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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Belakangan ini, dalam segala aspek yang berhubungan dengan pemerintahan, 

reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk direalisasikan. Terlebih lagi, birokrasi 

pemerintah Indonesia telah memberikan kontribusi  yang sangat besar terhadap kondisi 

keterpurukan bangsa Indonesia dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan. Birokrasi 

pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Akan tetapi, pemerintahan pascareformasi pun tidak 

menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terealisasi dengan baik. Kurangnya komitmen 

pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi cenderung berbanding lurus dengan 

kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi penyakit 

kuat dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini. 

Tuntutan adanya pelayanan yang berkualitas di tiap-tiap daerah, mendorong peneliti 

untuk melihat lagi bagaimana kinerja birokrasi desa dalam meningkatkan pelayanan umum 

yang ada di Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo saat ini. 

Berdasarkan percakapan yang dilakukan peneliti dengan masyarakat yang ada di desa 

tersebut, sebagian masyarakat memberikan cap negatif terhadap komitmen pemerintah 

pascareformasi terhadap reformasi birokrasi. Ironisnya, sebagian masyarakat Desa Kapongan 

saat ini, justru merindukan pemerintahan Orde Baru yang dianggap dapat memberikan 

kemapanan kepada masyarakat, walaupun hanya kemapanan yang bersifat semu. Birokrat 

desa, sebagai pembentuk kebijakan yang bersifat publik dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Seringkali kebijakan yang dilahirkan oleh para birokrat tidak menyentuh kepentingan 
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masyarakat luas, bahkan juga disebabkan oleh lemahnya pelayanan baik secara administratif 

maupun teknis. 

Kenyataan tersebut tidak hanya disebabkan oleh hambatan sebagaimana disebutkan di 

atas, melainkan masih ada hal lain yang menjadi penyebabnya, seperti halnya dalam 

memberikan pelayanan publik yang tidak diikuti oleh peningkatan kualitas birokrasi yang 

memadai kepada masyarakat. Kita semua menyadari pelayanan publik selama ini bagaikan 

rimba raya bagi banyak orang. Amat sulit untuk memahami pelayanan yang diselenggarakan 

oleh birokrasi publik. Masyarakat pengguna jasa sering dihadapkan pada begitu banyak 

ketidakpastian ketika mereka berhadapan dengan birokrasi. Amat sulit memperkirakan kapan 

pelayanan itu bisa diperolehnya. Begitu pula dengan harga pelayanan. Harga bisa berbeda-

beda tergantung pada banyak faktor yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh para 

pengguna jasa. Baik harga ataupun waktu seringkali tidak bisa terjangkau oleh masyarakat 

sehingga banyak orang yang kemudian enggan berurusan dengan birokrasi publik. 

Dalam kondisi masyarakat seperti yang digambarkan di atas, ada keinginan besar 

bagaimana cara terbaik untuk memastikan bahwa suatu birokrasi itu bertanggungjawab, yaitu 

melalui pengawasan atau kontrol. Menurut Hariandja (1999:38) pengawasan atau kontrol 

biasanya dipilah dalam dua kategori, yaitu mekanisme kontrol internal dan mekanisme 

kontrol eksternal. Dalam mekanisme kontrol internal, pengawasan dilakukan oleh perangkat-

perangkat dalam organisasi yang berfungsi pengawasan. Dalam hal ini, pengawasan yang 

dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahan (pengawasan melekat) dapat dikategorikan 

dalam pengawasan melalui mekanisme internal. Adapun dalam mekanisme kontrol eksternal, 

pengawasan dilakukan oleh organ-organ dengan fungsi pengawasan yang kedudukannya 

terlepas dari anggota atau organisasi yang diawasi.  

Kecenderungan semakin besarnya  keterlibatan birokrasi masih ditambah dengan 

berbagai ciri yang menunjukkan ketidakseimbangan power relationship antara kekuatan 
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birokrasi dengan non bureaucratic power. Di dalam proses pengambilan keputusan, birokrasi 

tidak banyak melibatkan kekuatan sosial politik, dan lebih banyak bertumpu pada teknokrat. 

