemudahan dalam mengurus pelayanan. 

5. Tingkat profesional petugas, yaitu mencakup bagaimana tingkat 

kemampuan keterampilan kerja petugas mengenai, sikap, prilaku dan 

kedisiplinan dalam memberikan pelayanan, apakah ada kebijakan untuk 

memotivasi semangat kerja para petugas. Ada dua item pertanyaan yang 

dikemukakan dari variabel ini, yaitu a) sikap dan semangat kerja petugas 

dalam menangani pelayanan, b) ada tidaknya praktik pungil yang 

dilakukan petugas. 

6. Tertib pengelolaan  administrasi dan manajemen, yaitu mencakup 

bagaimana kegiatan pencatatan administrasi pelayanan, pengelolaan 
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berkas, apakah dilakukan dengan tertib, apakah terdapat motto kerja, dan 

apakah pembagian dilaksanakan dengan baik serta kebijakan setempat 

yang mendorong motivasi dan semangat kerja para petugas. Ada dua item 

pertanyaan yang dikemukakan dari variabel ini, yaitu: a) cara petugas 

mengelola dan menyimpan dokumen/berkas pelayanan, b) ketersediaan 

fasilitas penunjang kelancaran, kemudahan dalam pelayanan, misalnya 

telepon, media pengumuman, monitor tv dan lain-lain. 

7. Sarana dan prasarana pelayanan, yaitu mencakup keberadaan dan 

fungsinya, bukan hanya penampilannya tetapi sejauh mana fungsi dan 

daya guna dari sarana/fasilitas tersebut dalam menunjang keudahan, 

kelancaran proses pelayanan dan memberikan kenyamanan pada 

pengguna pelayanan. Ada dua item pertanyaan yang dikemukakan dari 

variabel ini, yaitu: a) kenyamanan konsumen atas fasilitas pelayanan yang 

ada, seperti ruang tunggu/AC, tempat duduk dan toilet, b) ketertiban dan 

kebersihan lingkungan kerja di instansi pelayanan. 

Selanjutnya, tahun 2004 keluar lagi Kepmen PAN No.25 Tshun 2004. 

Selain mencantumkan kuesioner untuk melakukan survey, juga mencakup 

langkah-langkah penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Satu hal lagi 

yang tidak diatur dalam ketetapan MENPAN sebelumnya adalah bahwa Kepmen 

PAN No . 25 Tahun 2004 menetapkan “jumlah responden minimal 150 orang 

yang dipilih secara acak”. 

Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 menetapkan 14 unsur minimal yang 

harus ada untuk dasar pengukuran IKM, yang kemudian diimplementasikan 

kedalam 14 kusioner (pertanyaan) ke 14 unsur tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 
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2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan. 

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas 

yang memberikan pelayanan  (nama, jabatan serta kewenangan dan 

tanggungjawab). 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

5. Tanggungjawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggungjawab dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dalam ke 

terampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan 

tidak tidak membedakan golongon/status masyarakat yang dilayani. 

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan prilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta 

saling menghargai dan menghormati. 

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terdapat 

besarnya biaya yang ditetapkan oleh pelayanan. 

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

dengan dengan biaya yang telah ditetapkan. 
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12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasana pelayanan 

yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman 

kepada penerima pelayanan. 

14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminannya tingkat keamanan lingkungan 

unit penyelenggara pelayanan ataupun saran yang digunakan, sehingga 

masyarakat merasa tenang untuk mendapat pelayanan terhadap resiko 

yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 

Setelah melihat ketetapan atau aturan yang dibuat bagi pelayanan publik di 

indonesia, sekarang kita lihat sedikit bagaimana kebijakan yang dibuat untuk 

pelayanan publik di amerika serikat. Presiden Clinton menyatakan bahwa (Osborn 

dan Plastarik) dalam Warella (dalam hasibuan pasolong 2014:133), “the standards 

of quality for service provided to the public shall be: customer service equal to the 

best in business”. Beberapa kelengkapan untuk menjamin kualitas pelaynan bagi 

pelanggan antara lain: 

1. Standar pelayanan pelanggan berupa standar kualitas. 

2. Customer Redress yaitu usaha memberikan kompensasi pada pelanggan 

apabila standar pelayanan tidak tercapai, biasaynya dalam bentuk uang. 

3. Quality Guaranties, yaitu komitmen organisasi untuk mengembalikan 

uang pelanggan atau memberikan pelayanan baru secara bebas apabila 

pelanggan tidak merasa puas dengan pelayanan. 

