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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu komponen dari adanya 

good governance. Menurut Melani D Selamat  prinsip good governance dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempersempit kesepuluh prinsip good 

governence ke dalam tiga prinsip utama, yaitu prinsip partisipasi, transparansi, 

dan akuntabilitas.
1
 Didalam UU Nomor 25 Tahun 2009 bahwa penyelenggara 

pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 

independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan 

publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan 

pelayanan publik. Berdasarkan uraian diatas garis besar dari kualitas pelayanan 

publik tidak akan jauh dari prinsip good governance itu sendiri. 

 Pemerintah daerah juga menjadi salah satu aktor atau penyedia dari 

pelayanan publik itu sendiri. Dalam hal ini kemudian penulis mencoba 

memberikan sorotan kepada instansi pemerintahan di Kota Malang. Adapun 

sebagai berikut daftar instansi yang ada di kota Malang : 
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No Nama Instansi 

1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

2. Dinas Perdagangan 

3. Dinas Komunikasi Dan Informatika 

4. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

5. Dinas Tenaga Kerja 

6. Dinas Perindustrian 

7. Dinas Pendidikan 

8. Dinas Kesehatan 

9. Dinas Perhubungan 

10. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 

11. Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman 

12. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

13. Dinas Sosial 

14. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 

15. Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga 

16. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

17. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencanna 

18.  Dinas Lingkungan Hidup 

19. Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah 

20. Inspektorat 

21. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan 

22.  Badan Pelayanan Pajak Daerah 

23. Badan Kepegawaian Daerah 

24. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 

25. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 

26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

27. Satuan Polisi Pamong Praja 

Tabel 1. Daftar Instansi Di Kota Malang 

Sumber : http://malangkota.go.id/pemerintahan/dinas  

 Keseluruhan instansi tersebut kemudian hadir untuk menjalankan satu visi 

yang sama sesuai dengan visi dari kepala daerah dalam melakukan pembangunan. 

Adapun visi dari kota Malang sendiri yang tertuang dalam RPJMD periode tahun 

2013-2018 yaitu Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat. Selain Visi 

tersebut hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya Peduli Wong 

http://malangkota.go.id/pemerintahan/dinas
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Cilik sebagai semangat dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018.
2
  

Instansi diatas tentu juga menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan 

publik pada tingkat daerah. Sebagaimana sejalan dengan visi dan prinsip yang ada 

maka diharapkan instansi daerah mampu bekerja secara maksimal dan mampu 

memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Malang.   

 Salah satu instasi yang kemudian berperan secara langsung dalam proses 

pelayanan pembangunan di lapangan sendiri di Kota Malang adalah Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagai penunjang pelaksanaan 

pembangunan fasilitas publik kota Malang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

ruang dibentuk. Dasar pembentukan dari dinas ini sediri adalah sebagai berikut:
3
 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 

2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

3. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang; 

Adanya visi terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas tentunya 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki komitmen penuh terhadap 

pelayanan pembangunan infrastruktur. Proses pembangunan di kota Malang 

sendiri dibagi menjadi beberapa kawasan kecamatan. Kota Malang memiliki 

sebanyak lima kecamatan yaitu Blimbing, Sukun, Lowokwaru, Klojen, dan 

Kedungkandang. Berikut adalah peta sebaran zonasi pembangunan Kota Malang. 
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Gambar 1. Peta Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kota Malang  

Sumber : http://www.jurnalmalang.com/2013/12/daftar-kelurahan-dan-

kecamatan-serta.html 

Rencana tata guna lahan dalam jangka tahun 2010-2030 disiapkan juga 

sebagai upaya optimalisasi pembangunan. Selain tata guna lahan pemerintah Kota 

Malang juga menyiapkan peta rencana struktur ruang dan kawasan strategis. 

Untuk lebih jelasnya bentuk dari peta rencana dapat dilihat pada lampiran. Melaui 

peta ini pemerintah Kota Malang mengupayakan pemerataan dan pembangunan 

yang berkelanjutan secara optimal. Pemerintah Kota Malang juga mengharapkan 

kepada masyarakat agar bisa mengetahui cara pemanfaatan tata ruang yang ada 

didaerah yang masyarakat tinggali. 

