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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Implementasi kebijakan otonomi daerah yang berdasar  Undang-Undang 

Nomor  23 tahun 2014 telah menyebabkan terjadinya perubahan baik secara 

struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan 

Pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam rangka 

pelaksanaan asas desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah propinsi, 

daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat. 

Pemerintah daerah sebagai daerah yang otonom mempunyai kebebasan 

yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk 

mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terus meningkat dari waktu 

ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seirama dengan tumbuhnya 

kesadaran bahwa warga Negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban 

pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Tantangan yang dihadapi 

oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan publik tidak hanya menciptakan 

sebuah pelayanan yang efisien, tetapi juga bagaimana agar pelayanan dapat 

dilakukan dengan tidak membedakan status masyarakat dan menciptakan 

pelayanan yang adil dan demokratis.  
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       Di dalam lingkup kehidupan  bernegara maka sudah menjadi tugas 

instansi-instansi pemerintah yang  seharusnya memberikan pelayanan publik demi 

terciptanya kesejahteraan masyarakat. Namun hingga saat ini pelayanan publik di  

Indonesia belum bisa dikatakan baik.   Pelayanan publik di Indonesia   menjadi 

sorotan masyarakat terhadap  kinerja pemerintah sejak lama. Hal  in i ditandai 

dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat luas.  

      Pemerintah sebagai penyedia layanan publik bertanggung jawab dan terus 

berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh  aparatur pemerintah 

menjadi citra buruk pemerintah ditengah  masyarakat. Sebagian masyarakat yang 

pernah berurusan dengan  birokrasi selalu mengeluh dan kecewa terhadap layanan 

yang diberikan.   Ada sebagian masyarakat sampai saat ini masih menganggap 

rendah terhadap kinerja birokrasi. 

     Kecamatan merupakan pemerintah tingkat daerah yang  memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat yang bersifat  operasional. Pelayanan yang 

diberikan harus sesuai dengan kebijakan  Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN). Pelayanan  Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

merupakan penyelenggaraan  pelayanan publik di Kecamatan dari tahap 

permohonan sampai ke tahap   terbitnya dokumen dalam satu tempat. Ruang 

lingkup PATEN meliputi  bidang perizinan dan pelayanan bidang non perizinan. 

M aksud penyelenggaraan PATEN untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat  

pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor atau  badan 
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pelayanan terpadu di Kabupaten atau Kota. PATEN mempunyai  tujuan untuk 

meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 

       M enindaklanjuti kebijakan tersebut  maka pemerintah Kota Magelang 

telah mengeluarkan Peraturan Walikota M agelang Nomor 23  Tahun 2006 Tentang 

Standar  Pelayanan Publik Pada Kecamatan  sebagai petunjuk teknis pelaksanaan 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota M agelang. Isi dari Peraturan 

Walikota  tersebut adalah mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan  yang tertuang dalam BAB II pasal 2  dan 

mengenai jenis-jenis pelayanan  dan perijinan dalam Pelayanan  Administrasi 

Terpadu Kecamatan  yang diatur dalam BAB III mengenai   Jenis Pelayanan.  

Tujuan dari  Pelayanan Administrasi Teradu  Kecamatan adalah mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat dan  meningkatkan kualitas pelayanan.  Dengan 

dikeluarkannya peraturan  Walikota secara aplikatif dapat dijadikan sebagai 

petunjuk teknis pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota 

M agelang dan Kecamatan M agelang Utara. 

         Kecamatan M agelang Utara, Kota M agelang merupakan salah satu 

kantor pemerintah yang aktivitasnya memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat dengan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN). Bentuk layanan yang diberikan meliputi, pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), Kartu Penduduk Sementara, Kartu Keluarga (KK), Pengurusan 

Izin Mendirikan Bangunan (IM B), Surat Keterangan Tinggal  Sementara (SKTS) 

dan fasilitas pelayanan pemerintah yang lain. 
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         Berdasarkan pengamatan pengalaman pribadi sebagai pengguna 

pelayanan publik Kecamatan M agelang Utara dan observasi yang dilakukan pada 

tanggal 26 Februari 2018 di kantor Kecamatan M agelang Utara, Kota M agelang, 

terdapat beberapa permasalahan yang ada pada bagian pelayanan.  Permasalahan 

yang pertama mengenai keramahan petugas, sikap petugas  kantor kurang ramah 

dalam memberikan pelayanan. Hal ini terlihat pada saat melakukan pelayanan, 

petugas tidak memberikan senyum salam terhadap   pelanggan. Seharusnya hal 

seperti ini tidak boleh terjadi, petugas memiliki  kewajiban untuk bersikap yang 

ramah dan simpatik yang terlihat dari ucapan  dan perbuatan petugas. Sikap itu 

antara lain membantu masyarakat yang  kesulitan yang datang kepadanya dan 

membantu masyarakat dalam  menyelesaikan urusannya. Selain itu juga adanya 

petugas yang mengobrol  dengan petugas lain membicarakan permasalahan yang 

tidak berkaitan  dengan pelayanan yang diberikan, sehingga masyarakat yang 

sedang  menerima layanan tidak dilayani dengan baik. Hal tersebut akan 

membawa   dampak yang kurang baik dan mengganggu kualitas pelayanan yang 

dirasakan masyarakat. 

        Permasalahan yang kedua, kurang jelasnya tugas-tugas pegawai di  

Kantor Kecamatan Magelang Utara yang tidak tertulis dengan jelas. Hal tersebut 

berdampak pada bagian pelayanan belum ada pegawai yang bertugas secara pasti. 

Kekosongan pegawai diisi oleh pegawai lain dan memungkinkan juga   pegawai 

tersebut merangkap tugas di bagian lain. Pelaksanaan pelayanan   publik yang 

berkualitas memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM ), yaitu pegawai 
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atau karyawan yang siap dan handal karena pegawai  merupakan pihak yang 

melakukan pelayanan publik, terutama ketika berhadapan langsung dengan 

masyarakat, konsumen dan pelanggan.  Selanjutnya pelayanan publik yang 

berkualitas salah satunya dapat dilihat dari  kualitas SDM yang ada di Instansi 

pemerintah atau lembaga yang melakukan  pelayanan publik. Salah satu faktor 

penentu lembaga dapat dikatakan  berkualitas adalah dengan adanya SDM yang 

siap dan handal dalam melayani masyarakat sebagai pengguna layanan. 

          M asalah selanjutnya, penggunaan sarana yang masih kurang optimal,  

misalnya filling cabinet yang berfungsi untuk menyimpan berkas dan 

memudahkan pegawai dalam mencari berkas namun didapati berkas yang 

disimpan dalam fliling cabinet penataannya kurang rapi dan tidak ditemukan 

aturan dalam penyimpanan, sehingga ketika pegawai membutuhkan  berkas/data 

tersebut pegawai mengalami kesulitan dalam menemukan berkas   yang akan 

dibutuhkan. Sarana dan prasarana yang baik dibutuhkan agar  masyarakat merasa 

lebih puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini juga   berdampak pada 

Kurangnya respon dan perhatian petugas dalam memberikan  layanan kepada 

masyarakat yang hendak melakukan pelayanan dan belum   mengerti tentang 

prosedur maupun tahap alur pelayanan, masih menjadi  hambatan yang sering 

terjadi. Akibatnya, masyarakat yang akan melakukan   pelayanan tidak merasa 

nyaman dan terbantu oleh petugas pelayanan. 

        Berbagai permasalahan didalam Pelaksanaan Pelayanan  Administrasi 

Terpadu Kecamatan di  Kecamatan M agelang Utara tersebut maka  peneliti 
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melakukan penelitian dengan  tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 

Pelayanan  Administrasi Terpadu Kecamatan di   Kecamatan Magelang Utara 

dengan judul  Evaluasi Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan Magelang Utara Dalam Pencapaian Tujuannya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan masalah yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah petugas pelayanan terpadu dalam 

mengimplementasikan kebijakan PATEN di Kecamatan M agelang Utara yang 

belum maksimal dan berdampak terhadap rendahnya pelayanan publik yang 

diberikan oleh aparatur pemerintah. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

        Berdasarkan perumusan masalah di atas maka pertanyaan peneliti yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana implementasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan 

(PATEN) di kecamatan Magelang Utara ? 

2. Apa saja hambatan - hambatan yang berpengaruh terhadap implementasi 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di kecamatan 

Magelang Utara ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan PATEN di Pemerintahan Kecamatan 

Magelang Utara dalam pencapaian tujuannya. 

2. Untuk mengidentifikasi apa saja hambatan-hambatan yang berpengaruh 

terhadap implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) di Kecamatan M agelang Utara.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah : 

1. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan 

wawasan yang lebih lengkap dan mendalam mengenai Kualitas PATEN 

sehingga dapat memberikan kontribusi pengetahuan terutama dalam 

dunia pendidikan.  

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang mengungkap 

permasalahan pelayanan terpadu pemerintahan kecamatan di era otonomi 

daerah. 

2. Manfaat Teoritis 

a. M enambah daftar pustaka yang ada di perpustakaa 
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b. M emberikan gambaran tentang hasil kinerja kecamatan Magelang Utara 

Kota Magelang  tahun 2017, sejak dari rencana kerja sampai dengan hasil 

kerja dalam rangka pelaksanaan PATEN.  

c. Sebagai sumbang pikir dalam pengembangan studi ilmu manajemen, 

terutama dalam rangka hasil kinerja dari suatu institusi. 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



9 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Otonomi Daerah 

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti 

sendiri, dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Secara terminologis, cukup 

banyak pengertian otonomi yang telah dikemukakan oleh para pakar. (Logeman 

dalam Asrori, 2000 : 50) memberikan konsep otonomi sebagai berikut :  

       “Bahwa kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom 

berarti memberi kesempatan kepadanya untuk menggunakan prakarsanya 

sendiri dari segala macam kekuasaannya dan untuk mengurus kepentingan 

publik. Kekuasaan bertindak merdeka yang diberikan kepada satuan-satuan 

kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya itu adalah kekuasaan yang 

berdasarkan inisiatif sendiri dan pemerintahan berdasarkan inisiatif sendiri”. 

            Sedangkan pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang  Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah 

sebagai berikut : 

        “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
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           Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang – Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokratisasi 

dan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah. 

2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas dalam arti 

penyaluran kewenangan pemerintah yang secara nyata dilaksanakan di 

daerah. 

3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan di kabupaten dan 

kota, sedangkan otonomi daerah propinsi adalah terbatas. 

4. Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap 

terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. 