4. Quality inspector, yaitu suatu tim yang terdiri dari para profesional 

maupun tokoh masyarakat yang memberikan pelayanan publik dan 

memberikan rating terhadap kualitasnya, dapat dilakukan secara anonim. 
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5. Customer komplain system, yaitu memeriksa dan menganalisis keluhan 

pelanggan, memberikan respon yang sesuai dan menciptakan metode 

dimana organisasi dapat belajar dari keluhan tersebut untuk meningkatkan 

pelayanan. 

6. Ombudsmen, yang membantu pelanggan memecahkan perselisihan 

mereka dengan penyedia jasa serta mendapatkan pelayanan atau informasi 

yang diperlukan apabila mereka tidak puas dengan respon organisasi 

terhadap kluhan-keluhan mereka. 

Mengapa publik dari sektor pelayanan publik instansi pemerintah juga 

harus dipuaskan layaknya sektor privat agar kinerjanya bagus? Barata (2002:16), 

menyebut kalau itu yang ditanyakan, jawaban biasa, karena konsumen (publik) 

harus dipuaskan untuk memberikan andil dalam rangka mensejahterakan rakyat 

sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Atau harus memuaskan publik karena mereka telah membayar pajak, atau karena 

masyarakat adalah warga negara berhak atas pelayanan tertentu dari pemerintah. 

Masyarakat adalah “ warga negara” berhak atas pelayanan tertentu dari 

pemerintah seperti dikemukakan Barata tersebut tampaknya sejalan dengan 

paradigma baru dalam administrasi publik, yaitu The New Public Service (NPS)  

yang dicetuskan oleh Denhardt (2003). 

2.5 Pelayanan publik dalam pandangan 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  
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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.  

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. 
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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).  

2.6 Penelitian Terdahulu 

Beberapa Penelitian serupa yang telah dilakukan berkaitan dengan 

pelayanan publik pasca pemekaran antara lain sebagai berikut: 

Table 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul 

penelitian 

Peneliti Hasil Perbedaan 

penelitian 

1 Pelaksanaan 

Pelayanan 

Publik di 

Puskesmas 

Depok II 

Yogyakarta 

Dwi 

Purwanti, 

2008 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara 

garis besar pelaksanaan 

pelayanan publik di 

Puskesmas Depok II 

Yogyakarta telah 

terselenggara dengan baik 

sesuai dengan prinsip yang 

ditetapkan oleh MENPAN 

No. 23 Tahun 2003 

diantaranya meliputi 

prosedur pelayanan, 

kejelasan, kepastian waktu, 

akurasi produk pelayanan, 

keamanan, tanggungjawab, 

sarana prasarana pelayanan, 

kemudahan akses, 

kedisiplinan, kesopanan, dan 

keramahan petugas pemberi 

layanan, namun masih ada 

beberapa permasalahan yakni 

kurangnya petugas pelayanan 

di beberapa unit yang 

menyebabkan petugas 

merangkap pekerjaan yang 

tidak sesuai dengan 

bidangnya. 

 

Yang membedakan 

penelitian saya 

dengan penelitian 

ini adalah peneliti 

terdahulu meneliti 

pada satu instansi 

dan terlihat 

penelitian lebih 

kepada 

implementasi 

pelayanan publik 

yang ditetapkan 

oleh MENPAN No 

23 Tahun 2003 



54 
 

 
 

2 Profesionalism

e Aparatur 

Pemerintah 

dalam 

Meningkatkan 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik 

Yusman 

Widi, 2008 

1. profesionalisme 

aparatur pemerintah 

Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

masih belum 

menunjukan hasil 

yang baik. 

2. kualitas pelayanan 

publik di Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

sudah cukup baik 

dengan tanggapan 

masyarakat yang 

menyatakan puas 

terhadap pelayanan 

yang diberikan. 

3. faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

peningkatan 

profesionalisme 

aparatur dalam 

mengembangkan 

pelayanan publik 

yaitu kepemimpinan. 

Kompetensi pegawai 

serta visi dan misi 

organisasi 

4. upaya pembinaan 

yang dilakakan Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil kota 

Yogyakarta dalam 

meningkatkan 

profesionalisme 

aparatur sudah baik. 

Perbedaan 

penelitian saya 

dengan peneltian 

ini adalah 

penelitian ini 

meneliti tentang   

Profesionalisme 

Aparatur 

Pemerintah dalam 

Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan 

Publik dan terlihat 

bahwa penelitian 

kali ini meneliti 

sumber daya 

manusianya 

sedangkan 

penelitian saya 

meneliti tentang 

pelayanan publik 

pasca pemekaran 
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3 Penerapan 

Electronic 

Government 

dalam 

Pelayanan 

Publik Pada 

Kantor 

Pengawasan 

dan Pelayanan 

Bea dan Cukai 

Tipe Madya 

Pabean 

Belawan. 