Adanya kinerja dan kualitas pelayan yang baik dari Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kota Malang tentu saja akan berdampak terhadap 

penilaian tentang kepuasan masyarakat. Penilaian kepuasan masyarakat sendiri 

bisa dilakukan melalui survey indeks kepuasan masyarakat atau survey kepuasan 

masyarakat lainnya. Hasil survey kepuasan masyarakat sendiri mengenai 
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pelayanan pemanfaatan tata ruang oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 

kota Malang oleh dinas itu sendiri, mendapatkan nilai yang cukup baik. Berikut 

adalah hasil rekap dari hasil survey yang dilakukan dinas pekerjaan umum dan 

penataan ruang kota Malang : 

Tahun-Semester Hasil Penilaian Survey Keterangan 

2014 – Semester 1 81,05 Baik 

2014 – Semester 2 82,19 Sangat Baik 

2015 – Semester 2 82,19 Sangat Baik 

2017 – Semester 1 78,43 Baik 

Tabel 2. Hasil Survey Penilaian Kepuasan Masyarakat Oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kota Malang 

Sumber : https://dpupr.malangkota.go.id/skm/ 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil penilaian kepuasan 

masyarakat bisa dikatakan tinggi, namun tingkat kepuasan masyarakat terlihat 

menurun walaupun tetap berada taraf baik. Hasil survey yang peneliti dapatkan 

juga terbatas, melalui website dpupr.malangkota.go.id/skm/ peneliti hanya 

menemukan beberapa hasil survey seperti tabel diatas. Ketika penulis ingin 

meminta langsung ke kantor terjadi pembatasan pemberian data yang diberikan, 

sehingga peneliti hanya dapat menampilkan data itu saja.  

Penurunan penelian kepuasan masyarakat ini dapat diakibatkan karena 

dibalik pesatnya pembangunan yang ada ternyata tidak hanya memberikan efek 

positif terhadap keadaan Kota Malang. Musim hujan yang sudah mulai 

membasahi Kota Malang, menyebabkan muncul beberapa permasalahan. Masalah 

dominan yang muncul dibeberapa sudut Kota diantaranya adalah banjir dan tanah 

longsor. Data kejadian bencana di Kota Malang tahun 2016 milik BPBD 



6 
 

menunjukan bahwa telah terjadi kejadian bencana tanah longsor sebanyak 19 kali 

kejadian, untuk lebih jelas bisa dilihat pada lampiran 10. Selain tanah longsor 

Kota Malang juga mulai menjadi daerah rawan banjir, seperti yang terjadi disalah 

satu kelurahan di kota Malang. Masalah banjir yang melanda di wilayah 

Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun menjadi perhatian khusus bagi Pemkot 

Malang, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota 

Malang.
4
 

Belum adanya implementasi penuh Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 

1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung juga menjadi sebab khusus terjadinya 

masalah ini. Bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan peraturan daerah 

memang sangat merugikan. Hal yang sering ditemui adalah pelanggaran ketentuan 

adanya garis sempadan pada bangunan. Garis sempadan sendiri adalah jarak 

antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak antar bangunan gedung 

dalam satu kapling, dan jarak  antara as jalan dengan pagar halaman yang 

diizinkan.
5
 

Padahal dengan adanya pengaturan garis sempadan ini bisa menjadi lahan 

untuk penghijauan ataupun resapan air. Secara khusus garis sempadan tersebut 

sudah diatur pada saat pembuatan Advice Planning atau yang sering disebut 

sebagai Keterangan Rencana Kota (KRK). KRK sendiri merupakan surat 

keterangan khusus yang kemudian dapat dijadikan sebagai bakal perijinan 

                                                           
4
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5
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pendirian bangunan. Melalui KRK tersebut sudah digambarkan dengan jelas 

bagaiamana aturan jarak dari garis sempadan. Sehingga melalui KRK ini kita 

dapat mengetahui luas bangunan yang dibangun sesuai dengan aturan 

perundangan. 

