
BAB III

IIASIL DAN PEMBA}IASA-I{

3.1 Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan BaDgko Kota Bagan Siapi-

api

Seiring dengan tujua[ refonnasi birokrasi mala dalan mngka untuk

menciptakan perubahan yarg mendasar tcrhadap birokrasi pcmerintahan baik di

lingkat pcmerintahan pusat maupun pemerintahaD daerah nrenghendaki adanl'a

penerapan prinsip taia kelola pemerintahan yang baik (good gorernance).

Penerapan prinsip kepemerintahan yalg baik selain dimaksudkan untuk

meningkatkan kualitas pemerintahar dalam pelaksanaan pembangunan dan

pemberdayaan, juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan birokasi pcmerintah dalam penyelenggaraan pelayanan

publik itu sendiri menjadi salah satu indikator yang sangat menentukan sejauh

mana implementasi prinsip pelayanan publik terscbul Hal ini dikarenakan pada

hakekatnya tugas dan f'ungsi pemerintah adalah melayani publik untuk

menyedialian berbagai kebuuhrur dan kepentingzm publik, baik pelayana,r

pengadaar barang dan jasa publik maupun berbagai pclayanan bersifat

admidstratif.

Pemeriltah daerah bersama perangkatnya di era otonomi dituntut untuk

merfngkatkan kualitas pelayaaaa publik. Kecamatan merupakan suatu perangkat

daeral Kabupaten/Kota yang berpcran pcnting dalam peocapaian keberhasilao

pemerintah daeral bidang pelayanan publik. karena Kecamatan merupakan salah

satu organisasi publik lang berkaitan langsu,rg dengan masyaml(at di daerahnya.



dan menyelenggarakan berbagai pelayanan publik yang menjadi tuga.snya dan

yang dilimpahkan oleh pemerintah Kabupaten,4(ota Penempar pdnsip pelayanan

publit dalam penyelenggaraan birokasi pemerintah daemh harus mencakup

seluruh perangkat daerah terma-suk organisasi Kecamatar.

Demikian halnya pada Kecamatarl Bangko Kota Bagan Siapi-api sebagai

salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir juga menjalankan fungsi

pelayanan publik, maka dengan adanya penerapan pdnsip pelayanan pubiik itu

diharapkan dapat meningkatkaD efisiersi dan efektivitas birokasi pelayanan

publit yang diselenggarakan oleh ii,istansi tercebut Upaya mewuiudkan pelayanan

publik dimaksud -lntuk tercapainya pelayanan maksimal dan memuaskaa

khususnya bagi masyarakat setempat.

Pelaksanaan pelayanan publik ialah penerapan prinsip-prinsip

pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan roda Pemerintahan yang

mengorientasikan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat melalui kebijakan-

kebijakannya. Sesuai delgan latar belakang masalah dan landasan teori yang te]ah

dikemulakan, maka untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik di

Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api ini dianalisis melalui ka.akteristik

pelayaaan publik yang meliputi transparansi (transparancy), responsivitas

(responsivehess). persamaan hak (equity), efektivitas dal efisiensi (eJJictireness

and efliciency), dan akuntabilitas (accountab ility).

Adapun analisis mengenai "Pelaksanaan pelayanan dalam pelayana,'r

publik di Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api" dalam penelitian ini. secara

deskriptif diuraikan sebagai bedkut.
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1. Tratrsparatrsi

Dalam penerapan pelayanan publik dipe.lukan adanya prinsip trarLsparansi

dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan- Transparansi atau keterbukaan

dalam hal ini berarti bahwa pihak pemerintah harus mampu menciptakan

keterbukaan yang dibangun di atas dasal kebebasan arus informasi kepada

masyarakat luas, sehingga proses-proses kegiatan kelcmbagaan dan informasi-

iirlbmrasi lain secara langsung dapat diterima oleh masyarakat yang

membutuhkan.

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, maka prinsip t.ansparansi

berkaitan denga keGrbukaan infonrlasi yang benar dari setiap prcses penyusunan

dan implementasi kebijakan pelayanan publik, serta adanya akses unhrk

memperoleh informa.si secara benar, akurat dan adit bagi setiap warga legara

sehubungan dengan kebijakan pelayanan publik tersebut.

1.1. Keterbukaan itrformasi kebijakan pelayanan publik

Setiap warga masyarakat sesuai denean Peratura.r Perundang_undaigan

berhak atas keterbukaan informasi publik. lntbmrasi publik dialrtaranya

menyangkut berbagai aspek berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan

pemerintah. Oleh karena.nya informasi yang berkaitan denga lebijakan pihak

pemerintah yang melgatur tentang pelayanan publik harus diinfcimasikan secara

luas kepada masyaraka! dan masyarakat memperoleh informasi yang benar secara

jelas dan lengkap, sehingga masyarakat dapat memahami kebijakan yang

diterapkan dengan baik.
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Sehubungan dengan keterbukaan informasi tersebut, dari wawancara yang

dilakukan dengan Sekretaris Camat Bangko Kota Bagan Siapi-api dijelaskan

sebagai berikut :

"Masyaral,,at setempdt telah dihefi inlbmlosi yong .ielas dan lengkap

engendi tata cara dan per$)aratan dalam penyelenggaraan pelayanan
publik- Secara mum masydrakqt telah mengelahui tenta g tqta cara.lan
petf,lardtafi dolam memperoleh pelayanan publik melalui pamJlel maupun

brosur-brosur yang diterbitkan oleh pihak Kecamatan serla sosi1lisasi

melalui aparat Desa/Kelurahan." (IYawancatd derrgan Se*rutatk Camal

Kecamatan Bar,gko Kola Bagdn Siapi-api' 5 Matel2014)

Selanjutnya mengenai penyebaran informasi kepada mas) arakat setempat

mengenar tata cara dan pemyaratin yang ditetapkan dalam pelal;Lnan publik

terseblrt, berdasark€n wawtulcara yang dilakukan dengan pegawai/Petugas

pelayanan publik di kantor Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api menjelaskan

hahwa :

"lnformasi mengenai tata coru dan persyaratan dalam penyelenggaraan

petayanan publik di ihsta si ini telah diupayaktn untuk disebarluaskon

kepada masyarakat antara l.lin melolui pengumuman lang add di Kanlor
Camat Setempdt." (Ilawaacata detgan pegawai petugos Pelayanan
publik di Ka tor Cdrnat Kecathdtan Bangko Kola Bagdn Silrpi'api' l0
Maret 2014)

"Md.ryarakat belum memperoleh tn{Drmari lang ylat dan lengkop'

korend mdsih banyak masyarakal yang tid1k tahu tentdhg tata cara ddh

persyaratutn dalam pelqtanan publih misalnya dalam pengurusan

dokumen kependudukan seperti KTP dan KK-" (llawoncaru dengon

pegqwai Kantor Canat Kecafialsn Barrgko Kola Bagan Siapi'api, 25

Marct 2011)

Sedangkan menurut wawancaftl dengal warga masyarakat setemPat di

Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api menjelaskan sebagai berikut :

"secarcr terbuka dan lransparan tidak ada informa^ti lang ditetina
masyarakqt sehubwtgan dekgdn tata caru dah Per\yaralan yan!!

ditetapkan ddk m penyelenggaraan pelqyafi publik di Kantor Cahal
Kecanlotdn Bangko Kota krgu Siapi-api, kecuali selelah beturusan
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mengeflai ses cttu kcperluan dan berhadtpan langsung dengan pegaxai
atau pelugas pelqyanan yang bersangkutan-" (Wawancara dengan warga
masyarakal setempat, 5 Aptil 2011)

"Masyarakat sete pal belum memperoleh ihformasi yahg jelos datl
lengkap, lurena tidak ada pengutnuha dori stal kecamalan-"
(llewancara dengan wsrgq ,flaslirukat selernpat, 10 April2014)

Berdasarkan pendapat yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah

dilalukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapar prinsip keterbukaan

informasi dalam pelayanaa pubtik di Kantor Camat KecamataD Bangko Kota

Bagan Siapi-api cukup baik, yang mana pihak kecamatan telah mengupayakan

untuk melginformasikan secara luas mengenai tata cara dan persyaratan yang

diperlukan dalam memperoleh pelayanan publik di instansi tersebut-

Transaparansi penyelgnggaraan pelayanan publik merupakan

pelaksanaao tugas dall kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses

kebijakan, perencanaalL pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliarrrya" serta

mudah diakses oleh semua pihal< yang membutuhkan informasi. (Ratminto &

Winarsih, 2010 : 209).

