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BAB I
PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sudah

maju begitu padat, hal ini terlihat dari kemajuan transportasi dan alat

teknologi dibeberapa Negara di dunia ini. Perkembangan tersebut tentu

akan membuat persaingan disegala bidang yang semakin ketat.

Kecanggihan alat-alat teknologi yang diimbangi dengan mutu dan kualitas

sumberdaya manusia (SDM) yang cukup memadai, maka tingkat

produktivitas kerja tentu akan semakin meningkat pula. Indonesia sebagai

Negara sedang berkembang masih belum siap untuk menghadapi

persaingan global tersebut diatas, terutama dalam hal mutu sumber daya

manusia sehingga menuntut kepada pemerintah yang bersangkutan untuk

lebih memperhatikan peningkatan kualitas SDM ini dimasa mendatang.

Terjadinya transisi pemerintahan yang berkali-kali, menyebabkan

terjadinya perubahan sistem dan struktur kepemerintahan baik di pusat

maupun di daerah. Untuk menghadapi perubahan tersebut, perlunya

peningkatan kemampuan aparatur diberbagai bidang, antara lain

peningkatan kemampuan SDM seperti skill, knowledge, dan ability dengan

melalui pendidikan, pelatihan, kursus, magang, seminar/diskusi dan lain-

lain sebagai aplikasi dari Peraturan Pemerintah Nomor: 100 tahun 2001

tentang peningkatan aparatur pemerintahan melalui pelatihan.
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Prestasi kerja (kinerja) Aparatur Pemerintahan Desa tidak cukup

hanya dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi bisa juga

dilakukan melalui peningkatan motivasi kepada mereka.

Motivasi adalah daya gerak yang mendorong seseorang untuk

berbuat sesuatu, dan motivasi adalah kegiatan untuk memberikan

dorongan kepada seseorang atau diri sendiri mengambil suatu tindakan

yang dikehendaki (Effendy 1993: 69). Timbulnya motivasi pada diri

seseorang tentu karena adanya suatu kebutuhan hidup, baik pada diri

seseorang tentu karena adanya suatu kebutuhan hidup, baik kebutuhan

primer maupun kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan tersebut dapat

terpenuhi, maka seseorang akan giat bekerja sehingga prestasi kerja

(kinerja) dapat meningkat. Kegiatan memberikan motivasi entah

bagaimana cara dan dengan apa memotivasi pegawai/karyawan untuk

lebih bergairah bekerja adalah fungsi dari human relation dalam

manajemen (Effendy: 1993:71). Disamping faktor motivasi, faktor

pengalaman kerja sebagai Aparatur Pemerintahan Desa juga

mempengaruhi prestasi kerja (kinerja) dalam pelaksanaan tugas

kepemerintahan desa.

faktor sikap seseorang pegawai atau karyawan ikut berpengaruh

terhadap prestasi kerja (kinerja)nya. Karyawan/pegawai bisa bersikap

loyal dan bersikap tidak loyal terhadap pimpinannya tergantung pada

situasi dan kondisi tertentu. Sikap merupakan reaksi perasaan seseorang

atau perilaku yang  diekspresikan terhadap situasi dan kondisi yang
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dihadapinya. Dan sikap juga merupakan organisasi pendapat, keyakinan

seseorang mengenai obyek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai

adanya perasaan tertentu, dan kepada orang tersebut untuk membuat

respon atau perilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya (Walgito,

2001:109).

Sedangkan loyal adalah ketaatan dan kesetiaan yang ditunjukkan

oleh seseorang kepada atasan atau pimpinannya. Seorang

pegawai/karyawan akan senang kepada pekerjaannya bila pekerjaan itu

dapat memberikan kepuasan baginya, seorang pegawai/karyawan itu

akan senang dan setia kepada pimpinannya apabila pimpinan itu berlaku

adil kepadanya, bisa memberikan panutan yang baik  kepadanya.

Di Indonesia ada budaya kerja yang disebut dengan kerja gotong-

royong, kemudian ada budaya kerja keras, kreatif, berani mengambil

resiko, inovatif dan ada budaya kerja saling menunggu, suka diawasi,

diatur, malas/mangkir dan apatis (Sondang, 2002: 111).

