
  

 

 

 

 

KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 

KOTA SALATIGA DALAM PENGEMBANGAN TATA RUANG 

WILAYAH TAHUN 2016  

(Studi Kasus Taman Tingkir Kota Salatiga) 
 

 

SKRIPSI 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Universitas Negeri Semarang 

 

Disusun Oleh : 

Akhmad Lutfi Nahar 

 NIM 3312412067 

 

 

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2017 



  



 



 

PERNYATAAN 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip 

atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

Semarang, 02 Juni 2017 

 

Akhmad Lutfi Nahar 

NIM: 3312412067 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

“Menjadi hebat bukan bagaimana memperlihatkan keberhasilan kepada banyak 

orang, tetapi menunjukkan pertanggungjawaban dan manfaat itu kepada orang-orang 

disekitar kita” 

-Akhmad Lutfi Nahar- 

PERSEMBAHAN 

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT 

saya mempersembahkan skripsi ini teruntuk:  

1. Bapak dan Ibuku tercinta yang senantiasa memberikan 

do’a dan kasih sayang serta nasihatnya. 

2. Kakak-kakak saya yang senantiasa menjadi semangatku. 

3. Teman seperjuangan Satrio, Adit, Abidin, Oktendy, 

Kentos, Kholis, Kurowo serta teman-teman  Ilmu Politik  

FIS UNNES tahun 2012. 

4. Teman-teman Organisasi saya Komunitas Ilmu Sosial 

untuk Seni (WTS, Simphony FIS Choir, Band KISS, Tari 

KISS). 

5. Temen-temen BEM KM UNNES “Gelora Perubahan” 

2015. 

6. Super Team Unfest dan dibalik layar Betty, Dirham, 

Vika, Lita, Limmar, Irfan, Zen, Puja, Mifta, Doan serta 

Pak Bambang Budi Raharjo yang selalu mendampingi. 

7. Kalian Zaka, Belinda, Elwin, Poppy, Audra, Siwi, Arina, 

Laras temen setia selalu dari sekolah menengah. 

8. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.  

 



SARI 

Nahar, Akhmad Lutfi. 2017. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota 
Salatiga dalam Pengembangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2016 (Studi kasus: 
Taman Tingkir Kota Salatiga). Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I. Moh. Aris 

Munandar, S. Sos., MM., Dosen Pembimbing II. Martien Herna Susanti, S.Sos.,M.Si. 

128  hlm. 

Kata Kunci: Kinerja, Pelayanan Umum, Good Governance. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Salatiga menghadapi banyak 

tantangan dari lingkungan. Perubahan-perubahan terjadi begitu cepat dan kadang-

kadang tidak dapat diduga. Perubahan-perubahan ini antara lain dalam permasalahan 

lingkungan yang berdampak sampai bidang ekonomi, teknologi, pasar dan persaingan 

ataupun perubahan nama dan tupoksi dari Dinas Ciptakaru menjadi Dinas PU dan 

Taru saat ini. Perubahan ini mengharuskan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Salatiga untuk mengubah kebiasaan yang sudah dilakukan selama ini untuk 

menghadapi tingkat persaingan yang tinggi dan untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan baru dalam mengevaluasi kinerja 

karyawan yang dikenal dengan Kinerja. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

sebagai lembaga yang mengatur perkembangan suatu tatanan penduduk. 

Pembangunan Fasilitas Umum ataupun pemukiman semakin tinggi dari tahun ke 

tahun diharapkan dapat dipahami oleh masyarakat dari segi fungsi, manfaat, dampak 

dari pengembangan tata ruang wilayah. Salah satunya dari standarisasi pemerintah 

pusat terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas PU dan Tata Ruang ini 

telah memberikan pelayanan baik kepada masyarakat dilihat dari kepuasan 

masyarakat terhadap adanya Taman Tingkir di Kota Salatiga. Rata-rata rentang 

kepuasan yang ditunjukkan oleh masyarakat berada di 80,0% dimana rata- rata 

tersebut masuk dalam kategori “sangat setuju”. Secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat banyak  yang puas dengan adanya taman kota. Melalui 

pengukuran kinerja dari hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan 

agar terlihat sejauhmana pelaksanaan kinerjanya. Masyarakat terlibat dalam 

pelaksanaan sampai saat ini dan merasa banyak keuntungan dari Taman Kota ini. 

Tetapi dari hasil yang ada Taman Tingkir masih ada kekurangannya, dari fasilitas 

umum yang tidak terawat dengan baik menjadikan fasilitas umum seperti: permainan 

anak-anak, tempat sampah, ubin sudah sebagian rusak. Dan banyak alih fungsi lahan, 

dari trotoar dan sebagian jalan menjadi pedang kaki lima ini yang menjadikan 

kekurangan Dinas PU dan Tata Ruang Kota Salatiga dalam pelaksanaan evaluasi. 

Dari hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa Kinerja Dinas PU dan Tata Ruang 

masuk dalam kategori bagus, perbandingannya adalah hasil data primer masyarakat 

berkaitan dengan kepuasan Taman Tingkir dan hasil wawancara dengan Dinas. 
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BAB I 

Pendahuluan 

1.1   Latar Belakang 

Perkembangan masyarakat di Indonesia ini semakin pesat dari waktu ke  

waktu, tuntutan pelayanan berkualitas semakin meningkat terhadap kinerja para 

penyedia pelayanan. Kinerja sebenarnya meliputi melakukan pekerjaan, apa 

yang dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya dan hasil yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut. Sedangkan, pelayanan publik sebagai bentuk pelayanan 

yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan di lingkungan 

BUMN atau BUMD dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang 

untuk menentukan, mengintepretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi 

dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan 

dan kepemimpinan (leadering) dan pengawasan (controlling) menurut 

(Dharma,2005:14). 

Suatu gaya dalam mengelola sumber daya yang berorientasi pada kinerja 

yang melakukan proses komunikasi secara terbuka dan  berkelanjutan dengan 

menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis serta terpadu sebagai 

kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi, namun dalam 

pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek pelayanan publik 



 
 

 

dengan memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati bersama, seperti: 

kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, 

keadilan, dan ketepatan waktu. Prinsip dasar kinerja menjadi pondasi yang kuat 

bagi kinerja organisasi untuk mencapai tujuan. Sebagai prinsip dasar dalam 

kinerja adalah menghargai kejujuran, memberikan pelayanan, tanggung jawab, 

dirasakan seperti bermain, adanya perasaan kasihan, adanya perumusan tujuan 

terdapat konsensus dan kerjasama, sifatnya berkelanjutan, terjadinya 

komunikasi dua arah dan mendapat umpan balik.  

Kinerja pemerintahan tata ruang Kota Salatiga sudah diatur dalam 

peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Nomor:16/PRT/M/2009) tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Pembangunan di 

kota maupun kabupaten semakin berkembang dan bukan suatu fenomena yang 

baru. Pengembangan tata ruang wilayah terkait dalam Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mewajibkan setiap provinsi maupun 

kabupaten/kota memiliki peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah. 

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

Pasal 11 ayat(2), mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang 

dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang meliputi 

perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota, pemanfaatan ruang wilayah 

kabupaten/kota, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 

Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota meliputi proses dan 

prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 



 
 

 

kabupaten/kota. Penyusunan RTRW kabupaten/kota ini dilakukan dengan 

berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, 

keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar 

wilayah baik di dalam kabupaten/kota bersangkutan maupun dengan 

kabupaten/kota sekitarnya. 

Pemerintah Kota Salatiga telah memiliki rencana tata ruang wilayah 

berupa peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 

2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030. 

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka Kota Salatiga dapat mengarahkan 

pembangunan di Kota Salatiga dengan memanfaatkan ruang wilayah dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berkeadilan dan 

memelihara ketahanan nasional. Peraturan daerah ini dapat memanfaatkan 

ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan 

berkelanjutan untuk pengembangan tata ruang yang berkaitan dengan ruang 

terbuka hijau yang memadai. Hal ini juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 

Peraturan daerah Kota Salatiga dalam pelayanan kinerjanya terfokus pada 

rencana struktur ruang wilayah kota yaitu perencanaan yang mencakup rencana 

sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan 

prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah 

kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan 

transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan 



 
 

 

telekomunikasi, sitem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya. 

Penelitian ini disudutkan dengan pelayanan yang berkaitan dengan adanya 

pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Salatiga. 

Saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Salatiga 

menghadapi banyak tantangan dari lingkungan. Perubahan-perubahan terjadi 

begitu cepat dan kadang-kadang tidak dapat diduga. Perubahan-perubahan ini 

antara lain dalam permasalahan lingkungan yang berdampak sampai bidang 

ekonomi, teknologi, pasar dan persaingan ataupun perubahan nama dan tupoksi 

dari Dinas Ciptakaru menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang saat ini. 

Perubahan ini mengharuskan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Salatiga 

untuk mengubah kebiasaan yang sudah dilakukan selama ini menghadapi 

tingkat persaingan yang tinggi dan mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itu 

diperlukan suatu pendekatan baru dalam mengevaluasi kinerja karyawan yang 

di kenal dengan Kinerja (Performance). 