5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih mengutamakan kemandirian 

wilayah administrasi atau kawasan khusus, yang dibuat oleh pemerintah atau 

pihak lain seperti badan otorita, kawasan pertambangan dan semacamnya. 

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi 

badan legislatif daerah, baik sebagai penyalur aspirasi rakyat maupun 

sebagai lembaga pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

dijalankan oleh lembaga eksekutif daerah. 

7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam 

kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan 

kewenangan yang tidak diserahkan kepada daerah. 
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M enurut Wajong (2005 : 75) “Otonomi daerah adalah  kebebasan 

untuk memelihara dan menunjukkan kepentingan khusus suatu daerah dengan 

keuangan, hukum dan pemerintahan sendiri”.  Pembagian kekuasaan yang adil 

antara pemerintah  pusat  dan daerah merupakan pilihan yang tepat. Warsito 

Utomo menyatakan bahwa  “Otonomi pada hakekatnya adalah kewenangan 

yang diberikan kepada daerah menuju kemandirian dalam kerangka dasar 

negara kesatuan” (Utomo, 2007 : 98).  Otoritas di pusat maupun di propinsi 

menjadi terbatas dan berkurang (ini pun harus disadari oleh pusat dan propinsi) 

sedangkan kewenangan  yang luas, utuh dan nyata lebih diberikan kepada 

kabupaten dan kota. Jadi, titik tekannya pada kewenangan untuk merencanakan 

dan melaksanakan serta mengendalikan daerah mencapai kemandirian. 

Otonomi atau desentralisasi perlu dilakukan karena tidak ada suatu 

pemerintahan dari suatu negara yang luas mampu secara efektif membuat 

kebijakan publik di segala bidang ataupun mampu melaksanakan kebijakan 

tersebut secara efisien di seluruh wilayah tersebut. 

Arti pentingnya otonomi juga dikemukakan oleh Kenichi Ohmae, yang 

menurutnya ada 4 (empat) faktor yang dapat menembus batas-batas negara 

bangsa tanpa rintangan, yaitu invesment, individual consumers, industry and 

information. Untuk ke depan menurutnya, batas-batas negara makin kabur 

(borderless nation). Lebih lanjut menurutnya, dalam memajukan perekonomian 

negara, ekonomi menjadi kunci utama karena sentralisasi tidak mungkin lagi 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



12 
 

dipertahankan, mengingat tidak dimungkinkannya seluruh kegiatan 

terkonsentrasi dipusat (Zuhro dan Siti, 2012 : 18). Analisis Kenichi tersebut 

memberikan gambaran jelas bahwa dewasa ini semua negara menghadapi tugas 

yang berat dan sarat dengan berbagai tuntutan seperti keterbukaan, akuntabilitas 

dan pelayanan birokrasi yang handal di tingkat daerah. Hal ini mensyaratkan 

agar pemerintah daerah mampu membangkitkan partisipasi program-program 

pembangunan yang hendak dilaksanakan. Dengan adanya desentralisasi 

diharapkan beban pemerintah pusat dapat berkurang. Desentralisasi juga 

diharapkan akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. 

Smith (2005 : 21) menjelaskan “bahwa desentralisasi dapat juga 

dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk memobilisasi dukungan terhadap 

pembangunan nasional dengan membuatnya lebih populer di tingkat daerah 

serta untuk memperoleh partisipasi yang lebih besar dari golongan-golongan 

masyarakat yang berbeda”. M asyarakat daerah akan memiliki kesempatan yang 

lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan lokal. Partisipasi masyarakat 

diaktualisasikan dengan melibatkan perwakilan-perwakilan dari berbagai 

kelompok kepentingan seperti golongan politik, agama, etnis dan kelompok-

kelompok sosial dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, 

desentralisasi dapat berfungsi sebagai faktor pengikat dari kecenderungan-

kecenderungan sentrifugal seperti rasa kesatuan, rasa kedaerahan, rasial, agama 

dan ekonomi. 
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Dari sudut Pemerintahan daerah, dengan adanya desentralisasi 

diharapkan akan dapat meningkatkan tanggung jawabnya kepada kepentingan 

masyarakat daerah, sekaligus memberikan akses kepada masyarakat untuk 

meningkatkan partisipasinya dalam mengendalikan pemerintahan. Smith juga 

menjelaskan bahwa dengan desentralisasi diharapkan responsifitas, yaitu 

kemampuan untuk melayani apa yang diinginkan masyarakat oleh pemerintah 

daerah  akan meningkat. 

Thoha (2001 : 20) berpendapat bahwa ada 4 (empat) hal penting untuk 

menilai suatu daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. 

Pertama : adanya urusan-urusan yang diserahkan oleh pemerintah atasannya; 

kedua: pengurusan dan pengaturan urusan tersebut dilakukan atas inisiatif dan 

kebijakannya sendiri; ketiga : untuk mengatur urusan tersebut diperlukan 

perlengkapan atau aparatur sendiri, dan keempat: untuk membiayai urusan yang 

diserahkan itu diperlukan sumber keuangan sendiri. 

Sumodiningrat (2006 : 83) berpendapat bahwa otonomi kepada 

kabupaten/kota perlu memperhatikan beberapa unsur penting. Unsur tersebut, 

yaitu: pertama: kemantapan kelembagaan, kedua: ketersediaan sumber daya 

manusia yang memadai, khususnya aparatur pemerintah daerah dan 

masyarakat; ketiga: potensi ekonomi daerah untuk menggali sumber 

pendapatannya sendiri; dan keempat: kemampuan pengelolaan keuangan 

daerah. 
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Arbi Sanit (dalam Soekarno, 2011 : 19) menyatakan, bahwa ada 3 

(tiga) faktor otonomi daerah, yaitu, pertama: otonomi yang berfokus kepada 

kewenangan administrasi pemerintah daerah, seperti pengurusan pegawai, 

pengeluaran dan pendapatan daerah. Kedua: otonomi yang difokuskan kepada 

alokasi kekuasaan kepada daerah yang disertai oleh kontrol pemerintah pusat 

dan partisipasi rakyat daerah. Dan ketiga: penekanan kepada pelaksanaan 

fungsi-fungsi Pemerintahan daerah yang dioperasikan lewat kewenangan 

daerah dalam mengelola urusan yang diberikan kepadanya.  

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa esensi 

otonomi daerah adalah adanya kekuasaan yang lebih besar yang dimiliki daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan yang besar ini ditunjukkan 

oleh banyaknya urusan yang diselenggarakan sehingga untuk dapat 

melaksanakan memerlukan pendelegasian wewenang kepada pemerintah 

kecamatan. 

Pada saat ini, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan 

pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna atau efisien, berhasil guna 

(efektif), bersih dan bertanggung jawab. Dengan demikian, maka pemerintah 

daerah diharapkan segera dapat mewujudkan good governance yang ternyata 

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam mencapai misi dan tujuan 

pemerintah daerah. 
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2.2 Implementasi  

2.2.1 Pengertian Implementasi 

     Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut 

Usman (2002 : 70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, 

tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar 

aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan. Setiawan (2004 : 39) berpendapat, implementasi adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan 

tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana,birokrasi 

yang efektif. 

     Dari pengertian - pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata 

implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat 

para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan 

yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-

sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan 

kegiatan. Oleh karena itu, impelementasi tidak berdiri sendiri tetapi 

dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum 

merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan 

harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu 

pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. 
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2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik 

     Berdasarkan perspektif rational model, strategi implementasi 

merupakan suatu proses mobilisasi dari pengalokasian sumber daya 

(resources) untuk mencapai outcome yang diinginkan, yang terdiri dari 

pengalokasian resources guna mendukung alternatif kebijakan yang dipilih, 

pengembangan sistem control untuk mengukur dan menilai kinerja serta 

menyajikan feedback terhadap manajemen, dan menciptakan kebijakan terkait 

struktur dan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya (Hatch, 1997 : 

110). 

      Pada prinsipnya, implementasi kebijakan publik merupakan cara 

agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang 

(Nugroho, 2011 : 618). Sehingga kajian tentang implementasi kebijakan 

sangat penting dalam administrasi dan kebijakan publik. Meskipun suatu 

kebijakan sudah dianggap baik, tetapi jika implementasinya tidak tepat maka 

akan gagal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Edward III, 1980 : 

1). 

    Dalam implementasi kebijakan, dimungkinkan terjadinya 

implementation gap, yaitu gap antara keinginan yang dirumuskan dalam 

formulasi kebijakan terhadap hasil yang dicapai pada saat penerapannya. 

Kegagalan kebijakan (policy failure) menurut Hogwood dan Gunn 

dikategorikan dalam dua bagian . Pertama, kebijakan yang tidak bisa 

diimplementasikan (non-implementation policy) yaitu kebijakan yang sudah 
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diformulasikan sedemikian rupa, tetapi ternyata tidak dapat 

diimplementasikan oleh karena beberapa faktor misalnya para aktornya tidak 

mencapai kata sepakat dengan agen pelaksananya. Kedua, implementasi yang 

tidak berhasil (unuseful implementation) yaitu kebijakan yang sudah 

diformulasikan kemudian diimplementasikan sesuai dengan rencana tetapi 

hasilnya tidak seperti yang diharapkan oleh karena beberapa faktor seperti 

pergantian pimpinan (kekuasaan negara atau daerah) atau terjadinya musibah 

yang tidak terelakkan pada saat proses implementasi dilaksanakan (Hogwood 

dan Gunn, 1983). 

     Secara umum, ada tiga faktor penyebab mengapa suatu kebijakan 

public mengalami kegagalan pada saat proses implementasi. Pertama, karena 

kebijakan yang buruk (bad policy) yaitu sejak awal, perumusan kebijakan 

tersebut dilakukan tanpa informasi yang lengkap, salah dalam 

mengidentifikasi dalam memilih masalah, dan tujuan serta target yang tidak 

jelas. Kedua, karena pelaksanaannya memang buruk (bad execution), 

misalnya karena kurang koordinasi antara pelaksana dan minimnya sarana dan 

prasarana penunjang. Ketiga, adanya factor nasib yang tidak menguntungkan 

(bad luck) sebab semua prasyarat untuk keberhasilan implementasi sudah 

terpenuhi dengan baik, tetapi diluar dugaan muncul hambatan yang di luar 

rasio manusia (Hogwood dan Gunn, 1983 : 197). 
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2.2.3 Prasyarat dalam Implementasi Kebijakan Publik 

   Agar proses implementasi dapat terlaksana dengan baik serta 

hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan, Hogwood dan Gunn 

menyarankan dipenuhinya beberapa syarat (Hogwood dan Gunn, 1983). 

    Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal 

yang dihadapi oleh lembaga/ badan pelaksana tidak akan menimbulkan 

masalah besar. Syarat kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia 

sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. Gagasan ini sangat 

bijaksana karena berkenaan dengan fisibilitas implementasi kebijkan. 

    Syarat ketiga adalah apakah perpaduan sumber-sumber yang 

diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik adalah kebijakan yang 

kompleks dan menyangkut impak yang luas. Oleh karena itu, implementasi 

kebijakan public akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan, baik 

dalam konteks sumber daya maupun sumber-aktor. 

    Syarat keempat adalah apakah kebijakan yang akan 

diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. Jadi, prinsipnya 

adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang 

hendak ditanggulangi atau tidak. Dalam metodologi dapat disederhanakan 

menjadi “apakah jika X dilakukan akan terjadi Y”. 

    Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang 

terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan sebab-akibat, semakin tinggi 

pula pencapaian hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut, sebaliknya 
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hubungan kausalitas yang kompleks otomatis menurunkan efektivitas 

implementasinya. 

   Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. 

Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasi 

kebijakan tidak akan dapat berjalan secara efektif apalagi hubungannya adalah 

hubungan kebergantungan. 

  Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan 

terhadap tujuan. Tidaklah begitu sulit dipahami, bahwa mereka yang ada 

dalam perahu yang sama sepakat akan kesebuah tujuan yang sama. Sebuah 

perahu dengan penumpang yang berbeda-beda tujuan dan tidak ada yang 

mampu memimpin adalah sebuah perahu yang tidak pernah beranjak dari 

tempatnya berada. M isalnya, jika kepala daerah dan DPRD tidak pernah 

bersepakat-bahkan saling menjatuhkan-untuk menyusun satu kebijakan publik 

yang akan membawa kemajuan bagi rakyat di daerahnya, yang terjadi adalah 

kemerosotan pembangunan di kawasan tersebut. 

   Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan 

ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang 

jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan.  

  Syarat kesembilan adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 

Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari 

kerja sama tim serta terbentuknya strategi.  
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    Syarat kesepuluh adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki 

wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang 

sempurna. Kekuasaan atau power adalah syarat bagi keefektifan implementasi 

kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, kebijakan akan tetap 

berupa kebijakan-tanpa ada impak bagi target kebijakan. 

2.2.4 Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan 

 Menurut George Edward III dalam Widodo (2010 : 96) terdapat 4 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi 

kebijakan antara lain yaitu factor komunikasi, sumber daya, disposisi dan 

struktur birokrasi.     

  Ada beberapa pihak yang dimungkinkan untuk melaksanakan 

implementasi kebijakan. M enurut Lester dan Stewart, p ihak-pihak yang 

dimungkinkan untuk mengimplementasikan kebijakan adalah The 

Bureaucracy, The Legislature, The Courts, Pressure Group, and Community 

Organization. (Lester dan Stewart, 2000 : 105-108), namun pada penelitian 

ini, yang menjadi pelaksana implementasi merupakan birokrasi, sementara 

pihak yang lain sebagai penerima output dan outcome. 

    Sementara itu, menurut Grindle, implementasi kebijakan public 

dipengaruhi oleh dua hal yaitu content of policy serta context of policy 

(Grindle, 1980 : 8-14). Content of policy mengacu kepada isi yang terdapat 

dalam kebijakan, sedangkan context of policy mengacu kepada kondisi 
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lingkungan yang melingkupi implementasi kebijakan. Secara rinci, isi dari 

content of policy mencakup : 

1. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi.  

             Individu/ kelompok yang bersentuhan dalam implementasi 

kebijakan mungkin merasa diuntungkan tetapi dapat pula sebaliknya, 

merasa dirugikan. Sehingga pihak yang merasa kepentingannya terancam 

akan melakukan perlawanan. 

2. Jenis manfaat yang akan diperoleh 

           M anfaat yang diperoleh bisa secara kolektif maupun secara 

tidak kolektif/terpisah. Kebijakan yang bermanfaat secara kolektif 

umumnya lebih mudah diimplementasikan. 

3. Derajat perubahan yang diharapkan 

         Derajat perubahan menyangkut perubahan perilaku dari pihak 

yang memperoleh manfaat (beneficiaries). Tingkat perubahan perilaku 

dipengaruhi oleh manfaat kebijakan maupun waktu untuk mencapai tujuan 

kebijakan. 

4. Kedudukan pembuat kebijakan  

         Aspek ini berkenaan dengan kedudukan pembuat kebijakan atau 

pengambil keputusan terkait jabatan dalam organisasi secara struktural, 

fungsional, maupun geografis. 
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5. (Siapa) pelaksana program  

         Faktor ini berkenaan dengan keahlian, keaktifan, dan tanggung 

jawab pelaksana program yang sebenarnya juga menentukan keberhasilan 

implementasi kebijakan. 

6. Sumber daya yang dikerahkan  

          Sumber daya yang dikerahkan ini berkenan dengan segala 

sumber daya yang berkaitan dengan sukses-tidaknya suatu implementasi 

kebijakan, yang terdiri dari sumber daya manusia, dana, dan sarana 

prasarana. 

Sementara faktor yang menjadi cakupan context of policy adalah : 

    Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat 

Implementai kebijakan melibatkan berbagai aktor dalam proses pengambilan 

keputusan. M asing-masing aktor mempunyai posisi dan kepentingan tertentu 

(khusus) yang dapat menyebabkan konflik kepentingan melalui strategi-

strategi yang digunakan. 

1. Karakteristik lembaga dan penguasa  

         Interaksi dalam persaingan aktor-aktor dalam memperebutkan 

sumber daya, tanggapan dari pejabat pelaksana dan elit politik dipengaruhi 

oleh karakteristik dari lembaga dan penguasa terkait. 
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2. Kepatuhan dan daya tanggap  

             Untuk mencapai kepatuhan (compliance) maka para pejabat 

pelaksana harus mendapatkan dukungan dari badan-badan pelaksana 

program, birokrat pelaksana program, elit politik yang terkait dan pihak 

penerima manfaat (beneficiaries). Apabila terjadi perlawanan dari 

pihakpihak yang merasa dirugikan, maka pejabat pelaksana harus mampu 

mengalihkan perlawanan tersebut misalnya melalui jalur diplomasi 

(argumentasi), bargaining (tawar menawar) atau accommodation 

(penyesuaian) terhadap konflik. 

             Selanjutnya, daya tanggap (responsiveness) harus dimiliki 

oleh setiap lembaga publik untuk mengetahui informasi yang dapat 

digunakan dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan. 

Daya tanggap tersebut tidak hanya pemberian fleksibilitas, dukungan, dan 

umpan balik, tetapi juga melakukan control (pengendalian) dalam 

pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2.3 Tinjauan tentang Pelayanan Publik 

2.3.1 Pengertian Pelayanan 

 Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan 

pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik 

oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang 
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diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan 

pelayanan. 

M enurut ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby (Ratminto dan Atik, 

2010 : 2), “pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak 

dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan 

peralatan”. 

Pelayanan merupakan kegiatan yang tidak dapat didifinisikan secara 

tersendiri yang pada hakikatnya bersifat intangible (tidak teraba), yang 

merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan 

produk atau pelayanan lain. Pendapat M oenir (2014 : 16-17), “pelayanan 

adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang 

langsung”. Dalam buku yang sama mengemukakan sebagai berikut: 

“Pelayanan pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan karena itu ia 
merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan 
berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan dalam masyarakat”. 

M emahami hal pelayanan sebagai suatu cara untuk memenuhi 

kebutuhan seseorang atau sekelompok orang atau suatu badan yang tergabung 

dalam kepentingan umum sehingga arti pelayanan dan pelayanan umum pada 

dasarnya tidak jauh berbeda, sehingga keduanya berorientasi pada pemenuhan 

kebutuhan orang lain (individu dan masyarakat). 

Pelayanan jika dihubungkan dengan administrasi publik dapat 

didefinisikan sebagai kualitas pelayanan birokrat kepada masyarakat. 
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Pengertian pelayanan secara terinci yang dikemukakan oleh Gronroos 

(Ratminto dan Atik, 2010 : 2) yaitu: 

“ Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat 
tidak kasat mata ( tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya 
interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang 

disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan dimaksudkan untuk 
memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan”. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan, mengurus, 

menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. 

Artinya objek yang dilayani adalah masyarakat yang terdiri dari individu, 

golongan, dan organisasi (sekelompok organisasi). 

2.3.2 Pengertian Pelayanan Publik 

     Pelayanan berkaitan erat dengan masyaratkat. Sehingga pelayanan 

lebih dikenal dengan istilah pelayanan publik. Publik berasal dari bahasa 

Inggris “Public” yang berarti masyarakat umum dan Negara, kata publik 

dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai umum orang banyak dan ramai. 

Keputusan M enteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 

1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan adalah:  

“Segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi 
Pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha M ilik 
Negara atau Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka 
upaya pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang– 
undangan”. 

      Pelayanan publik seiring dilihat sebagai representasi dari eksistensi 

birokrasi pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan 
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kebutuhan masyarakat. M enurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, adalah:  

“Kegiatan atau ragkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebuthan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiapa warga 

Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. 

        Pelayanan publik menurut Nina Rahmayanty (2013 : 85) adalah, 

“segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.  

          Definisi pelayanan publik menurut Keputusan M entri 

Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPM ENPAN) Nomor 63 tahun 2004 

adalah 

“Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 
pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undang. Hakekat 
pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat 
yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi 
masyarakat”. 

       Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, Ruang lingkup pelayanan public meliputi: 

“Pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan 

administratif yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Ruang 
lingkup tersebut termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, 
tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, 
jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, 
pariwisata, dan sektor strategis lainnya “. 
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        Berdasarkan penjabaran mengenai pengertian pelayanan public 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan public merupakan setiap 

kegiatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat baik 

pelayanan barang publik maupun jasa publik. 