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efisien, bebas pungli dan berkualitas, 

penerapan teknologi praktis sangat dibutuhkan (Santoso, 1994:10). Oleh sebab itu, inisiatif 

pemerintah untuk menerapkan teknologi dalam pelayanan publik menjadi sebuah langkah 

maju karena secara tidak langsung akan berdampak pula terhadap kebijakan yang dibuat oleh 

birokrat pemerintah daerah dan desa adalah tingkat pemerintahan daerah yang paling bawah.  

Menurut Tjokrowinoto (2001:11), relevansi pemuasan masyarakat atas pelayanan 

yang disediakan, perilaku birokrasi perlu diperhitungkan kompetensinya dengan mengacu 

pada dua hal yaitu: pertama,  birokrasi harus memberikan pelayanan publik  dengan adil, 

menuntut kemampuan untuk memahami keadaan masyarakat, mengartikulasikan aspirasi dari 

kebutuhan masyarakat, lalu merumuskan dalam suatu kebijakan kemudian  

diimplementasikan; kedua, birokrasi harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan 

masyarakat sipil dengan menciptakan enabling social setting, dari  pendekatan top down yang 

menguasai dinamika interaksi antara birokrasi dengan masyarakat dapat mengalami 

perubahan menjadi hubungan horisontal. 

Berangkat dari uraian di atas, penelitian yang berjudul ”Kinerja Birokrasi Desa dalam 

Meningkatkan Pelayanan Umum di Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten 

Situbondo” dilaksanakan. Penelitian ini perlu dilakukan agar masyarakat sebagai customer 

service merasa puas baik dari segi waktu, biaya dan mutu pelayanan yang diberikan serta 

kualitas pelayanan publik akan semakin  meningkat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Apa parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi desa dalam 

meningkatkan pelayanan umum di Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten 

Situbondo? 

b. Bagaimana kinerja birokrasi desa dalam meningkatkan pelayanan umum di Desa 

Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo? 

c. Apakah permasalahan yang dihadapi Birokrasi Desa dalam meningkatkan pelayanan 

umum di Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo? 

d. Bagaimana upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi Birokrasi Desa dalam 

meningkatkan pelayanan umum di Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten 

Situbondo? 

1.3 Tujuan Penulisan 

a. Mendeskripsikan parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi desa 

dalam meningkatkan pelayanan umum di Desa Kapongan Kecamatan Kapongan 

Kabupaten Situbondo. 

b. Mendeskripsikan kinerja birokrasi desa dalam meningkatkan pelayanan umum di 

Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. 

c. Mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi Birokrasi Desa dalam meningkatkan 

pelayanan umum di Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. 

d.  Mendeskripsikan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi Birokrasi Desa 

dalam meningkatkan pelayanan umum di Desa Kapongan Kecamatan Kapongan 

Kabupaten Situbondo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang 
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Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai salah 

satu bacaan tentang kinerja birokrasi desa dalam meningkatkan pelayanan umum 

sehingga memperkaya bahan pustaka yang ada di perpustakaan. 

b. Bagi Jurusan Civic Hukum (PKn) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

diajarkan di jurusan PKn khususnya materi perkuliahan yang berkaitan dengan mata 

kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia, Etika Pemerintahan. 

c. Bagi Pemerintah  

Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam usaha meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam 

menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. 

d. Bagi Masyarakat  

Meningkatkan pemahaman di kalangan masyarakat tentang bagaimana kinerja 

birokrasi desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat umum, sehingga 

masyarakat bisa menilai bagaimana selama ini kinerja birokrasi desa dalam 

meningkatkan pelayanan umum. 

e. Bagi Peneliti 

1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kinerja birokrasi desa dalam 

meningkatkan pelayanan umum. 

2) Sebagai sarana untuk mengintegrasikan antara teori yang diperoleh dari 

perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

3) Sebagai sarana belajar mengembangkan pengetahuan keterampilan dan wawasan 

berfikir kritis guna melatih kemampuan memahami dan menganalisis masalah 

serta solusi pemecahannya. 

 