Dalam konteks empiris yakni kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang dalam rencana tata ruang wilayah di kawasan pendidikan tinggi terpadu 

Kota Salatiga saat ini cenderung mengarah pada ketidaksesuaian pelaksanaan 

rencana tata ruang. Pada lokasi tersebut dalam beberapa tahun terakhir yakni 

sejak tahun 2005 hingga tahun 2016 semakin mengalami pengaruh ekspansi 

oleh fungsi kegiatan yang lain dalam hal ini berupa kegiatan komersil. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai lembaga yang mengatur 

perkembangan suatu tatanan penduduk, dimana lembaga ini memiliki kebijakan, 



 
 

 

wewenang, dan mengemban tugas dalam mengatur tata kota dengan 

memberikan pembangunan kebijakan, insfrastruktur dan fasilitas kota yang 

lebih baik kepada masyarakat. Pembangunan Fasilitas Umum ataupun 

pemukiman semakin tinggi dari tahun ke tahun diharapkan dapat dipahami oleh 

masyarakat dari segi fungsi, manfaat, dampak dari pengembangan tata ruang 

wilayah. Salah satunya dari standarisasi pemerintah pusat terkait Ruang 

Terbuka Hijau (RTH), dengan itu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

megembangkan standarisasi RTH seperti pengembangan taman kota. 

Pada tahun 2016, kota yang memiliki pengelolaan tata ruang wilayah yang 

terbaik di Indonesia adalah Kota Bandung, mendapat predikat sebagai kota 

terbaik dalam hal tata kelola pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam hal Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2015. Penghargaan 

diserahkan langsung oleh Menpan RB Yuddy Chrisnandi kepada Wali Kota 

Bandung Ridwan Kamil di Auditorium Graha Sasana Budaya Ganesa Jalan 

Tamansari Kota Bandung, Jumat (12/2/2016). Kota Bandung mendapat nilai 

80,2 dengan predikat A di Indonesia (Sumber data: Inilahkoran 2016, diakses 

tanggal 28 juli 2016). 

Kota Bandung  menjadi salah satu kota yang  memiliki kinerja sumber 

daya manusia, lingkungan, sampai ruang terbuka hijau terbaik sampai mendapat 

predikat A  di Indonesia. Selayaknya kota Bandung menjadi panutan kota-kota 



 
 

 

lainnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan perbaikan tata kelola 

pemerintahan. 

Kinerja yang baik perlu diterapkan di wilayah lainnya, seperti di Kota 

Salatiga ini pada tahun 2017 akan di buat RPJMD (Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah) dan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah) terbaru setelah periode 2011-2016 telah berakhir. Sesuai dengan berita 

yang ada, pada tahun 2016 merupakan tahun pelaksanaan Pemilihan Umum 

Kepala Daerah sehingga perlu dipersiapkan dengan matang program dan 

kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam kesempatan tersebut, 

Yuliyanto menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

melaksanakan dan mendukung program kerja RPJMD (Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah) Kota Salatiga tahun 2011-2016. Menurutnya, 

prestasi yang telah di raih dalam berbagai bidang selama ini merupakan hasil 

dari kerja keras semua pihak dalam mewujudkan Salatiga yang sejahtera, 

mandiri dan bermartabat sesuai slogan Kota Salatiga 

Selanjutnya, dengan berakhirnya RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016, 

maka perencanaan tahun 2017 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan 

Rencana Kerja Pemerintah (Sumber data: website PemkotSalatiga 2016, diakses 

tanggal 29 juli 2016).  

Dari pengamatan sementara, sebagai salah satu kota yang ada di 

Indonesia, Kota Salatiga juga memiliki kesempatan untuk mendapat predikat 



 
 

 

kota dengan perencanaan Ruang Wilayah yang lebih baik lagi dari pelaksanaan 

kedepannya. Diperlukan pembenahan kinerja dan perencanaan tata ruang yang 

dapat mengakomodir segala kegiatan yang menunjang ruang lingkup yang lebih 

baik lagi dari berbagai aspek salah satunya bagian RTH yang akan diteliti. Pada 

Peraturan Daerah Kota Salatiga tersebut telah dibagi beberapa bagian yang 

berjalan, tinggal bagaimana cara pengorganisasian yang lebih baik lagi. 

Penelitian ini mengarah pada proses SDM dalam menjalankan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah berkaitan dengan pengembangan 

RTH di Kota Salatiga agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan semakin 

meningkat. Karena belum terpenuhinya RTH sesuai standarisasi Pemerintah 

Pusat terkait Taman Kota dengan itu dinas terkait perlu mengembangkan 

standarisasi Taman Kota dengan cara pengembangan RTH di setiap daerah di 

Kota Salatiga. Maka dari itu peneliti memilih Taman Tingkir sebagai studi 

kasus penelitian ini. 

Keseriusan sumber daya manusia agar tercipta kinerja yang lebih baik 

lagi, dan juga perlu meningkatkan peran serta masyarakat Kota Salatiga. 

Hambatan sumber daya manusia dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota 

Salatiga tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga di lapangan ini 

apakah sesuai dan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi agar sesuai kinerja yang dijalankan atau belum. Dari uraian di atas, 

permasalahan ini menarik untuk diangkat sebagai judul penelitian, dengan judul 

“Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Salatiga dalam 



 
 

 

Pengembangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2016 (Studi Kasus Taman Tingkir 

Kota Salatiga)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian masalah yang telah disampaikan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang Kota Salatiga dalam melakukan pengembangan 

Taman Tingkir di Kota Salatiga? 

2. Apakah faktor-faktor mempengaruhi kinerja yang dilakukan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Salatiga dalam pengembangan 

tata ruang wilayah tahun 2016 (Sudi Kasus: Taman Tingkir Kota 

Salatiga)? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang Kota Salatiga dalam melakukan pengembangan 

Taman Tingkir di Kota Salatiga.   

2. Mengetahui faktor-faktor mempengaruhi kinerja yang dilakukan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Salatiga dalam 

pengembangan tata ruang wilayah tahun 2016 (Studi Kasus Taman 

Tingkir Kota Salatiga). 



 
 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan, informasi dan sarana untuk menuangkan ide, pikiran, dan 

gagasan tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota 

Salatiga dalam Pengembangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2016 

berkaitan dengan Taman Tingkir Kota Salatiga. 

b. Bagi Akademis 

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan referensi 

berbagi kalangan atau dunia akademis (kampus) dalam melihat sebuah 

fenomena pemerintah maupun politik, secara khusus adalah Kinerja 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Salatiga dalam 

Pengembangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2016 (Studi Kasus Taman 

Tingkir Kota Salatiga). 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagi peneliti khususnya tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Kota Salatiga dalam Pengembangan Tata Ruang Wilayah 

Tahun 2016 (Studi Kasus: Taman Tingkir Kota Salatiga). 



 
 

 

b. Bagi Publik 

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan 

pemahaman baru bagi publik dan sehingga dapat digunakan sebagai 

mempertimbangakan dalam kinerja tata ruang wilayah pada tahun ke 

tahun guna meningkatkan kualitas pelayanan kebijakan publik tentang 

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Salatiga dalam 

Pengembangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2016 (Studi Kasus: Taman 

Tingkir Kota Salatiga). 

 

1.5 Batasan Istilah 

Batasan istilah disini adalah perumusan yang singkat, padat dan jelas 

tentang makna dan pengertian yang terkandung dalam penelitian ini, 

sebagaimana batasan istilah di bawah ini: 

1.5.1 Kinerja 

 Kinerja merupakan proses pencapaian pemahaman bersama tentang 

apa yang harus dicapai, dan penciptaan suatu pendekatan terhadap 

pengolahan dan pengembangan orang dengan suatu cara yang 

meningkatkan probalitas bahwa pendekatan tersebut dapat dicapai dalam 

waktu yang singkat dan berjangka waktu lama (Michael Amstrong, 

2004:28)  sesuai dengen penelitian ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

Wilayah Kota Salatiga menjadi unit kerja dan pengelolaan kinerja 

organisasi yang akan diketahui bagaimana jalan kinerjanya dan 

keterkaitan dengan konsep kinerja. Berkaitan juga dengan konsep kinerja 



 
 

 

Organisasi dari Performance pegawai sampai posisi komitmen yang dapat 

dicapai. 

1.5.2 Good Governance (Tata Pemerintahan) 

Kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli, Good Governance 

adalah penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan beberapa pihak 

yang masing-masing pihak tersebut saling mempengaruhi, selain itu good 

governance juga merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang 

mengutamakan keefektifan dan keefesienan serta pertanggungjawaban. 

Jadi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, peerintah selalu 

berusaha untuk melibatkan beberapa pihak untuk ikut serta berpartisispasi 

dalam upaya mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. 

1.5.3 Pelayanan Umum 

Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik 

Negara/ Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik  dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang – undangan. 