Keterangan rencana kota secara khusus di kota Malang dikeluarkan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Tata Ruang. Hal ini diatur 

dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dari peraturan tersebut lalu 

disusunlah peraturan walikota Malang nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum 

Dan Penataan Ruang. Melalui Advice Planning dan Site Plan tersebut dapat 

membantu penyesuaian RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang dimiliki 

Kota Malang, sehingga dapat membantu mengatur pemanfaatan ruang secara 

strategis. 

Bencana alam yang terjadi seperti banjir dan tanah longsor memang bisa 

terjadi diluar kuasa manusia.  Permasalahan umum yang menyebabkan sering 

terjadi banjir di Kota Malang ini pada musim hujan selain karena adanya beberapa 

bangunan yang melanggar aturan juga disebabkan oleh adanya keadaan sistem 

drainase yang ada. Kembali lagi berdasarkan peraturan walikota Malang nomor 27 

tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Tanggung jawab untuk 

memberikan perbaikan terhadap pemanfaatan tata ruang berada pada Bidang Tata 

Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hasil kerja ini tentu saja 
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kemudian dapat dinilai oleh masyarakat tentang kinerja dinas pekerjaan umum 

dan penataan ruang mengenai penanggulangan bencana yang ada. Hal ini tentu 

saja sama dengan definisi kinerja yang dikemukakan oleh Wirawan, menurut 

beliau kinerja adalah hasil keluaran dari beberapa indikator-indikator dan 

beberapa fungsi dalam pekerjaan.
6
 

Peneliti sebelumnya menemukan beberapa pengaduan yang berasal dari 

masyarakat ketika melakukan kerja praktik pada 29 Januari – 4 Maret 2017. 

Pengaduan pertama didapatkan adanya informasi pelanggaran pembangunan yang 

terjadi di sebuah proyek perumahan Pesona Buring Indah. Peneliti bersama staff 

dari seksi pengendalian tata ruang bapak Sugeng meninjau ke lokasi dan 

menemukan adanya indikasi pelanggaran pembangunan di dekat daerah aliran 

sungai. Pengaduan lainnya mengenai pelayanan pemanfaatan tata ruang juga 

berhasil penulis rangkum dari sumber sambat online kota Malang pada bulan Mei 

2016 sampai dengan sekarang, sebagai berikut : 

No Identitas Tanggal 

Pengaduan 

Bentuk Pengaduan 

1 Darmo 

ID Sambat : 27 

20-5-2016 “Ada penyalahgunaan fungsi ruang 

terbuka hijau membuat kota malang 

semakin panas di Daerah Dinoyo.” 

2 +6289656590xxx 

ID Sambat : 420   

29-9-2016 “Mohon untuk di bongkar tanah aset yg 

ada di utara terminal arjosari yg di 

jadikan ruko dan parkiran karna ijin tdk 

sesuai peruntukan byk oknum bermain 

mhn di tindak tembusan kemendagri 

KPK” 

3 +6281340526xxx 

ID Sambat : 943 

 

08-11-2016 “saya sudah melapor jika ada 

pelanggaran IMB pada dinas PU. 

Pelanggaran pada jalan Lompo Batang 
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8. Menambah luas bangunan dengan 

menge dak taman belakang tanpa izin. 

Tapi sampai sekarang belum ada 

tindakan dari dinas PU kotamadya 

Malang. Terima kasih.” 

4 +6285102563xxx 

ID Sambat : 1005 

 

30-11-2016 “pak minta tolong di jln Laksamana 

Martadinata gg 1/gang madiun Mlg itu 

ada warung yg di bangun permanen 

tepatnya persis di ujung gang yg biasa 

utk lalu lalang jalan, sehingga sangat 

mengganggu pejalan kaki atau 

kendaraan yg mau masuk, padahal di 

situ akses utk menuju kebalen kotalama 

dll. mohon tindak lanjutnya. Atas 

perhatian bpk sy ucapkan”  

5 Hermanto 

Onggara 

ID Sambat : 382  

24-02-2017 “Selamat pagi.Untuk bangunan RUKO 

apakah memang diperbolehkan 

melakukan renovasi dengan menambah 

bangunan secara permanen lantai 1 dan 

lantai 2 ke arah depan,sehingga terlihat 

lebih maju dari ruko yang lain,seperti 

yang saat ini terlihat di jalan 

Bendungan Siguragura Barat Ruko 

Griya Mandiri ( di depan toko 

bangunan Shapala Terang 

Utama,samping toko Cahaya Oli 

Kingland.Kalau memang diperbolehkan 

apakah tidak perlu mengurus IMB?” 

