
i 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KINERJA APARATUR DESA BOJONG KECAMATAN 
WONOSEGORO KABUPATEN BOYOLALI DALAM 
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 TAHUN 2016 
 

 

SKRIPSI 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) 

 

 

Oleh 

Iwan Setiawan 

NIM 3312413012 

 

 

 

 

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
2017 

 

 



ii 
 

 

 

 



iii 
 

 



iv 
 

PERNYATAAN 

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

karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun 

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

dikutip atau  dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 

Semarang, 8  Agustus 2017 

        
Iwan Setiawan 

NIM 3312413012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto:  

”Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan) maka bekerja keraslah (dalam urusan yang lain)” 

(Q.S. Al Insyiroh : 6 & 7) 

 

PERSEMBAHAN: 

    Karya kecilku ku persembahkan kepada: 

1. Ayah, Ibuku tercinta dan keluarga besar mbah 

Ngatinem yang senantiasa memberikan doa dan 

motivasi. 

2. Kakakku Riya Ratnasari dan adikku Fitri 

Nilasari tersayang. 

3. Sahabat-sahabat ku yang telah memberikan 

bantuan dan dukungannya. 

4. Teman untuk  Triana ,Putri, Bima Reni, Elok, 

Fani ,Agam Ilmu Politik angkatan 2013 

UNNES, dan Bapak kos ibu kos dan teman-

teman Kos Magic yang selalu memberi 

dukungan dan doa. 

5. Almamaterku Universitas Negeri Semarang. 

 

 

 

 



vi 
 

SARI 

 

Setiawan, Iwan. 2017.  Kinerja Aparatur Desa Bojong Kecamatan Wonosegoro 
Kabupaten Boyolali dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan tahun 2016. 

Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I Andi Suhardiyanto, S.Pd.,M.Si., dan 

Pembimbing II Drs. Tijan, M.Si. 
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Aparatur Desa Bojong mempunyai peran penting dalam oraganisasi 

pemerintahan  desa dimana aparatur desa bertanggung jawab untuk menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, maka kinerja aparatur 

desa di tuntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan 

dan memberikan jaminan kesejahteraan melalui abdi masyarakat dengan 

profesional dan berkompeten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari aparatur Desa Bojong 

dalam pelayanan administrasi kependudukan pada tahun 2016. 

Metode Penelitian adalah kualitatif. Fokus penelitian adalah kinerja 

aparatur desa, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan 

yang di berikan aparatur Desa Bojong dalam pelayanan administrasi 

kependudukan. Sumber data di peroleh dari wawancara, dokumentasi dan 

observasi. Keabsahaan data diuji dengan teknik triangulasi. Data dianalisis dengan 

interkatif melalui langkah pengumpulan data, reduksi data, penyadian data, 

penarikan kesimpulan dan verivikasi. 

 Hasil penelitian ini menunjukan (1) kinerja aparatur Desa Bojong 

Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dalam pelayanan administrasi 

kependudukan yaitu produktivitas, kualitas layanan kepada masyarakat, 

responsivitas,  akuntabilitas; (2) faktor kinerja aparatur desa dalam pelayanan 

administrasi kependudukan dipengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) 

dimana  sebagian aparatur Desa Bojong mampu menjalankan tugasnya cukup 

baik. terdapat keluhan masyarakat terhadap kesalahan-kesalahan aparatur desa 

dalam membuat surat menyurat  karena pendidikan sebagian aparatur desa masih 

belum memadai yakni sebagian besar lulusan SD, SLTP,SLTA. Hal itu beda pula 

dalam pelaksanaan kerja hanya beberapa aparatur desa saja yang paham dalam 

bidangnya. Dalam rekruitmen penerimaan perangkat desa ditunjuk langsung oleh 

Kepala Desa tidak melalui seleksi.  

Saran yang diberikan penulis adalah (1) aparatur Desa Bojong harus 

meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan perlu adanya 

aturan tertulis agar aparatur desa bisa di siplin dalam bekerja; (2) diharapkan 

apatur Desa Bojong mampu menjaga dan terus meningkatkan pelayanan kinerja 

dalam administrasi kependudukan. 
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ABSTRACT 

Setiawan, Iwan. 2017. Performance of Bojong Village Apparatus in Wonosegoro 
Sub-district, Boyolali District in Public Administration Service 2016. Thesis, 

Politics and Citizenship, Faculty of Social Sciences, Semarang State University. 

Supervisor I Andi Suhardiyanto, S.Pd.,M.Si., and Advisor II Drs. Tijan, M.Si. 

 

 
Keyword : Performance of  Village Apparatus, Public Administration Service. 

 

Bojong Village apparatus has an important role in village administration 

where village officials are responsible for carrying out their main duties and 

functions as public servants, the performance of the village apparatus is demanded 

to improve the quality of population administration services and to provide 

welfare benefits through professional servants and professionals. The purpose of 

this study is to determine the performance and factors that affect the performance 

of Bojong Village apparatus in the service of population administration in 2016. 

The research method is qualitative. The focus of the research is the 

performance of the village apparatus, the factors that affect the performance and 

the quality of service provided by the Bojong Village apparatus in the 

administration service of population. Sources of data obtained from interviews, 

documentation and observation. Data validity is tested by triangulation technique. 

The data were analyzed interactively through data collection steps, data reduction, 

data entry, conclusion and verification. 

 The results of this study show (1) the performance of Bojong Village 

apparatus Wonosegoro District Boyolali District in the service of population 

administration ie productivity, service quality to the community, responsiveness, 

accountability; (2) the performance factor of the village apparatus in the service of 

population administration is influenced by the quality of human resources (HR) 

where some Bojong Village apparatus able to perform their duties quite well. 

There are public complaints against the mistakes of village officials in making 

correspondence because the education of some village apparatus is still 

inadequate, mostly graduated from elementary, junior and senior high school. It is 

also different in the implementation of work only a few village apparatus who 

understand in their field. In the recruitment of village apparatus received directly 

by the Village Head not through selection. 

Suggestions given by the authors are (1) Bojong Village apparatus should 

improve the quality of population administration service and the need for written 

rules so that the village apparatus can be in siplin in work; (2) expected Bojong 

Village apprentice able to maintain and continuously improve service 

performance in population administration. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa memiliki peran penting dalam pemerintahan daerah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kedudukan desa dalam 

Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pemerintahan desa diakui sebagai bagian dari 

penyelenggaran pemerintah daerah Indonesia yang mempunyai status dan 

kedudukan yang kuat di mata hukum.  

Seiring perkembangan masyarakat desa, kebutuhan pelayanan 

administrasi menjadi salah satu isu penting dalam pemerintahan desa.  