2.4 Tinjauan tentang PATEN 

      Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat 

PATEN adalah penyeleggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap 

permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Dalam 

Peraturan M entri Dalam Negeri pasal 3 Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maksud dari penyelenggaraan 

PATEN adalah mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan 

menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di 

kabupaten/kota. Selain itu penyelenggaraan PATEN bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 

     Dalam menyelenggarakan PATEN ada syarat substantive yaitu 

pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat. Pendelegasian 

sebagaian wewenang bupati/walikota dilakukan agar efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pelayanan tersebut tercapai. Penyelenggaraan PATEN ini 

meliputi pelayanan bidang perijinan dan non perijinan. Adapun standar pelayanan 

PATEN, meliputi : 

a. Jenis pelayanan 

b. Persyaratan pelayanan 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



28 
 

c. Proses/prosedur pelayanan 

d. Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan 

e. Waktu pelayanan 

f. Biaya pelayanan 

        Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, 

khususnya jenis pelayanan administrasi, maka PATEN menganut asas-asas 

pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. Asas-asas tersebut ialah: 

a. Kepentingan umum yang berarti pemberian pelayanan oleh petugas 

pelaksana PATEN tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau 

golongan. 

b. Kepastian hukum berarti ada jaminan bagi terwujudnya hak dan kewajiban 

antara penerima pelayanan (warga masyarakat) dan pemberi pelayanan 

(kecamatan) dalam penyelenggaraan PATEN. 

c. Kesamaan hak berarti pemberian pelayanan dalam PATEN tidak 

membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban berarti pemenuhan hak itu harus sebanding 

dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun 

penerima pelayanan. 

e. Keprofesionalan berarti setiap pelaksana PATEN harus memiliki kompetensi 

yang sesuai dengan bidang tugasnya. 
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f. Partisipatif berarti peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan PATEN dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan 

harapan masyarakat. 

g.  Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif berarti dalam penyelenggaraan 

PATEN, setiap warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang adil. 

h. Keterbukaan berarti setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah 

mengakses dan memperoleh informasi tentang PATEN. 

i. Akuntabilitas berarti proses penyelenggaraan PATEN harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

j. Fasilitas dan perlakuan hukum bagi kelompok rentan berarti ada pemberian 

kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam 

pelayanan. 

k. Ketepatan waktu berarti penyelesaian setiap jenis pelayanan yang dikelola 

dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan PATEN. 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan berarti setiap jenis pelayanan 

dalam PATEN dilakukan secara tepat, mudah, dan terjangkau oleh warga 

masyarkat penerima pelayanan 

2.5 Kinerja Organisasi 

Kinerja ( performance ) dalam arti yang sederhana adalah prestasi kerja. 

Rub dan Byars mendefinisikan kinerja sebagai tingkat pencapaian hasil atau “the 

degree of accomlishment”. Ini berarti kinerja merupakan tingkat pencapaian 

tujuan organisasi  (Wasistiono, 2002 : 45). 
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Bernarudin dan Russel (1993) memberi batasan performance sebagai 

“… the record of outcomes produced on a specified job function or activity 

during a specified time period” (catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi 

suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode waktu  tertentu) 

(Gomes, 2001 : 135). Kinerja merupakan hasil kerja. Penilaian kinerja 

merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai 

ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya (Dwiyanto, 2002 

: 45).  

Kinerja Pemerintahan kecamatan dapat digunakan untuk mengukur 

keberhasilan Pemerintahan kecamatan dalam menjalankan misi serta visi 

pemerintahan. Hal ini sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 

Nomor 589/IX/6/Y/99 yang menuliskan “kinerja adalah gambaran mengenai 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program 

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi operasional”. 

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting 

karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai 

kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang 

diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna 

jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk 

memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. 

Informasi mengenai kinerja juga penting untuk menciptakan tekanan bagi para 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



31 
 

pejabat penyelenggara pelayanan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam 

organisasi. Dengan adanya informasi mengenai kinerja maka benchmarking 

dengan mudah bisa dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja bisa 

diciptakan. 

Terbatasnya informasi mengenai kinerja birokrasi publik terjadi karena 

kinerja belum dianggap sebagai suatu hal yang penting oleh pemerintah. Tidak 

tersedianya informasi mengenai indikator kinerja birokrasi publik menjadi bukti 

dari ketidakseriusan pemerintah untuk menjadikan kinerja pelayanan publik 

sebagai agenda kebijakan yang penting. Kinerja pejabat birokrasi tidak pernah 

menjadi pertimbangan yang penting dalam mempromosikan pejabat birokrasi. 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang selama ini dipergunakan untuk menilai 

kinerja pejabat birokrasi sangat jauh relevansinya dengan indikator-indikator 

kinerja yang sebenarnya. Akibatnya, para pejabat birokrasi tidak memiliki 

insentif untuk menunjukkan kinerja sehingga kinerja birokrasi cenderung 

menjadi amat rendah. 

Perlakuan pemerintah terhadap birokrasi seringkali tidak ada 

hubungannya dengan kinerja birokrasinya. Misalnya, dalam menentukan 

anggaran birokrasinya, pemerintah sama sekali tidak mengaitkan anggaran 

dengan kinerja birokrasi. Anggaran birokrasi publik selama ini lebih didasarkan 

atas input, bukan output. Anggaran yang diterima oleh sebuah birokrasi publik 

lebih ditentukan oleh kebutuhan, bukan oleh hasil yang akan diberikan oleh 
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birokrasi itu pada masyarakatnya. Akibatnya, dorongan untuk mewujudkan hasil 

dan kinerja cenderung rendah dalam kehidupan birokrasi publik. 

Karena anggaran sering menjadi driving force dari perilaku birokrasi 

dan para pejabatnya, mengaitkan anggaran yang diterima oleh sebuah birokrasi 

publik dengan hasil atau kinerja bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong 

perbaikan kinerja birokrasi publik. Para pejabat birokrasi yang ingin memperoleh 

anggaran yang besar menjadi terdorong untuk menunjukkan kinerja yang baik. 

Kalau ini dapat dilakukan, data dan informasi mengenai kinerja birokrasi publik 

niscaya akan tersedia sehingga penilaian kinerja birokrasi publik juga menjadi 

lebih mudah dilakukan. 

Faktor lain yang menyebabkan terbatasnya informasi mengenai kinerja 

birokrasi publik adalah kompleksitas indikator kinerja, yang biasanya 

digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik. Berbeda dengan swasta 

yang indikator kinerjanya relatif sederhana dan tersedia di pasar, indikator 

kinerja birokrasi sering sangat kompleks. Hal ini terjadi karena birokrasi publik 

memiliki stakeholders yang sangat banyak dan memiliki kepentingan yang 

berbeda-beda. Perusahaan bisnis memiliki stakeholders yang jauh lebih sedikit, 

pemilik dan konsumen, dan kepentingannya relatif mudah dintegrasikan. 

Kepentingan utama pemilik perusahaan ialah selalu memperoleh keuntungan, 

sedangkan kepentingan utama konsumen biasanya adalah kualitas produk dan 

harga yang terjangkau. Stakeholders dari birokrasi publik, seperti masyarakat 

pengguna jasa, anggota DPR/D, aktivis sosial dan partai, wartawan, dan para 
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pengusaha sering berkepentingan berbeda-beda dan berusaha mendesakkan 

kepentingannya agar diperhatikan oleh birokrasi publik. Penilaian kinerja 

birokrasi publik karenanya cenderung menjadi jauh lebih kompleks dan sulit 

dilakukan daripada di perusahaan bisnis. 

Penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan 

menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi itu seperti 

efisiensi dan efektivitias, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang 

melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas, dan 

responsivitas. Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting 

karena birokrasi publik seringkali memiliki kewenangan monopolis sehingga 

para pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan. Dalam pelayanan 

yang diselenggarakan oleh pasar, yang pengguna jasa memiliki pilihan sumber 

pelayanan, penggunaan pelayanan bisa mencerminkan kepuasan terhadap 

pemberi layanan. Dalam pelayanan oleh birokrasi publik, penggunaan pelayanan 

oleh publik sering tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepuasannya 

terhadap pelayanan. 

Kesulitan lain dalam menilai kinerja birokrasi publik muncul karena 

tujuan dan misi birokrasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi 

juga bersifat multidimensional. Kenyataan bahwa birokrasi publik memiliki 

stakeholders yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering berbenturan 

satu dengan lainnya membuat birokrasi publik mengalami kesulitan untuk 

merumuskan misi yang jelas. Akibatnya, ukuran kinerja organisasi publik di 
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mata para stakeholders juga berbedaa. Namun, ada beberapa indikator yang 

biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik (Dwiyanto, 2002 : 

45), yaitu sebagai berikut. 

a. Produktivitas 

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi 

juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai 

rasio antara input dengan output.  Konsep produktivitas dirasa terlalu 

sempit dan kemudian G eneral Accounting O ffice (GAO ) mencoba 

mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan 

memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang 

diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. 

b.   Kualitas Layanan 

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting 

dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan 

negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena 

ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari 

organisasi publik. Dengan demikian, kepuasaan masyarakat terhadap 

layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan 

utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah 

informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah 

dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan 

seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Akibat 
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akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas 

layanan relatif sangat tinggi maka bisa menjadi satu ukuran kinerja 

organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan 

masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. 

c.  Responsivitas 

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini 

menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah 

satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan 

kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, 

terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang 

rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan 

kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi 

dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang 

memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang 

jelek pula. 
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d.  Responsibilitas 

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan 

organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi 

yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit 

maupun implisit (Lenvine, 2000 : 15). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa 

saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. 

e. Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh 

rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih 

oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan 

rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan 

untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu 

konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik 

tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh 

organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja 

sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma 

yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki 

akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai 

dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. 
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Dwiyanto dalam Kumorotomo (2001 : 46) menggunakan 

beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja 

organisasi pelayanan publik, antara lain, adalah berikut ini. 

1) Efisiensi 

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan 

organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-

faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas 

ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, 

solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat 

relevan. 

2) Efektivitas 

      Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik 

tersebut tercapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, 

nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. 

3) Keadilan 

           Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang 

diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat 

kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Keduanya 

mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-

nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu isu yang menyangkut 
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pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan 

sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini. 

4) Daya Tanggap 

          Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, 

organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara 

atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria 

organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggung 

jawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini. 

           Salim & Woodward dalam Dwiyanto, (2002 : 49) melihat kinerja 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan 

persamaan pelayanan. Aspek ekonomi dalam kinerja diartikan sebagai strategi 

untuk menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin dalam proses 

penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik. Efisiensi kinerja pelayanan publik 

juga dilihat untuk menunjuk suatu kondisi tercapainya perbandingan 

terbaik/proporsional antara input pelayanan dengan output pelayanan. 

Demikian pula, aspek efektivitas kinerja pelayanan ialah untuk melihat 

tercapainya pemenuhan tujuan atau target pelayanan yang telah ditentukan. 

