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Bab I 
 
 
Pendahuluan 
  

Demokrasi adalah sistem politik yang bertujuan untuk menempatkan 

kepentingan atau kebutuhan masyarakat atau rakyat sebagai fokus dari kegiatan 

pengelolaan negara. Dalam prakteknya pengelolaan negara itu dilaksanakan sehari-

hari oleh berbagai jenjang pemerintahan dari pusat hingga daerah. Di Indonesia, 

pengelolaan negara sehari-hari di tingkat daerah dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah. Dari segi jarak vertikal, pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah yang 

paling dekat posisinya dengan rakyat. 

 Untuk memastikan agar berbagai kebijakan pemerintah sesuai atau tidak 

dengan kebutuhan masyarakat maka pemerintah harus mengetahui bagaimana 

persepsi publik terhadap apa-apa yang dilakukan (kinerja) pemerintah. Secara 

berkala pemerintah daerah perlu bertanya kepada masyarakat untuk mengetahui 

persepsi tersebut dari waktu ke waktu. Survei opini publik adalah salah satu instrumen 

yang dapat dipakai untuk hal tersebut. 

 Dalam penelitian ini akan dibahas persepsi publik terhadap kinerja salah satu 

pemerintah daerah di provinsi Sumatera Selatan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur. Diharapkan penelitian ini dapat menambah data-data 

persepsi publik mengenai kinerja pemerintah di tingkat daerah, terutama di masa 

pandemi seperti sekarang ini. Penelitian ini menggunakan data survei opini publik dari 

Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang secara berkala melakukan survei opini publik 

di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. 
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Bab II 

Tinjauan Pustaka 

  

 

Opini publik atau persepsi publik adalah hal esensial dalam demokrasi sebagai 

salah satu alat ukur apakah kebijakan dan kinerja pemerintah sudah sesuai dengan 

kondisi masyarakat sekaligus juga alat bantu mendorong partisipasi publik dalam 

pembangunan (Roskin, et.al, 2010; Hanan, 2021). Dalam menilai kinerja pemerintah 

aspek-aspek yang biasanya mempengaruhi penilaian publik dapat terkait dengan 

aspek-aspek sosiologis, ekonomi-politik, dan aspek-aspek psikologis (Mujani, et.al., 

2018; Mujani et.al., 2011). Karena itulah, dalam penelitian ini, persepsi publik yang 

akan dilihat meliputi evaluasi publik terhadap kondisi umum sosial, ekonomi, 

kemananan, politik, dan pemerintahan, tingkat pengetahuan publik terhadap aspek-

aspek kebijakan publik pemerintah daerah, penilaian publik tentang mendesak-tidak 

mendesaknya program yang telah dan sedang dijalankan  pemerintah daerah, 

penilaian publik tentang apa yang mendesak sesuai kebutuhan mereka, dan 

kesenjangan antara harapan publik dengan kinerja pemerintah. 

 

 
Bab III 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
 

1. Mengetahui persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten OKU 

Timur. 

2. Menyusun indeks kinerja pemerintahan. 

3. Memberikan rekomendasi mengenai bidang-bidang kerja yang menjadi 

prioritas perbaikan ke depan. 

 
Sedangkan manfaat penelitian ini adalah dapat menjadi informasi publik yang berguna 

baik untuk keperluan ilmiah, masyarakat umum, maupun bagi pemerintah dalam 

melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam pandangan publik. 
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Bab IV 

Metodologi 

 
Penelitian ini adalah penelitian survei, dengan rincian metodologi sebagai berikut:  
 
• Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Kabupaten OKU 

Timur yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yaitu mereka yang sudah 

berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. 

• Sampel sebanyak 450 orang diambil dengan menggunakan metode multistage 

dengan toleransi kesalahan (margin of error) ±4.7% pada tingkat kepercayaan 95 

persen, dengan asumsi simple random sampling.  

• Sampel berasal dari seluruh Kecamatan di Kabupaten OKU Timur yang 

terdistribusi secara proporsional. 

• Wawancara tatap muka dilakukan oleh pewawancara yang telah dilatih terhadap 

responden terpilih.  

• Kendali mutu hasil wawancara dilakukan secara random pada 20% dari total 

sampel oleh supervisor lapangan dengan kembali mendatangi responden terpilih 

(spot check). Dalam kendali mutu ini tidak ditemukan kesalahan berarti. 