Aparatur desa yang berada ditengah-tengah masyarakat harus mampu 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam 

menjalankan tugasnya, aparat merupakan subsistem dari penyelenggaran 

pemerintahan yang memiliki kewenangan  untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan 

perkembangan pemerintah, sehingga akan terjadinya penyelenggraan 

pemerintahan yang bertanggung jawab. 
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Pemberian pelayanan umum kepada masyarakat merupakan 

perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, 

dalam penyelengaraan pelayanan harus mengandung unsur transparasi 

yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

Unsur akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan 

peraturan perundang undangan. Unsur kondisional sesuai dengan kondisi 

dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

pada prinsip efiensi dan efektivitas. Unsur partisipatif mendorong peran 

serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Unsur 

kesamaan hak tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan gender dan unsur keseimbangan hak dan kewajiban 

(Sedarmayanti. 2012:248).   

Pelayanan administrasi pemerintah desa yang cepat, tepat akurat, 

murah dan ramah akan minimbulkan pemerintahan yang baik (good 

governance). Dalam hal ini pemerintahan yang baik merupakan suatu 

penyelengaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung 

jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dan ivestasi, dan pencegahan korupsi baik 

secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta 

penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha 

(Mustofa, 2013:187). Hal ini di pertegas kembali oleh Istianto (2011:89-
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90) yang menyatakan bahwa good governance meupakan proses 

penyelenggaran kekuasaan dalam melaksanakan penyedian public and 

service disebut governance (pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan 

prakterk terbaiknya good governance (kepemerintahan yang baik). Agar 

good governance dapat menajdi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka 

dibutuhkan yaitu pemerintah dan masyarakat. Good govervenance yang 

efektif menuntut adanya aligment (koordinasi) yang baik dan integritas, 

profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Sehingga good 

governance yang terjadi akan mewujudkan kinerja pelayanan administrasi 

yang baik dan berkualitas.  

Akan tetapi pelayanan administrasi menurut Adventus (2015) 

bahwa permasalahan dalam pelayanan salah satunya disebabkan kinerja 

aparat yang bertugas kurang kompeten atau tidak memiliki keahlian dalam 

bidangnya sehingga dapat menimbulkan ketimpangan pada saat 

melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam hal ini kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan dalam 

melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, 

sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan 

pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kedepannyaSecara 

umum kinerja dapat dipahami besarnya kontribusi yang diberikan pegawai 

terhadap kemajuan dan perkembangan di lembaga tempat dia bekerja 

Sinambela, dkk (2013:5). Kinerja adalah keseluruhan unsur dan proses 

terpadu dalam suatu organisasi, yang didalamnya terkandung kekhasan 
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masing-masing individu, perilaku pegawai dalam organisasi secara 

keseluruhan dan proses tercapainya tujuan tertentu. Kinerja instansi 

pemerintah adalah gambaran tingkat pencapaian sasaran atau instansi 

pemerintah sebagai gambaran dari visi, misi, dan strategi instansi 

pemerintah yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang 

ditetapkan.  

Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja aparatur desa mempunyai 

peran penting dalam oraganisasi pemerintahan dimana aparatur desa 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, memberikan jaminan 

kesejahteraan melalui abdi masyarakat dengan profesional dan 

berkompeten,  dengan adanya tata cara dan prosedur yang ditetapkan 

aparatur desa juga di tuntut untuk mempunyai tingkat kedispilinan dan 

menaati aturan sesuai perundang-undangan yang ada. Tidak itu saja, 

aparatur desa harus mempunyai kualitas sumber daya manusia yang baik 

agar dapat meningkatkan produktiftas pelayanan, sehingga kinerja aparatur 

desa akan menciptkan prestasi kinerja yang maksimal serta dapat 

mencapai tujuan yang diharapakan oleh pemerintah desa. Hal ini 

dipertegas lagi oleh Suryadi (2015) yang menyatakan bahwa kinerja 

pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan masyarakat untuk 

meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Menyikapi 

kondisi demikian, kini pemerintah daerah melakukan peningkatan kinerja 
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birokrasi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas. 

Dengan demikian, akan terciptanya kinerja aparatur desa ideal yang akan 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dalam pemerintahan desa 

dalam melayani masyarakat yang transparansi dan akuntabiltas.  

Pada pengamatan peneliti pada tanggal 6 februari di Kantor Desa 

Bojong realitanya dalam lapangan adalah kualitas sumber daya aparatur 

masih rendah, dibuktikan dengan tingkat pendidikan aparatur pada 

umunnya aparatur Desa Bojong lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 

orang, SMP sebanyak  2 orang, dan SLTA 5 orang dan sarjana 1 orang. 

Sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagian aparatur desa tidak paham 

sepenuhnya dalam bidangnya. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, 

penulisan nama yang salah, penulisan nomor pada blangko yang terkadang 

lupa dicantumkan, tanggal lahir yang salah bahkan dalam penulisan 

riwayat pendidikan juga terjadi kesalahan. Desa bojong memiliki kaur 

pemerintahan yang menjadi salah orang yang mengatur berjalannya 

pelayanan administrasi kepandudukan, kaur pemerintahan memberikan 

arahan-arahan kepada perangkat desa lain yang tidak paham dalam 

pekerjaan. Akan tetapi, terdapat permsalahan yang perlu diperhatikan 

tentang kedisliplinan perangkat desa yaitu mengenai jam mulai kerja telah 

ditentukan yaitu pukul 08.00 dan selesai pada pukul 14:00 tetapi 

kenyataannya sebagian besar dari jumlah perangkat desa yang ada selalu 

berangkat lebih dari jam 08.00, kemudian ketika jam kerja belum habis 

ada beberapa perangkat desa pulang lebih awal dari jam pulang kerja yang 
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ditentukan, dengan alasan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang berurusan 

di kantor. Hal ini disebabkan oleh manajemen kinerja yang tidak baik 

dilihat dari tugas Kepala Desa yang mempunyai tugas wewenang untuk 

mengantur dan berkoordinasi dengan bawahannya, akan tetapi dalam 

penyelenggaraan kinerja aparatur desa dalam pelayanan, Kepala Desa 

sering tidak hadir sehingga aparatur desa sulit berkoodinasi dengan Kepala 

Desa, maka hal ini akan memperlambat proses administrasi kependudukan 

di Desa Bojong.  

Persoalan mengenai pelayanan administrasi aparatur pemerintah 

desa ini juga terjadi di pemerintahan Desa Bojong, seperti pelayanan Kartu 

Penduduk (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta kelahiran, Akta 

kematian, Surat pindah tempat, dan Surat Keterangan Cari Kerja (SKCK). 