Pelayanan publik yang diselenggarr*ar di K,rntor Kecamatan Banglio

Kota Bagan Siapi-api antara lain adalah pelayanan administrasi yang meiipuli

pcnerbitan berbagai dokumen kependuduka! dan suat rekomendasi untuk

pengu-rusan dokumen lain. Untuk menerapkan prinsip transparuursi dalam

pelayanan publik, maka instansi tersebut berupaya untuk menerapkan keterbukaan

informasi dengan cara mempubiikasilcan setiap kebijakan pelayanan y-ang

berkaitan dengao prosedur baku dalam mengurus suatu dokurnen dan persyaratan

adminishasi yary dibutuhkan untuk mendapatkan pela).anall.
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1,2. Akses itrformasi pelayatratr publik

Sesuai dengan yang telah dikemukakan bahwa keterbukaan informasl

publik merupakan hak setiap warga masyarakat. Setiap masyarakat sebagaimana

yang diatur dalam undang-undang berhak memperoleh akses informasi dari

instansi pemerintah secam benar, akuat dan secara adil atau adanya kesamaan

hak atas informasi. adapur hformasi publik yang dibutubkan nisalnya scpelti

informasi yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan pelayanan Publik.

Mengenai adanya akses inlbrmasi tersebut, dapat dilihat dari hasil

wa$ancara yang dilakukan dengan Sekrretaris Camat Kecamatan Bangko Kota

Bagan Siapi-api sebagai berikut :

"Pihak Kecamatan teldh berupaya menyebark4n informetsi mengenai tata
cara dltn persyaratan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan
publik di Kantor Camal ini secara luas kepada masyalakat setempat,

dengah cara sosialisasi secara langsung kepadu t asyarakat, sosialisati
melalui aparat desalkelurahan, brosur-brosur/pamJlet, serta melalui
surdt-surat resmi.' (W'awoncata dengan Sekretatb Camat Keca atah
Bangko Kota Bdgan Siapi-api, 15 April2011)

Sementara dari hasil u-arvancara denga.r pegawai di kantor Kecamatan

Bangko Kota Bagan Siapi-api mengatakan sebagai berikut :

"ldormasi fiehgerui latd cara dan pefiyalatan dalam pelayatan publik
telah tlikelua*an oleh cafiaL tetapi sebagaian masyaral"at tidak peduli
dkah ikfotttasi tersebut." (Wdi,anca.a dehgdi pegaeai petugas
pelaJanan publik di Ka tot Carrrat Kecamatan Bdlgko Kota Bagan
Siapi-opi, 25 April 2011)

Kemudian mengenai hal tersebut dari wawaocara yaig dilakukan dengan

seorarg warga masyarakat setempat mengakka'l sebagai be.ikut :

"In;formasi mengetui pelayanan publik belum rlisebarluasl',on L,epada

masfaraL'at setempal, karena kurang sekali informasi ddri staf kecamatan
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jddi intinya nasyarukat mencari informasi sekdiri. " (Wawoncard dengan
testga masyamhat, 30 April 2014)

Berdasarkan data hasil wawancaru yatrg telah diuraikan tersebut di atas

maka dapat disimpulkan bah*a dilihat dari segi penerapan prinsip tmnsparansi

dalam pelayanan publik di Kantor Camat Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-

api telah cukup baik yang mana pihak Kecamatan telah mengupayakan untuk

menginformasikan secara luas, akurat da.n adil kepada masyarakat mengenai tata

cara dan persyaratan yang diperlukan dalam memperoleh pelayanan publik di

instansi tersebut. lnformasi mengenai pelayanan publik diberikan meialui cara

publikasi kebijakan pelayanan, baik melaui sosialisasi maupun pengumuman yang

disediakan di instansi tersebut,

Hak untuk mendapatkan akses informasi pelayamn publik dari lembaga-

lembaga pemerintah penyelenggara pelayanan publik memungkinkan terwujudnya

prinsip tansparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka

pelaksa.naan kepemerintahan yang baik. Adanya akses informasi secara luas

berkaitan erat dengm pemenuhan kebutuhan informasi pelayanan yang jelas darl

alural bagi mas)"rakdr.

Unhrk memenuhi kebutuhaa informasi pelayanan kepada masyaraka!

setiap unit pelayaran pemerintah rvajib mempublikasikan mengenai prosedur,

peNyaratan, biaya, waktu, standar. akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta

pejabat/p€tugasyangberwenangdanbertanggungja*ab. Dengaa demikiar,

untuk mencapai keberhasilan dalam penerapar kebijakan di bidang pelayanan

publik diperlukan adarva keterbukaan iDformasi kepada publik berkaitan de[gan

kebijakan te$ebut. Karenanya penempan prinsip tEnsparansi dalam pela.vanan



publik diiarapkan agar masyarakat setempat memperoleh akes informasi yang

seluas-luasnya sehingga masyarakat dapat msngetahui daa memahami dengan

baik kebijakan yang ditenpkan pemerhtah mengenai pelayanan publik tersebut.

2. ResponsiYitas

Birokrasi pemerintah diciptakan pada hakekatnya adalah untuk mela]ani

mas)-amkat dengan sebaik-baikaya. lnstansi atau birokrasi penyelenggara suatu

pelalanan publik haru. merubah paradigma hirohrasi publil< yang minla dila)cni

menjadi birokrasi yang bersifat proaktif dalam melayani. Oleh sebab itu aparat

birokrasi dituntut untuk bersikap responsif terhadap mas;,arakat yang

membutuhl<an suatu peiayanan publik dari instansi pemerintah. Responsivitas

adalah sejauhmana sikap taoggap aparat birokrasi dalam melayani semua pihak di

masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik.

Penerapan prinsip responsivitas dalam penyelenggaraafl pelayanar pr:blik

termasuk yang diselenggarakan oleh Kantor Camat sepeni dalam penyediaan

dokumen kependudukan atau rekomendasi perizinan- maka diperlukan daya

tenggap aparatur birokasi terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanpn publik.

serta daya tanggap aparat birokrasi terhadap keluhan yang dihadapi masyarakat

sehubungan dengan pelayanan publik.

2.1. Daya tanggap aparatur biokrasi terhadap kebutuhan masyarakat akan

pelayanan publik

Pegawai yang benugas melaksanakan pelayanan publik sebagai aparatur

birokrasi yang menyelenggarakan pelayan publik berkeu'ajiban memberikan
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pelayanan yang sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Apamtur birokrasi pelayanan

dituntut memiliki daya tanggap dalam memberikan pclayanan publik kepada

masy,rakat sesuai kebutuhannya.

Mengenai daya tanggap aparatuj birokasi pelayanan itu, menuut

\\?wancara yang dilakukan dengan Seketaris Camat Kecamatan Bangko Kota

Bagan Siapi-api mengatakan bahwa r

'-Secara umum petugas pelayahah publik telah tanggap dalam
memberiktn layanan. namun masih perlu peningkatan. Wawancato
dengan Sekrctatis Co at Kecamalan Bangko Koto Bagan Siapi-api' 3
Mei 2011)

Selanjutnya 
_ 

mengenai sikap pcgawai petugas pelayanan dalam

memberikal pelayanan publik kepada masyarakat setempat, berdasarkan

wawancara yang dilakukan dengan pegawai / petugas pelayanar publik di Kantor

Camat Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api mengatakan bahwa :

"Para pegowi hendaknyu senantiasa menunjukkan sikap ramah dan
sopaa kepada asyarakat, sertd ped li terhadap teluhan atau kesulitan

:-ang dialami maryarak)t dalam menpyrus peluyonan puhlik tersebul-'
(Watsancdaru dengan pegawai petugas pelayanafi puhlik Kecarnatan
Bangko Kota Bqgan Siopi-api,9 Mei 20ll)

"Pelayanan di Kantor ('unat ini sudah cepot dalan hertiedak dan
nnggap terhadap kebutuhan ,/keinginan masydrakat itu sendiri."
(tyawabcata dengan pegawai Kanlor Camal Kecahatan Bangko Kota
Bdgan Siapiapi, 15 Mei 2014)

Sedangkan hasil \r'awalcara yang peneliti dilalorkan dengan warga
masyarakat s€tempat di Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api
mengatakan bahwa :

"Ddya tanggap pegawai yang be ugat melaksanakan peluy-anan publik
tertentu kadangkala terkesah kurang bailt seperti terhaelap masyarakat
yang kurary1 sering ata burung biusa berurusan. Karena mereka tidok
tahu persyaratdn yong diperlukan, sehi gBa ,fiercka dipersoalkan dan
terpaksa berulongktli mendatangi petu4as lang bersangkutan. ahbat dari
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tidak adanya penyuluhan dan sosialis.tsi." (Wawancara dengan
,nqsyarakat Kecarnotan Bangko Kota Bagan Siapi-dpi, 28 Mei 2011)

"D6ya tanggap peg@!,ai belum efeklif, karena masih membeda-betlakan
kalangan masyarakzt, kebaryakan yang cepat dilayani orang yang kenal
dengdfi slaf kecamatan. " (Wawancaru dengan worga setehpat, 22 Mei
2011)

"Biasa-biasa saja tidak ada yang bersifat istimev,)a dan
pelayananaparalur yang menonjol" ('Wawa carq dengan pemuka adat
Kecandlad Bangko Kota Bagan Siapi-api, 28 Mei 2011).