• Wawancara lapangan dilakukan pada tanggal 6 - 11 November, 2021 
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Bab 5 

Hasil dan Pembahasan 

 

Hasil dan temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi Umum: 

• Kondisi ekonomi di OKU Timur saat ini belum begitu positif dinilai oleh 

wargamya, kebanyakan masih menilai “sedang”. Sementara ketika warga 

membandingkan kondisi ekonomi saat ini dengan tahu lalu, kondisi saat ini lebih 

banyak dinilai sudah lebih baik/jauh lebih baik dibanding tahun lalu, terutama 

untuk kondisi ekonomi rumah tangganya. 

• Terkait dengan kondisi politik, pelaksanaan pemerintahan, dan keamanan, 

ketiga aspek tersebut saat ini dinilai positif oleh warga. 

• Di OKU Timur, mayoritas menilai biaya pendidikan dan kesehatan sangat/cukup 

terjangkau. Namun tidak untuk harga-harga barang kebutuhan pokok, masih 

banyak yang menilai kurang/tidak terjangkau (49%). 

• Akses terhadap air bersih, kemudian bensin dinilai mudah/cukup mudah, 

sementara mayoritas warga merasa cukup sulit/sulit untuk mengakses gas elpiji 

dan pupuk. 

• Harga pupuk yang mahal paling banyak dinilai warga sebagai masalah utama 

saat ini, baru kemudian harga kebutuhan pokok mahal, susah mencari lapangan 

kerja, dan kondisi jalanan yang rusak. 

 

2. Penanganan pandemi: 

▪ Mayoritas warga masih merasa takut tertular Covid-19.  

▪ Kinerja pemkab dalam penanganan penyebaran Covid-19 dinilai positif oleh 

mayorotas warga. 

▪ Program vaksinasi sudah sangat populer di OKU Timur, hampir semua warga 

tahu dan mayoritas juga mengatakan bahwa program tersebut sudah tersedia 

di tempat tinggalnya. Mayoritas, 57.8%, juga menilai vaksin mampu mencegah 

tertular Covid-19.  

▪ Namun mayoritas, 53%, warga masih belum pernah divaksin. Dari yang belum 

pernah, warga terbelah antara yang bersedia dan kurang bersedia melakukan 

vaksin, alasan utamanya karena khawatir ada efek samping yang belum 

ditemukan (tidak aman). 
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▪ Mayoritas warga tidak bersedian jika harus membayar/membeli vaksin Covid-

19. 

▪ Terkait pembatasan sosial, mayoritas warga menilai tidak diperlukan lagi. 

▪ Kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah kebanyakan 

dinilai sudah tepat (52.5%), meski yang menilai banyak menimbulkan 

kepanikan dan mengganggu kehidupan sosial dan perekonomian juga cukup 

banyak (42.2%). 

 

3. Program umum: 

▪ Dari beberapa program atau capaian Pemerintah Kabupaten OKU Timur di 

bawah kepemimpinan Bupati Lanosin Hamzah (Enos), OKU Timur sebagai 

food estate pertanian dan program peningkatan pelayanan kesehatan warga, 

paling populer dikalangan warga, lebih dari separuh warga tahu hal tersebut. 

▪ Sementara program-program lainnya masih lebih rendah popularitasnya. 

▪ Mayoritas publik yang tahu program-program tersebut merasa sangat/cukup 

puas terhadap program tersebut. 

▪ Pelaksanaan Pilkades pada 7 April 2021 dinilai mayoirtas warga sangat/cukup 

aman. 

 

4. Popularitas dan Kedisukaan Indikator-indikator Kerja 

▪ Dari empat program kinerja dan profesionalisme ASN, popularitas programnya 

masih sangat rendah dikalangan publik. Paling populer Pendirian UPT 

Dukcapil, diketahui oleh 33.2% warga, sementara tiga program lainnya lebih 

rendah. 

▪ Kemudian, dari delapan program sarana dan prasarana infrastruktur, empat 

program populer di kalangan publik yakni, pembangunan dan pemeliharaan 

jalan (84.1%), pelaksanaan bedah rumah (82.5%), penyediaan sumur bor 

(65.8%), dan pembangunan jembatan (63.4%). Empat program lainnya di 

bawah 50% popularitasnya. 

▪ Kemudian, dari empat program meningkatkan perekonomian daerah, hanya 

satu program yang diketahui oleh mayoritas publik, yakni bantuan subsidi 

pupuk. 
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▪ Selanjutnya, dari enam program meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

Pendidikan, tidak ada program yang popularitas nya lebih dari 50%. Paling 

tinggi populritasnya ialah pemberian seragam sekolah perlengkapan (36.2%). 