Menurut Suyadi (1999: 310), ada dua sifat prilaku dan sikap budaya

kerja di Indonesia yaitu bersifat positif dan bersifat negatif. Hal ini akan

berpengaruh terhadap prestasi kerja aparatur pemerintahan khususnya

pemerintahan desa. Sikap dan prilaku kerja positif antara  lain ketekunan,

ramah tamah, jujur dan disiplin, diharapkan dapat meningkatkan prestasi

kerja (kinerja) meningkat, sebaliknya sikap dan perilaku kerja negatif akan

membuat prestasi kerja (kinerja) menurun (Suyadi, 1999: 317).
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BAB II

PEMBAHASAN

A. Pelayanan Publik

1. Pengertian

Pelayanan public, dikemukakan oleh Widodo (2001:269) sebagai

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan

pokok dan tata cara yang ditetapkan.

Handayaningrat (dalam Suwondo, 2001:29) membedakan antara

pelayanan masyarakat dan pelayanan umum sebagai berikut:

Pelayanan masyarakat yaitu aktivitas yang dilakukan untuk
memberikan jasa-jasa dan kemudahan-kemudahan kepada
masyarakat. Sedangkan pelayanan umum yaitu pelayanan yang
diberikan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi,
efektivitas dan penghematan dengan melayani kepentingan umum
dibidang produksi atau distribusi yang bergerak dibidang jasa-jasa
vital.

Pendapat lain juga dikemukakan dalam Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Keputusan Menteri Pedayagunaan

Aparatur  Negara Nomor 63 Tahun 2003) yang menyebutkan bahwa:

Pelayanan public adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan

oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian ini terdapat 3

unsur dalam penyelenggaraan pelayanan public yaitu:
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a. Penyelenggaraan pelayanan adalah instansi pemerintah yang

meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian, departemen.

Lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga

tertinggi dan tinggi Negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik di

pusat maupun di daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

b. Pemberian pelayanan public adalah pejabat/pegawai instansi

pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan public

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Penerima pelayanan public adalah orang, masyarakat, instansi

pemerintah dan badan hukum.

Menurut pendapat Moenir (2002:47) pelayanan public secara

umum didambakan adalah:

a. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan
pelayanan yang cepat.

b. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutuan, sindiran
atau kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada
permintaan sesuatu, baik utnuk alasan dinas atau untuk
kesejahteraan.

c. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap
kepentingan yang sama.

d. Pelayanan yang jujur dan terus terang.

Pelayanan public menjadi sesuatu yang strategis dalam konteks

reformasi birokrasi menuju terbangunnya tata kelola berpemerintahan

yang baik (good governance). Dari pernyataan ini dipastikan timbul

pertanyaan mendasar yang mempertanyakan: mengapa reformasi

pelayanan public menjadi titik strategis dalam membangun good
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governance ? Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sehingga

pelayanan public menjadi tolok ukur utama dalam reformasi birokrasi:

a. Pelayanan public selama ini menjadi ranah dimana Negara
yang diwakili oleh pemerintah terinteraksi dengan lembaga-
lembaga non pemerintah. Dalam hal ini, buruknya praktek
governance dalam penyelenggaraan pelayanan public sangat
dirasakan oleh warga dan masyarakat luas. Tatkala system
pelayanan public telah mampu berupaya menepis citra buruk
yang menimpanya, maka posisi ini akan mampu menjadi
energy reformasi birokrasi.

b. Pelayanan public adalah ranah dimana berbagai aspek good
governance dapat diartikulasikan antara lain penerapan
prinsip: efisiensi, non-diskriminatif, akuntabel, berdaya tanggap
tinggi dan berkeadilan. Dengan demikian diharapkan pelayanan
public dapat dijadikan pintu masuk untuk mengenalkan dan
mengembangkan good governance di masyarakat.

c. Pelayanan public melibatkan kepentingan semua unsur good
governance. Pemerintah sebagai representasi Negara sebagai
pemberi pelayanan, masyarakat sipil dan pasar memiliki
kepentingan dan keterlibatan yang tinggi sebagai representasi
dari masyarakat sebagai sub system dari sytem good
governance (Dwiyanto, 2005:20-24)

