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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL  

 

2.1 Konsep Kualitas Pelayanan Publik 

2.1.1 Pengertian Kualitas Pelayanan Publik  

Kualitas pelayanan publik merupakan komponen penting yang 

harus diperhatikan dalam pelayanan publik. Istilah kualitas pelayanan 

publik tentunya tidak dapat dipisahkan dari persepsi tentang kualitas. 

Beberapa contoh pengertian kualitas menurut Tjiptono (1995) yang dikutip 

dalam Hardiyansyah (2011:40) adalah: (1) Kesesuaian dengan 

persyaratan; (2) Kecocokan untuk pemakaian; (3) Perbaikan Bekelanjutan; 

(4) Bebas dari kerusakan/cacat; (5) Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak 

awal dan setiap saat; (6) Melakukan segala sesuatu secara benar; (7) 

sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. 

Pelayanan publik menurut Sinambela (Harbani Pasolong, 2010: 

199) adalah sebagai “Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk 

secara fisik”. Menurut Moenir, A. S (2008:27) mendefinisikan pelayan 

adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. 

berdasarkan pengertian tersebeut pelayan dapat diartikan bahwa pelayanan 

merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan berkesinambungan dalam 
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masyarakat. selanjutnya Lijan Poltak Sinambela (2008:5) mengemukaan 

bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya 

tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Hal ini menunjukan bahwa 

pelayanan  berkaitan dengan kepuasan batin dari penerima pelayanan. 

Definisi pelayanan publik juga menurut KEPMENPAN Nomor 63 tahun 

2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

adalah“Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undang”.  

Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima 

kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur 

negara sebagai abdi masyarakat. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 

25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, “Ruang lingkup pelayanan 

publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan 

administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Ruang 

lingkup tersebut termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, 

tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, 

jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, 

pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Berdasarkan penjabaran mengenai 

pengertian pelayanan publik tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

publik merupakan setiap kegiatan pelayanan yang diberikan oleh 
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pemerintah kepada masyarakat baik pelayanan barang publik maupun jasa 

publik. 

Dalam memberikan suatu pelayan publik yang optimal, juga harus 

didukung dengan kinerja pegawai dalam memberi pelayanan. Dukungan 

kinerja sangat mempengaruhi kualitas pelayanan . Suatu  sistem  kinerja  

pelayanan  publik  yang  berkualitas  merupakan menjadi  hal  yang  utama  

dalam  memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat, sehingga ada 

kepuasan masyarakat yang dicapai. Safroni (2012: 69) mengatakan  bahwa  

pelayanan  publik  yang  berkualitas  didefinisikan  sebagai sebuah  

kerangka  yang  memiliki  ciri-ciri:   

1)  pelayanan  yang  bersifat  anti birokratis. 

 2) distribusi pelayanan. 

 3) desentralisasi dan berorientasi kepada klien.  

2.1.2 Jenis-Jenis Pelayanan Publik 

 Jenis-jenis pelayanan  publik  menurut Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003  

tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan Publik 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Jenis  Pelayanan  Administratif,  yaitu  pelayanan  yang 

menghasilkan  berbagai bentuk  dokumen  resmi  yang  dibutuhkan  

oleh  publik,  misalnya  status kewarganegaraan,  sertifikat  

kompetensi,  kepemilikan atau  penguasaan terhadap  suatu  barang  

dan  sebagainya.  Dokumen-dokumen  ini  antara  lain Kartu  
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Tanda  Penduduk  (KTP),  Akte  Pernikahan,  Akte  Kelahiran,  

Akte Kematian,  Buku  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB),  

Surat  Izin Mengemudi  (SIM),  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  

Bermotor  (STNK),  Ijin Mendirikan  Bangunan  (IMB),  Paspor,  

Sertifikat  Kepemilikan/Penguasaan Tanah, dan sebagainya.  

b. Jenis  Pelayanan  Barang,  yaitu  pelayanan  yang  

menghasilkan  berbagai bentuk atau jenis  barang  yang  digunakan  

oleh  publik,  misalnya  jaringan  telepon, penyediaan tenaga 

listrik, air bersih, dan sebagainya.  

c. Jenis Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk jasa yang  dibutuhkan  oleh  publik,  misalnya  

pendidikan,  pemeliharaan  kesehatan, penyelenggaraan 

transportasi, pos, dan sebagainya.  