Prinsip keadilan dalam pemberian pelayanan publik juga dilihat sebagai ukuran 

untuk menilai seberapa jauh suatu bentuk pelayanan telah memperhatikan 

aspek-aspek keadilan dan membuat publik memiliki akses yang sama terhadap 

sistem pelayanan yang ditawarkan. 
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             Zeithaml, Parasuraman, dan Berry dalam Dwiyanto (2002 : 48) 

mengemukakan bahwa kinerja pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui 

berbagai indikator yang sifatnya fisik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang 

baik dapat dilihat melalui aspek fisik pelayanan yang diberikan, seperti 

tersedianya gedung pelayanan yang representatif, fasilitas pelayanan berupa 

televisi, ruang tunggu yang nyaman, peralatan pendukung yang memiliki 

teknologi canggih, misalnya komputer, penampilan aparat yang menarik di 

mata pengguna jasa, seperti seragam dan aksesoris, serta berbagai fasilitas 

kantor pelayanan yang memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat. 

             Menurut Lembaga Administrasi Negara (2004 : 122-123), indikator 

kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat 

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan 

memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (out 

comes), manfaat (benefits), dan dampak (infacts). Masing-masing indikator 

tersebut dapat dijabarkan, sebagai berikut : 

1) Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, 

indikator ini dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, informasi 

kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 

2) Indikator Prosecess (proses). Indikator proses menggambarkan 

perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama 
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pelaksanaan kegiatan berlangsung, khusunya dalam proses mengolah 

masukan menjadi keluaran. 

3) Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung 

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik. 

4) Indikator hasil (out comes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 

5) Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan 

akhir dari pelaksanaan kegiatan. 

6) Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik 

positif maupun negatif pada setiap tingkatan, indikator berdasarkan 

asumsi yang telah ditetapkan. 

            Selanjutnya dijelaskan, bahwa indikator tersebut dapat digunakan 

untuk evaluasi baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, ataupun tahap 

setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Perlu dicacat bahwa untuk indikator 

kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai. 

Sedangkan untuk indikator outcomes, benefit, dan impacts mungkin baru 

diperoleh setelah beberapa waktu kegiatan berlalu. 

Berbagai perspektif dalam melihat kinerja pelayanan publik di atas 

memperlihatkan bahwa indikator-indikator yang dipergunakan untuk menyusun 

kinerja pelayanan publik ternyata sangat bervariasi. Namun demikian, dalam 

penelitian ini penulis akan melihat indikator kinerja Pemerintahan Kecamatan  

tersebut secara menyeluruh yaitu dari  proses input sampai dengan dampak 
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seperti yang telah dijelaskan oleh Lembaga Administrasi Negara. Oleh karena 

itu untuk mengukur kinerja Pemerintahan Kecamatan Magelang Utara  tersebut 

menggunakan indikator sebagai berikut : 

a. Masukan, meliputi : 

1) Ketersediaan dana, prasarana dan sarana yang memadai 

2) Ketersediaan SDM  yang cakap 

3) Adanya peraturan pendukung 

4) Adanya kebijakan program 

b.  Proses, meliputi : 

1) Kualitas program kerja 

2) Efisiensi pencapaian program 

3) Prosedur pelaksanaan benar 

c. Keluaran, meliputi : 

1) Hasil-hasil program yang direncanakan 

2) Efektivitas pencapaian program 

3) Pencapaian target 

d.  Hasil, meliputi : 

1) Program sesuai kebutuhan masyarakat 

2) Program sesuai norma yang berkembang di masyarakat 

e. Manfaat, meliputi : 

1) Kepuasan masyarakat 

2) Hasil program/tujuan sesuai kebutuhan masyarakat 
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f. Dampak, meliputi : 

1) Pelayanan transparan atau bersifat terbuka, mudah diakses oleh semua 

pihak, dan mudah dimengerti. 

2) Pelayanan adil/kesamaan hak/tidak membedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender dan status ekonomi. 

2.6 Penelitian Relevan 

Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

No Nama Judul Hasil 
1 Allan R. 

G. 
Sumuwe
ng 

KINERJA 
APARAT 
KELURAHAN 
DALAM  
PENYELENGG
ARAAN 
PEM ERINTAH
AN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kinerja pemerintah kelurahan yang diteliti 
melalui produktifitas kerja, masih belum 
menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini 
di tentutkan oleh sikap mental, 
kemampuan, dan semangat kerja dari 
aparat pemerintah kelurahan yang masih 
membutuhkan peningkatan, sehingga 
nantinya kinerja pemerintah kelurahan itu 
dapat maksimal, selain hal tersebut 
perlunya partisipasi dari masyarakat untuk 
bersama-sama mengkritisi kinerja 
pemerintah kelurahan terutama dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

2 Jooce F. 
Doali 

KINERJA 
PEM ERINTAH 
KELURAHAN 
DALAM  
PELAYANAN 
PUBLIK DI 
KELURAHAN 
TONAI 
KECAM ATAN 
TAHUNA 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kinerja aparat kelurahan sudah cukup baik 
dimana hal ini ditunjukkan dengan adanya 
komitmen dan kesungguhan aparat dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 
penyelenggaraan pemerintah di kelurahan 
Tona Satu. Serta responsibilitas aparat 
kelurahan sudah cukup baik dimana hal ini 
dapat dilihat dari ketaatan aparat, dan 
kedisiplinan yang di tunjukkan kepada 
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TIM UR 
KABUPATEN 
SANGIHE 

masyarakat. Adapula faktor-faktor yang 
mempengaruhi yaitu kemampuan sumber 
daya, sarana dan prasarana yang menjadi 
aspek penting terhadap penyelenggaraan 
pemerintah. 

3 ABDUL 
AZIZ 
AL – 
BARQY 
(2015) 

STRATEGI 
KEPEMIM PIN
AN DALAM  
M ENINGKAT
KAN 
KINERJA 
PEGAWAI DI 
KEM ENTERIA
N AGAM A 
KOTA 
M ALANG 

Penelitian ini menemukan bahwa Strategi 
Kepemimpinan dapat meningkatkan 
Kinerja Pegawai di Kantor Kementerian 
Agama Kota M alang, hal ini ditunjukkan 
dengan adanya pegawai selalu disiplin, 
tepat waktu dalam bekerja, aturan – aturan 
dari pemimping sangat tegas, di sisi lain 
bisa dikatakan pemimpin mempunyai sifat 
yang lemah lembut, santun terhadap 
pegawainya, mengayomi, mengakrabi 
terhadap bawahan, tidak pilih kasih semua 
jabatan di anggap sama, sering menyapa 
dan rasa kebersamaan menjadi menyatu di 
lingkungan Kementerian Agama Kota 
M alang. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.1 gambar Kerangka Pemikiran 

Kinerja organisasi 
kecamatan Magelang 
Utara 
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Alur sistem informasi  :  

 

 

 

 

Gambar 2.2 gambar alur sistem informasi 

 

Input, meliputi : 

1. Ketersediaan dana, prasarana dan sarana yang memadai 

2. Ketersediaan SDM yang cakap 

3. Adanya peraturan pendukung 

4. Adanya kebijakan program 

Proses, meliputi : 

1. Kualitas program kerja 

2. Efisiensi pencapaian program 

3. Prosedur pelaksanaan yang benar 

Keluaran, meliputi : 

1. Hasil-hasil program yang direncanakan 

2. Effektivitas pencapaian program 

3. Pencapaian target 

 

 

Output Proses Input 

Feed back  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus (Case Study). Dalam penelitian 

ini, peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, 

atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan 

peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai 

prosedur pengumpulan data berdasarkan kurun waktu yang telah ditentukan 

(Creswell, 2010, : 19-21). Atas dasar pemahaman tersebut, maka penelitian ini 

menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan yang diselenggarakan di 

kecamatan dalam implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) dan berbagai perubahan yang terjadi ketika kebijakan 

tersebut diimplementasikan. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

   Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan pendekatan 

kualitatif. M etode Penelitian Komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif 

yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan 

menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu 

fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian 

yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan 

dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti 
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berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya 

digunakan untuk membandingkan antara 2 kelompok atau lebih dalam suatu 

variabel tertentu. 

 Penelitian komparatif  bersifat “expost facto”, yang artinya data dikumpulkan 

sesudah peristiwa atau isu yang diteliti terjadi. Expost facto merupakan penelitian 

emperis yang sistematis yang mana peneliti tidak mengendalikan variabel 

bebasnya secara langsung, karena variabel bebas tersebut sudah terjadi di masa 

lampau atau karena variabel bebeas pada dasarnya tidak bisa dimanipulasi. 

Peneliti tidak memberikan perlakuan dalam membandingkan dan mencari 

hubungan sebab-akibat antar variabelnya.  

      Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka 

angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, 

memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

memberi gambaran dan mendiskripsikan implementasi kebijakan Pelayanan 

Administrasi Terpadu (PATEN) di Kecamatan M agelang Utara. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan dilingkungan Pemerintahan kecamatan Magelang 

Utara  Kota Magelang. 

3.4 Fokus Kajian 

         Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Kinerja 

Pemerintahan Kecamatan Magelang Utara. Definisi Konsep Kinerja Pemerintah 
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Kecamatan adalah prestasi kerja penyelenggara Pemerintahan kecamatan yang 

dapat menggambarkan tingkat pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran 

organisasi. 

Tabel 3.1 Tabel fokus kajian 

     Fokus Aspek   Sub Aspek 

Kinerja 
Pemerintahan 
Kecamatan 
M agelang Utara   

 

 
Produktifitas 

a. M engukur tingkat 
efisiensi 

b. Efektivitas 
pelayanan 

c. Tingkat hasil kinerja 
Kualitas Pelayanan a. Kepuasan Pelayanan 

b. Garansi pelayanan 
Responsibilitas a. Keselarasan antara 

program  
b. kegiatan pelayanan 

Responsivitas Kebijakan organisasi 

Akuntabilitas 
 

a. Tingkat konsisten 
terhadap kebijakan 
organisasi 

b. Sesuai SOP 
Sumber : Dwiyanto, (2002 : 45) 

3.5 Populasi 

       Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Populasi 

dalam penelitian ini adalah Camat Kecamatan, Sekretaris Kecamatan, Kasubag, 

Kasi, Staf, dan warga di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Magelang Utara 

Kota Magelang  sebanyak 30 orang. 
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3.6 Teknik Pemilihan Informan 

         Informan dipilih dengan pertimbangan bahwa meraka merupakan orang-

orang kunci (key persons) dan sumber data atas fenomena yang diteliti. 