Dari hasil wawaltcam yang diuraikan temebut maka dapat disimpuikan

bahwa daya tanggap aparatur birokasi dalam memenuhi kebuhrhan masyarakat

akan pelayanan publik di kantor Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api pada

umuinnya sudah cukup baik, rnestlpun kadang-kadang masih dijurnpai aparatur

birokasi peiayanarpublik yang kurang tanggap.

Menurut Dwiyanto (2001 : 247), pengembaagan birohasi pemerintah

yang peduli ierhadap warga tidak dapat dilakukan tanpa membentuk budaya dan

etika pelayanan. Dalam birokrasi pemerintah yang berorientasi pada kekuasaan

sangat sulit mengharapkan aparahya memiliki kepedulian terhdap warga karena

mereka tidak pemah menganggap warga sebagai pihak yang harus dihormati

harkat dan martabatnya serta harus dipenuhi kebutuhannya.

Aparatur birokmsi yang bertugas pada suatu instansi pelavanan publik

seperti halnya pada Kantor Camat merupakan abdi negam dan masyarakat

sehingga dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana

yang diteiapkan instansi. aparatur birokrasi harus bersikap peduli terhadap

kebutuhan masyardkat dalam memperoleh layanar dari iistansi yang

bersaigl-uta[ seperti menjelaskan prosedur daD persyaratan bagi masyarakat yarg

kurang memahami.
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2.2. Daya tanggap apamtur birokasi terhadap keluhan yang dihadapi masyarakat

sehubungan dengan pelayanan publik.

Masyarakat peDgguna atau penerima layanan kemungkinaa ada yang

mengeluhkan mengenai sulitnya mengikLrti prosedur atau memenuli syarat-syarat

yang ditetapkan dalam memperoleh pelayanan publik. Untuk mewujudkan

pelayanan publik yang responsif maka aparatur birokrasi pelayanan dituntut

memiiiki daya tanggap teftadap keluhan yang timbul di kalangan masyarakat

penerima layanan, dan kemudian membantu mengupayakan pemecahan

masalahnya.

Sehubungan dengan daya tanggap terhadap keluhan masyarakat peneima

layanan itu, dari wawancara yang dilkukan dengan Sekrctaris Carnat Kecamalan

Bangko Kota Bagan Siapi-api sebagai berikut

"Sil.,ap para peg@rai yang bertugas melaksanakan pelayanan publik

menanggdpi keluhan yang disampaikln masyaral.,at penerima loyanan adalah

secdra sopan dan mendengarL,an dengan seksama tentatng keluhan ydng: ada,

apabila diselesaikan dengan hdik oleh petugas ldngstory dikerjakrtn, <lan apabila

perlu mendapat arahah selanj tnya ditanggulangi oleh atasah lahgsung

petugas." (Wawancara dengan Sekrctatk Ca at Kecdrnaldn Bangko Kotd

Bagan Siapi-api, 1 Juni 2011).

Masyarakat yang membutuhkan playanan di instansi pemedntah seperti

halnya pada Kantor Camat terdid dari berbagai lapisan masyarakat deagan tingkat

pendidikan dan pengetahuan yang berbeda. Bagi warga masyarakat yang tingkat

pendidikan dan pengetahuantya relatif rendah apabila ada yang mengalami



kesuiitan mengenai prosedur dan persyaratan yang ditetapkaD maka pihak

pega*ai yang bertugas membeikan pelayanan publik harus bersikap tanggap

dengal menjelaskannya dengan baik sesuai dengan kemampuan masyarakat yang

bemangkutan.

3. Persamaan Hak

Dalaa suatu pemerintahan yang baik mengakui adanya persamaan hak

(equity) bagi setiap warga tregara. Persamaan hak itu antara lain adalah perlakuan

yang sama dalam mendapatkar pelayanan publit, karena pada dasamya

p€nyelelggarMn pelayanan publik bertujuan untuk terciptanya keadilan serta

kesejahteraan rakyat.-

Dalam hai pelayanan publik yaag diselenggarakan oleh kecaaatan,

persamazu1 hak dimaksudkan untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat akan

pelayanarr publik dengan perlakuan yang sama diantara warga masyarakat, yaitu

dengaa melaksanakan pelayanan publik dengan menerapkan prosedur dan

persyaratan yang sama kepada setiap golongan / kelompok masyarakat, serta

memberikan kesempatan yang sama kepada setiap golongan / kelomPok

masyarakat.

L 1 Persamaan perlakuan dalam meneaapkan prosedua dan persyaratan pelayanan

Untuk meu,ujudkan prinsip persamaan hak tersebut maka aparatur

birokrasi pelayanar publik harus dapat memperlalukan masyarakat pengguna

layanan sama darl sederajat dalarn menjalankan tata cara pelayanan dan memenuhi

persyaratan yang diletapkan. Dalam hal pelayanaD publik di Kantor Camat maka
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aparatur biroknsi harus bersikap adit dan tanpa membedakan diantara kelompok

dan golongan di masyarakat. Terkait detgan hal itu, dari wawancara yang peneliti

lakukan dengan seketaris Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api mengatakan

bahwa : "Secara uth m pehtgas telah methbetikan pelcldnak secdra adii tanpa

membetlakan masyarakat yang dilayan| " Aa*'ahcaru dengan Sel{rclqtis Camat

Bangko Kota Bagan Siapi-api, 18 Juni 2014)

Selanjuhya tanggapan seorang pegauai Kantor Camat setempat mengenai

hal tersebut mengatakan bahwa :

"Sebagian besar pegawai sudah melallanaL,on peldyafian dengan

menerap SOP, letapi sebagian masih ada yang bersikap kuronE! adil "
(lYawancara dengan pegrai Kantor Cqmat Bdngko Kota Bqgan Siapiapi, 11

luni 2011)

Sementara itu tanggapan dari warga masyaralat setempat mengatakan

sebagai berikut :

''Terkadang ada juga yang I'trang bersikap adil yaitu terutaha .lalam
perlakuan pungutan biaya admiaistrasi korena terpengaruh hubungan

emosional,"(llawancdru de gd Perfluka Maq/arukat Adat Kecafialan Bangko
Kota Bagan Siapi-api,20 Juni 2011)

"Pelayanan terkadtlng masih membeda-bedafutn ktlangan masyarakal
yang membutuhktn pelayanun, sehingga kurang bersik*cP adil." (Wov'ancard
warga setempaL 20 Juni 2011)

Dari pendapat informaa yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan

balrwa aparatur birokrasi pelayalan publik di Kantor Camat Bangko Kota Bagan

Siapi-api dasamya telah bersikap adil dalam menempkan prosedur pelayanan serta

menetapkan syarat-syarat yang dibututrkan dalam pelayarwr kepada masyaralat

yang ingin memperoleh layanan di instansi tersebut.
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Birokrasi pemerintah bisa b€ialan dengan baik jika ada peratuan yang

mengatur keberadaan dan prosedur pelayanarLnya. Prosedur yang jelas dan

transparan pentirg tidak hanya bagi birokrasi tetapi juga bagi masyarakat sebagaj

peagguna pelayanan dari birokrasi. Tanpa adanya aturan mairt yang jelas'

birokrasi tidak akan dapat bekerja secara efisien dan efektif Pada sisi lain' a'turan

permainan jelas itu juga dapat melindulgi masyarakat dari perilaku birokrasi yang

sewenang-weoang

Instarsi penyeleflggara pelayanan publik sesuai dengan Prinsip pemamaan

hah dalam mendapatkan pelayairan publik yang diatur dalam peraturan

perundang-undangao harus memberikan perlakuan yang sama terhadap

masyarakat penerima layanan. Setiap warga masyarakat yang mengunrs suatu

layanan di instansi yang bersangkutan mengil-uti prosedur yang telah ditetapkan

dan memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan, ta'lPa membeda-

bedakan golongan dan status sosiainya di tengah{engah masyarakat'

