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BAB III 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Pengertian Pemerintahan Daerah 

Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara 

Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa 

susunan Negara Republik Indonesia adalah bersusun tunggal. Artinya tidak ada 

negara dalam negara, seperti halnya yang terdapat pada negara federal. 

Konsekuensi dari pilihan bentuk negara ini maka penyelenggaraan 

pemerintahan pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Mengingat 

wilayah Republik Indonesia sangat luas dengan beribu-ribu pulau, aneka ragam 

suku dan budaya sudah dapat dipastikan tidak mungkin segala sesuatunya 

diatur secara terpusat oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, para pendiri 

Negara (the founding fathers) Republik Indonesia bersepakat menetapkan 

bentuk negara kesatuan dengan sistem otonomi daerah, sebagaimana 

dituangkan dalam pasal 18 UUD 1945:  

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk 

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan 

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem 

pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat 

istimewa
13

”  

 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan 
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mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

(medebewind), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
14

. 

Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah itu, 

pemerintah bersama-sama DPR telah menetapkan Undang-Undang No.5 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang dilaksanakan 

dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri  No. 26 tahun 1974. Undang-Undang 

itu mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan 

pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas 

pemerintahan pusat di daerah. Selain itu, diatur juga pokok-pokok 

penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan
15

. 

 

B. Pemerintah Desa 

16
Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan 

adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. 

Dengan demikian, desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum 
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yang memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. 

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

pasal 202 mengatakan: 

1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. 

2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa. 

3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai 

negeri sipil yang memenuhi persyaratan. 

Pemerintahan desa yaitu merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan 

adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan 

negara kesatuan Republik Indonesia
17

. 

Pemerintahan desa sebagai alat pemerintahan adalah satuan organisasi 

terendah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan 

asas dekonsentrasi di tempatkan di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada pemerintah wilayah Kecamatan yang bersangkutan 

Pemerintah desa tersusun dalam suatu organisasi, organisasi itu haruslah 

sederhana dan efektif. Hal itu perlu di perhatikan mengingat kenyataan di desa 

tidak ada lagi instansi sektoral atau instansi vertikal. Pemerintah desa terdiri 

dari Kepala Desa dan Lembaga Masyarakat Desa (LMD), yang dibantu oleh 
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perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Staf/Kepala Urusan, serta 

Kepala Dusun
18

. 

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 

berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa maka desa dapat melakukan 

perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki 

kekayaan, harta-harta, serta dapat di tuntut dan menuntut di muka pengadilan.  

Sebagai wujud demokrasi, maka di desa dibentuk Badan Perwakilan 

Daerah Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, 

serta keputusan kepala desa. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan 

Badan Perwakilan desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan 

hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak 

lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari 

pihak ketiga, dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasar asal-usul 

desa bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa 

yang terjadi di antara warganya.  

Namun, harus selalu diingat tiada hak tanpa kewajiban, tiada 

kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaan hak kewenangan dan kebebasan dalam 

penyelenggaraan otonomi desa jangan dilakukan secara kebablasan sehingga 

desa merasa seakan merasa terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Tidak mempunyai hubungan dengan kecamatan, kabupaten, dan 
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provinsi, ataupun dengan pemerintah pusat, bertindak semau sendiri dan 

membuat peraturan desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi tingkatannya. 

Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan dalam otonomi desa 

menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan, dan 

kesatuan bangsa dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia dan 

tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan 

dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Konstruksi perwilayahan yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor 22 

Tahun 1999 menempatkan provinsi sebagai wilayah administratif sekaligus 

pula sebagai daerah otonom. Pengaturan demikian menunjukkan adanya 

keterkaitan antara pemerintah provinsi dengan daerah-daerah otonom dalam 

wilayahnya, yaitu kabupaten, kota dan desa baik dalam arti status 

kewilayahannya  maupun dalam sistem dan prosedur penyelenggaraan 

pemerintahan, karena kabupaten, kota, dan desa penyusunannya dalam 

wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia di ikat oleh wilayah provinsi. 

Mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa 

dapat terwadahi dalam tiga institusi utama sebagai berikut: 

1. Pemerintah desa merupakan unsur pelaksanaan berbagai program 

pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Badan perwakilan Desa merupakan  lembaga legislatif desa yang 

berfungsi menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan 
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kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan 

dilaksanakan oleh  pemerintah desa. 