Pertimbangan yang digunakan atas pemilihan informan didasarkan criteria 

stakeholder yang dirumuskan oleh Macjhrzak (1984), yaitu: 

1. Diidentifikasikan sebagai stakeholder kunci; 

2. Stakeholder berperan sebagai pendukung atau oposan terhadap kebijakan; 

3. Kekuatan posisi dari stakeholder dipertimbangakan oleh pengambil 

keputusan; 

4. Adanya kemungkinan dukungan dari pengambil keputusan dalam 

implementasi rekomendasi, diberi kuasa dan pendapat dari stakeholder. 

    Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka informan yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai stakeholder kunci adalah Camat M agelang Utara. 

2. Sebagai Pihak pendukung implementasi kebijakan adalah Kepala Bagian 

Administrasi Pemerintahan Umum dan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (KPTSP). 

3. Berdasarkan posisi yang dipertimbangkan oleh pengambil keputusan, maka 

selaku satuan kerja teknis yang membidangi : Sekcam Kecamatan Siak. 

4. Stakeholder yang berperan sebagai pendukung kebijakan tersebut adalah Staf 

pada Kantor Kecamatan M agelang Utara, Kasubbag Otonomi Daerah Bagian 
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Adminpum Setdakab. Magelang Utara, Kasi Perizinan KPTSP, Lurah 

Kedungsari Kecamatan Magelang Utara, Lurah Kramat Selatan Kecamatan 

M agelang Utara serta 4 (empat) orang masyarakat yang pernah menerima 

pelayanan di Kantor Kecamatan M agelang Utara. Pemilihan masyarakat 

sebagai informan dalam panelitian ini dilakukan secara random, dengan 

catatan 2 (dua) orang pernah menerima layanan perizinan dan 2 (dua) orang 

lainnya pernah menerima layanan non perizinan di Kantor Kecamatan 

M agelang Utara. 

3.7 S umber Data 

Jenis Data dalam penelitian tentang kinerja kecamatan Magelang Utara 

Kota M agelang ini menggunakan jenis data deskriptif kualitatif. Sedangkan 

sumber datanya M enurut Arikunto (2008 : 102) sumber data penelitian adalah 

“subyek dari mana data diperoleh”. Lofland (dalam Moleong, 2008 : 112), 

menyebutkan “simbol, alat atau kemasan utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain”. Dengan  demikian sumber data penelitian ini dikelompokkan 

sebagai berikut: 

a. Data primer adalah data yang akan digali informasinya melalui wawancara 

dan observasi. 

b. Data sekunder berupa dokumen dan data-data yang merupakan hasil kerja dari 

bagian pegawai kecamatan M agelang Utara  Kota M agelang. 
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3.8 Teknik Pengumpulan Data 

      Dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, penulis 

menggunakan teknik: 

1. Wawancara 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam, dilakukan 

melalui wawancara kepada nara sumber yang dapat memberikan informasi 

sesuai keperluan. Narasumber dalam pelaksanaan wawancara dipilih 

berdasarkan kompetensinya. 

2. Dokumentasi  

M enurut Hamidi (2004 : 72), Metode dokumentasi adalah informasi 

yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun 

dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar 

oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. M enurut Sugiyono (2013 : 

240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumentel dari seseorang. 

3.9 Teknik Analisis Data 

         Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
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          Pendekatan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk 

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga 

memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam penelitian ini, analisis data 

berwujud kegiatan untuk menjadikan sistematis terhadap objek hasil penelitian 

dan sumber hukum tertulis, dimana dengan mencari keterkaitan antara keduanya. 

         Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan 

agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka analisis data dilakukan 

dengan beberapa tahapan yang menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun 

tahapan-tahapan teknik analisis data adalah: 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Pemeriksaan data (editing) merupakan proses penelitian kembali terhadap 

catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. 

Melalui editing diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan 

(reliabilitas) data yang hendak dianalisis. Tahap pertama ini dilakukan untuk 

meneliti kembali data-data yang telah diperoleh dari pihak Pemerintah 

Kecamatan Magelang Utara terutama dari kelengkapan, kejelasan, 

kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain dengan tujuan apakah 

data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang 

diteliti, untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian 

serta untuk meningkatkan kualitas data. 
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b. Klasifikasi (Classifying) 

Classifying merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden 

berdasarkan macamnya. Aktivitas ini sudah memasuki tahap 

pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberikan kode 

terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.46 

Dalam hal ini peneliti mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan 

mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara para informan 

ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah 

pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

c. Verifikasi (Verifying) 

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas 

data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui 

sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk 

ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau 

tidak. 

d. Analisis (Analyzing) 

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Dengan cara 

memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi 

dengan mengaitkan sumber data yang ada dan dianalisis sesuai dengan item-

item yang dikaji dalam penelitian. Hasil analisis terhadap pokok-pokok 

masalah yang dibahas atau dikaji dalam penelitian selanjutnya dituangkan 
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secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Dalam hal ini analisa data 

yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif komparatif, yaitu analisis 

yang membandingkan atara realitas dengan standar implementasi, kemudian 

dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. 

e. Pembuatan Kesimpulan (Concluding) 

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding, yaitu 

pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa 

untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang 

dipaparkan pada latar belakang masalah. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Tahap 

pengambilan kesimpulan dari bahan-bahan penelitian dan sumber data yang 

diperoleh ini dengan tujuan agar mempermudah dalam menjabarkannya 

dalam bentuk penelitian dan untuk menjawab apa yang menjadi latar 

belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah. 
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BAB IV 

HASIL PENELI TIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Tempat Penelitian 

4.1.1 Profil Kecamatan Magelang Utara 

     Kota Magelang merupakan salah satu daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah yang terletak di tengah-tengah wilayah Kota Magelang, 

sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Secang, sebelah Timur 

berbatasan dengan Kecamatan Tegalrejo, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kecamatan M agelang Utara dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan 

Bandongan. Kota M agelang terletak antara 110o 12’ 30’’ – 110o 12’ 52’’ 

Bujur Timur dan antara 7o 26’ 18’’ – 7o 30’ 9’’ Lintang Selatan. Kota 

M agelang terletak di ketinggian 380 meter di atas permukaan laut. 

   Luas wilayah Kota M agelang 18,12 Km2, terdiri dari 3 Kecamatan 

dan 17 Kelurahan. Tiga Kecamatan tersebut adalah : 

1. Kecamatan Magelang Utara 

2. Kecamatan Magelang Tengah 

3. Kecamatan Magelang Selatan 

 Secara administrasi, Kecamatan M agelang Utara Kota Magelang 

memiliki batas wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara : Kecamatan Secang, Kota Magelang 

2. Sebelah Selatan : Kecamatan M agelang Tengah, Kota M agelang 
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3. Sebelah Timur : Kecamatan Tegalrejo, Kota M agelang 

4. Sebelah Barat : Kecamatan Bandongan, Kota M agelang 

    Jumlah penduduk Kecamatan M agelang Utara Kota Magelang 

berdasarkan Statistik Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota M agelang Bulan M aret 2011 sebesar 37.362 jiwa terdiri dari laki-

laki 18.342 jiwa dan perempuan 19.020 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) 

sebesar 11.196 KK. 

     Penggunaan lahan di Kecamatan M agelang Utara Kota Magelang 

yang paling luas digunakan untuk lahan pekarangan/bangunan seluas  481,607 

Ha, disusul tanah sawah 77,9218 Ha, tegalan/kebun 5,5247 Ha, dan untuk 

lainnya 47,7465 Ha. 

             Fasilitas kesehatan di Kecamatan M agelang Utara Kota Magelang 

tersebar di berbagai kelurahan antara lain Rumah Sakit Umum 3 buah, Rumah 

Sakit Jiwa 1 buah, Puskesmas 1 buah, dan Puskesmas Pembantu 4 buah. 

   Dalam bidang keagamaan, kerukunan antar  umat beragama di 

Kecamatan M agelang Utara Kota Magelang dapat dikatakan berjalan 

harmonis dan saling menghormati. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya 

permasalahan yang timbul berlatar belakang agama. 

    Fasilitas peribadatan di Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang 

terdapat 54 buah masjid, musholla 63 buah, gereja khatolik 1 buah,  dan gereja 

Kristen 9 buah. 
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   Fasilitas pendidikan di Kecamatan M agelang Utara Kota Magelang 

yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) 20 buah, Sekolah Dasar (SD) 24 buah,  

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 10 buah, Sekolah Menengah Atas (SM A) 

5 buah, SMK 9 buah dan Perguruan Tinggi (PT) 5 buah. 

    Pada tahun 2009 di Kecamatan M agelang Utara Kota Magelang 

telah berdir i sebanyak 401 industri kecil yang menyerap sebanyak 1.270 

tenaga kerja, sedangkan untuk industri sedang tercatat sebanyak 1 buah 

dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 116 orang. 

    Sejak 15 Januari 2007 telah dilakukan pemekaran wilayah 

Kecamatan dan Kelurahan di Kota M agelang. Pemekaran wilayah di Kota 

M agelang dari 2 Kecamatan menjadi 3 Kecamatan dan dari 14 Kelurahan 

menjadi 17 Kelurahan. Pemekaran tersebut dituangkan dalam Peraturan 

Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan 

Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar  Utara, Tidar Selatan, 

Jurangombo Utara, dan Jurangombo Selatan, serta Peraturan Daerah Kota 

M agelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Magelang 

Tengah. 

      Dengan adanya pembentukan Kecamatan Magelang Tengah, maka 

jumlah Kelurahan masing-masing Kecamatan mengalami perubahan. Jumlah 

kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan M agelang Utara setelah 

pemekaran ada 5 (lima) Kelurahan yaitu : 
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1. Kelurahan Kramat Selatan 

2. Kelurahan Kramat Utara 

3. Kelurahan Potrobangsan 

4. Kelurahan Kedungsari 

5. Kelurahan Wates 

    Kecamatan M agelang Utara terbagi dalam 5 Kelurahan, 47 RW dan 

294 RT. Pengembangan kepariwisataan saat ini makin penting, tidak saja 

dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa, akan tetapi juga dalam 

rangka memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Fasilitas 

penunjang pariwisata di Kecamatan M agelang Utara Kota Magelang berupa 

Hotel Bintang dan Hotel Melati, Obyek Wisata, dan Kelompok Kesenian. 

4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Magelang Utara                

   Visi dari kecamatan M agelang Utara adalah magelang sebagai kota 

jasa yang modern dan cerdas yang dilandasi masyarakat yang sejahtera dan 

religius. 