1.5.4 Peraturan daerah No. 4 Tahun 2011 Kota Salatiga Tentang Rencana Tata 

Ruang dan Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 

 

Sebagai salah satu rencana tata ruang skala kota, Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota merupakan tahapan penting dalam proses penataan 

ruang secara keseluruhan, memuat rumusan konsep-konsep dan kebijakan 



 
 

 

pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses 

pengaturan ruang. Tersudut pada Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 

khususnya Taman Kota. Dalam Perda ini mengamanatkan bahwa  dalam 

penataan ruang perlu diperhatikan tiga tahapan yaitu perencanaan ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

2.1 Deskripsi Teoritis 

2.1.1  Kinerja 

Kinerja merupakan sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik 

dari organisasi, tim, dan individu dengan cara memahami dan mengelola 

kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar dan persyaratan-persyaratan 

atribut atau kompetensi terencana yang telah disepakati. Kinerja 

merupakan proses pencapaian pemahaman bersama tentang apa yang 

harus dicapai, dan penciptaan suatu pendekatan terhadap pengolahan dan 

pengembangan orang dengan suatu cara yang meningkatkan probabilitas 

bahwa pendekatan tersebut dapat dicapai dalam waktu yang singkat dan 

berjangka waktu lama.  

Kinerja juga dikaitkan dengan proses kinerja, manajemen, 

pengembangan dan reward yang saling berkaitan. Kinerja dapat menjadi 

suatu kekuatan terintegrasi yang ampuh, memastikan bahwa proses-

proses ini dikaitkan bersama secara tepat sebagai suatu bagian 

fundamental dari pendekatan menejemen SDM (Sumber Daya Manusia) 

yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer dalam organisasi. 

Sementara itu performance sering diartikan sebagai kinerja, hasil 

kinerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan 



 
 

 

dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Manajemen adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan 

usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan (Handoko, 2002 :95). 

 Diawali dengan perumusan dan penetapan tujuan yang hendak 

dicapai.Tujuan organisasi dicapai melalui serangkaian kegiatan, 

dengan mengarahkan semua sumber daya yang di perlukan untuk 

pencapaian tujuan tersebut. Tujuan yang diharapkan tersebut 

merupakan titik awal dalam perencanaan kinerja organisasi. Kinerja 

organisasi juga ditunjukan bagaimana berlangsungnya kegiatan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Di dalam pelaksanaan aktifitas harus selalu 

dilakukan monitoring, penilaian, review atau peninjauan ulang secara 

periodik terhadap kinerja sumber daya manusia, sehingga dapat 

diketahui pencapaian kemajuan kinerja dan rencana yang dapat 

mengganggu pencapaian kinerja. 

2.1.1.1 Definisi Peran dan Kinerja  

Secara umum kinerja merupakan suatu ukuran dari hubungan 

antara output yang dihasilkan dari input tertentu. Performance atau 

kinerja adalah spesifik target yang merupakan komitmen kinerja 

yang dapat dicapai oleh pegawai atau organisasi. Kinerja dapat 

diukur dari productivity, turn over, citizenship dan satisfaction. 



 
 

 

Kinerja merupakan hasil atau tingkatan keberhasilan 

seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan standar hasil kerja, target, 

sasaran, atau krieria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama (Rivai dalam Arto Suharto, 2007:45). Lebih 

lanjut Rivai menyatakan bahwa kinerja tidak berdiri sendiri tetapi 

berhubungan dengan kepuasan kinerja dan kompetensi, dipengaruhi 

oleh ketrampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu dengan kata 

lain kinerja dipengaruhi oleh kemampuan, keinginan, dan 

lingkungan. Oleh karena itu, agar memiliki kierja yang baik, 

seseorang harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk 

mengerjakan dan mengetahui pekerjaannya serta dapat ditingkatkan 

apabila ada kesulitan antara pekerjaan dan kemampuan. 

Terkait dengan fungsi organisasi dalam menjalankan kegiatan 

sesuai tujuan dan sasaran organisasinya, kinerja berkaitan dengan 

usaha, kegiatan dan program yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh 

pimpinan organisasi untuk merencanakan, mengarahkan dan 

mengendalikan. Penilaian kinerja organisasi dimasa yang akan 

datang. Ruang lingkup kinerja dalam suatu organisasi lebih besar 

karena ia bersifat menyeluruh atau menggarap semua bagian atau 

fungsi dari sebuah organisasi (Achmad, 2002 dalam Sistem 

Manajemen Kinerja). Organisasi yang berkinerja tinggi mempunyai 

sistem kinerja yang efektif, digunakan tergantung pada kebutuhan 



 
 

 

dan tujuan masing-masing.Walaupun demikian, (Cascio dalam 

Acmad, 2002:43) menyarankan bahwa syarat-syarat organisasi 

tersebut memiliki kinerja yang efektif adalah sebagai berikut:  

a. Relevance  

Hal-hal atau faktor-faktor yang diukur adalah yang relevan 

(terkait) dengan pekerjaannya, apakah itu outputnya atau 

inputnya 

b. Sensitivity 

Sistem yang digunakan harus cukup peka untuk membedakan 

antara bagian yang “bekerja” dan “tidak bekerja” 

c. Reliability 

Sistem yang digunakan harus dapat diandalkan dipercaya bahwa 

menggunakan tolak ukur yang obyektif, akurat, konsisten dan 

stabil 

d. Acceptability  

Sistem yang digunakan harus dapat dimengerti dan diterima 

e. Practicaly 

Semua instrumen mudah digunakan oleh kedua belah pihak, 

tidak rumit dan berbelit-belit. 

Kinerja mengandung dua komponen yang penting, yaitu: 

a. Kompetensi: berarti individu atau organisasi memiliki 

kemampuan untuk mengidentifikasikan tingkat kinerjanya. 



 
 

 

b. Produktifitas: kompetensi tersebut diatas dapat diterjemahkan 

kedalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk 

mencapai hasil kinerja (outcome). 

2.1.1.2 Pengukuran Kinerja 

 Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat dan 

mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian 

sasaran, tujuan, misi dan visi melalui hasil-hasil yang ditampilkan 

beberapa produk, jasa maupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. 

Keberhasilan instansi pemerintah (pemerintah daerah) sering diukur 

dari sudut pandang masing-masing stakeholder, misalnya lembaga 

legislatif, instansi pemerintah, pelanggan, pemasok dan masyarakat 

umum, idealnya pengukuran kinerja yang dipakai oleh instansi 

pemerintah disusun setelah memperoleh masukan dari lembaga 

konstituan, sehingga diperoleh suatu konsesus atas apa yang 

diharapkan oleh stakeholders terhadap organisasi tersebut. 

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan sistem 

penilaian (rating) yang relevan. Rating tersebut harus mudah 

digunakan sesuai dengan apa yang diukur dan mencerminkan hal-hal 

yang memang menentukan kinerja. Pengukuran kinerja juga berarti 

membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan kinerja 

sebelumnya yang terjadi. 

Pengukuran kinerja yang obyektif berarti pengukuran 

kinerja dapat juga diterima, diukur oleh pihak lain selain yang 



 
 

 

melakukan penilaian dan bersifat kuantitatif. Sedangkan pengukuran 

yang bersifat subyektif berarti pengukuran yang berdasarkan 

pendapat pribadi atau standart pribadi orang yang melakukan 

penilaian dan sulit untuk diverifikasi oleh orang lain.  

Konsep untuk mengukur kinerja organisasi publik menurut 

Lenvine (dalam Sunaryo Mulyo,2000:37) yaitu: 

a. Rensponsiveness 

Kemampuan organisasi untuk mengali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, 

pengembangan program-program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini dapat dilihat 

secara langsung gambaran kemampuan suatu organisasi publik 

dalam menjalankan misi dan tujuannya. 

b. Responsibility 

Dalam hal ini menyangkut tentang tanggungjawab 

pelaksanaan, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 

administrasi yang benar sesuai dengan pedoman dan kebijakan. 

c. Accountability 

Hal ini menyangkut tentang seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik itu dapat dipertanggungjawabkan. 

Indikator kinerja adalah faktor atau variabel yang dapat 

diukur untuk mengambarkan kinerja proyek atau pelaksanaan 

program pembangunan. Sedangkan sasaran kinerja adalah kinerja 



 
 

 

yang ingin dicapai oleh proyek atau pelaksanaan program 

pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana yang 

menyangkut masukan, keluaran dan manfaat serta dampak positif 

maupun negatif. 

Sebagaimana organisasi pada umumnya, maka organisasi 

pemerintahan daerah diharapkan mampu berperan sebagai agen 

perintah dibidangnya untuk menjalankan peranan yang harus 

dijalankan oleh pemerintah daerah. Tolak ukur yang keberhasilan 

dari organisasi yang dibentuk tersebut dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya dapat dilihat dari kinerjanya. 

Evaluasi atas kinerja organisasi akan dipergunakan sebagai 

umpan balik atau feetback dalam proses kinerja, mengetahui 

kelebihan dan kekurangan kinerja organisasi. Di sisi lain, evaluasi 

dapat dipergunakan untuk melakukan perbaikan kinerja organisasi 

dimana yang akan datang. 