6  +6285100411xxx 

ID Sambat : 1076 

07-12-2016 “saya iwan warga jl gilimanuk 58 k rt 

02 rw 12 lowokwaru. Depan rumah 

saya yg ada dlm gang,membangun 

tingkat 3. Saya tdk tanda tangan 

persetujuan utk mengurus imb. Sdh 

mengajukan keberatan ke 

kelurahan,dinas perijinan dan satpol pp, 

tp pembangunan trs jalan” 

Tabel 3. Pengaduan Masyarakat Mengenai Kebijakan Pemanfaatan Tata 

Ruang 

Sumber : http://sambat.malangkota.go.id 

Adanya pengaduan ini kemudian yang menjadi sebuah pertanyaan besar 

bagaimana kualitas pelayanan dari pegawai yang ada. Kualitas pelayanan dapat 
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dilihat dari lima aspek utama yaitu keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan 

bukti fisik.
7
  Hal ini kemudian juga menimbulkan sebuah asumsi bahwa kualitas 

dari pelayanan yang mereka miliki juga kurang. Padahal Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan ruang juga memiliki kebijakan untuk melakukan pengawasan atau 

mungkin memang masyarakat yang belum paham mengenai peraturan yang ada. 

Belum adanya pemahaman oleh masyarakat mengenai peraturan yang berlaku 

kemudian juga dapat menjadi gambaran dari kualitas pelayanan yang ada.  

Berdasarkan uraian permasalahan diatas kemudian peneliti ingin 

melakukan analisis lebih mendalam untuk mengetahui apa saja yang 

mempengaruhi kepuasan masyarakat itu sendiri, mungkin dari kinerjanya atau 

kualitas pelayanannya. Kinerja yang berfokus pada hasil kerja, perilaku kerja dan 

sifat pribadi serta kualitas pelayanan dari aparatur pemerintah di Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kota Malang dalam memberikan pelayanan publik 

akan menjadi sebuah sorotan utama dalam penelitian ini. Hal ini kemudian 

diharapkan mampu memberikan gambaran secara umum dari pengaruh hasil 

kerja, perilaku kerja dan sifat pribadi serta kualitas pelayanan aparatur pemerintah 

terhadap kepuasan masyarakat, sehingga nantinya akan diketahui permasalahan 

utama penyebab munculnya masalah pemanfaatan tata ruang yang terjadi, apakah 

memang karena masyarakat yang kurang paham atau kinerja dan kualitas aparatur 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang yang kurang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka adapun rumusan masalah 

utama dalam penelitian ini adalah : Apakah terdapat pengaruh signifikan antara 

hasil kerja, perilaku kerja, sifat pribadi, dan kualitas pelayanan pemanfaatan tata 

ruang terhadap kepuasan masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Malang secara parsial dan simultan? 

1.3 Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas 

sebagai berikut : menganalisis pengaruh dari hasil kerja, perilaku kerja, sifat 

pribadi, dan kualitas pelayanan pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang terhadap 

kepuasan masyarakat. 

1.4 Manfaat 

a. Penelitian tentang pengaruh hasil kerja, perilaku kerja, sifat pribadi, dan 

kualitas pelayanan pemanfaatan tata ruang terhadap kepuasan masyarakat 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Malang diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang studi ilmu 

pemerintahan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk diskusi 

mengenai perkembangan ilmu politik dan pemerintahan terlebih pada 
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pembangunan kualitas kinerja dari pegawai negeri sipil dan pelayanan 

publik. 

c. Penelitian ini juga diharapkan pula mampu memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap kualitas dari aparatur pemerintahan. 

d. Penelitian ini dapat dijaikan sebagai bahan evaluasi kerja baik untuk 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang maupun 

Pemerintah Kota Malang. 

e. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi instansi 

pemerintah yang ingin meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil dan 

kualitas pelayan publik yang dimiliki 

 

 