3.2. Persamaan kesempatan kepada setiap golongan / kelompok masya'akat untuk

mendapailan pelalanaD Publil

Sesuai deagan prinsip persam&u hak dalam melaksanakan

kepemerintahan yang baik maka aparataur birokasi pelayanan publik seharusnya

juga dapat memperlakukan masyarakat pengguna layanan sama datr sederajat

dalam mendapatkanb layanan yang dibutubkannya. Oleh karenany4 dalam hal

pelayanan publik yang diselenggarakan di Kantor Carnat, maka setiap warga

masyamkat yang ingin Dengurus sesuntu dokumen di insta$i tcrsebut sudah

seharusaya mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa memandang status sosial.
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kelompok atau golongan. Menuut hasil wawancara dengan Seketaris Camat

Bangko Kota Bagan Siapiapi mengatakan bahwa :

"Para pego*ai yang bertugas melaksanakon pelayanan publik selalu
memberi perlakuan yang sama kepada setiap masyarakat yang diloni.
Secara umum petugas telah methbetikah pellal,aan yang sama terhadap
masyaral.,ot yang membeutuhkan loyanan"- (llawancaru dengan
Sekrctaris Carndt Bangko Kotd Bdgdn Siapi-api,27 Juni 2014)

Sementara itu mengenai prinsip keadilal dalam memberikan pelayanan

publik kepada masyarakat setempat, berdasarkan \lawancara dengan pegawai

petugas pelayanan publik di Kantor Camat Bangko Kota Bagan Siapi-api

menjelaskan bahwa :

" Pemberiati- peloyanan publik di instanii ini selalu berpegang pada
prinsip keudilan dan kesamaan hak dari setiap warga masvardkat. "
(llawancaru dengan pegawai petugas pelalanan publik di Kantor
Camat Bqng*o Koto Bagan Siapi-api,3 Juli 2014)

Seme[tara berdasarkar wawancara yang dilakukaa dengan seoralg

pegawai Kantor Camat Bangko Kota Bagan Siapi-api menjelaskan bahwa :

"Masih adanya pegr+ai yang tidak mernperlak kan sama terhadap
masyarakat yang berurusan misalnya dengan mendahulukan orang-orang
terdeL,at-" (Wava catu dengafi pegateai Konlor Camat Bangko Kota
Bagan Siapi-api, 10 Juli 2011).

Sedangkan menurut wawancara yang dilalulan deogafl warpa masrarakat

setempat mengatakan sebagai berikut :

"Dapat dikatakan tidak ada terjadi disktiminas| tabut melanqgdla hek
asasi manusia." (lfawancaru dengan Pernuka Adat Xecatudlai Bangko
Kota Bagan Siapi-api, 15 Juli 2011).

Dengaa demikian berdasarkan keseiuruhan pendapat info.man tersebut

dapat disimpulkan balwa secara umum penerpan aspek persamaan hak (equity)

dalamn pelayanar publik di Kantor Camat Bangko Koia Bagan Siapi-api sudah
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cukup baik. Hal ini terlihat dari sikap aparatur birokrasi yarlg telah

memperlakukan masyarakat yang membutuhkan peiayanan secara adil' baik

dalam menerapkan prosedur dan penalratan maupun dalam memberikan

kesempatai unhrk mendapatkan pelayallan.

Dalam pelayanan publik, efekivitas dan efisiensi saja tidak dapat

dijadikan patokan. Diperlukan ukuran lain yaitu keadilan, sebab tanpa ukuran ini

ketimpangan peiayanan tidak dapat dihindari. Pentingnya ukuran ini juga

memperhatikan bahwa birokrasi publik cenderung mcnetapkan target dan dalam

pencapaian target, mereka cenderung menghindad kelompok miskin. rentan, dan

terpencil. (Sinambeja. dklq 2008 : l5)

Setiap warga negara memiliki persam,um hak dalam memperoleh

pelayanan publik sesuai dengal .Lmanat peraturan perundang-undangan dari

instatrsi pemerintah penyelenggaraa pelayanan publik. Pelayanan publik yang

disediakan hendaknya mampu menjangkau setiap lapisan masyarakat secara adil.

Kaotor Camat sebagai salah satu pertulgkat daerah kabupateo&ota yang

mempunyai tugas dan liugsi menyelenggarakan pelayanan publik bagi

masyaralGt setempat, harus dapat menerapkan prinsip persamaal hak tersehut

sebagaimana mestinya. Setiap warga negara yang membutuhkafl pelayanan di

instansi terkait harus memperoleh kesempatan yang sama tanpa membeda-

bedakan status sosial maupun golongan masyarakat.

4. Efektivitas dan elisiensi

Efel'livitas merupakan suatu keadaan yang menutrjukan pencapaial hasil

maksim:rl karena adalya menerapkan suatu sistem atau metode kerja . semeDtaaa
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efisiensi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan pencapaian hasil secara

makimal namun dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin.

Efektivitas dan ehsiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publil yang

diiaksanakan oleh organisasi kecamatan berarti bahwa segenap aparataur birokasi

mengabdi pada organisasi kecamatan harus mampu melayani kebutr-rhan

masyarakat akar pelayanan publik dengan menerapkan prosedur dan persyaratan

relatif mudah dan sederhana serta proses pelayanan dapat diselesaikan dalam

waktu yang telah ditetapkan.

,
Kemudahan prosedur dan persyamtan dalam pelaksanaan pelayanan

publik. Dalam suatulnstansi penyelenggara pelayanan publik ditetapkan prosedur

tata ca.a yang harus dilatui dalam penyelesaian proses pelayanaa. Prosedur

ditetapkan sederhana mrurgkin dan mudah dilaksanakan agar masyarakat luas

mudai memaharninya. Sehubungan hal itu, dari wawaflcara yang dilakuka.n

dengan Seketaris camat Ba.ngko Kota Bagan Siapi-api mengatakan bahwa :

"Prosedur dan persqyaratdn yafig diterapkan dalam peltryanun publik
sungat muddh dipahami dan dilaksunaktn oleh masyarakat Masing'

osing lokel (petugas.) mengecek berkas permohonan iika sudah

tnemefiuhi pefiyaralan dilerima dan diteruskan kePadd pei.ibat yang
berwenang u tltk disetujui dan tlicetak sesu.i dengan blangko. Selelah

selesai dan ditandatangani oleh Camat kcmudiah diserahkan kePada yafig
bersangkutan"(llawancara dengan Se*retaris Bangko Kotd Bagah
Siapi-api, 20 Juli 2014)

Sementara itu mengenai prosedur dan persyaratai yang ditetapkan dalam

pelayanan publik kepada masyarakat setempat, berdasarkan wa\lancara yang

dilakukar dengan pegawai / petugas pelayana, Publik di Kantor Camat Bangko

Kota Bagar Siapi-api menjelaskan bah*'a :
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"Pada umumnya masyarakat ddpat mehahami ptosedur dan percyarotan

yang ditetapkan dalam Proses peldyonan publik di ihstansi ini' namun ada

sebagian yang masih burang paham, sehingga meme ukan bimbi gan

oleh petugas." (Wawancara defigdn pegowai petugds pelsyandn publik

di Kdntor Carnat Bangko Nota Bdgan Siapi-api' 27 Juli 2011)

"Dalam hal penerpan prcsedur dan persyaratan pelcyanan yang

diberikah oleh Kantor Camat ini swlah terlaksana dengan baik dan

diinformasikan hingga ke kanbr-ka tor desa yang aLla kecornatan

ini."(Wattancara dengan pegawai Kanto. Camat Bangko Kotd Bagdn

Siapiapi, 29 Jtlli 2014)

Kemudian mengenai ha1 itu sebagaimana yang dikemukakan dalam

ur$ncard )anA dilaluJ<an *arga maslaralat 'clenlpal mengalakan 5eba!ai

beriLut.

"secara umum kzbiakan Peloyan ln publik di Kantor Cdmat ini

menerpaktn-' prosetlur d411 penelapan yang mudah dipahami dan

dilaktanakan oleh masyarakot. Kepada anggola masyaraL'at yang

mehgurus kzpentingan diberlakukan secara hiratki melalui beberapa lini/
biroloasi atdu petugas pengiolah hingga pada tingkqt pifipifian (Camat)'

ke udian tunm sampai lini tetbcr,l,ah yang met proses pela))anan' seleldh

dilampikan persyaratdh yang mendukung urusan itu." (Wdwtncarq

derrgdl maslarakdt Bangko Kota Baga Siapi-dpi' 5 Aguslus 2014).