Hal ini dipengaruhi kinerja aparatur desa yang kurang maksimal karena 

kurang mampu memanajemen waktu, aparatur desa seharusnya saling 

bersinergi dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di 

Kantor Desa Bojong agar terwujudnya pelayanan administrasi 

kependudukan yang prima dan berkualitas seperti yang diharapkan 

pemerintah desa. Bekaiatan dengan hal tersebut peneliti memilih Desa 

Bojong menjadi obyek yang akan diteliti karena kinerja aparatur desa 

dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Bojong Kecamatan 

Wonosegoro  Kabupaten Boyolali. Faktor-faktor kinerja dalam pelayanan 

administrasi kependudukan di Desa Bojong Kecamatan Wonosegoro  

Kabupaten Boyolali. 
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui lebih 

dalam tentang bagaimana kinerja aparatur Desa Bojong Kecamatan 

Wonosegoro Kabupaten Boyolali dalam pelayanan administrasi 

kependudukan. Selain itu, peneliti juga berkeinginan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur desa dalam pelayanana 

administrasi kependudukan Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. 

Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul peneltian: “Kinerja Aparatur 

Desa Bojong Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dalam 

Pelayanan Administrasi Kependudukan tahun 2016”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja aparatur Desa Bojong Kecamatan Wonosegoro  

Kabupaten Boyolali dalam pelayanan administrasi kependudukan 

tahun 2016?  

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja aparatur Desa Bojong 

Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dalam pelayanan 

administrasi kependudukan pada  2016? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendiskripsikan: 

1. Bagaimana kinerja aparatur Desa Bojong Kecamatan Wonosegoro  

Kabupaten Boyolali dalam pelayanan administrasi kependudukan 

tahun 2016. 
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2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja aparatur Desa Bojong 

Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dalam pelayanan 

administrasi kependudukan  tahun 2016. 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap dilakukan suatu penelitian hendaknya mempunyai manfaat 

yang akan dicapai baik secara teoretis maupun praktis 

1. Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori-teori 

tentang kinerja dalam pelayanan administrasi kependudukan dalam 

pemerintahan di Kantor Desa Bojong Kecamatan Wonosegoro 

Kabupaten Boyolali. 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan pengalaman nyata dalam bidang pelayanan 

administrasi kependudukan di dalam pemeintahan desa. 

2) Bagi aparat Pemerintah Desa, hasil peneliti ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai masukan kepada aparat pemerintah desa guna 

meningkatkan kualitas kerja sehingga tercipta pelayanan 

administrasi kependudukan yang baik yang ditandai dengan adanya 

kepuasan masyarakat yang dilayani. 
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E. Batasan Istilah  

Supaya tidak terjadi perluasan makna dalam pembahasan dari 

pemahaman judul skripsi di atas, maka penulis perlu untuk memperjelas 

pengertian beberapa istilah yang dimaksud dalam judul tersebut. 

1. Kinerja  

Kinerja dalam penelitian ini adalah kinerja aparatur desa dalam 

pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Desa Bojong Kecamatan 

Wonosegoro  Kabupaten Boyolali. Dimana dalam kinerja ini aparatur 

Desa menjalankan proses administrasi guna untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam  urusan surat-menyurat. 

2. Aparat Desa   

Aparat Desa di Desa Bojong Kecamatan Wonosegoro  ini adalah 

pemerintah desa yang terdiri dari  kepala desa, Sekretaris desa, rukun 

warga, rukun tetangga dan kepala urusan pemerintahan yang menjalankan 

dan melayani masyarakat dalam proses administrasi kependudukan di 

Kantor Desa Bojong Keacamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. 

3. Pelayanan Administrasi Kependudukan  

Pelayanan administrasi kependudukan adalah  pelayanan yang 

dilakukan aparatur desa untuk melayani masyarakat dalam pembuatan  

Kartu Tanda Penduduk (KTP),  Kartu Penduduk (KK), Akta Kelahiran, 

Surat  Pindah, Surat Keterangan Cari kerja (SKCK) dan urusan surat-

menyurat yang ada di Kantor Desa Bojong Kecamatan Wonosegoro  

Kabupaten Boyolali. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis  

1. Kinerja dalam Layanan Publik 

a. Pengertian Kinerja 

Menurut Sinambela, dkk (2013:5), mengatakan bahwa kinerja 

pegawai didefinisikan sebagai kemampuan dalam melakukan sesuatu 

keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja 

ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan kedepannya. Sedangkan menuurut 

Wirawan (2009:5) mengatakan bahwa kinerja adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan 

suatu profesi dalam waktu tertentu. Dan dipertegas kembali oleh Ndraha 

(2003:197), yang mengatakan bahwa kinerja adalah pelaksanan tugas atau 

perintah (task accoplishment), dari sudut obligation, kinerja  adalah 

kewajiban untuk  menepati janji (penepatan janji) dan dari segi cause, 

kinerja adalah proses tindakan (prakasa) yang di ambil menurut keputusan 

batin berdasarkan pilihan bebas  pelaku pemerintahan  yang bersangkutan 

dan kesiapan memikul segala risiko (konsekuensi)nya. Kinerja 

(perfomance) adalah kegiatan dilakukan untuk untuk memberi masukan 

untuk keptusan penting seperti promosi, transfer, dan putusan hubungan 

kerja (Rivai, 2003:425). 

Menurut Gilbert (dalam Notoatmodjo, 2009:124) mendefiniskan 

kinerja adalah apa yang di kerjakan seseorang sesuai dengan tugas dan 
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fungsinya. Dari batasan-batasan yang ada dapat dirumuskan bahwa kinerja 

(perfomance) adalah  hasil  kerja yang dapat ditampilkan atau  penampilan  

kerja seseorang  karyawan. Dengan  demikian  kinerja seseorang karyawan 

dapat diukur dari hasil kerja, hasil tugas, atau  hasil  kegiatan  dalam  

waktu  tertentu. 

Menurut Sturman (dalam Supraktikno, 2006:12) mengatakan 

kinerja adalah suatu konstruk multidimensial yang sangat kompleks, 

dengan banyak perbedaan dalam arti tergantung pada siapa yang 

mengevaluasi, bagaimana dievaluasi, dan aspek apa yang dievaluasi. 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral dan etika Prawiroesentono (dalam Sinambela, dkk (2012:5). 

Sedangkan menurut Hersey (dalam sinambela, dkk (2012:7), 

mengatakan bahwa kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan 

kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan, seseorang harus 

memiliki derajat kesedian dan kemampuan tertentu. Kesediaan dan 

ketrampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu 

tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan 

bagaimana mengerjakannya. 