Konsep kinerja pada dasarnya merupakan perubahan atau 

penggeseran paradigma dari konsep produktifitas.Pada awalnya, 

orang sering kali menggunakan istilah produtifitas untuk 

menyatakan kemampuan seseorang atau organisasi dalam mencapai 

tujuan atas sasaran tertentu. Menurut Prinsip Dasar Kinerja 

(Wibowo,2007:11) 



 
 

 

a. Kejujuran: kejujuran merupakan dalam mengekspresikan 

pendapat penyampaian fakta, memberikan pertimbangan dan 

perasaan. 

b. Pelayanan: dalam proses kinerja, umpan balik dan pengukuran 

harus membantu pekerjaan dan perencanaan kinerja. Prinsip 

pelayanan merupakan tanda yang paling kuat untuk 

pengukuran, perencanaan, dan coaching pekerja. 

c. Tanggung jawab: dengan memahami dan menerima 

tanggungjawab atas apa yang mereka kerjakan dan tidak 

kerjakan untuk mencapai tujuan mereka, pekerja belajar 

tentang apa yang perlu mereka perbaiki. 

d. Bermain: bekerja sama sama dengan bermain. Hal ini dapat 

menciptakan kepuasan dari yang telah dikerjakan apabila tidak 

bekerja akan menjadi beban. 

e. Rasa kasihan: prinsip bahwa manajer memahami dan empati 

terhadap orang lain. 

f. Perumusan tujuan: dimulai dengan melakukan perumusan dan 

mengklarifikasi terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai 

organisasi. Selanjutnya yang sudah dirumuskan dirinci lebih 

lanjut. 

g. Konsensus dan kerjasama: Manajer kinerja mengandalkan pada 

konsensus dan kerja sama antara atasan dan bawahan daripada 

menekankan pada kontrol dan melakukan paksaan. 



 
 

 

h. Berkelanjutan: sifatnya berlangsung terus-menerus, 

berkelanjutan, evolusioner dimana kinerja secara bertahap 

selalu diperbaiki sehingga semakin baik. 

i. Komunikasi dua arah: Memerlukan gaya yang terbuka dan 

jujur serta mendorong terjadinya komunikasi dua arah antara 

atasan dan bawahan. Sehingga menumbuhkan saling percaya 

dan perasaan tanggung jawab. 

j. Umpan balik: Memungkinkan pengalaman dan pengetahuan 

yang diperoleh dari pekerjaan oleh individu dipergunakan 

untuk memodifikasi tujuan organisasi. 

Menurut Keban (2008:210) pencapaian hasil (kinerja) dapat 

dinilai menurut pelaku yaitu: 

a. Kinerja individu yang mengunakan sampai seberapa jauh 

seseorang telah melakukan tugas pokoknya sehingga dapat 

memberikan hasil yang telah ditetapkan oleh kelompok atau 

instansi. 

b. Kinerja kelompok, yaitu menggambarkan sampai seberapa jauh 

suatu kelompok telah melakukan kegiatan-kegiatan pokoknya 

sehingga mencapai hasil sebagaimana ditetapkan oleh institusi. 

c. Kinerja organisasi, yaitu berkenaan dengan sampai seberapa 

jauh suatu institusi telah melaksanakan semua kegiatan pokok 

sehingga mencapai visi atau misi institusi. 



 
 

 

d. Kinerja program, yaitu berkenaan dengan sampai seberapa jauh 

kegiatan-kegiatan dalam program yang telah dilaksanakan 

sehingga dapat mencapai tujuan dari program tersebut.  

  Pada kinerja organisasi berkaitan erat dengan tujuan dan 

sasaran organisasi. Tujuan adalah keinginan yang ingin dicapai secara 

tepat waktu, yang digambarkan secara umum dengan relatif tidak 

mengenal batas waktu, sedangkan sasaran adalah pernyataan yang 

sudah mengarah pada kegiatan untuk mencapai tujuan, lebih terkait 

dengan waktu dan dapat dijumlah atau dihitung (Salusu,2005:99). 

  Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku.Terkait dengan 

kinerja sebagai perilaku, menyatakan bahwa kinerja merupakan 

seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit 

organisasi tempat orang bekerja (Sudarmanto, 2009:8). 

  Kinerja mengandung tiga unsur yaitu : 

a. Unsur waktu, adalah hasil-hasil yang dicapai oleh usaha-usaha 

tertentu, dinilai dalam suatu putaran waktu atau sering disebut 

periode, ukuran dari periode dapat menggunakan satuan jam, satu 

hari   

b. Unsur hasil, hasil-hasil tersebut merupakan hasil rata-rata pada 

akhir periode tersebut. Hal ini tidak berarti untuk setengah periode 

harus memberikan setengah hasil keseluruhan. 

c. Unsur metode, seorang pegawai menguasai betul dan bersedia 

mengikuti pedoman metode yang telah ditentukan yanitu metode 



 
 

 

kerja yang efektif dan efisien, ditambah dalam bekerjanya 

pegawai harus bekerja dengan penuh gairah dan tekun serta bukan 

harus bekerja secara berlebihan. 

 Dari beberapa pendapat tentang kinerja di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian oleh 

pegawai atau kelompok dalam suatu organisasi dalam pelaksanaan 

kegiatan, program, kebijaksanaan guna mewujudkan visi, misi dan 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 Adersen (dalam Sudarmanto, 2009:8) paradigma 

produktivitas yang baru adalah paradigm kinerja secara aktual yang 

menuntut pengukuran secara aktual keseluruhan kinerja organisasi, 

tidak hanya efisiensi atau dimensi fisik, tetapi juga dimensi non fisik 

(intangible). 

 Terkait dengan konsep kinerja, Rummler dan Brache (dalam 

Sudarmanto, 2009:8) mengemukakan ada 3 (tiga) level kinerja, yaitu: 

a. Kinerja organisasi: merupakan pencapaian hasil (outcome) pada 

level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini 

terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan 

organisasi. 

b. Kinerja proses: merupakan kinerja pada proses tahapan dalam 

menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada proses, dan 

proses. 



 
 

 

c. Kinerja individu/pekerjaan: merupakan pencapaian atau efektifitas 

pada tingkat pegawai atau pekerjaan.Kinerja pada level ini 

dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan 

pekerjaan serta karakteristik individu. 

 Kinerja merujuk pengertian hasil, bahwa kinerja merupakan 

catatan hasil yang diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan 

tertentu atau aktifitas-aktifitas selama periode waktu tertentu 

(Sudarmanto, 2009:8). 

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah 

produktifitas karena merupakan indikator dalam menentukan 

bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktifitas yang tinggi 

dalam suatu organisasi.Sehubungan dengan itu, maka upaya untuk 

mengadakan penilaian terhadap kinerja disuatu organisasi merupakan 

hal penting. 

a. Kinerja Aparat  

Kinerja aparat Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Kinerja 

dapat diukur melalui enam belas indikator yang merupakan aspek-

aspek yang harus dicapai, dikuasai, dan dimiliki oleh seorang Pegawai 

Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan 

baik, yaitu: 

1) Quantity of work (seberapa banyak pekerjaan yang dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu). 



 
 

 

2) Quality of work (bagaimana kualitas penyelesaian pekerjaan). 

3) Speed of work (bagaimana kecepatan atau berapa waktu yang 

diperlukan penyelesaian pekerjaannya). 

4) Attitude (bagaimana sikap perilaku). 

5) Discipline (bagaimana tingkat kedisiplinan). 

6) Honesty (bagaimana kesopanan). 

7) Responsibility (bagaimana tanggungjawabnya dalam menjalankan 

tugas dan pekerjaannya). 

8) Cooperation, team work (bagaimana kerjasama dengan pegawai 

lain atau tim). 

9) Communication (bagaimana membangun komunikasi dengan 

pegawai lain maupun dengan pimpinan). 

10) Initiative (bagaimana inisiatif). 

11) Analys (kemampuan untuk menganalisis dan memprediksi 

permasalahan yang dihadapi). 

12) Healthy (bagaimana tingkat kesehatan). 

13) Tidiness (bagaimana kerapihannya). 

14) Quick action, simply, accurate, systematic (apakah mampu 

bertindak cepat, tepat, sederhana dan sistematis serta akurat dalam 

mengatasi masalah). 

15) Leadership (bagaimana kepemimpinan dalam tim). 

16) Loyality (bagaimana tigkat kesetiaannya) (Michael Amstrong, 

2004:104). 



 
 

 

b. Kinerja 

Manejemen kinerja merupakan sarana untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan cara 

memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, 

standar dan persyaratan-persyaratan atribut atau kompetensi terencana 

yang telah disepakati. kinerja merupakan proses 

pencapaianpemahaman bersama tentang apa yang harus dicapai, dan 

penciptaan suatu pendekatan terhadappengolahan dan pengembangan 

orang dengan suatu cara yang meningkatkan probalitas bahwa 

pendekatan tersebut dapat dicapai dalam waktu yang singkat dan 

berjangka waktu lama.  