" Karcna kurangnya idormasi yang dibe kan tnaka masyarakat lwrang

metuahami tata cara pelaydtan di kecamatan." (lyawaflcara defigan

warga fittsyarakat seternpdt,9 Agusttlt 2011)

"Prosedur dan persyarltan peldyanan mudah dipahami dan dilakanal'a
tergantung juga siapd ottlhgnya / identit.lsnfa-"(Wawa,,caru dengdn

Perfiuka Adat Kecamdtan Bongko Kola Bagan Siapi'api' 9, Agustus

2011)

Berdasarkan kutipan pendapat yang dikemukakan inJoman tersebut maka

rlapat disimpulkan bahwa kebijakan pelayanan publik telah mengutamakan prinsip

efel'livitas dan efisiensi. Hal itu terlihat dad prosedur pelayanan yang diterapkan

dan persyaratan adminisi{asi yang ditetapkan kepada masyarakat uatuk

mendapatkan pelayanan publik di instansi teNebut.
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4. I Prosedur P€layanair

Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan

satu sama lain, sehingga menuajuklan adanya tahapan secarajclas dal pasti serta

cara-cara yang harus ditempui dalam rangka penyelesaiar sesuatu p€layanafl.

Prosedur pelayanan publik harus sederhanan , tidak berbelit. mudah dipahami, dan

dilaksanakan, serta mewu.iudkan dalarn bentuk bagan alir yang dipampang dalam

ruangan pela!'anan.

Dalam menentukan peisyaratan, baik teknis maupun administratif harus

seminimal mungkin dan dikaji terlcbih dahulu agar benar-benar sesuai / relevan

dengan jenis pelay'anan yang akaa diberikan. t.larus dihiliangkan segala

pe.syaratan yang bersifat duplikasi dari instansi yang terkait dengan proses

pelayanan. Persyaratan tersebut harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan

di dekat loket pelayanan.

Penyelenggaraan pelayaaan yang efektif dan efisien selain akan

memudahkan bagi masyarakat penerima layanan juga menentukan kualitas

lavanan lang dilaksanahan di iostansi \ arrg bersangkutan. lnstansi penyelenggara

pelayara,r publik seperti halnya Kantor Camat hendal<nya dapat memberikan

pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat setempat. Pelayanan yang

efektif dan efisien terlihat dari penerapan prosedur pelayanan yang singkat dan

mudah. serta menetapkan peNlaratan administmsi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

4.2 Ketepatan dan kesesuaian ketentuan / kriteria yang ditetapkan dalam

pelayanan publik
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Dalam penyelenggaraan pelayanan Publik, faktor ketepatan hasil

pelayanan harus menjadi salah satu p.ioitas oleh pihak ifftaosi penyedia layanan,

karena hai jni saigat menehkan kualitas peiayanan dan kepuasaa masyarakat

penggrma layanan. Masyarakat pengguna layaian menginginkan adanya kepastian

mengenai kesesuaian hasil pelayanan dengan kriteria yang ditetapkan. Terkait

dengan hal itu, dari wawancara dengan Seketaris Camat Kecarnatan Bangko Kota

Bagar Siapi-api mengatakan sebagai berilut :

"Secdr.t ut um pelayanan yakg diherikan telah emenuhi kriteril yang

oda- Paru pegawai pelayandn mematuhi dturan yang ada' bertamunikosi

dengan baik , berkoordinaisi dengan pejabat letkQit, dan secara aktif
bertanya keytda masyarakat terhadap hasil pelayanan" (llawancara
de gdn Sekrutaris Canat Bangko Kota Bagan Siapi'api' 13 Agustus

2011)

Sementara itu mengenai ketepatan dan kesesuaian hasil pelaya.ran publik

yang diberikan kepada masyarakat setemPaa, berdasarkai wawancara yang

dilakukar dengan pegawai pelayanan publik di Kafltor Camat Bangko Kota Bagan

Siapi-api menjelaskan bahna :

"Pada umumq)a pelq)anan publik yang dihasilkdn lelah tePat dan sesu.ti

dengan criterid yang ditetapkan oleh in\tansi.' (lTawancara dengan

Pegawdi Pelugas Pelayanan Publik di Kdntor Cqmat Batgko Kota
Bagan Siapai - api, 16 Agustus 2014)

"Sebagian besar sudah mampu fiembetikan pelayanan sesuai dengdn

Standar Operasional Pelayanan, tetapi sebagian kecil masih k rahg tepat
dalam memberikan pelayawn, mungkin ktrena Pehgala an ketja
pegavral yang bersangkutan." (lYawaacara dengah Pegavai Kanlor
Cdmat Bn gko Eofii Bagan Siapi - api, 20 Agustus 2011)

Sehubungan dengan hal diatas, dari hasil wawancara dengan seorang

warga masyarakat selempat pada dasarnya mengatakai bahwa :

"Pdrd pegu*-ai pada umumkya telah mdmPu memberikan pelayanon yang
tepat sesuai dengan ctitetiq ),ang ditetaPkrtn. Upa1,a para pegav'ai dalam

memberikan pelayanan )1ang lepat adalahde gan memberikan arahan dan
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petunj k engenai hal apa yang hendak diurus, melalui bebetapa

birokrasi ata petugas pelayanan, dengan membo,ta berkas persyaratan

sebagai dald penduhtng. " (lVawancara dengan Mdsyarakat Kecamalan

Bangko Kota Bagan Siapi - Api, 25 Aguslus 2014)

" Dipandant: belum. karena l,:utangnya penytluhan, pelatihan,
pembekalan, penataran dan lainnya, karenamasih banyak pega\|ai honor /
kontrak. " (Wavancata dengan Pemuka Mqsyarukat Adat Kecamslqn

Bangko Kotd Bagan Siapi - Api,6 Septembet 2014)

Dari keseluuhan pendapat yang dikemukakan informan tersebut maka

dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor

C,fiar BMgIo Kota Bagan:iapi Api nada umurlnya lelah menerapkan prins;p

efektivitas dar efisiensi dalam pelayanan pubiik. Hal itu terlihat dari kemudahan

prosedur dan persyaratan yang diietapkan serta ketepatan hasil pelayanan sesuai

cdteria mutu pelayanan dan waktu penyelesaian pelayanan.

Dalam penyelenggaraan peiayanan publik, ketepatan dan kesesuaian

pelayanan mempengaruhi el-ektivitas dan efisiensi pelayanan. Produk layanan

yang dihasilkan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik harus tepat dan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Produk layaaan yang tepat dan sesuai

dengan stiutdar pelaya.ran yang disusun akan meningkatkan mulu pelayanan

publik dan dokumen yang dihasilkan dapat memberikan kemanfaalan yang

dibun$tan bagi masyamkat penerima layanan.

Setiap unit peiayanai unit pelayaral instarsi pemerintah wajib men)'usun

standar pelayanan masing - masilg sesuai dengan tugas dan kewenangamya. dan

dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi

penerima layanan. Standa. pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang

dibakukan dalan penyelenggaraan pelayaaan publik yang wajib ditaati oleh

pemberi dar / atau pererima layanan. Standar pelayanan yang diteiapkan
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hendaknya rea.listis, karena merupakan jaminan bahwa janji / komitmen yang

dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh para pemberi dan

penerima layanan.

5. Akutrtabilitas

Akuntabilitas dalam pelayanan publik maksudnya ialah adanya

pertanggung jau aban aparatur birokrasi dalam penyelenggaraar pelayanan publik,

baik pertanggung jawaban kepada publik atau masyarakat pengguna layanan

maupun kepada pimpinan sesuai pe.aturan perundang - undangan yang berlaku,

meliputi pertarggung jawaban terhadap kinerja pelayanan maupun produk hasil

pelayanan.

Akuntabilitas dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor

Camat b€rarti bahwa aparatur birokasi kecamatan sebagai suatu inslansi yang

melaksanakan tugas pelayanan publik harus mamPu melayani kebunrhan

masyarakat akan pelaya.ran pubiik dengan penuh tanggung jawab dan

menguumalan kepentingan ma<\ arak"1.