2. Prinsip Pelayanan Publik

Dilihat dari aspek internal organisasi, dalam upaya peningkatan

kualitas pelayanan public digunakan beberapa prinsip dalam

penyediaan pelayanan. Prinsip-prinsip pelayanan public yang

dikemukakan oleh Islamy dalan Suryono (2001:50) adalah sebagai

berikut:

a. Aksesbilitas, yaitu pada hakekatnya setiap jenis pelayanan harus
dapat dijangkau oleh setiap pengguna pelayanan baik tempat, jarak
dan sistem pelayanan harus sedapat mungkin dekat dan mudah
dijangkau oleh pengguna pelayanan.

b. Kontinuitas, yaitu bahwa setiap pelayanan terus menerus tersedia
bagi masyarakat dengan kapasitas dan keselarasan ketentuan baik
bagi proses pelayanan tersebut.
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c. Teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan proses
pelayanannya harus ditangani oleh tenaga yang benar-benar
memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan,
ketepatan dan kemantapan sistem, prosedur dan instrument
pelayanan.

d. Profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan
keuntungan ekonomis dan social baik bagi pemerintah maupun
masyarakat luas.

e. Akuntabilitas, yaitu bahwa proses produk dan mutu pelayanan yang
telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya
mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada
masyarakat.

Begitu pentingnya profesionalisme pelayanan public ini,

pemerintah mengeluarkan Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik yang perlu dijadikan pedoman oleh setiap birokrasi

public dalam memberikan pelayanan yang berdasarkan pada prinsip-

prinsip pelayanan sebagai berikut:

a. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan public tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan
mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan
- Persyaratan teknis dan administrative pelayanan public
- Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/
sengketa dalam pelaksanaan pelayanan public

- Rincian biaya pelayanan public dan tata cara pembayaran
c. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan public dapat diselesaikan dalam kurun
waktu yang telah ditentukan.

d. Akurasi
Produk pelayanan public diterima dengan benar, tepat dan sah.

e. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum.

f. Tanggungjawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan public atau pejabat yang
ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
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penyelesaian keluhan/persoalan/dalam pelaksanaan pelayanan
public.

g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Terjadinya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana
teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika)

h. Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai mudah
dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informatika

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan
Pemberi pelayanan harus  bersikap disiplin, sopan dan santun,
ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

j. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu
yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parker,
toilet, tempat ibadah dan lain-lain. (SK Menpan Nomor 63 )

Lebih lanjut prinsip-prinsip pelayanan public juga diungkapkan

oleh Lembaga Administrasi Negara (2003: 186) yaitu:

a. Menetapkan standar pelayanan
b. Terbuka terhadap kritik dan saran maupun keluhan dan

menyediakan seluruh informasi yang diperlukan dalam
pelayanan.

c. Memperlakukan seluruh masyarakat sebagai pelanggan secara
adil.

d. Mempermudah akses kepada  seluruh masyarakat pelanggan.
e. Membenarkan sesuatu hal dalam proses pelayanan ketika hal

tersebut menyimpang.
f. Menggunakan semua sumber-sumber yang digunakan untuk

melayani masyarakat pelanggan secara efektif dan efisien.
g. Selalu mencari pembaharuan dan mengupayakan peningkatan

kualitas pelayanan.

3. Kualitas Pelayanan Publik

Menurut  Moenir (1998: 197) agar layanan tersebut dapat

memuaskan orang atau kelompok yang dilayani, maka pelaku yang

bertugas melayani harus memenuhi criteria antara lain: tingkah laku

yang sopan, cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa
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yang seharusnya diterima oleh yang bersangkutan, waktu penyampaian

yang tepat  dan keramahtamahan.

Selain itu menurut Effendi dalam Widodo (2001: 270) memberikan

pelayanan public harus dapat lebih professional, efektif, efisien,

sederhana transparan, terbuka, tepat waktu, responsive dan adaptif

dan sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti

meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif

menentukan masa depannya sendiri.

Untuk dapat menilai sejauhmana mutu pelayanan public yang

diberikan, maka perlu adanya criteria yang menunjukkan apakah suatu

pelayanan public yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk.

Dalam pelayanan public terdapat asas-asas yang terkandung

didalamnya, seperti yang diungkapkan dalam Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu:

a. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.

b. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

c. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektifitas.

d. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan public dengan memperbaiki aspirasi, kebutuhanb dan
harapan masyarakat.

e. Kesamaan Hak
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Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender dan status ekonomi.

f. Keseimbangan hak dan kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan public harus memenuhi hak dan
kewajiban masing-masing.