Menurut Wirawan (2009:5-7) Faktor-faktor tersebut adalah faktor 

lingkungan internal organisasi faktor lingkungan eksternal, dan faktor 
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internal atau pegawai. Kinerja pegawai merupakan hasil sinergi dari 

sejumlah faktor, yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagan 2. 1  Pengaruh Lingkungan Internal dan  
 Eksternal Terhadap Perilaku Kerja Pegawai 

 

Kinerja yang baik adalah kinerja yang dipengaruhi oleh dua hal 

yaittu tingkat kemampuan dan motivasi kerja yang baik Mitchehll (dalam 

Sinambela, dkk, (2012:9). Kemampuan seseorang dipengaruhi 

pemahamannya atas jenis pekerjaan dan ketrampilan melakukannya. Oleh 

karenannya seseorang harus dapat meningkatkan kemampuan dan 

ketrampilannya. 

Kinerja karyawan Kinerja organisasi 

Lingkungan eksternal: 

� Kehidupan 

ekonomi 

� Kehidupan politik 

� Kehidupan social 

� Budaya dan agama 

masyarakat 

� kompetitor 

Faktor internal 

karyawan: 

� Bakat dan sifat 

pribadi 

� Kreatifitas 

� Pengetahuan dan 

ketrampilan 

� Kompetensi 

� Pengalaman kerja 

� Keadaan fisik 

� Leadaan psikologi 

 

Perilaku kerja 

karyawan: 

� Etos kerja 

� Disiplin kerja 

� Semangat kerja 

� Sikap kerja 

� Stress kerja 

� Keterlibatan kerja 

� Kepemimpinan 

� Kepuasan kerja 

� keloyalan 

Lingkungan internal 

organisasi: 

� Visi, misi, dan 

tujuan organisasi 

� Kebijakan 

organisasi 

� Bahan mentah 

� Teknologi  

� Strategi organisasi 

� System manajemen 

� Kompensasi 

� Kepemimpian 

� Modal 

� Budaya organisasi 

� Iklim organisasi 

� Teman sekerja 
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b. Manajemen Kinerja dalam Pelayanan  

Menurut Bacal (dalam Kaswan,2012:184) menyatakan bahwa 

manajemen kinerja merupakan suatu proses komunikasi yang terus 

menerus, dilakukan dalam kerja sama antara seorang karyawan  dan atasan 

langsungan, yang melibatkan penetapan pengharapan dan pengertian 

tentang hal-hal: fungsi kerja karyawan yang paling dasar, bagaimana 

pekerjaan karyawan tersebut  berkontribusi  pada sasaran  organisasi, apa 

maknanya dan arti konkrit, melakukan pekerjaan yang baik, bagaimana 

prestasi kerja akan diukur, rintangan apa yang menganggu kinerja dan 

bagaimana rintangan tersebut dapat diminimalkan atau dihilangkan, dan 

bagaimana karyawan dan atasan akan bekerja sama untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. 

Soetjipto (dalam Kaswan, 2012:185) menyatakan bahwa 

manajemen kinerja pada dasarnya merupakan proses komunikasi yang 

berkelanjutan antara atasan dan bawahan dengan bertujuan untuk 

memperjelas dan menyepakati hal-hal berikut: 

1) Fungsi pokok pekerjaan bawahan 

2) Bagaimanakah pekerjaan bawahan berkontribusi pada pencapaian 

tujuan organisasi 

3) Pengertian “efektif dan berhasil” dalam pelaksanaan pekerjaan 

bawahan 

4) Bagaimana bawahan dapat bekerja sama dengan atasan dalam rangka 

efektivitas pelaksana pekerjaan bawahan 
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5) Bagaimana mengukur  efektivitas kinerja bawahan 

6) Berbagai hambatan efektivitas dam apakah alternatif cara untuk 

menyingkirkan hambatan-hambatan tersebut. 

c. Dimensi Kinerja dalam Pelayanan 

Menurut Wirawan (2009:53-54) Dimensi kerja adalah kualitas-

kualitas atau wajah suatu pekerjaan atau aktifitas-aktifitas yang terjadi di 

tempat kerja yang konduktif terhadap pengukuran. Dimensi pekerjaan 

yang menyediakan alat untuk melukiskan keseluruhan cakupan aktivitas 

ditempat kerja. Dimensi kinerja adalah unsur-unsur dalam pekerjaan yang 

menunjukkan kinerja. Untuk mengukur kinerja, dimensi-dimensi kinerja  

dikembangkan menjadi indikator kinerja. Indikator kinerja digunakan 

untuk mengembangkan instrumen evaluasi kinerja yang kemudian 

digunakan untuk mengukur kinerja seorang kinerja. Pengembangan 

dimensi dan indikator kinerja dilaksanakan melalui job analysis atau 

analisis pekerjaan. Secara umum, dimensi kinerja dapat dikelompokkan 

menjadi tiga jenis, yaitu hasil, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang 

berhubungan dengan pekerjaan. 

1) Hasil kerja. Hasil kerja adalah keluaran kerja dalam bentuk barang dan 

jasa yang dapat dihitung dan diukur kuantitas dan kualitasnya. 

2) Perilaku kerja. Ketika berada ditempat kerjanya, seorang karyawan  

mempunyai dua perilaku, yaitu perilaku pribadi dan perilaku kerja. 

3) Sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan adalah sifat 

pribadi karyawan yang  diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya. 
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Menurut John Miner (dalam Sudarmanto, 2009:11-12), terdapat 4 

dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja, 

yaitu: 

1) kualitas, yaitu; jumlah pekerjaan, tingkat kesalahan, kerusakan, 

kecermatan, 

2) kuantitas, yaitu;  jumlah pekerjaan yang di hasilkan, 

3) penggunaan waktu dalam kerja, yaitu; tingkat ketidakhadiran, 

keterlambatan, waktu kerja efekif/jam kerja hilang, dan 

4) kerja sama dengan orang lain dalam bekerja. 

Dari empat dimensi kinerja di atas, dua hal terkait dengan aspek 

keluaran atau hasil pekerjaan, yaitu: kulitas hasil, kuantitas keluaran; dan 

dua hal aspek perilaku individu, yaitu; penggunaan waktu dalam kerja 

(tingkat kepatuhan terhadap jam kerja, disiplin) dan kerja sama. Dari 4 

dimensi kinerja tersebut cenderung mengukur kinerja pada level individu. 