5.1. Tanggung iawab terhadap kualitas hasil pelayanan publik

Pertanggung jaBaban te.hadap hasil pelayanan daiam suatu instansi atau

birokasi penyelenggara pelayanan publik berkaitan dengal kesesuiar kualitas

layanan yang dihasilkan,dan pertanBgung jawaban terhadap keabsahan layanan

yang dihasilkan. Dalam hai pelayanan publik yang diselenggarakar di Kantor

Camat layanall yang dihasilkan antara lain adalah layanan yarg bersifat seperti

Karnr Tanda Penduduk (KIP), Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran, dan
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sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, dari wawancara peneliti detrgan

Seketaris Camat Kecarnatan Bangko Kota Bagan Siapi - Api mengatakan bahwa

pada dasamya :

"Komitmen dan tanggung jdrab pegu\t'oi / pelugos di seluruh komponen /
unsure pelayanan Kanlor Camat cukup tinggi." (Wowaacara dengan
Sekretatis Camal Bnagko Kota Bagan Siapi -Api, 5 Seplernbet 2011)

Sedaagkan dari hasil wawancara dengan warga masFrakat setempat

mengenai hal tersebut pada dasamya mengatakan sebagai berikut :

"Seharusnya pura pegat'ai yang mela*sanakdh pelqdnan puhlik le*ebut
berupaya mempelajari ddn me guasai setiap perdturan perundang
undangan yang berkuitan dengun setiap peldyonan tertentu, serta
berup.iyd Ueningl,,atkah pendidikonnya dgar tercipttl sumber daya
fiafi sia !-ang memadai uht k menciptakan peltrT-anan yang berkualilas
dan memuoil,,an-" (llawa cara dengan Masycrrqkat Bangko Kola Eagan
Siapi - Api, I September 20Il)

"Tanggung jqtab pegowtii dalam pelayanan publik sudah bagus
sebagidn, letdpi masih pcrlu perbuil,afi disemua aspek"" (lYawancara
denga Wqrys Maslarakat Setempat, l0 Seprembet 20ll)

"Perlu sehqnti.rsa meningkatkan kinerja, pendidikah dan pengetahuan
dibidahg tugas." (ll/awancara dengan Pemuka Mosjqtukal Addt
Keco,natan Bangko Kota Baga Siapi - Api, 12 September 2011)

Dari kutipan pendapat inlbrman penelitian yang dikemukakan tersebut

maka dapat dikatakan bahrva secara umum aparatur birokrasi yang bertugas

melaksanakan pelayanan publik di Kantor Camat Bangko Kota Bagan Siapi - Api

memiliki tanggung jawab yaag baik terhadap kualitas pelayanar yang dihasitkan,

namun masih perlu perbaikan dan peningkatan serta berkesinambungan.

lnstansi penyelenggara pelayanan publik beserta segenap aparatumya

sesuai dengan yang diamanatkan oleh peratu.an perundang - undangan

beru-nggung jarvab untuk memberikan pelayzman yang sebaik - baiknya serta

memenuhi kriteria kualitas _vang ditetapkan. Untuli itu aparanu yang berrugas
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memberikan layanan harus senantiasa berpedoman pada kebijakan yarg telah

ditetapkatr di instaisi sehingga layauran yang dihasilka[ dapat dipertanggung

jawabkan kualitas hasihya.

Menurut Dwiyanto (2011 : 40), stal1dar output pelayanan tentu sangat

penting untuk diatur karenan standar tersebut menjamin hak warga dan penduduk

lndonesia dimara pun mereka berada untuk memperoleh kualitas dan kuantitas

pelayanan tertentu. Selanjutnya menurut Sinambela, dkk ( 2008 : 6 ); jika

dihubungkaa dengan administrasi pubiik, pelayanan adalah kualitas pelayanan

birokat tefiadap masyarakat. Kdta kuaiitas memiiiki banyal definisi yang

berbeda dan bervariasi mulai dari konvensional hingga yang lebih Strategis.

Defrnisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteistik

langsung dari suatu produk, seperti : kinerja ( petformance); keandalan (

reiliability); mudah dalam penggunaan (ease ol use); estetika (eslrerlcr); dair

sebagainya. Adapur dalam definisi stmtegis dinyatakan bahwa L-ualitas adalah

segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginar dan kebuuhan pelanggan (

meetirlg the needs ol customers).

5.2. Tanggung Jawab terhadap proses penyelesaian pelayanan publik

Pertanggung jawaban terhadap penyelesaian pelaya.nan yang

diselenggaralan oleh instansi penyelenggara Pelayanan publik sangat pelting

dalarn langka memberikan kepastian kepada masyarakat pengguna layanan

mengenai waktu penyelesaian layanan yang dibutuhka,rnya- Mengenai hal

tersebut, menurut wawancara peneliti dengan sekretaris Camat Kecamatan

Banglo Kota Bagan nengaular bohu":
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" Secara
pe Iayanan
Sekretarb
2011.)

Selanjutnya

umum ketepatan wahu pelayanan relative baik, bahkan

hids dilukukun diluar j.tm di as qklif" ( Wowancsra dengah

Cahrat Kecamatan Bangko Kota Bagan, 15 Septernbet

mengelui hal itu mem.rut seorang pegawai di Kantol Ca$at

tersebut mengataka[ sebagai berikut :

"Dalam hul pengtrusd pelaydnah masyarakt sellttt clihadaptan pada

masalah ltenerbitan yang relatiw lama padahal masJalakat sangat

membutuhkan peluyanon lang cepul co tohnfa ddlam pengurusan KTI'
yangl waktu seharusnl'a lJ hari. " (Wai'ancara dehgan Pegawai Ksnlor
Canat Bangko Kota Bdgan,20 Septembet 201'l)

Sedangkan dari $a$alcara dengar warga masyarakat setempat mengcnai

hal lersebui menyalalan schdFai berilul :

"Para pegun-ai yang berngas meloksanakan pelcyanan publik tersebut

hanrs disiplin, taat (lah selio serla me iliki lololitas rang tinggi, terhadap

pimpinan d.tn terhadap peraturan perunduhg'u dangon yanE

herlaku."(Wawancara dengdfi Masyardkat Kecmalan Bangko Kola

Bgq ,23 AePten bet 2011)

"Tanggung j.Nab Pego*ai terhadap penyelesaian pelayanan sudah cuktrp

baih walaupun sering terlambaL " (tyawancdrq dengan Warga

Moslara*al Setempal)

"selalu berpedoman kepuda peruluran Pcrundang unlarngan )ang
berlaku serta peholiuk pimpindn. (Ilawancaru dengdn Pemuka

Mssyaru*at Adat Kecamutan Bangko Kota Bagan,26 Septembet 20Il)

Dengan demikian. dad keseluruhan tangglpan intbrman penelitiar yang

telah dikemukakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas

yang diterapkan dalam pclayman publik di Kantor Camat Bang&o Kota Bagan

Siapi api umumnya relatif cukup baik. Ilal ini terlihat dari pertanggung jawaban

terhadap kualitas layanan yang dihasilkan serta ketePatan wattu pen)elesaian

pelayanan yang mana pada umumn) a sesuai dengan criteria yang ditetapkan pada

standaj pelayanan.
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Masyarakat sebagai penerima layanan menginginkan pelayanan publik

yang baik dan dapat dipertanggung .iawabkan, terutama dari segi kinerja

p€layanan. Proses penyelesaian layanan .vang lamban dan berlarut - larut sehingga

relatif lama daripada ketentuan waktu yang ditetapkan selain akan merugikan bagi

masyarakat penerima Iayanan juga akan mempcmgaruhi akuntabilitas kneria

pelayanan publik dari iostansi tersebut. Menurut Sinambela. dkk (2008 : 6),

akuntabilitas yakni pelayanan yang dapat dipertangung jawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang - undangan. Selaniutnya menu.ut Ratminlo &

Winarsih (2010:216 ). akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat

berdasarkan proses yang antara lain ,reliputi: tingkat ketelitian (akurasi);

profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana kejelasan aturan

(termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang - undangan dan

kedisiplinan.

Dari keseluruhan tanggapan informan yang telah diuraikan tersebut maka

dapat disimpulkan baiwa secam umunl \'isi strategis dalam pelaksanaai

pelayanan publik di Kantor Camat Bangko Kota Bagan Siapi api sudah cukup

baik. Hal itu terlihat dari adanya upala untuk mengembangkan sumber daya

manusia aparatur birokasi dan pengelolaan pelayanan pub]ik untuk lerciptanya

pelayanan publik yang efektifdan efisien.

Setclah menganalisis keselurulan indikaror mengenai "Pelaksanaan

pelayanan publik di Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi api" dalam penelitian

ini maka dapat dirargkum kesimpulan hasil penelitian dari masing mruing

indikator sebagai berikut :
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l.

2.