Dalam pemerintahan, masalah-masalah dalam memberikan

pelayanan sangat penting, bahkan mempunyai peran yang besar

karena menyangkut kepentingan umum, bahkan juga kepentingan

masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan pelayanan umum yang

diselenggarakan oleh pemerintah makin terasa dengan adanya

peningkatan kesadaran bernegara dan masyarakat menjadi suatu hak,

yaitu hak atas pelayanan.

Sedangkan Moenir mengidentifikasikan banyaknya kemungkinan

tidak adanya layanan masyarakat yang memadai antara lain karena:

a. Tidak/kurang adanya kesadaran terhadap tugas dan kewajiban yang
menjadi tanggungjawabnya. Akibatnya mereka bekerja dan melayani
seenaknya (santai), padahal orang yang menunggu hasil kerjanya
sudah gelisah. Akibat wajar dari hal ini ialah terjadinya kesalahan
atau kurang tepatnya proses rekruitmen pegawai.

b. Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai,
sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana yang
diharapkan.

c. Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi, sehingga
terjadi simpang siur penanganan tugas, tumpang tindih atau
tercecernya suatu tugas tidak ada yang menangani.

d. Pendapatan pegawai yang tidak  mencukupi kebutuhan hidup
meskipun minimal. Akibatnya pegawai tidak tenang dalam bekerja,
berusaha mencari tambahan pendapatan dalam jam kerja dengan
cara antara lain menjual jasa pelayanan.

e. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang
dibebankan kepadanya. Akibatnya hasil pekerjaan tidak memenuhi
standar yang telah ditetapkan.

f. Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai. Akibatnya
pekerjaan menjadi lamban waktu yang hilang dan penyelesaian
masalah terlambat. (Moenir, 1998: 40)
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Keadaan yang demikian sebagian besar terdapat hamper disetiap

level dan jenis pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan

pembenahan secara terus menerus terhadap masyarakat yang

membutuhkan pembenahan secara terus menerus sehingga dapat

mengadaptasi dinamika masyarakat secara langsung.

Sedangkan Sedamaryanti (2004:87) mengatakan bahwa

pelayanan umum akan dapat terlaksana dengan baik dan

memuaskan apabila didukung oleh beberapa faktor, antara lain

kesadaran pimpinan dan pelaksana, adanya aturan yang memadai,

organisasi dengan mekanisme sistem dinamis, pendapatan

karyawan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum,

kemampuan keterampilan yang sesuai dengan tugas atau

pekerjaan yang dipertanggungjawabkan, dan tersedianya sarana

pelayanan sesuai dengan jenis dan bentuk atau pekerjaan

pelayanan.

Proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia

memberikan pelajaran berharga bagi birokrasi disatu pihak, dan

warga Negara di lain pihak. Gelombang reformasi di tahun 1997

yang member penguatan warga sipil dalam berpartisipasi dalam

konteks berbangsa dan bernegara. Masyarakat sipil dapat

menuntut menuntut hak mereka ketika berhubungan dengan

birokrasi.
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Dalam posisi seperti ini birokrasi public perlu merevitalisasi diri

agar dapat menyelenggarakan pelayanan public yang demokrasi,

efisien, responsive dan non partisan (Suharsono dalam Dwiyanto,

2005:140). Ketika birokrasi public tidak dapat merealisasi program

revitalisasi ini maka warga pengguna akan meninggalkannya.

Artinya, birokrasi public telah gagal mengemban misi memberikan

pelayanan public yang baik kepada masyarakat.