Parasuraman (dalam Sudarmanto, 2009:14-15) mengemukakan 

ukuran kinerja dalam dimensi kualitas, sebagai berikut. 

a) Kehandalan, yakni mencakup konsisten kinerja dan kehandalan dalam 

pelayanan: akurat, benar dan tepat. 

b) Daya tanggap, yaitu keinginan dan kesiapan para pegawai dalam 

menyediakan pelayanan dengan tepat waktu. 

c) Kompetensi, yaitu keahlian dan pengetahuan dalam memberikan 

pelayanan. 

d) Akses, yaitu pelayanan yang mudah diakses oleh pengguna pelayanan. 
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e) Kesopanan, yaitu mencakup kesopansantunan, rasa hormat, perhatian 

dan bersahabat dengan pengguna layanan. 

f) Komunikasi, yaitu kemampuan menjelaskan dan menginformasikan 

pelayanan kepada pengguna layanan dengan baik dan dapat dipahami 

dengan mudah. 

g) Kejujuran, yaitu mencakup kejujuran dan dapat dipercaya dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

h) Keamanan, yaitu mencakup bebas dari bahaya, keamanan secara fisik, 

risiko, aman secara finansial. 

i) Pengetahuan terhadap pelanggan yaitu berusaha mengetahui kebutuhan 

pelanggan, belajar dari peryaratan-peryaratan khusus pelanggan. 

j) Bukti langsung, meliputi fasilitas fisik, penampilan pegawai, peralatan, 

dan perlengkapanan pelayanan, fasilitas pelayanan. 

d. Evaluasi Kinerja dalam Pelayanan Publik 

Menurut Wirawan (2009:11) Evaluasi kinerja sebagai proses 

penilai pejabat yang melakukan penilaian (appraiser) mengumpulkan 

informasi mengenai kinerja ternilai pegawai yang dinilai (appraise) yang 

didokumentasi secara formal untuk menilai kinerja ternilai dengan 

membandingkan dengan standar kinerjanya secara periodik untuk 

membantu pengambilan keputusan manajemen SDM. Evaluasi kinerja 

mngenai kinerja ternilai pegawai/karyawan yang dinilai bukan kinerja 

organisasi. Kinerja para karyawan/pegawai menentukan kinerja organiasai. 
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Tinggi rendahnya hasil evaluasi kinerja dinilai secara teoretis menentukan 

tinggi rendahnya kinerja organisasi. 

Dengan melakukan penilaian atau evaluasi kinerja dapat diketahui 

sejauh mana pencapaian kinerja seseorang sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. Selain itu, dalam kerangka manajemen sumber daya manusia, 

manajemen kinerja  memiliki tujuan fundamental, yaitu: 

1) Mencapai tingkat kinerja SDM organisasi yang tinggi dan terus 

menerus. 

2) Mengembangkan sepenuhnya kapasitas dan potensi orang. 

3) Menciptakan suatu lingkungan agar potensi tersembunyi karyawan 

dapat direaliasasikan. 

4) Memperkuat atau mengubah budaya organisasi. 

Dengan melihat urgensi tujuan manajemen kinerja secara 

keseluruhan tersebut, evaluasi kinerja merupakan bagian penting dalam 

mewujudkan tujuan fundamental manajemen kinerja secara kesluruhan 

(Sudarmanto, 2009:252). 

2. Pemerintah Desa 

Dalam rangka mengamondasikan kapasitas masyarakat desa untuk 

berpartisipasi dan bertindak aktif dalam pembangunan. Sosok pemerintah 

desa ideal, minimal reliable untuk senantiasa menciptakan peluang bagi 

perkembangannya kekayaan sosial yang berwujud inisiatif, prakarsa, 

partisipasi dan emansipasi warga desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 

tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
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pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Said 

(2007:33-34) bahwa desa adalah kesatuan hukum dimana bertempat 

tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan 

sendiri. Dengan kata lain, berlandasan pengertian ini maka proses sosial 

maupun politik yang terjadi disebuah desa memiliki karakter dasar 

otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan seluruh 

penduduk desa itu sendiri. 

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk 

sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung 

dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri 

dalam ikatan Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (Marbun, 2010:99). 

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa 

adalah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

1) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 

serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 
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program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

2) Susunan Pemerintah Desa; Pemerintahan Dewan terdiri atas Kepala 

Desa dan Lembaga Musyawarah Desa: 

1) Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia 

oleh penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang telah berumur 

sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun telah/pernah kawin. 

2) Kepala Desa di angkat oleh Bupati/Wali kota madya Kepala 

Daerah Tingkat II atas nam Gubernur  Kepala Daerah Tingkat I 

dan calon yang terpilih. 

3) Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak 

tanggal pelantikannya dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) 

kali masa jabatan berikutnya. 

3) Lembaga Musayawarah Desa 

Lembaga musyawarah Desa adalah lembaga 

permusyawaratan/pemufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala 

Kepala Dusun. Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan, dan 

Pemuka-pemuka masyaraakat di Desa yang bersangkutan (Marbun, 

2010:100). 

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dalam 

Ketentuan Umum Pasal 1.o, dan pasal 93-111, mengantur tentang otonomi 

Desa sebagai berikut. 
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1) Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memilki kewenangan untuk untuk 

mengantur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam 

sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ( 

Ketentuan Umum Pasal 1,o). 

2) Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah dan Badan Perwakilan Desa 

(BPD). 

3) BPD berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa 

berasama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan inspirasi, dan 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran terhadap Pemerintah 

Desa. 

4) Kepala Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, 

5) Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan 

menyampaikan laporan pelaksana tugasnya kepada Bupati. 

6) Kewenangan Desa mencakup. 

a) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa ; 

b) Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah. 

c) Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau 

Pemerintah Kabupaten. 

7) Sumber pendapatan Desa terdiri dari atas:  Pendapatan asli Desa (hasil 

usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil 
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gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah); bantuan 

dari Pemerintah Kabupaten (bagian dari perolehan pajak dan retribusi 

Daerah, dan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah 

yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten); bantuan dari Pemerintah 

dan Provinsi; sumbangan dari pihak ketiga; dan pinjaman Desa (Pasal 

107, UU Nomor 22 Tahun 1999). 

3.  Pengertian Pelayanan  

Pelayanan merupakan setiap tindakan atau perbuatan yang dapat di 

tawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya 

bersifat intagible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 

pemilikan sesuatu. Selanjutnya, Kementrian Pendayagunaan Aparatur 

Negara (2003) mengemukakan pelayanan sebagai pelayanan publik 

yang merupakan segala kegiatan yang dilaksankan penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan dalam rangka pelaksanan ketentuan peraturan perundang-

udangan. 

a. Standar Pelayanan  

Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi: 1) Prosedur 

pelayanan, 2) Waktu pelayanan, 3) Biaya pelayanan, 4) Produk pelayanan, 

5) Sarana dan prasarana, 6) Kompetensi petugas pelayanan. 

Selanjutnya untuk melengkapi standar pelayanan tersebut diatas, 

ditambahkan materi muatan yang dikutipi dari rancangan Undang-Undang 

tentang Pelyanan Publik, karena dianggap cukup realistis untuk menjadi 
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materi muatan Standar Pelayanan Publik, sehingga sususnannya menjadi 

sebagai berikut: a) Dasar hukum, b) Persyaratan, c) Prosedur pelayanan, d) 

Waktu pelayanan, e) Biaya pelayanan, f) Produk pelayanan, g) Sarana dan 

prasarana, h) Kompetensi petugas pelayanan, i) Pengawasan intern, j) 

Pengawasan extern, k) Penangangan pengaduan, saran dan masukan, l) 

Jaminan pelayanan. 