Hilda Erwina 

Simatupang, 

2011 

Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa penerapan 

Electronic Government 

dalam pelayanan publik pada 

Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Madya Pabean Belawan 

sudah berjalan dengan baik. 

Hal ini dapat dilihat dari 

aspek sumber daya manusia 

dan fasilitas yang sudah 

memadai guna mendukung 

penerapan e-Government 

dalam pelayanan kepabeanan 

dan cukai.Penerapan e-

Government memberikan 

pelayanan yang efisien, 

efektif, ekonomis dan 

transparan.Namun masih 

terdapat kekurangan terutama 

dalam hal sosialisasi dan 

pelatihan baik kepada para 

pengusaha maupun para 

pegawai.Oleh sebab itu, perlu 

adanya pelatihan kepada para 

pegawai guna meningkatkan 

kualitas pelayanan dan 

sosialisasi kepada para 

pengusaha untuk dapat 

berpartisipasi lagi dalam 

menggunakan pelayanan 

dengan sistem online. 

Perbedaan 

penelitian kali ini 

adalah peneliti 

terdahulu lebih 

terfokus pada satu 

instansi saja dan 

penelitian ini 

meneliti tentang 

pelayanan barang, 

sedangkan 

penelitian saya 

pelayanan publik 

pasca pemekaran  

Sumber: data olahan 2016 

Dalam penelitian terdahulu terlihat para peneliti meneliti tentang 

pelayanan publik dalam sebuah instansi serta kualitas Aparatur Sipil Negara 

dalam pelayanan publik. Hal ini sidikit berbeda dengan penulis yang akan 

meneliti tentang pelayanan publik pasca pemekaran, dalam hal ini penulis akan 

meneliti bagaimana keadaan sebuah pelayanan publik setelah dilakukan 

pemekaran. Apakah masih stagnasi atau terdapat perubahan yang segnifikan dan 

berdampak positif tehadap masyarakat. 
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2.7 Konsep Oprasional  

Table 2.2 Konsep Oprasional 

Defenisi Variabel Indikator Sub Indikator 

Pelayanan 

public pasca 

pemekaran 

berdasarkan 

Keputusan 

Mentri 

Pendayagunaan 

Aparatur 

Negara No 58 

Tahun 2002 

Pelayanan 

public (pasca 

pemekaran)  

1. Kesedehanaan 

prosedur 

pelayanan 

 

 

 

 

2. Keterbukaan 

informasi 

pelayanan 

 

 

 

3. Kepastian 

pelaksanaan 

pelayanan 

 

 

 

4. Mutu produk 

pelayanan 

 

 

 

5. Tingkat 

profesional 

petugas  

 

 

 

 

6. Tertib 

pengelolaan  

administrasi 

dan 

manajemen  

 

 

 

 

 

- Kemudahan/kecepatan 

prosedur dalam proses 

pelayanan 

- Kesulitan mengurus 

persyaratan dalam 

proses pelayanan 

 

- Keterbukaan mengenai 

prosedur 

- Keterbukaan petugas 

dalam memberi 

pelayanan 

 

- Ketepatan waktu 

penyelesain 

- Kesesuaian biaya yang 

dibayar dengan tarif 

resmi 

 

- Kepuasan terhadap 

mutu produk pelayanan 

- Kemudahan dalam 

mengurus pelayanan 

 

- Sikap dan semangat 

kerja petugas dalam 

menangani pelayanan 

- Ada tidaknya praktik 

pungil yang dilakukan 

petugas 

 

- Cara petugas 

mengelola dan 

menyimpan 

dokumen/berkas 

pelayanan 

- Ketersediaan fasilitas 

penunjang kelancaran, 

kemudahan dalam 

pelayanan 
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7. Sarana dan 

prasarana 

pelayanan  

 

 

 

 

- Kenyamanan 

konsumen atas fasilitas 

pelayanan yang ada 

- Ketertiban dan 

kebersihan lingkungan 

kerja di instansi 

pelayanan 

Sumber: Kepmen PAN Nomor 58   Tahun 2002 tentang tujuh dimensi yang dapat 

dijadikan dasar untuk mengukur kinerja pelayanan publk diinstansi 

pemeerintah serta BUMD/BUMN 

 

2.8 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

Otonomi Daerah 

Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 dan 

Nomor 25 Tahun 2004 

Pelaksanaan pelayanan publik di 

Kelurahan Metro 

Pemekaran Kelurahan Metro Kecamatan Reteh 

Kabupaten Indragiri Hilir 