B. Kinerja

Pengertian Kinerja menurut A. Dale Timple (1992: 231)

dipersamakan dalam Bahasa Inggris yaitu performance. Kata performance

sendiri bila dilihat dalam kamus Bahasa Inggris diartikan sebagai daya

guna, prestasi atau hasil (Echols dan Shadily, 1986:97). Sehubungan

dengan pernyataan hal diatas, Aman Sudarto (1992:2) menjelaskan

bahwa kinerja adalah sebagai hasil atau unjuk kinerja dari suatu

organisasi yang dilakukan oleh individu, yang dapat ditujukan secara

konkrit dan dapat diukur.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah

perbuatan, penampilan, prestasi, daya guna dan unjuk kerja dari suatu

organisasi atau individu yang dapat ditujukan secara nyata dan dapat

diukur. Adapun beberapa jenis kinerja menurut Aman Sudarto (1993):

1. Kinerja organisasi yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari
organisasi dan dapat  dipengaruhi oleh kinerja sebagai alat ukur,
sehingga ukuran kinerja tersebut dapat bersifat kuantitatif atau
kualitatif dan tidak selalu menceminkan potensi orang.
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2. Kinerja proses yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari
bekerjanya mekanisme kerja organisasi dipengaruhi oleh kinerja
individu dan membutuhkan standart kinerja sebagai alat ukur
sehingga kinerja lebih bersifat kualitatif dan tidak selalu
mencerminkan potensi organisasi.

3. Kinerja individu, yaitu hasil kerja konkrit dan dapat diukur dari hasil
kerja individu (produktivitas kerja), dipengaruhi oleh berbagai
faktor dalam diri individu yang membutuhkan standart kerja
sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja bersifat kualitatif dan
tidak selalu mencerminkan potensi individu.

Dengan adanya beberapa kinerja yang telah disebutkan diatas,

kinerja perseorangan harus lebih diperhatikan karena kinerja orang

merupakan hasil kumpulan kinerja seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa

pegawai mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam suatu

organisasi, oleh karena itu pegawai perlu berada pada kondisi unggul.

Artinya mampu mewujudkan perubahan dengan secara inovatif dan

proaktif. Untuk melihat apakah pegawai dapat memenuhi kinerja unggul

dengan kinerja yang tinggi, menurut Sondang P. Siagian:

1. Pegawai yang menampilkan kinerja unggul dapat diuji dengan
standart eksternal dan bukan hanya standart internal. Yang
dimaksud standar eksternal ialah standart yang dituntut oleh
masyarakat dan praktek-praktek kerja yang terjadi dalam berbagai
berbagai organisasi diluar birokrasi pemerintahan. Misalnya dalam
pemberian pelayanan, standart yang diharapkan masyarakat
adalah kecepatan, keramahan dan kecermatan. Jika birokrasi
menggunakan pendekatan legalistic dalam pemberian pelayanan,
kecenderungan terpenuhinya persyaratan kecermatan memang
tinggi akan tetapi, sering terjadi kelambanan dan sikap yang kaku.
Kenyataan bahwa birokrasi bekerja lamban dan berbelit-belit
sering mengemukakan dalam bentuk keluhan yang timbul
dimasyarakat. Yang dimaksud dengan praktek-praktek yang
terjadi diluar organisasi birokrasi adalah cara kerja dunia bisnis
dan berinteraksi dengan para pelanggannya selalu bekerja cepat
tidak bertele-tele. Hal itu dimaksudkan sebagai bagian dari kritikal
dari upaya memuaskan konsumen karena kinerja suatu
perusahaan terutama diukur dari tingkat kepuasan pelanggan.
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2. Kinerja yang nyatanya ditampilkan sedekat mungkin dengan
kinerja potensial. Harus diakui bahwa sulit menentukan organisasi
dimanapun yang kinerjanya setara betul dengan kemampuan
potensial yang dimilikinya. Artinya, biasa terdapat kesenjangan
antara kinerja nyata dengan kinerja yang sesungguhnya dapat
ditampilkan. Pentingnya peningkatan kinerja birokrasi pemerintah
harus dilihat dari sudut ini. Dengan kata lain, peningkatan kinerja
diarahkan pada pengurangan kesenjangan. Kondisi idealnya
adalah kesenjangan dapat dihilangkan. Dengan sasaran seperti
itu, lambat laun birokrasi akan terus berupaya meningkatkan
kinerjanya.

3. Harus diupayakan agar birokrasi tidak cepat merasa puas. Artinya,
meskipun kinerjanya dimasa lalu dianggap sudah cukup
memuaskan, perlu ditanamkan kesadaran bahwa kinerja yang
memuaskan dimasa yang akan dating. Alasannya ialah karena
tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, baik dalam arti
intensitasnya maupun frekwensinya.