▪ Selanjutnya dari enam program meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 

masyarakat, terdapat tiga program yang dikenal oleh lebih dari separuh warga, 

yakni berobat gratis dengan KTP/KK, kemudian program pembinaan KB, dan 

pelayanan prima ruma sakit dan puskesmas. 

▪ Dari tiga program meningkatkan stabilitas keamanan dan ketentraman 

masyarakat, program Perbup jaga malam paling populer. 

▪ Kemudian dari empat program meningkatkan program sosial untuk 

menurunkan angka kemiskinan, batuan sembako pada keluarga miskin 

(88.6%) paling popoler, kemudian bantuan bencana alam dan wabah Covid-19 

(85.2%), santunan kematian, insentif guru agama, penjaga makam, penjaga 

rumah ibadang, pengurus jenazah, dan linmas (50.5%). Sementara program 

pendampingan PKH masih sangat rendah popularitasnya. 

▪ Terakhir, program Lembaga bantuan hukum masih sangat rendah 

popularitasnya (16.5%). 

▪ Secara umum, seluruh program hampir disukai oleh seluruh warga yang tahu 

program tersebut. 

 

5. Evaluasi Indikator Kerja 

▪ Bidang kinerja dan profesionalisme ASN, evaluasi atas hasil kerjanya kurang 

meyakinkan. Menurut warga bidang kerja ini tidak begitu prioritas. Meski 

demikian nilai capaian kerjanya lebih tinggi dari tingkat harapan warga, kecuali 

pendirian UPT Dukcapil.  

▪ Bidang kerja sarana dan prasarana infrastruktur, secara umum evaluasi hasil 

kerjanya meyakinkan, warga juga menilai beberapa program mendesak. 

Namun, kebanyakan program di bidang ini capaian hasil kerjanya dinilai lebih 

rendah dari tingkat harapan warga kecuali penyediaan sumur bor dan 

pengelolaan RTH. 

▪ Bidang kerja meningkatkan perekonomian daerah. Evaluasi hasil kinerjanya 

kurang meyakinkan. Program kerja di bidang kerja ini beberapa dinilai 

mayoritas publik mendesak, yakni bantuan subsidi pupuk dan perluasan 
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asuransi gagal panen. Capaian kerja kedua program yang dinilai mayoritas 

mendesak tersebut masih jauh di bawah tingkat harapan warga. 

▪ Bidang kerja meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, secara 

umum evaluasi atas hasil kerjanya kurang meyakinkan. Menurut warga bidang 

kerja ini tidak cukup mendesak untuk dapat penanganan segera, kecuali 

pemberian seragam sekolah dan perlengkapan. Nilai capaian kerjanya secara 

umum juga masih lebih rendah dari tingkat harapan warga. 

▪ Bidang kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat, 

evaluasi atas hasil kerjanya secara umum meyakinkan, kecuali peningkatan 

SDM tenaga Kesehatan, dan peningkatan pelayanan BLUD. Menurut warga 

bidang kerja ini juga prioritas, kecuali program pembinaan KB dan peningkatan 

pelayanan BLUD. Namun, nilai capaian kerjanya lebih rendah dari tingkat 

harapan warga, kecuali program pembinaan KB.  

▪ Bidang kerja peningkatan stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat, 

secara umum evaluasi hasil kerjanya kurang meyakinkan, dan warga juga 

secara umum menilai program ini kurang prioritas. Meski demikian, capaian 

hasil kerjanya dinilai lebih tinggi dari tingkat harapan warga. 

▪ Bidang kerja meningkatkan program social untuk menurunkan angka 

kemiskinan. Evaluasi hasil kinerjanya meyakinkan, kecuali terkait santunan 

kematian dan pemberian insentif, dan penguatan pendamping PKH. Program 

kerja di bidang kerja ini secara umum dinilai prioritas, kecuali penguatan 

pendamping PKH. Sayangnya, capaian kerja masih di bawah tingkat harapan 

warga. 

▪ Bidang kerja memfasilitasi lembaga bantuan hukum, evaluasi atas hasil 

kerjanya kurang meyakinkan, dan menurut warga bidang kerja ini juga tidak 

mendesak untuk dapat penanganan segera. Nilai capaian kerjanya juga masih 

lebih rendah dari tingkat harapan warga. 
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6. Skor Indeks Kinerja 

 
Gambar 1. Skor Indeks Kinerja 
 

 
 
 
▪ Skor indeks kinerja pemerintah Kabupaten OKU Timur melalui delapan bidang 

kerja secara umum berada di sekitar batas antara nilai mutu baik dan biasa saja, 

skor indeksnya 3,509. 