Transparansi

Dari analisis yang dila.k*an dapat disimpulkao bahwa penerapan prirsip

tansparansi dalam pelayanan publik di Kantor Camat Bangko Kota Bagan

Siapi api cukup baik. yaag mana terlihat dari upaya Pihak kecamatan

untuk menginfoamasikan menngenai tata cala dan pe$yaaatan yfiIg

diperlukan dalam memperoleh pelayanan publik di instansi tersebut secara

luas, akurat dan adil kepada masyarakat.

Responsivitas

Dari hasil analisis ya.ng dikemukakan menuniukkan bahwa daya ianggap

aparatw birokasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akai pelayanan

publik di Kantor Camat Bangko Kota Bagal Siapi api pada umumnya

sudah cukup baik, meskipun kadaig kadang masih dijumpai aparatu.

birokrasi yang kuang tanggap terhadap kesulitan warga masyamkat

pengguna layanan karena kurangnya pemahaman tentang tata cara atauplrn

persyaratan Yang diPerlukan.

Persamaan Hak

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa secan

umum penerapan prinsip persamaan hak (equitt) dalam pelayanan publik

di Kantor Camai Bangko Kota Bagan Siapi api sudah cukup baik Hal ini

terlihat dari sikap aparatur birokrasi yang telah mempellakrkan

masyarakat yang membutulkan pelayanan seca.a adil, baik dalam

menerapkaa prosedur dan p€rcyaratan maupun dalam memberikan

kesempatao untuk mendapatkan pelayanan.
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4. Efektivitas dan efisiensi

Dari hasil menunjukkan bahwa pada umumnya pelayanan publik yang

diselenggarakan oleh Kartor Camat Bangko Kota Bagan Siapi-api telah

menerapkan prinsip ei'ektivitas dan efisiensi dengan baik. Hal itu ditinjau

dari kemudahan prosedur daa persyaratan yang diterapkan, serta ketepatan

hasil pelayamn sesuai crileria mulu pelayanan dan waktu penyelesaiar

peiayanan sesuai dengai standar pela)anan.

5. Akuntabilitas

Dari l'a.il arlalisi( )ang dikemulalan menuniuklan bahwa prin"ip

akuntabilitas, yang diterapkan dalarn pelayanan publik di Kantor Camat

Bangko Kota Bagan pada umurnnya relative cukup baik. Hal ini terlihat

da.i peianggung jawaban terhadap kualitas layanan yang dihasilkan sena

ketepatan waktu penyelesaian pelayanan agal iayanan yang secara umum

telah memenuhi criteria yang ditetapkan dalam standar pelayanan.

Oleh karenanya" berdasarkan dari keseluruhan hasil penelitian terhadap

masing - masing indikator terscbut dapat disimpulkaa bahwa secara umum

pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatixl tsangko Kota Bagan sudah

berlangsung cukup baik.

3,2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pelayanan Publik di

Kecamatan Baogko Kola Bagaa Siapi-api

Pelaksanaan pelayanan publik merupakan suatu kebijakan yang

bermaksud untuk mengalasi berbagai masalah yang disebabkan birokrasi

pemerintah yang kurang efektii dan efisieq sehubulgan dengan gerakan

reformasi yang dilaksaaakar. Permasalalaa birokasi pemerintahan te.sebut telah
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mengakibatkan belum maksimalnya kinerja pemerintah antara lain dalam hal

penyelenggaraan pelayanan publik. oleh karem itu terwujudnya birokasi

penyelenggaraan pelayara,r publik yang efektif dan efisien telah dapat diupayakan

melalni pelaksanaan good gowrnance.

Akan tetapi pada kenyataannya pclaksanaan pelayanan publik berbagai

instansi pemerintah masih mengalami berbagai hambatan Hal ini dikarenakan

peiaksanaan peia)ana! publik dipengaruhi oleh berbagai Faktor. baik yaag

bersifat intemal maupun Faktor ekslemal dari suatu instansi. Faktor internal yang

dapat mempenga,.uhi pelaksanaan pelayanan publik antara lain ialah

kepemimpinan, pengawasan, sumber da)'a manusia, serta sarana dan prasarana'

sedangkan Fahor yang bersifat ekstemal yang mempengaruhi adalah dltklmgan

masyarakat.

Beberapa laktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pelayanan Publik di

Kecamatao Bangko Kota Bagan Siapi-api, bcrdasarkan penjelasan dari salal

seorang pegawai Kantor camat tersebut adalah :

"Kelembagaan ( organisLtsi) dun suntber ddya manusia serla
(ll/awancara dehgan Pegateoi Kantot Camat Bongko Kots
September 2011)

Adapun beberapa Faktor yang mempengaruhi pelaksanaao

publik di Kecamatan Bangko Kota Bagan berdasarkan penjelasatr

masyarakat setmpat mengatakan :

informasi."
Bagan,28

pelayanan

dari warga

" Karakrer (w atak)h ifut / peilaku pribadi pe gu.-tti yang bers dngkutdn;

lihgkat pendidiken / latar belakang pendidifun; pengetahuttty'

pengalaman, baik yang bersilat unluth maupuh yang bersi/at khusus

dibidang tugas/ jebala fi)ja; kurang Pembi aan dah motirasi apdrdtul
dori atasan; pola piker dan ktcerdasan perord/1gdn apardtur / peq&tai
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dari masing masihg nit ketd ; kepatuhan dan Letdatun Aoyalitos)
terhadap kode etik pego'rai, petaturan, dan petuniuk pi pinan."
(Pt'avancara dengan Pemuka Masyarakdt Adal Di Kecamatan Bqngko
Kola Baga , 30 Septernbet 2011)

Dari hasil wawancara yang dikemukakal informan tersebut, dapat

disimpuikan bahwa pada umumnya berpendapat bahwa pelaksanaan pelayanan

publik di Kecamatan Bangko dipengamhi dan berkaitan erat dengan wsur-unsur

untuk me*ujudkan efektivitas dalam pengelolaan organisasi instansi tersebut.

Unsur-unsu itu antara lain seperti adaiya kepemimpinan dan penga*asan yang

efektii ketersediaan sumber daya manusia dan sarana serta prasa.ara yang

memadai, dan adanya dukungan dari masyarakat kebijaktrn instansi.

Berdasarkan aaalisis yang telah dikemukakan maka faktor yang

mempengaruhi pelaksaraan pelayaaan publik di Kecamatan Bangko dapat

dirargkum sebagai berikut :

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan suatu unsur yang berperan peitting dalam

mencapai keberhasilan suatu organisasi mewujudkan tujuarnya Kepemimpinan

dalam suatu orgarisasi, khususnla organisasi pemerinnh )ang melaksanakan

Iirngsi pelayanan publik seperti halnya pada Kantor Camat sangat mempengaruhi

kinerja organisasi dan sumber daya aparatumya.

Kepemimpinan merupakan keieramPilan atau kemampuan yang dimiliki

oleh seseorang untuk memimpin dan mengelola suatu organisasi untuk mencapai

tujuan yang djjnginkan. Kepemimpinan berpemn Penting dalam mengelola segala

sumber daya organisasi agar dapat dimanlaatkan secara efeklif dan efisien serta
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menggerakkan sumber daya manusia agar dapat mereka dapat mengabdikan

dirinla secara malsimal unnrk kepentingan organisasi.

Salal satu peraiar pemimpin dalam peningkatan pelayanan publik adalah

melalui memotivasi bawahannya. Tinggi rendahnya motivasi keia seseorang

pegauai dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya lilgkungan tempat

b€kerja. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus dapat menciptakan suasana yang

harmonis yang dapat mendorong dan dapat menimbulkan motivasi ketja ya.Eg

tinggi. Adapun lingkungan yang dapat menimbulkan motivasi kerja seseorang

pegawai adalah hubungan antara atasai dengan bawahan yang lazin disebut

hubungan vertical dan hubungan antara sesame bawahan atau sering disebut

hubungan horizontal. Jika hubtmgan tersebut terjalin dengan baik, dapat dikatakan

pelayanan kerja para pegawai akan lebih tinggi, tetapi bilamana pemimpin tidak

dapat menciptakan suasana lingkungan yang melyenangkan maka produktivitas

kerja pegawai akan menumn. Tujuan lain dari pelayanan adalah urtuk mencapai

ehsiensi dengan produl,.tivitas yang tinggi. (Sinambela (2008 : 107).