4. Dalam lingkungan birokrasi perlu ditumbuhkan dan dipelihara iklim
persaingan yang positif. Biasanya dalam lingkungan birokrasi
terdapat satuan yang dianggap hebat kinerjanya. Kehebatan
tersebut memang harus berdasarkan penelitian dan penilaian
kinerja organisasional, juga harus bersikap netral dan merupakan
pihak yang tidak berkepentingan sehingga penilaiannya bersifat
obyektif. Dengan demikian, yang dimaksud dengan iklim
persaingan ialah bahwa berbagai instansi berupaya menampilkan
kinerja yang sama bahkan lebih dari kinerja yang dianggap hebat
itu.

5. Peningkatan kinerja harus selalu dikaitkan dengan penerapan
prinsip efisiensi. Artinya dalam upaya menampilkan kinerja yang
memuaskan, suatu system bekerja sedemikian rupa sehingga
hanya menggunakan sebagian samna, daya dan dana yang
dialokasikan untuk menyelenggarakan fungsinya. Jadi prinsip
efisiensi yang lebih tepat ialah sasaran yang ditetapkan bagi
tercapainya tanpa harus menghabiskan samna, daya dan dana
yang tersedia.

6. Organisasi dengan kinerja tinggi menjadi contoh bagi organisasi
lain dan sekaligus menjadi sumber ide bagi mereka. Dengan kata
lain, satuan organisasi defigan kineda tinggi mempunyai
karakteristik yang khas, yaitu mampu menampilkan kinerja yang
paling tinggi dibandingkan dengan berbagai satuan kerja lainnya.

7. Organisasi dengan kinerja tinggi mampu memenuhi persyaratan
ideal yang dituntut oleh kondisi budaya organisasi berada dan
bergerak. Factor ini penting mendapatkan tekanan karena,
meskipun setiap organisasi mempunyai budaya sendiri, budaya
tersebut harus digali dan diangkat dari budaya nasional. Budaya
nasional membuat suatu masyarakat bangsa mempunyai jati diri
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sendiri yang mencerminkan pula pada birokrasinya. Dalam kaitan
ini, harus ditekankan bahwa budaya organisasi harus kuat
sehingga dipersepsikan mempunyai makna yang sama bagi
seluruh anggotanya. Dilain pihak, masih memungkinkan modifikasi
elemen tertentu didalamnya apabila dituntut oleh perubahan yang
terjadi dilingkungan.

Untuk memenuhi criteria atau prestasi kerja pegawai dalam

melaksanakan kerja sebagaimana yang dikemukakan oleh Agus Danna

(1985: 55) adalah:

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus disesuaikan.

2. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan (baik-buruknya)

3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang

direncanakan.

Penilian pelaksanaan pekerjaan adalah merupakan suatu proses

penilaian individu mengenai pelaksanaan pekerjaannya ditempat kerja

untuk memperoleh kemajuan secara sistematis (Moekijat (1991:99). Untuk

itu, penilaian kinerja seorang pegawai pada prinsipnya dapat dilihat dari

tingkat kemajuan yang telah dicapai dalam bekerja (Moekijat (1991:99).

Kemudian guna menjamin obyektifitas pegawai yang memiliki criteria

dengan kinerja tinggi, perlu diadakan penilaian pelaksanaan pekerjaan

dari pegawai dalam suatu unit organisasi. Sedangkan menurut

Kumorotomo dalam (Dwiyanto, 2002:50) mengemukakan beberapa

criteria dalam  melihat kinerja organisasi pelayanan public antara lain:

1. Efisiensi
Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan
organisasi pelayanan public memanfaatkan factor-faktor produksi
serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
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Apabila ditempatkan secara obyektif, criteria seperti likuiditas,
sovalitas dan rentabilitas merupakan criteria yang sangat relevan.

2. Efektivitas
Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan public
tersebut tercapai. Hal tersebut erat kaitannya denan rasionalitas
teknis, nilai, misi dan tujuan organisasi

3. Keadilan
Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang
diselengarakan oleh organisasi pelayanan public.

4. Daya tanggap
Berbeda dengan bisnis yang dilaksanakan oleh pihak swasta,
organisasi pelayanan public merupakan bagian dari daya tanggap
Negara atau pemerintahan akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh
karena itu criteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus
dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi
criteria daya tanggap ini.