3. Lembaga kemasyarakatan seperti LKMD, Karang Taruna, PKK, dan 

kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintahan 

dan untuk mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan 

masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta 

dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi dan semangat gotong 

royong warganya
19

. 

 

C. Pelayanan Publik 

1. Pengertian Pelayan Publik 

Istilah publik berasal dari bahas inggris public  yang berarti umum, 

masyarakat atau negara. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia sesuai bila 

diberi terjemahkan Praja,  hanya sejak zaman Belanda kata-kata sansekerta 

sudah salah kaprah. Arti sebenarnya dari kata Praja adalah rakyat, sehingga 

untuk pemerintah yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi istilah 

Pamong Praja
20

.     

Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan 

pemberian jasa oleh pemerintah, dengan tanpa ada pembayaran guna 

memenuhi kebutuhan atau kebutuhan masyarakat. Ada 3 (tiga) alasan 
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mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai 

mengembangkan dan menerapkan good governance di Indonesia yaitu: 

a. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana negara pemerintah 

berinteraksi dengan lembaga non pemerintah. 

b. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya 

dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi. 

c. Pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek clean dan good 

governance dapat diartikulasikan secara mudah. 

d. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance dan 

mekanisme pasar. 

Menurut Robert yang dimaksud dengan “pelayanan publik adalah 

segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintahan pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau 

daerah dalam bentuk barang atau jasa baik dalam rangka kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban. 

Sedangkan menurut Widodo. “Pelayanan publik adalah pemberian 

pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata 

cara yang telah ditetapkan.
21

 

Sedangkan di dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan 

atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai 
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dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau  

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun asas-asas 

pelayanan publik yang termuat dalam Undang-Undang tersebut meliputi: 

1. Kepentingan Umum yaitu pemberian pelayanan tidak boleh 

mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. 

2. Kepastian Hukum yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 

penyelenggaraan pelayanan. 

3. Kesamaan hak yaitu pemberi pelayanan tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender dan status ekonomi. 

4. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemenuhan hak harus sebanding 

dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun 

penerima pelayanan. 

5. Keprofesionalan yaitu pelaksanaan pelayanan harus memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. 

6. Partisipatif yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, 

dan harapan masyarakat. 

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yaitu setiap warga negara 

berhak memperoleh pelayanan yang adil. 

8. Keterbukaan yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah 

mengakses memperoleh informasi mengenai pelayanan yang di 

inginkan. 
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9. Akuntabilitas yaitu proses penyelenggaraan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yaitu pemberian 

kemudahan kepada kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam 

pelayanan. 

11. Ketepatan waktu yaitu penyelesai setiap jenis pelayanan dilakukan tepat 

waktu sesuai dengan standar pelayanan. 

12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan Yaitu setiap jenis pelayanan 

dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.
22

 

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah 

pemenuhan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara. 

Negara didirikan oleh publik atau masyarakat dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu, harus dilakukan 

secara profesional sehingga mampu menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan 

dan kreativitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depan sendiri. 

Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan 

oleh adanya akuntabilitas dan responsibilities dari pemberi layanan (aparatur 

pemerintahan) dengan ciri sebagai berikut: 
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a. Efektifitas lebih mengutamakan  pada pencapaian apa yang menjadi 

tujuan dan sasaran. 

b. Sederhana prosedur/tata pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, 

tepat, dan tidak berbelit-belit. 

c. Transparan adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur, 

pernyataan, dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan 

publik tersebut. 

d. Efisiensi persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara 

persyaratan dengan produk  pelayanan yang berkaitan. 

e. Keterbukaan berarti prosedur/tatacara persyaratan, satuan kerja/pejabat 

penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian 

waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan 

wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui oleh 

masyarakat. 

f. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan 

masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

g. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa 

yang menjadi masalah, kebutuhan dalam aspirasi masyarakat yang 

dilayani.  

2. Bentuk-bentuk pelayanan publik 

Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparaturnya bertugas 

menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun 
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kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah terdiri dari berbagai macam 

bentuk. 

