
BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

terhadap masing-masing indikator penelitian dapat disimpulkan bahu'a :

l. Pelaksanaa:r pelayanan publik di Kecamatan Bangko Kota Bagan Siapi api

belum maksimal, yang mana berdasarkan hasil analisis menuniukkan bahrva

pelaya,nan publik yang dilaksanakan di instansi tersebut belum sepenuhlya

menerapkan prinsip good govemance dengan baik yang meliputi transparansi,

responsivitas, efeldivitas dan ellsiensi, akuntabiiitas dan persamaan hak.

2. Faktor-faklo{ penghambat pelaksanaan pelayanan publik di Kecarnatan

Bangko Kota Bagan Siapi-api antara lain adalah belum efel'rifnya

kepemimpinan daa pengawasan yang dilakukan Camat, belum memadainya

sarana dal1 plasarana pelayanan, kurangnya ketersediaan sumber daya

manusia- seLa dukungan masyarakat.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh dari hasil peiaksanaa'n penelitiar

ini, rnaka samn penelitian adalah :

1. Agar Camat besertra aparatur pemerintaiurmya mengembangkaa pelayanan

publit yang maksimal dan mencapai mutu pela.vanan yalg baik serta sesuai

dengan harapa.r masyarakat pengguna layanan sesuai dengan prinsip-priasip

kepememtahan yang baik di masa mendatang. antara lain dengan :
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b.

Menyebar luaskan informasi yang berkaitar dengan pelayanan Publik

kepada masyarakat, terutama hal-hai yang menyangkut p.osedur

pelayanan yang diterapkan serta pemyaratan administrasi yang

dibutuhkan untuk memperoleh pelayanan publik, sePerti dengan

memberikan sosialisasi atau penprluhan, membuat selebamn dan

pengumuman sehingga warga masyamkat memperoleh informasi yang

lebih detail.

Pengembangan sumber daya aparatur birokasi pelayanan publik

hendaknya lebih ditingkatkan serta berkesinambungan sesuai denga.l

tunru tan 
_ 

perubahM dan metlngkatkan lebutuhan masyarakat a.}.an

pelayanan publik, dengan cara menyesuaikan kebutuhan tenaga

personil yang ada dengan kebutuhan b€bai tugas.

Mengembangkan manajemen dalam pengelolaan pelayanan publik'

antara lain seperti mengembangkan system keda atau metode kerja

yang lebih elektif dan efisien sehingga aparatur dapat menampiikan

kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. serta

menyediakan lasilitas pela,vanim yang memadai untuk menunjang

peiaksanaan tugas pegau'ai dalam memberikan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik hendaknya lebih bersikap responsif

atau tanggap teriradap keinginan dal1 kebutuhan serta kesulitan yang

dialami *arga masyamkat penerima layanan, dan berupaya

memberikan bantufi atas keiuhan yang dialami masyarakat

sehubr-mgan pelayanan yang dibutuhkannya pada instansi tersebut.
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e. Pemberian pelayamn publik hendaknya senaDtiasa menjunjung tinggi

persamaan hak warga masyarakat untuk mendapat pelayanan dan

bersikap adil tanpa meElbeda-bedakan status sosial dan goiongannya di

masyarakat

2. Agar rrengoptimalkan pelaksaoaan pelayanar publik di Kecamatan Bangko

Kota Bagar Siapi-api di masa mendatang dengan cara mengefektifkan

kepemimpinan dari pengawasan yang dilakukan oleh Camat, membenahi dan

meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan serta kebutuhan sr:mber daya

manusia, dan menggugah partisipasi masyarakat selempat unhrk mendukung

kebijakaa yang dijalankan pemerintah.
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