Dari berbagai criteria diatas, criteria tentang pegawai yang

menampilkan kinerja unggul yang dapat diuji  dengan standart eksternal

dan bukan hanya standart internal, sebagaimana dikemukakan oleh

Sondang P. Siagian dan criteria tentang daya tanggap yang dikemukakan

oleh Kumorotomo, dinilai dapat menggambarkan fenomena yang terjadi

seperti di Indonesia. Denan kata lain bahwa criteria tersebut layak untuk

digunakan sebagai acuan atau dasar oleh pegawai dalam kinerjanya.

Dari sini dapat dilihat bagaimana criteria kinerja yang bermutu dan

standar kinerja yang digunakan sebagai acuan oleh pegawai yang

digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dapat

disimpulkan bahwa pegawai merupakan factor utama untuk mencapai

kinerja yang bermutu.

Dengan melihat berbagai penjelasan diatas, dapat digambarkan

bahwa criteria kinerja yang baik dapat dicapai dengan dimulai dari

peningkatan sumber daya manusianya. Dalam hal ini, pegawai sebagai
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sumber daya manusia dari pegawai maka mutu kinerja yang unggul

dicapai.

C. Pemerintahan Desa

Secara implicit, semua harapan-harapan yang hendak dicapai oleh

pasal-pasal dalam Undang-Undang (UU) tentang pemerintahan Daerah

terutama pada baigan yang secara khusus menyinggung ihwal

pemerintahan desa memang terasa ideal. Cita-cita diatas memang terasa

muluk, terutama menilik kondisi factual kebanyakan kelembagaan

pemerintahan desa saat ini yang berada dalam situasi yang

memprihatinkan secara organisasional maupun manajerial. Sebagai unit

birokrasi-pemerintahan, pemerintah desa menghadapi persoalan

keterbatasan daya kreasi untuk menginisiasi gagasan pembaruah.

Sementara itu, sebagai unit pelayananpublik, pemerintahan desa

menghadapi keterbatasan kapasitas manajemen-administratif. Sebagai

unit representasi Negara, pemerintahan desa menghadapi keterbatasan

kemandirian dalam pendanaan untuk memelihara eksistensi pemerintahan

disuatu wilayah. Kualitas pelayanan public, administrasi-pemerintahan,

efektivitas dalam menjalankan kewenangan, kemampuan berinisiatif serta

pembiayaan pembangunan yang ditunjukkan oleh kebanyakan

pemerintahan desa saat ini, dipastikan 180 derajat berkebalikan dengan

harapan dari semua pihak. Pemerintah desa sangat sulit diharapkan

menjadi entrepreneur-unit yang progresif dan mampu menjadi penghela
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perubahan sebagaimana dituntut oleh gagasan otonomi desa (village-level

autonomy) pada UU no. 32/2004 dan Peraturan Pemerintah di bawahnya.
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BAB III

PENUTUP

Pelayanan public merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok

dan tata cara yang ditetapkan. Masyarakat sebagai pihak yang ingin

memperoleh pelayanan tentunya mendambakan pelayanan yang baik dan

memuaskan.

Perbaikan pelayanan public sangat berimplikasi luas khususnya

dalam memperbaiki tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Buruknya

pelayanan publik selama ini menjadi salah satu variable penting yang

mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah. Oleh karena itu, peraikan pelayanan public mutlak diperlukan

agar image buruk masyarakat kepada pemerintah dapat diperbaiki, karena

denan perbaikan kualitas pelayanan public yang semakin baik dapat

mempengaruhi kepuasan masyarakat sehinga kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah dapat dibangun kembali.

Organisasi pemerintahan desa yang menghadapi persoalan pada

dua sisi sekaligus yaitu institusi-organisasi pemerintahan dan human-

actors, jelas sulit untuk dapat mengembangkan diri menjadi pilar yang kuat

dalam mereproduksi tata pemerintahan dan system sosial

kemasyarakatan yang kuat, mandiri dan berwibawa. Human-actors
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maupun struktur pemerintahan desa menjadi factor penting yang

menjelaskan keterbatasan tata-pemerintahan desa dalam merespons

tuntutan otonomi desa. Dengan demikian hubungan timbal-balik antara

agensi dan struktur sangat mempengaruhi derajat kinerja tata

pemerintahan desa.
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