Kinerja juga dikaitkan denan proses kinerja, manajemen, 

pengembangan dan reward yang saling berkaitan. Kinerja dapat 

menjadi suatu kekuatan terintegrasi yang ampuh, memastikan bahwa 

proses-proses ini dikaitkan bersama secara tepat sebagai suatu bagian 

fundamental dari pendekatan menejemen SDM (Sumber Daya 

Manusia) yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer dalam 

organisasi. Fungsi kinerja sebagai suat proses yang terintegrasi 

(Amstrong, 2004:28) 

Kinerja juga dikaitkan dengan proses kerja, manajemen, 

pengembangan dan reward yang saling berkaitan. Kinerja dapat 

menjadi suatu kekuatan terintegrasi yang ampuh, memastikan bahwa 

proses-proses ini dikaitkan bersama secara tepat sebagai suatu bagian 



 
 

 

fundamental dari pendekatan kinerja SDM yang harus dilakukan oleh 

setiap manajer dalam organisasi. Fungsi manajemen kinerja sebagai 

suatu proses yang terintegrasi (Amstrong, 2004:33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Manajemen kinerja sebagai kekuatan integrasi (Michael Amstrong, 2004:33). 

 

c. Hubungan Kemampuan Kerja dengan Kinerja 

 Organisasi dimanapun dituntut memiliki sumber daya yang 

berkualitas tinggibagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 

organisasi itu sendiri. Dimanapun eksistensi sebuah organisasi, pasti 

muncul penilaian masalah kinerja.Jika organisasi tersebut berhasil 

mencapai tujuannya, tidak akan muncul pendapat negatif mengenai 

kinerja dari organisasi tersebut. Baik buruknya kinerja sebuah 
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organisasi pasti akan kembali ke akar pemasalahannya yaitu 

kemampuan kerja dari karyawan atau pegawai yang bekerja 

dilingkungan tersebut. 

 Gibson (dalam Amstrong, 2004:33)  medefinisikan 

kemampuan dengan artian kemampuan menunjukan potensi orang 

dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Maksud dari pernyataan 

tersebut jelas menuntut adanyakemampuan yang tinggi yang dimiliki 

seorang pegawai untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya 

dengan menunjukkan potensi sebagai bekal yang dimiliki tepat ketika 

pegawai tersebut masuk sebagai anggota sebuah 

organisasi.Kemampuan kerja adalah suatu kesanggupan seorang 

karyawan untuk mengerahkan segenap potensi yang ada baik secara 

psikis maupun fisik dalam rangka melaksanakan pekerjaan (Naryono, 

2001:9). 

d. Sikap Aparat  

 Dalam berbagai lingkungan kerja pasti memiliki aturan yang 

memuat berbagai hal yang berkaitan untuk memberi batasan bagipara 

aparat atau karyawan agar tidak bersikap dan bertindak berlebihan 

sehingga melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh instansi 

terkait agar lingkungan kerja terkait tetap kondusif. 

 Sikap aparat merupakan salah satu unsur dari sisi humanis 

manusia yang akan selalu mempengaruhi cara manusia itu bekerja 

dimanapun dia berada, termasuk juga aparat di lingkungan 



 
 

 

pemerintah. Aturan-aturan program-program kerja, dan kebijakan 

yang ada dilingkungan kerjanya harus diketahui, disetujui, dipahami, 

dan dilaksanakan oleh para aparat tersebut. Sikap aparat baik itu yang 

mendukung ataupun tidak mendukung kebijakan pemerintah, pasti 

akan berpengaruh pada kinerja aparat itu sendiri. 

 Jika aparat berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, 

maka dalam menyikapi dan menjalaninya akan lebih baik dan secara 

tidak langsung akan berpengaruh pada sistem kerja yang 

dilakukannya. 

 Menurut Atkinson dkk (1993:371), sikap meliputi rasa suka 

dan tidak suka mendekati atau menghindari situasi, benda, orang 

kelompok dan aspek lingkungan yang dapat dikenal lainnya, termasuk 

gagasan abstraksi kebijakan sosial. 

 Dalam psikologi sosial, Sarlito Wirawan Santoso 

mengemukakan teori tentang sikap yang kutipannya sebagai berikut: 

“sikap positif dan negatif, keduanya didasarkan oleh pengetahuan dan 

kepercayaan (domain atau bagian kognitif) yang berbeda, sehingga 

menimbulkan perasaan (domain efektif) dan kecenderungan 

bertingkah laku (domain konatif) yang berbeda pula. 

 Sikap mengandung tiga bagian (domain) yanitu 

Affective(perasaan), Behaviour (perilaku), dan Consciousness 

(kesadaran) yang disingkat ABC. Sistem kinerja di mana orang 

berfungsi mengandung bukan saja ketrampilan-ketrampilan dan sikap 



 
 

 

pria dan wanita di tempat kerja tetapi juga sejumlah komponen di 

dalam lingkungan tempat orang-orang ini bekerja. Pengaruh-pengaruh 

lingkungan ini meliputi kinerja yang diharapkan, sumber daya yang 

tersedia, suasana fisik pekerjaan, aliran kerja, penghargaan dan 

hukuman, serta informasi yang diberikan kepada karyawan. 

e. Hubungan Sikap Aparat dengan Kinerja 

 Aparat merupakan bagian dari sebuah organisasi, terutama 

organisasi yang memiliki fungsi penting sebagai pelayan masyarakat. 

Oleh karena itu, kerjasama dari aparat dalam menjalankan kebijakan 

dan program kerja organisasi yang baik akan menimbulkan efek 

positif yaitu perwujudan kinerja aparat yang baik. 

 Menurut Atkinson dkk (1993:371), sikap meliputi rasa suka dan 

tidak suka mendekati atau menghindari situasi, benda, orang 

kelompok, dan aspek lingkungan yang dapat dikenal lainnya, 

termasuk gagasan abstraksi kebijakan sosial. Sikap aparat sendiri 

dipengaruhi oleh suasana fisik pekerjaan, aliran kerja, penghargaan 

dan hukuman serta informasi yang diberikan kepada karyawan. 

 Perasaan suka dan tidak suka dari aparat itu sendiri merupakan 

langkah awal dari terlaksananya sistem kinerja yang baik. Sikap suka 

dari aparat mengenai kebijakan yang diterapkan dengan sendirinya 

akan mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas kinerja organisasi pada 

umumnya dan pada aparat pada khususnya, begitu pula sebaliknya. 



 
 

 

 Oleh karena itu, jika dimungkinkan demi terlaksananya 

perbaikan kinerja terkait dengan sikap aparat antara lain dapat 

dilakukan pelatihan, reorganisasi, penetapansasaran dan dorongan 

positif dari pihak organisasi. Organisasi juga harus selalu memberikan 

umpan balik untuk memperbaiki dan mempertahankan kinerjanya. 

f. Pengukuran Kinerja 

 Pelaksanaan kinerja perlu dilakukan penilaian, agar dapat 

diketahui apakah hasil kerja yang dicapai sesuai dengan yang 

diharapkan. Pengukuran atau penilaian kinerja merupakan bentuk 

evaluasi mengenai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam 

mewujudkan visi dan misinya. 

 Menurut Gary Dessler (dalam Pasolong, 2007:182) menyatakan 

bahwa “penilaian kinerja merupakan upaya sistematis untuk 

membandingkan apa yang dicapai seseorang dibandingkan dengan 

standar yang ada. Tujuannya yaitu untuk mendorong kinerja seseorang 

agar bisa berada di atas rata-rata.” Definisi dari Gary Dessler 

menguraikan bahwa pentingnya dilakukan penilaian kinerja, di mana 

penilaian kinerja merupakan upaya sistematis yang perlu dilakukan 

untuk menilai hasil kerja yang telah dijalankan, membandingkan hasil 

yang dikerjakan dengan apa yang diharapkan, oleh karena itu 

penilaian atau pengukuran kinerja menjadi penting.  

 Menurut Agus Dwiyanto (dalam Pasolong, 2007:182) 

penilaian kinerja adalah: 



 
 

 

“suatu kegiatan yang sangat penting sebagai ukuran 
keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. 

Untuk birokrasi publik, informasi mengenai kinerja atau 

sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang 

diberikan birokrasi itu memenuhi harapandan memuasakan 

masyarakat.” 

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk evaluasi 

terhadap hasil yang dicapai, dengan rencana atau harapan yang telah 

ditetapkan.Dari hasil yang dicapai maka daat dilihat apabilahasil yang 

dicapai kurang maksimal maka dapat diambil langkah untuk 

memperbaiki kinerja, begitu pula hasil yang dicapai sudah sesuai 

dengan harapan maka perlu mempertahankan dan meningkatka 

kinerjanya. 

Menurut Sudarmanto (2009:11) standar pengukuran kinerja 

dapat dilakukan dengan mengukur empat hal, yaitu: 

1) Pengukuran kinerja dikaitkan dengan analisis pekerjaan, uraian 

pekerjaan. 