M isi dari kecamatan M agelang Utara adalah : 

1.Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional. 

2.Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. 

3.Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan M asyarakat. 

4.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. 
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4.1.3 S truktur Organisasi Kecamatan Magelang Utara 

    Dalam melakasanakan tugas dan fungsinya, Camat dibantu  oleh 

aparat di tingkat kecamatan yang terdapat di dalam struktur  organisasi 

kecamatan kokap. Adapun struktur organisasi kecamatan  Magelang Utara 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1  Struktur Organisasi Kecamatan M agelang Utara 

4.2 Implentasi Kebijakan PATEN di Kecamanatan Magelang Utara 

      Dalam konteks pemerintahan daerah, di era otonomi luas di tuntut adanya 

produktivitas, kualitas layanan, respontifitas, responsibilitas dan akuntabilitas dari 

Camat 

Sekret

KA. SUB 
BAG 

U

KA. SUB 
BAG 

P

KA. Seksi 
Pelayanan 

U

KA. Seksi 
Ketentraman 

Ketertiban 

KA Seksi 
Pemberdayaa
n Masyarakat 

KA. Seksi 
Pemerinta

h

Kel. 
K

Kel. 
K

Kel. 
K d

Kel. 
P b

Kel. 
W

Kelompok 
J b t

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



59 
 

segenap jajaran aparatur pemerintah daerah. Dalam dunia yang penuh dengan 

kompetitif, sangat diperlukan kemampuan birokrasi dan sumber daya aparatur 

untuk memberikan tanggapan atau responsive terhadap berbagai tantangan secara 

akurat, bijaksana, adil dan efektif. Ini mengarah pada suatu konsepsi bahwa 

kemampuan yang dipunyai seorang aparat ditunjukkan dengan kesanggupannya 

sesuai dengan tingkat pengetahuannya dan keterampilan yang diperolehnya 

melalui pendidikan dan pengalamannya. Tersedianya modal pengetahuan dan 

keterampilan inilah yang merupakan salah satu faktor untuk mempertimbangkan 

penempatan seorang calon pegawai, modal ini biasanya dimiliki oleh mereka 

yang berpendidikan.  

             Pelayanan yang maksimal merupakan salah satu faktor penting  dalam 

memberikan pengalaman yang baik terhadap individu, kelompok  maupun 

organisasi dalam bentuk bantuan dan pengurusan suatu hal yang dibutuhkan oleh 

pelanggan. Pelayanan yang maksimal akan mampu  memberikan rangsangan 

positif kepada konsumen atau individu yang  membutuhkan pelayanan untuk 

memberikan penilaian yang baik. Dengan demikian pelayanan yang mudah, cepat 

dan santun akan mampu  memberikan nama yang baik bagi petugas maupun 

lembaga. 

        Implementasi pelayanan administrasi terpadu (PATEN) dalam penelitian 

yang   telah dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang 

ini meliputi 5 aspek dan 10 sub aspek yaitu : 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



60 
 

1. Produktivitas 

a. M engukur tingkat efisiensi 

b. Efektivitas pelayanan 

c. Tingkat hasil kerja 

 

2. Kuailtas Pelayanan 

a. Kepuasan pelayanan 

b. Garansi pelayanan 

3. Responsivitas 

a. Keselarasan antara program 

b. Kegiatan pelayanan 

4. Responsibilitas 

a. Kebijakan organisasi 

5. Akuntabilitas 

a. Tingkat konsisten terhadap kebijakan organisasi 

b. Sesuai SOP 

4.2.1 Produktivitas Pelayanan Di Kecamatan Magelang Utara 

   Produktivitas kerja pegawai merupakan hubungan antara kualitas 

yang dilakukan untuk mencapai hasil dimana produktivitas adalah kekuatan 

atau kemampuan menghasilkan sesuatu yang bersifat materil maupun non 

materil yang menggambarkan kemampuan aparatur dalam bekerja. Untuk 

mewujudkan dan melaksanakan segala tugas yang dimaksud di perlukan 
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aparatur pemerintah Kecamatan yang profesional dalam bidangnya. 

Produktivitas kinerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan 

efektif, sehingga pada akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan 

yang sudah ditetapkan.  

    Produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental/perilaku dan 

kemampuan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (continuous 

improvement), dan mempunyai pandangan bahwa kinerja hari ini harus lebih 

baik dari hari kemarin dan kinerja hari esok harus lebih baik dari prestasi hari 

ini. Pola perilaku yang demikian akan mendorong bawahan untuk senantiasa 

terus berusaha meningkatkan kerja, sebagai stimulus untuk selalu berbuat 

yang baik. 

         Dari hasil penelitian di lapangan terungkap bahwa pegawai 

Kecamatan M agelang Utara cukup memiliki skill dalam menjalankan tugas-

tugasnya. Data yang di peroleh menunjukkan bahwa untuk menjadi pegawai 

cukup menjadi jaminan untuk mampu bekerja secara profesional. 

M eningkatkan produktivitas kinerja yang tinggi serta meningkatkan 

profesionalisme dalam bekerja, akan selalu terkait dengan ukuran-ukuran atau 

standar kinerja. 

             Untuk mengukur Produktivitas Kerja aparat Kecamatan, 

menggunakan beberapa indikator yaitu : tingkat efisiensi,  efektifitas 

pelayanan dan tingkat kinerja dalam memberi pelayanan. 
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1. Tingkat Efisiensi 

            Efisiensi merupakan suatu proses internal atau sumber daya 

yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. 

Dengan kata lain efisiensi  merupakan komponen-komponen input yang 

digunakan seperti waktu, tenaga dan biaya dapat dihitung 

penggunaannya dan tidak berdampak pada pemborosan atau 

pengeluaran yang tidak berarti. 

        Di kecamatan Magelang Utara tingkat efesiensi dalam 

memanfatkan waktu, tenaga dan biaya sudah cukup baik, ini terlihat 

jelas dengan hasil wawancara dengan staf camat Kecamatan Magelang 

Utara, dengan pertanyaan bagaimana tingkat efiensi para pegawai dalam 

melakukan tugasnya sehari– hari di kantor kecamatan M agelang Utara ?  

Informan BD menjawab : 

“kalau menurut saya para pegawai yang ada di kantor ini hampir 
semua sudah  memanfaatkan waktu dengan baik,ini dapat dilihat 
dari meraka selalu hadir kekantor tepat waktu, dalam pemanfaatan 
infentaris dikantor pun juga sudah tapat guna”.(selasa, jam 09.00,  
02 Januari 2018) 

 
Beda dengan jawaban SS selaku staf di kecamatan M agelang Utara, ia 

menjawab :  

“ Tingkat evisiensi di kantor ini sudah cukup bagus, kami datang 
selalu tepat waktu, memang masih ada pegawai yang terlambat, 
tapi tidak setiap hari “. (Rabu, jam 09.00, 03 Januari 2018) 
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Berbeda dengan jawaban NN masyarakat umum di kecamatan 

M ertoyuda ia menjawab : 

“Sangat kurang, soalnya dalam pemanfaatan waktu mereka kurang 
memanfatkannya, masing banyak waktu yang terbuang, mereka 
suka mengulur ngulur waktu dari segi pelayanan ke pada 
masyarakat dan juga saat di beri tugas pendataan pasti selesainya 
molor dan biaya membengkat “. (Selasa,  jam 10.40, 02 Januari 
2018) 

 
2. Efektifitas Pelayanan 

            Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai  tujuan 

atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas 

disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah 

ditemukan sebelumnya. 

           Di Kecamatan Magelang Utara efektifitas pelayanan sudah 

cukup bagus, tetapi memang masih ada beberapa oknum pegawai yang 

belum efektif dalam pelayan publik, ini dapat dilihat dari hasil 

wawancara terhadap staf dan masyarak yang ada dikecamatan Magelang 

Utara, dengan pertanyaan bagaimana efektifitas pelayanan yang ada di 

kantor kecamatan Magelang Utara. 

Informan DF sebagai staf di kecamatan Magelang Utara menjawab :  

“ kalau menurut saya dalam pelayan masyarakat sudah cukup 
efekti, tetapi memang masih ada beberapa pegawai yang masih 
berbelit belit dalam pelayanan masyarakat”. (Selasa,  jam 10.30,  02 
Januari 2018) 

 
Beda dengan informan NN sebagai masyarakat umum menjawab :  
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“ saya sudah beberapa hari membuat E-ktp disana tetapi Cuma di 
persulit, syaratnya kurang ini lah kurang itu lah, dan tidak diberi 
petunjuk juga jadi saya bingung”. ( Selasa, Jam 10.40, 02 Januari 
2018) 

 
Informan DN sebagai masyarakat umum menjawab : 

“Pelayanan di kecamatan ini lumayan cepat, tapi hanya beberapa 
pegawai yang efektif dalam pelayanan yang lainnya hanya sibuk 
dengan urusan mereka sendiri ”. (Rabu, jam 10.00, 03 Januari 
2018) 

 
3. Tingkat Hasil Kerja 

           Tingkat hasil kerja merupakan tola ukur dari tinggkat 

produtivitas seorang pegawai. Di kecamatan Magelang Utara tingkat 

hasil kerja bisa dikatan kurang memuaskan,  ini dapat dilihat dari hasil 

wawancara terhadap informan yang penulis wawancarai. Adapun hasil 

wawancara dengan pertanyaan menurut Bapak/Ibu apakah tingkat hasil 

kerja di kecamatan M agelang Utara sudah baik ? informan JD sebagai 

staf di kecamatan Magelang Utara menjawab : 

“ M enurut saya hasil kerja di kecamatan ini tidak terlalu buruk, 
dilihat dari kesigapan pegawai dalam melayani masyarakat ”. 
(Selasa, jam 10.45, 02 Januari 2018) 

 
Berbeda dengan jawaban DN sebagai masyarakat umum ia menjawab : 

“M asih kurang kalau menurut saya, pelayanan masih pilih  pilih 
dalam pelayanan kepada masyarakat, kalau mereka kenal 
pelayannya cepat kalau tidak ya lama “. (Rabu, jam 10.00, 03 
Januari 2018) 

 
Hampir sama dengan jawaban SD sebagai staf di kecamatan Magelang 

Utara ia menjawab: 
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“M asih kurang kalau menurut saya, kalau saya mengurus surat 
surat di kecamatan pasti di suruh menunggu lama dan suratnya 
tidak langsung di kerjaan, padahal Cuma meminta cap dan 
tandatangan saja “. (Rabu, jam 10.45, 06 Januari 2018) 

 
              Dilihat dari ketiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tingkat efesiensi kerja di kecamatan M agelang Utara sudah cukup baik, 

tapi tingkat efektifitas pelayananya dan tingkat hasil kerja masih kurang, 

ini dilihat dari masih ada pegawai yang mempersulit masyarakat dalam 

pengurusan surat menyurat. 