Berkaitan dengan pelayanan publik juga tidak terlepas dari sejauh 

mana kualitas pelayanan yang diberikan. setiap pelayanan akan 

menghasilkan beragam penilaian yang datangnya dari pihak yang dilayani 

atau pengguna layanan. Pelayanan yang baik tentunya akan memberikan 

penilaian yang baik pula dari para pelanggan, tetapi apabila pelayanan 

yang diberikan tidak memberikan kepuasan, misalnya terkait jangka waktu 

pelayanan yang tidak tepat waktu maka akan menimbulkan kekecewaan 

pelanggan dan bisa memperburuk citra instansi pemberi layanan. Kualitas 

pelayanan adalah kemampuan organisasi pelayanan publik untuk 

memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para pengguna jasa baik 
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melalui pelayanan teknis maupun pelayanan administrasi. 

Penyelenggaraan pelayanan publik harus mengikuti standar sesuai dengan 

prinsip penyelenggaraan pelayanan publik. Keputusan MENPAN No 63 

Tahun 2004 memberi jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan 

sebagai berikut: 

1. Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberidan 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 

dalamproses pemberian pelayanan. 

4. Produk pelayanan  

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

5. Sarana dan Prasarana  

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 

oleh penyelenggara pelayanan publik. 

6. Kompetensi petugas pelayanan  
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Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan 

dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, 

sikap, dan perilaku yang dibutuhkan  .  

2.1.3  Prinsip-prinsip Pelayanan Publik 

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam 

keputusan Menteri PAN Nomor :63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian dikembangkan 

menjadi 14 unsur yang relevan, valid dan reliabel, sebagai unsur minimal 

yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasaan Masyarakat, 

dapat disebutkan sebagai berikut : 

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan 

2.  Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif 

yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayanannya 

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian 

petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta 

kewenangan dan tanggung jawabnya) 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja 

sesuai ketentuan yang berlaku 
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5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 

pelayanan 

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki petugas dalam 

memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat 

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat 

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 

penyelenggara pelayanan 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan 

dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang 

dilayani 

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku 

petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati 

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 

terhadap besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan 

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang 

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan 

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
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13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat 

memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan 

14.  Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 

lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 

digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 

mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan 

dari pelaksanaan pelayanan. 

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat 

2.2.1 Pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat 

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah perlu 

untuk terus diukur dan dibandingkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah 

adalah dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat. Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 25 

Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah menyebutkan Indeks 

Kepuasan Masyarakat adalah: Data dan informasi tentang tingkat 

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan 

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 
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Lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara (KEPMENPAN) Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi 

Pemerintah menyebutkan, “Sasaran dari Indeks Kepuasan Masyarakat 

adalah tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”. Masih menurut 

KEPMENPAN Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Umum 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, “Indeks kepuasan masyarakat 

juga ditujukan sebagai penataan sistem, mekanisme dan prosedur 

pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, 

berdaya guna dan berhasil guna”. Selain itu, sasaran lainnya dari Indeks 

Kepuasan Masyarakat adalah tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran 

serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indeks 

Kepuasan Masyarakat adalah data informasi mengenai tingkat kepuasan 

pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sebuah instansi 

pemerintahan secara kuantitaif dan kualitatif atas pendapat masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan 

publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey 

IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara 

berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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2.2.2 Maksud dan Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat 

Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau instansi 

pada akhirnya akan bermuara pada nilai yang diberikan oleh pelanggan 

mengenai kepuasan yang diberikan. Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai 

indikator kepuasan masyarakat disusun guna mengetahui seberapa besar 

kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh instansi. 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks 

Kepuasan Masyarakat menyebutkan bahwa, Pedoman Penyusunan Indeks 

Kepuasan Masyarakat dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Pelayanan 

Pemerintah dalam menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat. Sehingga 

Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun dapat menunjukkan nilai 

kepuasan masyarakat secara keseluruhan. 