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya standar pelayanan 

bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang 

dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati 

oleh pemberian dan atau penerima layanan. Standar pelayanan, sekurang-

kurangnya meliputi. 

1) Produsen pelayanan  

Produsen yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan 

termasuk pengaduan. 

2) Waktu penyelesaian  

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

3) Biaya pelayanan  

Biaya /tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam 

proses pelayanan. 

4) Produk pelayanan 
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Hasil pelayanan akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

5) Sarana dan Prasarana 

Penyedian sarana dan prasaran  pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

6) Kompetensi petugas pemberi layanan 

Adanya kejelasan dalam prosedur pelaksanan kerja atau yang lebih 

dikenal  SOP (standar operasional procedur) dalam tata cara pelayanan 

sehingga memudahkan dalam tahapan dan urutan langkah dalam 

menentukan sikap dan perilaku pelayanan yang diatur kedalam hak dan 

kewajiban petugas pelayanan dan pemeberian sanksi untuk menghindari 

dan meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan tugas (Rahmayanti, 

2010: 18-38).  

b. Asas-asas Pelayanan 

Asas-asas pelayanan publik menurut keputusan Menpan Nomor 

63/2003 sebagai berikut. 

1) Transparansi: bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah 

dimengert. 

2) Akuntabilitas: dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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3) kondisional: sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap perpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektifitas. 

4) Partisipatif: mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaran 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 

harapan masyarakat. 

5) Kesamaan Hak: tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, 

ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. 

6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban: pemberi dan penerima  pelayanan 

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

c. Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut Tjiotono (dalam Hardiyansyah, 2011:40) menayatakan 

bahwa terdapat beberapa ciri-ciri kualitas pelayanan publik sebagai 

berikut. 

1) Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu  dan proses, 

2) Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan. 

3) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. 

4) Kemudahan mendapatkan pelayanna, misalnya banyaknya petugas  

yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer. 

5) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, 

ruang tempat pelayanan, tempat parker, ketersedian informasi dan lain-

lain. 
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6) Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, 

kebersihan lainnya. 

Dengan adanya beberapa citi-ciri tentang kualitas pelayanan publik 

ini dapat digunakan untuk melihat situasi dalam realita lapangan yang ada. 

d. Pelayanan Umum 

Pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Pendayagunan 

Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman 

Tata Laksana Pelayanan Umum adalah: Segala bentuk kegiatan pelayanan 

umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat di Daerah, dan 

dilingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang 

atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksnaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan hakekat pelayanan umum 

adalah. 

1) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. 

2) Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, 

sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya 

guna dan berhasil guna. 

3) Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran masyarakat 

dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

luas. 
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Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan 

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

terjangkau. Keputusan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara 

(MENPAN) Nomor 81 Tahun 1993 mengutarakan pula bahwa pelayanan 

umum harus mengandung unsur-unsur berikut. 

a) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum 

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

b) Penganturan bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan 

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap 

bepegangan pada efisiensi dan efektivitas. 

c) Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diuapayakan 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 memberi peluang kepada masyarakat 

untuk ikut menyelenggarakannya sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Memperhatikan arti tentang pelayanan umum, tidak lepas  dari 

masalah kepetentingan umum, yang menjadi asal usul timbulnya istilah 

pelayanan umum, pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan 

masyarakat dalam segala bidang (Sedarmayanti, 2012:83-84). 
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e. Pelayanan Publik 

Hal-hal yang penting lainnya dan keptusan MENPAN Nomer 

63/2003 tentang pedoman pelayanan publik diuraikan sebagai berikut: 

1) Pelayanan Publik adalah  segala kegiatan pelayanan dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan maupun pelaksananaan kebutuhan penerima 

pelayanan mamupun pelaksanaan ketetentuan peraturan Perundang-

undangan. 

2) Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Instansi Pemerintah. 

3) Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan/ satuan 

organiasi. Kemenetrian, Departemen, Lembaga Pemerintah  

Departemen, Kesekertariatan Lembaga Tinggi dan Tinggi Negara, dan 

Instansi Pemerintah lainnya, baik Pusat maupun Daerah termasuk 

Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan 

Hukum Milik Daerah. 

4) Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada Instansi 

Pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada 

penerima pelayanan publik. 

5) Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah 

yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

6) Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi 

pemerintah dan badan hukum. 
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7) Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama tau sebutan 

apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian  pelayanan publik yang 

besaran dan tata cara pembayaran ditetapkan perundang-undangan. 

8) Indeks kepuasan masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan yang diperoleh dan penyelenggara atau 

pemberi pelayanan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. 

f. Indek Kepuasan Masyarakat 

Menpan Tahun 2003 merumuskan ukuran kepuasan pelanggan 

dalam bentuk IKM (Indek Kepuasan Masyarakat). Indek Kepuasan 

Masyarakat  dikembangkan dalam 14 unsur  yang “relevan, valid dan 

reliabel” sebagai unsur minimal yang harus ada untuk pengukuran indek 

kepuasan masyarakat, sebagai berikut: 

1) Prosedur Pelayanan: kemudahan tahapan pelayanan yang di berikan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 

2) Persyaratan pelayanan: persyaratan teknis administratif yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayanannya. 

3) Kejelasan petugas pelayanan: keberadaan dan kepastian petugas 

yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan 

tanggung jawabannya). 

4) Kedisiplinan petugas pelayanan: kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan, terutama terhadap konsisten waktu kerja 

sesuai ketentuan yang berlaku. 
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5) Tanggung jawab petugas pelayanan: kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 

pelayanan. 

6) Kemampuan petugas pelayanan: tingkat keahlian dan keterampilan 

yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan 

kepada masyarakat. 

7) Kecepatan pelayanan: target tepat waktu pelayanan dapat 

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan unit penyelenggara 

pelayanan. 

8) Keadilan mendapatkan pelayanan: pelaksanaan dengan tidak 

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. 

9) Kesopanan dan keramahan petugas: sikap dan perilaku petugas 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan 

ramah serta saling menghargai dan menghormati. 

10) Kewajaran biaya pelayanan: keterjangkauan masyarakat terhadap 

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. 

11) Kepastian biaya pelayanan: kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

dengan baiya yang dietetapkan. 

12) Kepastian jadwal pelayanan: pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan. 