Sehubungar dengan pelaksana:ur penyelenggaraan pelayanan publik di

Kecamatan Bangko Kota Bagan maka kepemimpinan berpengaruh pada

terciptanya pelayanar publik yang baik dan maksimal. Dalam hal ini Camat

sebagai p€mimpin Kecamatan melalui kepemimpinan yang diterapkan dapat

mempengaruhi kinerja para bawahan dalam menjalanl<an tugas dan flmgsi yang

menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Di samping itu Camat dapat

memp€ngaruhi sikap kerja dan kedisiplinan para bawahan dengan memberikan

teladan yang baik kepada para bawahan-
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2. Pengawasan

Pengawasa.r merupakan kegiatan pimpinan yang sudah cukup penting

dalam mengelola suatu organisasi. Pengawasan dimaksudkalr untuk memperoleh

infonnasi tentang berbagai hal yang menyangkut aktivitas organisasi beserta

bawahan dalam menjalankan tugas dan f,ngsinya. Berdasarkal informasi yang

diperoleh dari hasil pengawasan maka pimpinan dapat mengalibil tindakan

sela.ljutnya yang diperlukan, dengaa maksud untuk menjamin bahrva organisasi

telah berjalan sesuai dengan rancana yang disusun sebeiumnya.

Pengawasan penyeienggaraan pelayanan publik, dilakukan melalui

beberapa cara sebagaimana yang diuraikan Keputusal Menpan Nomor 63 Tahun

2004, yaitu : (a) Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakulcan oleh

atasan langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - r-mdangaq (b)

pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh apamt

pelgawasan firngsional sesuai dengan ketentuan peratumn penrndang - undangan;

(c) pengawasa[ masyarakat, yaitu pengawasan yarg dilakukan oleh masyarakat,

berupa laporan atau Pengaduan masyaralat tentang petlyimpangan dan kelemahan

dalam penyelenggaraan pelayaoan publik. (Ratminto & Winarsih, 2010 :28)

Pengawasan yang diiakukan pimPinan terutma dilakukan terhadap

kedisiplinan bawahan dalarn menjalaokan tugas dan pekerjaannya. Disamping itu

pengawasan juga dilakukan terhadap pemanfaatan sarana dan prasa&oa serta

sumber daya yang digunakan dalarn akivitas operasional organisasi. Karena

kLrang memadainya kemampuan dan keteramPilan yang dimiliki bawahan maka

diperlukan pengawasan oleh atasan aga. tugas dan pekerjaarLnya dapat berjalan

dan mencapai hasil sesuai yang dilarapkan. Dengan demikan, pengawasan yang
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dilaltkan Camat dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik

di Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi-api. Dengan adanya pengawasan yang

efek-tif yang dilakukan oleh Car[at terhadap para bawahan dan sumber daya yang

ada maka tugas tugas pelayanan dapat dilaksanakan dengar baik dan maksimai.

3. Sumber Daya Manusia

SLrmber daya manusia merupakan salah satu unsur organisasi yang sangat

menenhrkan keberhasilan suatu organisasi unluk merealisasikan tuiuan. Sumber

daya manusia mutlak diperlukan dalarn suatu organisasi. dan suatu organisasi

tidak mungkin dapat digerakkan dan melaksanakan fungsinya sebagimana

diharapkan tanpa tersediaiya sumber daya manusia. Ketersediaan Sumber daya

manusia yarg memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya yang

mencakup kemampuar, kompetensi dan keterampilannya lebih menjamin

tercapainya keberhasilan suatu organisasi dalam meruju&an visi dan misinya.

Menurut Susanto dalam Tangkiliszur (2005 : 189), bahwa aset organisasi yang

paling peflling dan harus diperhatikan oleh manajemen adalai manusia (sumber

daya manusia atau human resouces). Hal ini bermuara pada kenyataaD bahwa

manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi.

Sehubungan dengan pelaksanaal kebijakan good goternance da\art

penyelenggaraan peiayanan pubiik di Kecamatan Banglo Kota Bagan Siapi-api

maka ketersediaan sumber daya manusia juga sangat mempengaruhi dalam

mewujudkan birokasi p€layanan pubiik yang efektif dan ehsien. Ha1 i]Li

dikarenakan ketersediaan sumber daya manusia yailg memadai akan



memperlanc.r tugas dan fulgsi pelayanan yang diemban intasnsi tersebut, dan

semakin baik kualitas kinerja sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan

pelayanan publik pada instansi tersebut maka semakin baik pula kualills

pelayanan yang dihasilkan.

4. Sarana dan prasarana

Samna dan prasarana metupakan r"ursur penunjang organisasi dalarn

melaksanakan tugas dan fungsinya. te ltama dalam suatu orSanisasi instansi

pcmerintahan yang menyeJenggarakan pelayanan publik seperti yang

dilaksanakan di Kantor Camat. Semakin lengkapnya ketersediaan samna dan

pra^sarana pada suatu instansi maka semakin baik pula kinerja yang dicapai suatu

instansi tersebut dalam menunjang tugas dan fungsi pada suatu organisasi atau

instansi antam lain seperti gedung kantor, ruang ke.ia, peralatan dan perlengkapan

ke{a seperti alat tulis, peralatan computer, mesin lbtocoPy serta peralatan kantor

lainnra.

Untuk mencapai keberhasilan pelalisanaan good gorernance dalam

penyelenggraao pelayanan publik di Kecamatan Bangko Kota Bagan Siaplapi.

maka periu ditunjang oleh adanya sarana dan prasaiana yang lengkap dan sesuai

dengan kebutuhan tugas dan pekerjaan yang dilakukan untuk terFljudnya

peiayanan maksimai di bidang pelayanan publik. Kurang memadainya samna dan

prasarana dapat menyebabkan terhambatnya proses pelayanan dan akhimya

proses pelayanan tidak dapat diselesaikaa sesuai dengai wallu yang ditentukan

Oleh sebab itu sarana dan prasar&1a berpengaruh untuk mewujudkan pelayanan

publik yang diselengga.akan di instaosi tersebut.
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Sarana pelayanan yang dimaksud disini ialah segala jenis peralatan,

perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfimgsi sebagai atal utama atau

pembantu daiam pelaksanaao pekeiaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka

kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi keia itu.

5- Dukungan masyarakat

Penerapan kebijakan pada birokrasi pelayanan publik di instansi

pemedntah harus mendapat duhurgan dari masyamkat, kiuena masyaralGt yang

merupakan pengguna layanan harus berpafiisipasi aktif agar pelayanan yaig

diselenggarakan mencapai tujuan yang diinginkan sebagaimana yaflg ditetapkan

di dalam peraturan perundang-undangan. Dukungan masyarakat sangat Penting

artinya agar kebijakan dapat diterapkan dengan baik dan mendapat respon yang

baik pula dad masyarakat luas.

Sebagaimana yang dikemukakan Sinambela (2008 : 47) pelayanan yang

baik juga banyak diartikan sebagai cara berpemerintahan yang baik dall amam[

dimana tertata hubungan yarg sinergis dengan masyarakat luas (stakeholders).

Masyarakat tuut beryartisipasi aktif dalam proses dan pengambilan keputusan

pemerintahan dan pembangunan melalui saluan-saluran kelembagaan yang resmi

ataupun secara infoamal.

Dengan demikian partisipasi yang dapat diberikim masyarakat merupakan

bentuk dut'-ungan masyarakat yang dapat direalisasikan di antaranya seperti

memberikaa kitik jika tedadi penyimpangan dalam birokasi pemerintah yang

meryangkut pemberian pelayanan publik, dan membedkan sa.an yang beNifat

membangLln untuk peningkatan kualitas penerapan pelayanan publik pada hstansi

tersebut di masa mendatang.



Demikian pula halnya pada pelaksamao penyelenggaraan pelayanan

publik di Kecamatan Bangko Kota Bagar Siapi api. Untuk mencapai keberhasilalr

pelaksanaan penyelenggaraan pelayanal publik tersebut maka dukungan

masyarakat setempat sargal dibutuhkan agar tercapainya pelaksanaan tata

pemerintahan yang baik dalam birokrasi pelayanan publik di instansi te.sebut

Dari faktor-faktor yarg dianalisis di atas peneliti dapat menyimpulkan

bahwa faktor kepemimpinan merupakan faktor yang paling ielevan untuk

mewujudkan pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Camat te.sebut.

Kepemimpinal yang efeklif akan mempengaruhi, mengarahkan, serta

mengenda.likan setiap aktivitas instansi dalam penyelenggaJaan pelayanan publik

sesuai dengan cdte.ia pelayanan publik, yalni pelayanan yang senantiasa

mencerminkal tramparansi, responsivitas. pe$amaan hak, efektivitas dan

efi siensi serta akuntabilitas.
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