Menurut KEPMENPAN Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman 

Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, tujuan dari Indeks 

Kepuasan Masyarakat adalah “Untuk mengetahui tingkat kinerja unit 

pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam 

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya”. Sedangkan bagi 

masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai 

gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan. Maksud dan 

tujuan dari Indeks Kepuasan Masyarakat dapat disimpulkan sebagai tolok 

ukur keberhasilan pelayanan dan dapat digunakan sebagai gambaran tentang 

kinerja pelayanan instansi. 
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2.2.3 Manfaat Indeks Kepuasan Masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun dari Unit Pelayanan 

Pemerintahan yang satu dengan yang lainnya disusun agar memberikan 

manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi instansi pemerintah itu sendiri. 

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(KEPMENPAN) Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan tersedianya data Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik, dapat diperoleh manfaat 

sebagai berikut: 

1) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

2) Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah 

dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik 

3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya 

yang perlu dilakukan 

4) Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap 

hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah pusat 

dan daerah 

5) Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada 

lingkup pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan 

kinerja pelayanan 

6) Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit 

pelayanan 
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Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat 

Indeks Kepuasan Masyarakat secara sederhana dapat digunakan sebagai 

alat untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan di sebuah 

instansi pemerintah. Berdasarkan tingkat kinerja penyelenggaraan tersebut 

dapat ditentukan berbagai kebijakan dalam hal pelayanan. 

 

2.2.4 Unsur- Unsur Penilaian Dalam Indeks Kepuasan Masyarakat 

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam 

keputusan Menteri PAN Nomor :63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian dikembangkan 

menjadi 14 unsur yang relevan, valid dan reliabel, sebagai unsur minimal 

yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasaan Masyarakat, 

dapat disebutkan sebagai berikut : 

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan 

2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif 

yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayanannya 

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian 

petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta 

kewenangan dan tanggung jawabnya) 
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4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja 

sesuai ketentuan yang berlaku 

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 

pelayanan 

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki petugas dalam 

memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat 

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat 

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 

penyelenggara pelayanan 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan 

dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani 

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan 

ramah serta saling menghargai dan menghormati 

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 

terhadap besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan 

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang 

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan 

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
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13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan 

rasa nyaman kepada penerima pelayanan 

14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 

lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 

digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan 

pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan 

pelayanan. 

Ratmiko Dan Atik Septi Winarsih (2012 siklus jasa yang dapat 

didayagunakan dengan mengidentifikasi pengguna layanan. Parasuraman 

mengemukakan bahwa perwujudan kepuasan pengguna layanan dapat di 

identifikasikan menjadi 5 dimensi kualitas layanan menurut Zeintahml, 

Pasuraman & Berry yaitu: 

1. Aspek Tangibles (Berwujud) Bukti konkret kemampuan untuk 

 menampilkan yang terbaik bagi masyarakat. Baik dari sisi fisik 

 tampilan bangunan perkantoran, fasilitas, perlengkapan teknologi 

 pendukung (kualitas pelayanan nyang berupa tampilan bukti fisik)  

2. Aspek Reliability (Kehandalan) Kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen terkait kecepatan, 

 ketepatan waktu, tidak ada kesalahan, sikap simpatik, dan lain 

 sebagainya (kemampuan kehandalan dalam mewujudkan janji)   

3. Aspek Responsiveness (Respon Ketanggapan) Tanggap 

memberikan pelayanan yang cepat atau responsif serta diiringi 
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dengan  cara penyampaian yang jelas dan mudah dimengerti 