2) Pengukuran kinerja dilakukan enggan mengukur sifat atau 

karakter pribadi (traits). 

3) Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur hasil dari 

pekerjaan yang dilakukan. 

4) Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur perilaku atau 

tindakan-tindakan dalam mencapai hasil. 

Dari konsep pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pengukuran kinerja bertujuan untuk mengevaluasi pekerjaan 

yang telah dilaksanakan dalam melakukan pengukuran kinerja harus 



 
 

 

melihat tolak ukur kinerja yang akan diukur dengan beberapa 

pendekatan, diantaranya pendekatan pada sumber daya manusianya 

terkait dengan perilaku dan pendekatan yang merupakan hasil kerja 

yang telah dikerjakan. 

g. Pengukuran Kinerja dan Indikator Kinerja 

 Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian 

kemampuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber 

daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, 

perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan 

dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini penting untuk ditentukan 

apakah tujuan pengukuran adalah untuk menilai hasil kerja 

(performance outcome) ataukah menilai perilaku 

(personality).Pengukuran kinerja meliputi aktivitas penetapan 

serangkaian ukuran tata indikator kinerja yang memberikan informasi 

sehingga memngkinkan bagi unit kerja sektor publik memonitor 

kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap 

masyarakat. 

 kinerja membutuhkan proses sistematis agar dapat mencapai 

kinerja yang optimal. Proses yang sistematis tersebut terdapat unsur-

unsur seperti prosedur, langkah, dan tahapan yang membentuk suatu 

siklus kinerja. Tahapan dalam siklus kinerja meliputi tahap 



 
 

 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian, review, dan perbaikan kerja 

(Mahmudi, 2005:17). 

 Indikator kinerja merupakan sarana atau alat untuk mengukur 

hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses, dan bukan hasil itu sendiri. 

Indikator kinerja dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu indikator 

kinerja makro dan indikator mikro. Indikator makro adalah indikator 

kinerja tingkat tinggi yang bersifat strategik di mana pihak eksternal 

lebih banyak berkepentingan untuk menilai organisasi. Sedangkan 

indikator mikro merupakan indikator kinerja level unit kerja yang 

bersifat operasional yang lebih banyak digunakan oleh internal untuk 

pengendalian dan monitoring kinerja (Mahmudi, 2005:165). 

 Indikator kinerja dapat dimanfaatkan bagi pihak internal 

organisasi maupun pihak eksternal. Pihak internal organisasi 

memanfaatkan indikator kinerja untuk kepentingan laporan hasil kerja, 

terkait dengan tujuan pemenuhan akuntabilitas manajerial. Pihak 

eksternal organisasi memanfaatkan indikator kinerja untuk melakukan 

evaluasi dan pemantauan kinerja organisasi tersebut. 

 Pada umumnya publik akan lebih tertarik untuk menilai 

kinerja organisasi secara keseluruhan karena lebih bersifat strategik 

dan global. Sedangkan membutuhkan indikator pada masing-masing 

unit kerja dan masing-masing unit kerja dan masing-masing 

personel/individu dalam organisasi agar dapat mengelola kinerja 

organisasi dengan lebih baik.    



 
 

 

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu 

ada enam indikator yang bisa dilihat, yaitu (Robbins, 2006:260): 

1. Kualitas adalah kualitas kerja dapat diukur dari persepsi 

karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang telah dihasilkan serta 

kesempurnaan tugas terhadap keterampilan serta kemampuan 

karyawan. 

2. Kuantitas adalah jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 

seperti jumlah unit atau jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3. Ketepatan waktu adalah tingkat aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang talah ditentukan, dilihat dari sudut pandang 

koordinasi dengan hasil output dan memaksimalkan waktu yang 

tersedia untuk kegiatan kerja lain. 

4. Efektivitas adalah tingkat penggunaan sumber daya organisasi 

(tenaga, uang, teknologi dan bahan baku) yang dimaksimalkan 

dengan maksud meningkatka hasil dari setiap unit dalam 

menggunakan sumber daya. 

5. Kemandirian adalah tingkat seorang karyawan yang nantinya 

dapat menjalankan fungsi kerjanya dengan komitmen kerja. 

Kemandirian merupakan suatu tingkat dimana karyawan 

memiliki komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab 

karyawan terhadap kantor atau perusahaan. 

2.1.1.3 Kinerja untuk Tim 



 
 

 

 Kinerja dapat memperluas pembentukan tim dengan 

memasukan efektivitas sebagai pemimpin atau anggota tim sebagai 

salah satu kompetensi yang harus dinilai atau sebagai suatu 

bimbingan kinerja yang didesain untuk mendukung nilai-nilai utama 

organisasi yang berkait dengan kerja tim. Suatu pendekatan kinerja 

terhadap kerja tim akan bervariasi dalam situasi yang berbeda-beda 

ini meski ada elemen-elemen umum tertentu seperti : 

a) Penentuan Sasaran 

Sasaran tim dapat dikaitkan baik dengan pencapaian target 

dan standart kerja maupun dengan cara tim beroperasi. Sasaran 

kerja adalah suatu proyek spesifik atau area aktivitas yang tidak 

dipenuhi secara terpisah dalam sasaran setiap departemen, meski 

akan mendukung pengusahaan sasaran organisasi, unit atau 

fungsi.Sasaran tim dapat ditentukan sebagai target standar kinerja 

yang harus dicapai atau proyek-proyek yang harus dilengkapi 

dalam suatu waktu tertentu dan terhadap suatu standart yang 

disepakati. 

b) Rencana Kerja 

 Sangatlah penting untuk secara bersama menciptakan 

rencana kerja bagi pencapaian sasaran-sasaran mereka yang telah 

disepakati. Rencana program akan mengkhususkan program, 

prioritas, tanggungjawab, daftar jam, anggaran dan perencanaan 



 
 

 

bagi monitoring kinerja, umpan balik dan penyelenggaraan rapat 

kemajuan. Merancang bagaimana misi dan sasaran bisa tercapai. 

c) Kajian Kerja Tim 

Menganalisis dan menilai umpan balik dan mengendalikan 

informasi dalam hal pencapaian bersama sasaran dan rencana kerja. 

Agenda rapat dapat berupa hal-hal berikut: umpan balik umum 

kajian, kajian kerja, penyelesaian masalah secara kelompok, meng-

update sasaran dan rencana-rencana kerja. 

d) Reward bagi Tim 

Reward bagi tim dapat berupa finansial ataupun non-finansial  

1) Reward Finansial  

Reward Finansial dalam bentuk upah tim dapat dikaitkan 

dengan pencapaian target atau sasaran tim atau mengikuti suatu 

kajian kinerja dan penilaian dengan kewenangan yang lebih 

tinggi. 

2) Reward Non-finansial 

Pengaruh motivasi terhadap kinerja bagi individu 

sebagaimana tim tidak perlumengandalkan reward finansial. 

Memang terlalu dekatnya hubungan antara proses kajian 

kinerja dan upah dapat menghalangi pengaruh motivasional 

dan pengembangan kinerja. 

e) Kinerja Tim dan Individu 



 
 

 

Mengelola kinerja tim adalah penting sekali, meski ini 

tidak berarti kebutuhan individu anggota tim dilupakan dan 

kebutuhan-kebutuhan tersebut seharusnya masih berupa kumpulan 

kesepakatan dan kajian kinerja individu. 

2.1.4 Good Governance (Tata Pemerintahan) 

2.1.4.1 Pengertian Good Governance 

Tascheregoau dan Campos (Sulistiyani dan Ambar, 

2011:22) Good Governance atau tata pemerintahan yang baik 

adalah suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, 

kesamaan, kohesi, dan kesinambungan peran serta, adanya saling 

mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan 

(government), rakyat (citizen) atau civil society dan usahawan 

(business) yang berada di sektor swasta. Good governance adalah 

cita-cita yang menjadi visi setiap penyelenggaraan negara di 

berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia. Secara sederhana 

good governance dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur 

pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efesien, 

sistem pengendaliannya bias diandalkan, dan administrasinya 

bertanggung jawab pada publik. Hal lain diungkapkan oleh Romli 

(2007:142) bahwa good governance adalah terdesentralisasi yaitu 

pemberian kewenangan yang luas disertai sumber daya 

pendukung kepada lembaga dan aparat yang di bawahnya untuk 

mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang dihadapi. 



 
 

 

Menurut Sedarmayanti (2003:6) good governance 

mengandung dua pengertian yakni: 

a. Nilai yang menjunjung tinggi atau keinginan atau kehendak 

rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan 

rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, 

pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. 

b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan 

efesien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Berdasarkan pengertian tersebut good governance 

berorientasi pada orientasi ideal dan pemerintahan yang berfungsi 

secara ideal. 

a. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian 

tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada 

demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen 

konstituenya, seperti: legitimacy dari rakyat, accountability 

(akuntabilitas), securing of human rights, autonomy and 

devolution of power dan assurance of civilian control. 

b. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara 

efektif dan efesien dalam melakukan upaya mencapai tujuan 

nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana 

pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauh mana 



 
 

 

struktur serta mekanisme politik serta administratif 

berfungsi secara efektif dan efisien. 