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 

Tahun 2003, pelayanan publik dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu: 

a. Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu bentuk pelayanan yang 

menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat atau publik. Misalnya status kewarnegaraan, kepemilikan, 

dan lain-lain. Dokumen-dokumen ini antara lain KTP. 

b. Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk/ jenis barang yang digunakan publik. Misalnya 

penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan lain-lain. 

c. Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Misalnya pendidikan, pelayanan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan lain-lain.
23

 

Dalam konteks ini, pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan 

masyarakat yang merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan 

pemerintah atau organisasi publik kepada masyarakat secara materi 

maupun non materi. 

Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan 

terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan 

terjangkau. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ( Men 
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PAN ) Nomor 81 Tahun 1993 mengutarakan pula bahwa pelayanan umum 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Hak dan Kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum 

harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. 

b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan  dengan 

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas. 

c. Mutu, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat 

memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi 

pemerintah terpaksa harus mahal maka instansi pemerintah yang 

bersangkutan 

berkewajiban    memberikan    peluang    kepada   masyarakat    untu 

ikut menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.
24

 

Menurut moenir bentuk pelayanan ada 3 (tiga) macam yaitu:  

a. Pelayanan dengan lisan  

Pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas-petugas bidang 

hubungan masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan 

bidang-bidang lainnya yang tugasnya memberikan penjelasan atau 
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keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan 

yang tersedia. 

b. Pelayanan melalui tulisan. 

Dalam bentuk tulisan, layanan yang diberikan dapat berupa pemberian 

penjelasan kepada masyarakat dengan penerangannya berupa tulisan 

suatu  informasi mengenai hal atau masalah yang sering terjadi. 

c. Pelayanan berbentuk perbuatan  

Pelayanan dalam bentuk perbuatan adalah pelayanan yang diberikan 

dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar 

kesanggupan dan penjelasan secara lisan.
25

 

3. Sistem pelayanan 

Sistem pelayanan umum pada dasarnya merupakan satu kesatuan 

faktor yang dibutuhkan dalam terselenggaranya suatu pelayanan publik. 

Sistem pelayanan publik ini terdiri atas tiga faktor: 

a. Sistem atau prosedur dan metode yaitu dalam pelayanan publik perlu 

adanya sistem imformasi, prosedur, dan metode yang mendukung 

kelancaran dalam memberikan pelayanan. 

b. Personil terutama ditekankan pada perilaku aparatur yaitu dalam 

pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus 

profesional, disiplin, dan terbuka kritik dari pelanggan atau masyarakat. 
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c. Sarana dan prasarana yaitu pelayanan publik diperlukan peralatan dan 

ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik misalnya ruang tunggu, 

tempat parkir yang memadai
26

.  

 

D. Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan 

Minimal Desa. 

Pelayanan merupakan kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau 

perorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud 

dan di tetapkan. Sedangkan menurut Rowland standar adalah spesifikasi dari 

fungsi atau tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana pelayanan agar 

pelayanan yang di selenggarakan dapat terpenuhi dengan baik.  

Dalam pelayanan yang disebut konsumen adalah masyarakat yang 

mendapat manfaat dari aktivitas organisasi ataupun petugas dari organisasi 

pemberi pelayanan tersebut, pelayanan dapat dirasakan apabila dilaksanakan 

oleh karena itu pelayanan memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan. 

2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan 

pengaruh yang sifatnya berupa tindak sosial; dan sifatnya dengan barang 

jadi. 

3. Produk dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, 

karena pada umumnya peristiwa nya bersamaan dan terjadi di tempat yang 

sama. 
27
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Standar Pelayanan Minimal Desa merupakan ketentuan tentang jenis 

dan mutu pelayanan yang merupakan urusan desa yang berhak diperoleh oleh 

setiap masyarakat secara minimal. Penetapan Standar Pelayanan Minimal Desa 

berdasarkan peraturan menteri nomor 02 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Desa dimaksudkan agar: 

a. Penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat semakin dekat dengan 

sasaran. 

b. Semakin dekat rantai birokrasi yang ditempuh oleh masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan. 

c. Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan efisiensi dan efektifitas 

dalam penyelenggaraan pelayanan. 

Adapun ruang lingkup standar pelayanan minimal desa meliputi: 

a. Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan.  

b. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan. 

c. Pemberian surat keterangan. 

d. Penyederhanaan pelayanan. 

e. Pengaduan masyarakat
28

. 
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