13) Kenyamanan lingkungan pelayanan: kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur, sehingga dapat memberikan 

rasa nyaman kepada penerimaan pelayanan. 
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14) Keamanan pelayanan: terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelenggaraan pelayanan ataupun sarana yang digunakan, 

sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan 

terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 

g. Dimensi Kualiats Pelayanan 

Menurut Zeithaml, Bitner, dan Gremler (dalam jurnal Brahmana, 

2014), 

Terdapat lima dimensi kualitas layanan yaitu: 

1) Tangibles / Bukti langsung  

Tangibles meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan 

tata letak ruangan, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapihan dan 

kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi, dan penampilan 

karyawan. 

2) Reliability / Keandalan 

Reliability yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai 

dengan yang dijanjikan. Pelayanan yang dijanjikan seperti memberikan 

informasi secara tepat, membantu untuk menyelesaikan masalah, dan 

memberikan pelayanan secara handal. 

3) Responsiveness / Ketanggapan 

Responsiveness yaitu kesediaan karyawan untuk membantu 

konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang 

meliputi kesigapan dalam melayani konsumen, kecepatan menangani 

transaksi, dan penanganan keluhan-keluhan konsumen. 
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4) Assurance / Jaminan 

Assurance , meliputi pengetahuan karyawan terhadap produk 

secara tepat, kualitas keramahtamahan, perhatian dan kesopanan dalam 

memberi pelayanan, ketrampilan dalam memberi informasi, kemampuan 

dalam memberikan keamanan, dan kemampuan dalam menanamkan 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. 

5) Emphaty / Empati 

Emphaty yaitu perhatian secara individual yang diberikan 

perusahaan kepada konsumen seperti kemudahan untuk menghubungi 

perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan 

konsumen, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan 

kebutuhan konsumennya. 

4. Administrasi Kependudukan 

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penantaan 

dan penertiban dalam penerbitaan dokumen dan Data Kependudukan 

melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pendelolaan informasi 

Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

a. Kependudukan ialah  hal ihwal yang diberikan dengan jumlah, ciri 

utama, pertumbuhan persebaran, mobilitas, penyebaran kualitas, 

komdisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, budaya, 

agama, serta lingkungan penduduk tersebut. Kependudukan merupakan 

ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Meliputi 

didalamnya ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana 
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jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, 

migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk 

masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan 

kriteria seperti pendidikan kewarganegaraan, agama atau etnisitas 

tertentu (Mustofa, 2008:172-173). 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan 

1) Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk 

yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan 

atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau 

surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, 

perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal 

tetap. 

2) Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah 

kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang 

melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi 

Kependudukan. 

3) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang 

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai 

kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang 

dihasilkan 
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dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil. 

4) Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata 

Penduduk, 

pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan 

pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan 

serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu 

identitas atau surat keterangan kependudukan. 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan 

Bab III Kewenangan Penyelenggara dan Instansi 

Pelaksana Pasal 5 yang berbunyi: 

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab 

menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara 

nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan 

meliputi: 

1) Koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi 

Kependudukan. 

2) Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan 

Administrasi Kependudukan. 

3) Sosialisasi Administrasi Kependudukan. 
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4) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi 

pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan. 

5) Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala 

nasional, dan 

6) Pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen 

Kependudukan. 

5. Indikator Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Administrasi 

Kependudukan 

Menurut Dwiyanto (2012:50-51) mengatakan bahwa ukuran dari 

tingkat kinerja suatu organisasi publik yaitu sebagai berikut: 

a. Produktivitas 

Produtifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga 

mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahamis 

sebagai rasio antar input dan output. Konsep produktivitas ini dirasa 

terlalu sempit dan General Accounting Office (GAO) mencoba 

mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan 

memasukan beberapa besar pelayanan publik itu hasil yang didapatkan 

yang diharapkan dapat dijadikan salah satu indikator kinerja yang penting. 

b. Kualitas Layanan  

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting 

dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak 

pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena 

ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari 
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organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap 

layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik 

c. Responsifitas 

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas 

disinimenunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Organisasi yang memiliki 

responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. 

d. Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari ukuran 

internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti 

pencapaian target, tetapi juga harus dinilai dari ukuran eksternal seperti 

nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan 

organisasi publik memiliki akuntabilitas tinggi kalau kegiatan itu dianggap 

benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam 

masyarakat. 

6. Faktor-faktor yang Memperngaruhi Kinerja dalam Pelayanan 

Administrasi Kependudukan 



36 
 

 
 

Menurut Simanjutak (dalam Widodo, 2015:133) kinerja 

dipengaruhi oleh: 

a. Kualitas dan kemampuan pegawai. Yaitu hal-hal yang berhubungan 

dengan pendidikan/pelatihan, etos kerja, mptivasi kerja, sikap mental, 

dan kondisi fisik pegawai. 

b. Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan 

kerja (keselamatan kerja, kesehatan kerja, sarana produksi, teknologi) 

dan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai 

(upah/gaji, jaminan social, keamanan kerja). 

Sedangkan menurut Sedarmayanti (dalam Widodo, 2015:133) 

mengatakan bahwa kinerja dipengaruhi beberapa hal antara lain: 1) Sikap 

dan mental (motivasi kerja, disiplin kerja, dan etika), 2) Pendidikan, 3) 

Ketrampilan, 3) Manajemen kepemimpinan, 5) Tingkat penghasilan, 6) 

Gaji dan penghasilan, 7) Jaminan sosial, 8) Iklim kerja, 9) Sarana dan 

prasarana, 10) Teknologi, dan 11) Kesempatan berprestasi. 

Dalam penelitian ini penulis menggunkan bebrapa faktor dilihat 

dari dua aspek yaitu: 1) Faktor internal dari aparatur desa dari pegawai 

seperti: Kualitas sumber daya manusia (SDM), 2) Tingkat Pendidikan. 2) 

Faktor eksternal, diluar pegawai yaitu: Sarana dan prasarana, Rekruitmen 

atau seleksi apartur desa.  

B. Penelitian Relevan 

1. Jurnal yang ditulis oleh Advantus (2015) yang berjudul Kinerja 

Organisasi Pemerintah Desa dalam Pelayanan Administrasi 
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Kependudukan di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten 

Land. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa Responsifitas kinerja oraganiasi pemerintah desa 

dalam pelayanan administrasi kependudukan agar pelayanan yang 

berjalan tertib dilakukan komunikasi dari setiap aparat di kantor 

Pemerintah Desa dan permasalahan pelayanan disebabkan aparat yang 

bertugas kurang kompeten dibidangnya sehingga menimbulkan 

ketimpangan pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Responsibilitas kinerja organiasasi pemerintah desa dalam pelayanan 

administrasi kependudukan adalah kepuasan dari masayarakat sebagai 

tolak ukur keberhasilan masayarakat.  Akuntabilitas kinerja dalam 

pelayanan administrasi kependudukan standar pelayanan harus 

didukung adanya budaya pelayanan yang secara konsisten 

dikembangkan pada organiasasi pelayanan publik.  