Sumarto (2003:128)menyebutkan langkah-langkah lanjutan 

agar partisipasi yang mendukung proses menuju good governance 

yakni: 

a. Memperkuat legalbasis untuk partisipasi dan penguat 

kapasitas warga. 

b. Penguatan kapasitas institusi komunitas dengan mendorong 

kebebasan berorganisasi yang seluas-luasnya dalam 

mengalokasikan sumberdaya untuk penguatan institusi 

lokal. 

c. Menyediakan dan menyebarluaskan berbagai informasi 

publik dalam bentuk-bentuk dan media yang community 

friendly. 

d. Melakukan proses desentralisasi fiskal ke tingkat bawah 

kelurahan, RT dan RW. 

e. Mengembangkan berbagai metode partnership dan 

partisipasi warga. 

OECD dan World Bank(Sedarmayanti, 2003:7) juga 

mengungkapkan pengertian good governance. Menurutnya good 

governance merupakan penyelenggaraan pembangunan yang 

solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar 

yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang 



 
 

 

langka, danpencegahan korupsi baik secara politik maupun 

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan 

legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas 

kewiraswastaan. Sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh 

OECD dan World Bank (Fauzan, dkk, 2012:Volume 12) juga 

mengertikan good governance sebagai suatu pemerintahan yang 

memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan bersih dalam 

menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan 

sewenang-wenang baik atas diri, hak ataupun harta bendanya. 

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh terkait dengan 

pengertian good governance khususnya dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa good governance 

adalah penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan beberapa 

pihak yang masing-masing pihak tersebut saling mempengaruhi, 

selain itu good governance juga merupakan penyelenggaraan 

pemerintahan yang mengutamakan keefektifan dan keefisienan 

serta pertanggungjawaban. Jadidalam setiap penyelenggaraan 

pemerintahan, pemerintah selalu berusaha untuk melibatkan 

beberapa pihak untuk ikut serta berpartisipasi dalam upaya 

mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. 

2.1.4.2 Tujuan Adanya Good Governance 

Hadiyansah (2011:105) mengungkapkan tujuan pokok good 

governance adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat 



 
 

 

menjamin kepentingan pelayanan publik secara komponen pelaku 

(negara, masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak 

swasta).Munculnya istilah good governance ini tentunya juga 

ditujukan agar terjadi perubahan-perubahan yang ekstensif dalam 

pemerintahan, pemerintah tidak perlu melakukan segalanya 

sendiri namun hanya sebagai pemberi fasilitas dan mengkoordinir 

saja.Penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good 

governance pada dasarnya yakni membagi peran, hal ini agar 

tidak ada kekuasaan yang memonopoli.Pihak-pihak yang terkait 

dalam good governance yakni pemerintah, masyarakat, dan pihak 

swasta.Adanya good governance ini diharapkan dapat 

menyeimbangkan dari masing-masing peran pihak yang terkait 

agar seimbang dan searah yakni mewujudkan pemerintahan yang 

efektif dan efisien serta bertanggung jawab. 

2.1.4.3 Karakteristik Good Governance 

Dwiyanto (2008:18) mengemukakan karakteristik dan nilai 

yang melekat pada praktik good governance yakni: 

a. Praktik good governance harus memberi ruang aktor lembaga 

non-pemerintahan untuk berperan serta secara optimal dalam 

kegiatan pemerintahan, sehingga memungkinkan adanya 

sinergi diantara aktor dan lembaga pemerintahan dengan non 

pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar 



 
 

 

b. Praktik good governance mengandung nilai-nilai yang 

membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk 

mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti efektif 

bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai 

seperti efesiensi, keadilan dan daya tanggap menjadi nilai 

yang penting 

c. Praktik good governance adalah praktik pemerintahan yang 

bersih dan bebas dari praktik KKN serta berorientasi pada 

kepentingan publik. Karena itu praktik pemerintahan dinilai 

baik jika mampu mewujudkan transparasi penegakan hukum 

dan akuntabilitas publik. 

Sedangkan karakteristik good governance menurut UNDP 

(Purwanto, dkk, 2005:40): 

a. Participation 

Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi 

dalam pembuatan keputusan 

b. Rule of law 

Hukum harus bersifat adil dan diimplementasikan tanpa 

pandang bulu. 

c. Transparency 

Informasi yang ada dilembaga-lembaga publik harus dapat 

dipahami dan dimonitor oleh publik. 

d. Responsiveness 



 
 

 

Lembaga-lembaga publik harus mencoba merespon 

kebutuhan stakeholders. 

e. Consensuss orientation 

Good governance menjadi perantara kepentingan yang 

berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik. 

f. Equity 

Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

g. Effectiviness and efficiency 

Proses penyelenggaraan pemerintah harus mencapai hasil 

dengan menggunakan resources yang efisien. 

h. Accountability  

Para pembuatan keputusan baik disektor pemerintahan, 

sektor swasta dan masyarakat bertanggungjawab pada publik 

dan stakeholders. 

i. Strategic Vision 

Para pemimpin harus memiliki prespektif yang jelas tentang 

good governance. 

Selain mengetahui karakter dari penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik atas good governance, kita perlu 

mengetahui pada bagaimana karakteristik dari penyelenggaraan 

pemerintahaan yang tidak baik atau sering disebut dengan bad 

governance.Hal ini merupakan sebuah upaya agar terhindar dari 



 
 

 

penyelenggaraan pemerintahan yang tidak baik atau bad 

governance.Karakter bad governance yaitu: 

a. Tidak adanya pemisalan antara kekayaan dan sumber milik 

rakyat dan milik pribadi 

b. Tidak ada aturan hukum yang jelas dan sikap pemerintah yang 

tidak kondusif untuk pembangunan 

c. Adanya regulasi yang berlebihan sehingga menyebabkan 

ekonomi biaya tinggi 

d. Prioritas pembangunan yang tidak konsisten 

e. Tidak ada transparansi dalam pengambilan keputusan. 

Sedarmayanti (2012:277) mengungkapkan bahwa ciri – ciri dari 

tata kepemerintahan yang baik yakni: 

1) Mengikutsertakan semua masyarakat 

2) Transparansi dan bertanggung jawab 

3) Efektifitas dan adil 

4) Menjamin adanya supermasi hukum 

2.1.5 Pelayanan Umum 

Pengertian pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 81 Tahun 1993 

adakah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik 

Negara/Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik  dalam rangka upaya 



 
 

 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari defenisi di atas dapatlah 

dipahami bahwa pelayanan publik merupakan jenis bidang usaha yang 

dikelola oleh pemerintah dalam bentuk barang dan jasa untuk melayani 

kepentingan masyarakat tanpa berorientasi. 

Adapun bentuk dan sifat penyelenggaraan pelayanan umum 

harus mengandung sendi-sendi : kesederhanaan, kejelasan, kepastian, 

keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan 

waktu. Uraiannya sebagai berikut : 

1. Kesederhanaan 

Yang dimaksud dengan kesederhanaan meliputi mudah, lancar, 

cepat, tidak  berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan. 

2. Kejelasan dan kepastian arti adanya kejelasan dan kepastian di sini 

adalah hal-hal yang berkaitan dengan : 

a. Prosedur atau tata cara pelayanan umum; 

b. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun 

administratif; 

c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwewenang dan 

bertanggung jawab  dalam memberikan pelayanan umum; 

d. Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara 

pembayarannya; 



 
 

 

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum; 

f. Hak dan Kewajiban, baik bagi pemberi pelayanan maupun 

penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan 

permohonan/kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan 

pemprosesan pelayanan umum; 

g. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat. 

3. Keamanan 

Artinya bahwa dalam proses dan hasil pelayanan umum dapat 

memberikan kepastian hukum. 

4. Keterbukaan 

Hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib 

diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami 

oleh masyarakat. 

5. Efisiensi 

a. Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan 

dengan tetap  memperhatikan keterpaduan antara persyaratan 

dengan produk pelayanan umum yang diberikan; 

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan, 

persyaratan dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan 

kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah 

lain yang terkait. 



 
 

 

6. Ekonomis 

Dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan 

secara wajar dengan memperhatikan : 

a. Nilai barang dan atau jasa pelayanan umum dan tidak menuntut 

biaya yang tinggi di luar kewajaran; 

b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara 

umum; 

c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Keadilan 

Dimaksud dengan sendi keadilan disini adalah keadilan yang 

merata, dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan umum harus 

diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan 

diperlakukan secara adil. 