(ketanggapan  dalam memberikan layanan)  

4. Aspek Assurance (Jaminan) Jaminan dan kepastian yang diperoleh 

 dari sikap sopan santun karyawan, komunikasi yang baik, dan 

 pengetahuan yang dimiliki, sehingga mampu menumbuhkan rasa 

 percaya pelanggan. (kemampuan untuk memberikan jaminan dan 

 kepastian)  

5. Aspek Emphaty (Empati) Memberikan perhatian yang tulus dan 

bersifat pribadi kepada pelanggan, hal ini dilakukan untuk 

mengetahui  keinginan konsumen secara akurat dan spesifik 

(kemampuan  memahami kebutuhan pelangan) 

 

2.3 Konsep Desa 

2.3.1 Pengertian Desa 

Berdasarkan UU Nomor  23 tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa 

adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut 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. Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup 
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bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata 

cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.  

Selain itu tinjauan tentang Desa juga banyak ditemukan dalam undang-

undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang 

memberikan penjelasan mengenai pengertian Desa yang dikemukakan 

bahwa: 

Pasal 1 angka1 disebutkan bahwa : 

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa : 

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa : 

“Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain 

adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi 

penyelenggara pemerintahan Desa”. 

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan NKRI. 

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur peneyelenggara pemerintahanan 
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Desa. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 menjelaskan pemerintah 

Desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah Desa terdiri atas 

Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat Desa 

disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan. 

 

2.3.2 Penyelenggaraan Desa Dan Kewenangan Desa  

Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 menjelaskan 

tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 

Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pada pasal 3 juga dijelaskan tentang : 

Pengaturan Desa berasaskan:  

a. rekognisi;  

b. subsidiaritas;  

c. keberagaman;  

d. kebersamaan;  

e. kegotongroyongan;  

f. kekeluargaan;  

g. musyawarah;  

h. demokrasi;  

i. kemandirian;  

j. partisipasi;  

k. kesetaraan;  

l. pemberdayaan; dan  

m. keberlanjutan.  

 

Selain tentang hal di atas, maka dijelaskan tentang kewenangan 

Desa antara lain dijelaskan pada pasal 18 adalah Kewenangan Desa 

meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
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pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan adat istiadat Desa. Pasal 19 juga menjelaskan tentang 

kewenangan Desa meliputi  yang meliputi: 

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;  

b. kewenangan lokal berskala Desa;  

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan  

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2.4 Kerangka Pikiran  

Analisis Kualitas Pelayanan Administratif   Di Kantor Desa 

Lewonama Kecamatan Solor Barat  adalah sejauhmana aktivitas para 

pemberi layanan publik dari pihak organisasi dalam menerapkan asas-asas 

pelayanan publik sehingga terciptanya iklim kualitas pelayanan yang 

efektif dan efisien yang akan memperlancar aktivitas pelayanan publik 

sehingga masyarakat merasakan kepuasaan. 

Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Administratif   Di Kantor 

Desa Lewonama Kecamatan Solor Barat tingkat, penulis menggunakan 

teori Zeintahml, Pasuraman & Berry tentang dimensi kualitas layanan. 

Menurut analisis peneliti, teori yang akan digunakan oleh peneliti sudah 

termasuk dalam aspek-aspek yang akan diukur mulai dari ketersediaan 
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sarana dan prasarana sehingga kesiapan pegawai dalam memberikan 

layanan.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Kualitas Pelayanan Administratif Pada 

Kantor Desa Lewonama KecamatanSolor Barat 

Kualitas Pelayanan Publik 

Teori Zeintahml, Pasuraman & Berry 

1. Aspek Tangibles (Berwujud) 

2. Aspek Reliability (Kehandalan) 

3. Aspek Responsiveness (Respon Ketanggapan) 

4. Aspek Assurance (Jaminan) 

5. Aspek Emphaty(Empati) 

KEPUASAN MASYARAKAT 