2. Jurnal yang ditulis oleh Junaidi (2015) yang berjudul Implementasi 

Electronic Government untuk Penyelenggaraan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan. Dalam penelitian ini terdapat Penilaian 

terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang 

dilaksanakan perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam 

rangka upaya perbaikan kualitas pelayanan administrasi kependudukan 

secara tepat, dan adaptasi dan responsifitas pelayanan sesuai 

kebutuhan masyarakat. Keamanan data kependudukan diperoleh 

melalui pembatasan hak akes kedalam aplikasi SIAK dan e-KTP. 
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Menempatkan kode-kode dan logo tertentu dalam blangko dokumen 

kependudukan untuk mengetahui dokumen yang dimiliki penduduk 

asli atau palsu. Faktor-faktor yang menjadi pendukung adalah 

komitmen pimpinan, anggaran, dan kebijakan. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, 

infrastruktur, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang 

administrasi kependudukan. 

Berdasarkan pada jurnal yang ada dapat diketahui bahwa dalam 

aparatur desa harus mempunyai pelayanan berkualitas, serta di dukung 

dengan kemampuan dan kedislipinan yang baik agar tidak lagi terjadi 

kesalahan dalam pelayanan atau menulisan tanggal lahir dan penulisan 

nama. Dengan demikian masyarakat akan merasa puas dalam 

pelayanan administrasi kependudukan. Aparatur desa harus aktif 

bersosialisasi dalam  menjelaskan persayaratan-persyaratan yang harus 

di penuhi dalam proses administrasi kependudukan. 

C. Kerangka Berpikir  

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas 

pokok dan fungsi dari aparatur desa untuk melayani masyarakat secara 

efektif dan efesien. Pelayanan administrasi kependudukan di desa harus 

sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dalam pemerintahan desa bojong. 

Tujuan pelayanan administrasi kependudukan adalah untuk mencipatakan 

pelayanan yang berkualitas dan menumbuhkan rasa kepuasan masayrakat. 

Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan ini berupa pelayanan 
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pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta kematian,  Surat pindah 

tempat, dan surat keterangan cari kerja (SKCK). Namun pelaksnaan 

pelayanan administrasi di Desa Bojong Kecamatan Wonosgero belum 

maksimal. Hal ini terlihat dengan respon masyarakat yang masih belum 

puas dengan kinerja aparatur desa. Kurang maksimalnya pelayanan 

disebabkan faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia serta 

kurangnya kedisiplinan aparat desa. Untuk meningkatkan pelayanan 

masyarakat yang baik, maka aparatur desa harus melakukan perubahan 

melalui meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan 

kedisiplinan aparatur desa. Pelaksanaan pelayanan administrasi 

kependudukan tidak boleh membeda-bedakan antara masyarakat satu 

dengan masyarakat lain, karena semua masyarakat memiliki hak untuk 

mendapatkan pelayanan yang baik. 

Pelayanan administrasi yang baik akan menghasilkan pelayanan 

yang akuntabilitas di Desa Bojong, yaitu adanya kewajiban bagi aparatur 

pemerintah untuk bertindak selaku bertanggung jawab dan penanggung 

gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan, serta 

menghasilkan pelayanan yang transparansi dan keterbukaan dimana 

masyarakat diberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah desa yang 

dinilainya tidak transparan. Sehingga aparatur desa dapat menjalankan 

fungsi dan tugas secara disiplin dan baik. 
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Bagan 2.2 Kerangka Berpikir

Undang-Undang  Republik Indonesia 

Nomor 23 tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan 

Pelayanan administrasi 

kependudukan Desa Bojong 

Pembuatan KTP, KK, Akta 

kelahiran, Akta kematian, Surat 

pindah tempat, SKCK 

- Faktor internal 

- Faktor eksternal 

- Produktivitas 

- Kualitas layanan  

- Responsifitas 

- Akuntabilitas 

 

- Profesional 

- Efeketif 

- Efisien  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kinerja aparatur 

Desa Bojong Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dalam 

pelayanan administrasi kependudukan, maka dapat di ambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kinerja aparatur Desa Bojong Kecamatan Wonosegoro Kabupaten 

Boyolali dalam pelayanan administrasi kependudukan yaitu 

produktivitas kinerja aparatur desa Kualitas layanan kepada masyarakat 

terdapat beberapa keluhan dari masyarakat mengenai kesalahan 

penulisan nama dan tanggal lahir, responsivitas aparatur desa terdapat 

kerja sama yang baik dan namun dalam kedisplinan aparatur desa masih 

belum baik, akuntabilitas aparatur desa baik, dengan kurang disiplinnya 

aparatur desa dan kesalahan-kesalahan yang ada, aparatur desa tetap 

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Ada beberapa 

permasalahan atau beberapa unsur dari pelayanan yang kurang baik, 

yaitu dari kedisplinan dan kecepatan pelayanan yang cukup baik. Akan 

tetapi, dari keseleruhan kinerja aparatur desa bojong dalam pelayanan 

administrasi kependudukan tahun usdah masuk ketegori baik. 

2. Faktor kinerja aparatur desa dalam pelayanan administrasi 

kependudukan dipengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) 
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3. ,sebagian aparatur Desa Bojong dalam menjalankan tugasnya cukup 

baik. Dalam pelayanan administrasi kependudukan beberapa 

masyarakat mengeluhkan mengenai kesalahan-keslaahn mengenai 

kesalahan penulisan nama, dan tanggal lahir. Masyarakat juga 

mengeluhkan mengenai kecepatan pelayanan yang ada di kantor Desa 

Bojong. Sebagian aparatur Desa Bojong besar lulusan SD, SLTP, dan 

SLTA. Hal itu beda pula dalam pelaksanaan kerja hanya beberapa 

aparatur desa saja yang paham dalam bidangnya. Dalam rekruitmen 

penerimaan perangkat desa ditunjuk langsung oleh Kepala Desa tidak 

melalui seleksi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, bebrapa saran 

yang dapat diberikan sebagai sumbangan pemikiran untuk meningkatkan 

kinerja aparatur Desa Bojong Kecamatan Wonosegoro Kabupaten 

Boyolali dalam pelayanan administrasi kependuduk. 

1. Aparatur Desa Bojong diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan 

administrasi kependudukan dan perlu adanya aturan tertulis agar 

aparatur desa bisa disiplin dalam bekerja. 

2. Dengan meningkatnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, 

dan pola rekruitmen aparatur pemerintah desa diharapkan apatur Desa 

Bojong mampu menjaga dan terus meningkatkan pelayanan kinerja 

dalam administrasi kependudukan. 
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