8. Ketetapan waktu, yang dimaksud dengan ketetapan waktu di sini 

adalah dalam pelaksanaan  pelayanan umum dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

2.1.6 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Salatiga 
sebagai Lembaga yang berfungsi dalam Pengembangan Tata 
Ruang Wilayah sesuai Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang 
Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kota Salatiga Tahun 
2010-2030 
 

Kota Salatiga sebagai salah satu Kota yang terletak di 

ProvinsiJawa Tengah.Perbatasan Kota Salatiga dikelilingi oleh 

wilayah KabupatenSemarang, berbatasan dengan Kecamatan 



 
 

 

Pabelan dan Kecamatan Tuntangdi sebelah utara, Kecamatan 

Pabelan dan Kecamatan Tengaran di sebelahtimur, Kecamatan 

Getasan dan Kecamatan Tengaran di sebelah selatan,Kabupaten 

Semarang di sebelah barat, selatan, timur, dan utara. Luaswilayah 

Kota Salatiga 56,7811 km2. 

Sebagai salah satu rencana tata ruang skala kota, Rencana 

TataRuang Wilayah Kota merupakan tahapan penting dalam proses 

penataanruang secara keseluruhan, memuat rumusan konsep-

konsep dan kebijakanpengembangan, serta koordinasi antar 

instansi terkait dalam prosespengaturan ruang. 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, 

mengamanatkan bahwadalam penataan ruang perlu diperhatikan 

tiga tahapan yaitu perencanaanruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian ruang. 

Dalam rangka Penataan Ruang Wilayah Kota Salatiga 

selama initelah ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat II SalatigaNomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum 

Tata Ruang Kota SalatigaTahun 1996-2006. Dalam pelaksanaan 

pemanfaatan ruang telah terjadisimpangan yang cukup signifikan 

perlu dilakukan peninjauan kembalidengan tujuan : 



 
 

 

1. Menyusun dan merumuskan kembali strategi pengembangan 

wilayahKota Salatiga dengan mempertimbangkan perubahan 

faktor eksternaldan internal. 

2. Menyusun Rencana Pola dan Struktur Ruang Wilayah Kota 

Salatiga. 

3. Memantapkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang 

yangmeliputi: 

a. Penyempurnaan pedoman pemanfaatan Rencana Tata 

RuangWilayah Kota Salatiga sebagai acuan 

pembangunan selanjutnya. 

b. Peningkatan diseminasi Rencana Tata Ruang Wilayah 

KotaSalatiga ke setiap sector pembangunan. 

c. Peningkatan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah 

KotaSalatiga sebagai dokumen acuan dalam forum-

forum Rakorbang. 

d. Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan 

secara kontinuterhadap program-program pembangunan 

dan implementasi ruangdengan mengkaitkannya pada 

Rencana Tata Ruang Wilayah KotaSalatiga sebagai 

acuan pemanfaatan ruang. 

e. Penyempurnaan kegiatan evaluasi pelaksanaan 

pembangunan danproses perijinan. 



 
 

 

4. Mensinergikan perencanaan ruang nasional, provinsi, dan 

kota.Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, 

makaPeraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga Nomor 5Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata 

Ruang Kota Salatiga Tahun1996-2006 sudah tidak sesuai 

lagi, sehingga perlu dilakukanpenyesuaian dengan 

membentuk Peraturan Daerah Kota Salatigatentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010- 2030. 

2.2 Kerangka Berpikir 

 Kerangka berfikir adalah merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian, maka kerangka 

berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman 

yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi 

bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses keseluruhan dari penelitian 

yang akan dilakukan (Sugiyono, 2011:60). 

 Dalam kerangka berfikir yang diuraikan penulis yaitu setiap 

pengembangan tata ruang yang di lakuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang adalah mempresentasikan kebutuhan rakyat yang diwakilinya.Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang harus bertindak dan berperilaku sabagai 

representant (wakil) untuk setiap perilaku dalam seluruh kegiatannya 

menjalankan tugas sebagai pelayanan masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang. Karena kedudukannya tersebut ia memiliki posisi tepat 



 
 

 

untuk memperlihatkan kinerjanya yang harus diimbangi dengan perbuatan 

dan hasil kerja yang produktif, dan berguna bagi rakyat dan Kota Salatiga 

sendiri. 

 Dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 Kota Salatiga tentang 

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030.Sebagai 

salah satu rencana tata ruang skala kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

merupakan tahapan penting dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, 

memuat rumusan konsep-konsep dan kebijakan pengembangan, serta 

koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengaturan ruang. Dalam Perda 

ini mengamanatkan bahwa  dalam penataan ruang perlu diperhatikan tiga 

tahapan yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

ruang didasari dengan kinerja yang baik. 

 Pentingnya kinerja dalam suatu lembaga pemerintahan 

yaituperubahan-perubahan terjadi begitu cepat dan kadang-kadang tidak 

dapat diduga. Perubahan-perubahan ini antara lain dalam permasalahan 

lingkungan yang berdampak sampai bidang ekonomi, teknologi, pasar dan 

persaingan. Perubahan ini mengharuskanDinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Kota Salatiga untuk mengubah kebiasaan yang sudah dilakukan 

selama ini untuk menghadapi tingkat persaingan yang tinggi dan untuk 

mencapai sasaran yang diinginkan. 

 Kerangka berfikir merupakan dimensi-dimensi kajian utama, faktor-

faktor kunci, variabel-variabel, dan hubungan antar dimensi-dimensi yang 

disusun untuk membantuk narasi dan grafis. Sehingga berdasarkan deskripsi 



 
 

 

teoritis serta kajian hasil-hasil penelitian yang relevan tentang penelitian ini 

dapat disusun bentuk kerangka berfikir pada Gambar 2.2 berikut: 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1        Simpulan 

1. Pelaksanaan Pembangunan Taman Tingkir oleh Dinas PU dan Tata Ruang 

Kota Salatiga dapat dikatakan berhasil dikarenakan adanya dukungan 

masyarakat terkait penyelenggaraan Taman Kota ini. Rentang kepuasan 

yang ditunjukkan oleh masyarakat berada di 60,3 % dimana angka ini 

masuk dalam kategori “sangat setuju”. Secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat banyak  yang puas dengan adanya taman 

kota. Melalui pengukuran kinerja dari hasil yang dicapai sesuai dengan 

sasaran yang ditetapkan agar terlihat sejauhmana pelaksanaan kinerjanya. 

Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan sampai saat ini dan merasa banyak 

keuntungan dari Taman Kota ini. Tetapi dari hasil yang ada Taman 

Tingkir masih ada kekurangannya, dari fasilitas umum yang tidak terawat 

dengan baik menjadikan fasilitas umum seperti: permainan anak-anak, 

tempat sampah, ubin sudah sebagian rusak. Dan banyak alih fungsi lahan, 

dari trotoar dan sebagian jalan menjadi pedang kaki lima ini yang 

menjadikan kekurangan Dinas PU dan Tata Ruang Kota Salatiga dalam 

pelaksanaan evaluasi. Dari hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa 

Kinerja Dinas PU dan Tata Ruang masuk dalam kategori bagus, 



 

 
 

perbandingannya adalah hasil data primer masyarakat berkaitan dengan 

kepuasan Taman Tingkir dan hasil wawancara dengan Dinas. 

2. Faktor-faktor mempengaruhi kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang Kota Salatiga dalam Taman Tingkir dilihat dari 

berbagai faktor. Pertama faktor individu sebagai kepala dinas PU dan Tata 

Ruang Kota Salatiga selalu menekankan pada meningkatkan kualitas dan 

kapasitas dari pendidikan formal maupun nonformal kepada pegawainya 

sehingga tugas dan fungsi Dinas PU dan Tata Ruang Kota Salatiga bisa 

dijalankan dengan lebih baik. Kedua Kapasitas Pribadi berkaitan dengan 

sejumlah pengalaman selain pendidikan formal. Tingkat pendidikan 

pegawai amat beragam dalam menjalankan tugas dan fungsi, bukan hal 

yang mustahil dibutuhkan kualitas individu yang benar-benar memahami 

dan mampu menjalankan tugas-tugasnya. Ketiga faktor motivasi, dimana 

disini kemauan yang tulus dari wakil rakyat untuk benar-benar mengabdi 

(mengutamakan) kepentingan rakyat. Pegawai Dinas PU dan Tata Ruang 

Kota Salatiga dapat dinampakkan lewat ekspresi sikap dan tindakan 

pegawai yang dapat menjalankan tugas dan fungsi dinas PU dan Taru 

dengan baik. 

5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran untuk 

pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, antara lain : 



 

 
 

1. Pemerintah Kota Salatiga harus selalu melibatkan masyarakat dalam setiap 

tahapan Taman Kota di Kota Salatiga tidak hanya pada tahapan tertentu saja 

karena masyarakat yang lebih mengerti apa yang mereka inginkan terkait 

kebijakan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu upaya meningkatkan 

pelaksanaan kinerja yang baik harus selalu dilakukan demi mendapatkan hasil 

yang lebih baik lagi. 

2. Pemerintah Kota Salatiga harus selalu mendukung dan menyediakan 

pembangunan sarana dan prasarana perkotaan seperti Taman Kota yang 

diharapkan tidak hanya berhenti pada program, namun diharapkan sampai 

dengan tahap pemeliharaan dan pengawasannya untuk menjamin 

terpeliharanya fungsi-fungsi prasarana yang sudah terbangun dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan dan merawat fasilitas 

taman tingkir Kota Salatiga. 
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