▪ Bidang kerja peningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, kemudian 

peningkatan program social untuk menurunkan angka kemiskinan, peningkatan 

kualitas penyelenggaraan Pendidikan, sarana dan prasaranan infrastruktur, dan 

peningkatan stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat, tampak signifikan 

masuk dalam nilai mutu kinerja baik, skor indeksnya signifikan di atas nilai batas. 

Bidang kerja memfasilitasi lembaga bantuan hukum dan kinerja profesionalisme 

ASN berada di sekitar batas nilai mutu biasa saja dan baik, dan selain itu signifikan 

berada di wilayah mutu kinerja biasa saja, yaitu meningkatkan perekonomian 

daerah. 

 

7. Indeks prioritas 

 
Gambar 2. Indeks Prioritas Program Pemerintah 

Skala 1 - 5 (1= tidak mendesak sama sekali; 5 = sangat mendesak) 
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1.0 1.8 2.6 3.4 4.2 5.0

INDEKS KINERJA TOTAL

Meningkatkan Program Sosial…

Sarana dan Prasarana Infrastruktur

Memfasilitasi Lembaga Bantuan…

Meningkatkan Perekonomian…
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▪ Skor indeks prioritas perbaikan kinerja pemerintah Kabupaten OKU Timur melalui 

delapan bidang kerja secara umum berada di nilai mutu mendesak, skor indeksnya 

3.657. 

▪ Hampir semua bidang kerja skor indeksnya signifikan berada di nilai mutu 

mendesak, kecuali meningkatkan stabilitas keamanan dan keterntraman 

masyarakat dan kinerja dan profesionalisme ASN. 

 
 

Bab VI 

Kesimpulan & Saran 

 
Temuan dan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 
▪ Skor indeks kinerja pemerintah Kabupaten OKU Timur melalui delapan bidang 

kerja secara umum berada di sekitar batas antara nilai mutu baik dan biasa saja, 

skor indeksnya 3,509. 

▪ Bidang kerja peningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, kemudian 

peningkatan program social untuk menurunkan angka kemiskinan, peningkatan 

kualitas penyelenggaraan Pendidikan, sarana dan prasaranan infrastruktur, dan 

peningkatan stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat, tampak signifikan 

masuk dalam nilai mutu kinerja baik, skor indeksnya signifikan di atas nilai batas. 

Bidang kerja memfasilitasi lembaga bantuan hukum dan kinerja profesionalisme 

ASN berada di sekitar batas nilai mutu biasa saja dan baik, dan selain itu signifikan 

berada di wilayah mutu kinerja biasa saja, yaitu meningkatkan perekonomian 

daerah. 

3.657
3.806
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3.566
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3.341
3.288

1.0 1.8 2.6 3.4 4.2 5.0

INDEKS PRIORITAS TOTAL

Meningkatkan Perekonomian Daerah

Sarana dan Prasarana Infrastruktur

Memfasilitasi Lembaga Bantuan…

Kinerja dan Profesionalisme ASN
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▪ Secara umum skor indeks kinerja kebanyakan lebih tinggi pada kelompok 

perempuan, terutama usia kurang dari 25 tahun, muslim, pendidikan menengah, 

terutama kalangan pegawai dan profesi lainnya, terutama kelompok pendapatan 

menengah, berpenghasilan 1-1.6 juta, terutama yang tinggal di pedesaan. 

▪ Skor indeks kinerja secara total lebih rendah ketimbang skor indeks prioritas 

perbaikan kinerjanya, ini menandakan bahwa hingga sejauh ini melalui indikator-

indikator kinerja yang diukur, evaluasi capaian yang dihasilkan sudah belumlah 

memenuhi harapan warga. 

▪ Skor indeks Bidang kerja meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan 

program social untuk menurunkan angka kemiskinan sigifikan lebih kecil capaian 

hasil kerjanya ketimbang prioritas perbaikan kinerjanya. Sementara bidang kerja 

meningkatkan stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat signifikan lebih 

besar capaian hasil kerjanya ketimbang prioritas perbaikan kinerjanya. 

▪ Bidang kerja kinerja dan profesionalisme ASN, peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pemdidikan, lebih besar capaian hasil kerjanya tapi tidak 

signifikan ketimbang prioritas perbaikan kinerjanya. 

▪ Kemudian, bidang kerja saranan dan prasarana infrastruktur, peningkatan kualitan 

pelayanan Kesehatan masyarakat, dan fasilitsa lembaga bantuan hukum capaian 

kinerjanya lebih rendah ketimbang prioritas perbaikan kinerjanya, tapi tidak 

signifikan. 

▪ Sehingga, perbaikan kinerja pemerintahan harus lebih gencar dilakukan. 
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