4.2.2 Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Magelang 

Utara. 

     Layanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan 

(melayani) keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah dilakukan. 

Pembuatan e-KTP menjadi salah satu tolok ukur kualitas pelayanan di 

Kecamatan M agelang Utara. Seperti yang terjadi sekarang ini,  adanya 

ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor 

Camat M agelang Utara kepada mereka. Tidak jarang pegawai Kantor Camat 

terlihat sibuk dengan urusan sendiri. Seperti sibuk menggunakan handphone, 

berkumpul hanya untuk membicarakan topik yang tidak ada kaitannya dengan 

layanan masyarakat yang sedang berlangsung, dan bahkan ada pegawai yang 

duduk santai di kantin. Hal tersebut menimbulkan kesan yang kurang baik 

bagi masyarakat yang melihat dan yang sedang berurusan, sehingga memicu  

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



66 
 

munculnya stigma negatif masyarakat akan kinerja Kantor Camat dalam 

menjalankan tugas sebagai pelaksana pelayanan administrasi kependudukan 

bagi masyarakat.  

  Dengan adanya kejadian tersebut masyarakat merasa tidak                   

diperdulikan dan dihargai. Padahal bagi mereka untuk berkunjung ke 

kecamatan untuk mendapatkan layanan adalah hal yang jarang mereka 

lakukan karena alasan pekerjaan. Walaupun pihak kecamatan memberikan 

inisiataif kepada masyarakat untuk meminta bantuan kepada kecamatan lain 

dalam proses perekaman, namun inisiatif ini tetap tidak membuat masyarakat 

merasa senang dan puas,tetapi lebih membuat waktu mereka lebih tersita. Hal 

tersebut dikarenakan jarak tempuh dari Kecamatan M agelang Utara ke 

Kecamatan terdekat cukup jauh. Dalam prosesnya pegawai yang menangani 

perekaman belum masuk sesuai dengan jam kantor. Pegawai yang 

mengoprasikan alat tersebut sering terlambat masuk hingga masyarakat yang 

ingin melakukan perekaman harus menunggu hingga petugas datang. Setelah 

menunggu lama pun tidak menjamin proses perekaman dapat dilakukan pada 

hari itu juga karena terkadang lampu padam setelah pegawainya mulai akan 

melakukan perekaman.  

    Pemaparan tersebut dapat menunjukkan bahwa kualitas layanan di 

Kantor Camat M agelang Utara masih kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan hasil wawancara terhadap masyarakat dan staf di kecamatan Magelang 

Utara dengan dua pertanyaan bagaimana tingkat kepuasan pelayanan 
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masyarakat ? dan apakah ada garansi bilamana terjadi kesalahan disaat 

pelayanan di kecamatan Magelang Utara?  

Informan DS sebagai masyarakat menjawab :  

“ saya sudah bolak balik ke kecamatan untuk mengurus e-ktp, tetapi 
saya disuruh nunggu karena petugasnya belum datang, yua saya tunggu 
kira – kira 1 jam tetapi belum datang juga. Setelah petugas datang pun 
saya tidak langsung dilayani ”. (Rabu, jam 09.00, 03 Januari 2018) 

 
Untuk pertanyaan ke dua DS menjawab : 

“Ya memang kalau ada kesalahan mereka menggati atau 
memperbaikinya, tapi jangaka waktu perbaikannya lama dan ada 
biayanya ”. (Rabu, jam 09.00, 03 Januari 2018) 

 
Beda jawabannya dengan NH selaku staf di kecamatan M agelang Utara beliu 

menjawab :  

“Untuk petugas pelayan memang sudah melakukan dengan sebaik– 
baiknya, tapi memang  masih ada beberapa pegawai yang nakal ”. 
(Selasa, jam 11.00, 02 Januari 2018) 

 
Untuk pertanyaan ke dua NH menjawab : 

“Saat terjadi kerusakan mesin atau komputer pasti kami langsung 
memberi informasi kepada masyarakat.”. (Selasa, jam 11.00, 02 Januari 
2018) 
 

4.2.3 Tingkat Responsibilitas Pegawai Di Kecamatan Magelang Utara Dalam 

Memberikan Pelayanan. 

   Responsibilitas merupakan suatu ukuran yang menujukkan seberapa 

besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan pihak-

pihak yang bersangkutan dan norma-norma yang berlaku dan berkembang di 

masyarakat. Resposibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di 
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Kantor Camat M agelang Utara masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat 

dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat. 

Keluhan dan pengaduan tersebut menyangkut prosedur dan mekanisme kerja 

pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang 

akomodatif, dan terbatasnya fasilitas, sarana, dan prasarana sehingga tidak 

menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya). Dari hasil wawancara dengan 

informan AD dan ED selaku staf dan masyarkat umum dengan pertanyaan 

bagaimana tingkat responsibilitas pegawai dalam memberi pelayanan di 

kecamatan M agelang Utara ? 

Informan AD sebagai staf di kecamatan Magelang Utara menjawab 

“Kalau menurut saya pelayanan di kecamatan sudah baik, walaupun 
memang ada oknum oknum tertentu yang tidak betanggungjawab, 
mereka sering meminta ongkos bensin setiap kali memberikan 
pelayanan kepada masyarakat”. ( Rabu, jam 11.15, 03 Januari 2018) 

 
Berbeda  ED sebagai masyarakat umun ia menjawab :  

“ kalu menurut saya pelayanan di kecamatan ini lumayan baik sih, tapi 
memang ada beberapa pegawai yang suka mancing emosi, kita tanya 
tidak dijawab malah sibuk sendir i, kalu dalam keselarasan program sih 
sudah cukup baik”. (Rabu, jam 11.00, 03 Januari 2018) 

 
 

   Sedang untuk keselarasan program di kecamatan Magelang Utara 

bisa dikatakan kurang baik ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan 

pertanyaan menurut Bapak/Ibu apakah keselarasan antara program di 

Kecamatan M agelang Utara sudah baik ? 

Informan AD sebagai staf menjawab : 
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“M enurut saya keselarasan program kerja di kecamatan ini sudah cukup 
bagus, dimana hubungan antara atasan, bawahan dan bawahan keatasan 
sangat bagus, sehingga dalam menjalankan program tidak ada kendala”.  
( Rabu, jam 11.15, 03 Januari 2018) 

 
Beda dengan jawaban WN selaku staf di kecamatan M agelang Utara ia 

menjawab : 

 “ untuk keselarasan program yang diberikan dari kabuten Magelang 
sudah berjalan dengan baik dengan suksenya pelayanan E-Ktp di 
kecamatan ini,  tetapi memang dalam memberi pelayanan kami masih 
kurah total karena kesibukan kami masing-masing”.( Rabu, jam 11.30, 
03 Januari 2018) 

 
               Berdasarkan keterangan-keterangan yang diungkapkan oleh staf dan 

masyarakat Kecamatan Magelang Utara di atas dapat dilihat bahwa masih ada 

pegawai Kantor camat M agelang Utara yang kurang peduli terhadap 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari mereka. Ketika ada 

masyarakat yang melontarkan pertanyaan kepada aparatur Kantor Camat 

M agelang Utara, tidak jarang pertanyaan tersebut tidak mendapatkan jawaban.  

Adapula pegawai yang masih tetap saja sibuk dengan handphone atau game di 

komputer mereka. Hal tersebut membuat masyarakat merasa tidak 

dipedulikan, merasa dianggap sebagai pengganggu aktivitas mereka, sehingga 

memberikan efek jera kepada masyarakat untuk berurusan di Kantor Camat 

M agelang Utara.  

4.2.4 Tingkat Responsivitas Dalam Melayani Kebutuhan Masyarakat Di 

Kecamatan Magelang Utara. 
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       Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk menangani 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 

mengembangkan program- program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas adalah unsur penunjang 

yang sangat penting dalam intsansi, baik itu milik  negara maupun milik 

swasta. Responsivitas ini berkaitan erat dengan responsibilitas. Jadi,apabila 

responsibilitas pelayanan Kantor Camat M agelang Utara baik, responsivitas 

pun akan baik pula, dan sebaliknya. Apabila responsibilitas pelayanan Kantor 

Camat M agelang Utara tidak baik, responsivitas pun akan tidak baik pula. 

Namun, apabila kita melihat kembali mengenai responsibilitas seperti yang 

sudah dipaparkan sebelumnya terlihat bahwa responsibilitas yang dimiliki 

oleh organisasi Kantor Camat Magelang Utara mas ih kurang memberikan 

kepuasan kepada masyarakat. Hasil wawancara dengan warga Kecamatan 

M agelang Utara menunjukkan bahwa belum maksimalnya kemampuan 

Kantor Kecamatan M agelang Utara dalam mengenal kebutuhan masyarakat 

dan belum baiknya penyusunan agenda pelayanan. Hal ini bisa terlihat dari 

pemaparan persayaratan perubahan domisili dipapan pengumuman yang 

belum lengkap sehingga proses pengurusan memakan waktu lama dan 

terkesan berbelit-belit. Masih kurangnya unsur responsivitas Kantor Camat 

M agelang Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memang 

sangat mempengaruhi kinerja Kantor Camat Magelang Utara tersebut. M eski 

begitu, Camat M agelang Utara sudah memberikan himbauan kepada staf-staf 
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di Kantor Camat M agelang Utara untuk bisa memberikan pelayanan yang 

baik kepada masyarakat. 

    Penjelasan diatas dapat dibuktikan dengan hasil wawancara kepada 

staf dan masyarakat umum di kecamatan M agelang Utara, dengan pertanyaan 

menurut Bapak/Ibu apakah pegawai di Kecamatan Magelang Utara sudah 

menjalankan kebijakan organisasi dengan baik ? 

Informan WN selaku staf di kecamatan Magelang Utara menjawab : 

“ Kalau menurut saya sudah baik, soalnya dalam pembuatan LPJ sudah 
tepat waktu dan tidak ada pembengkakan ”.( Rabu, jam 11.30, 03 
Januari 2018) 

  
Berbeda dengan ED selaku masyarakat umum, ia menjawab : 

“Kalau menurut saya lumayan, walau masih ada pegawai yang agak 
nakal, dalam pelayanan masih meminta biaya pelayanan kepada 
masyarakat “. (Rabu, jam 11.00, 03 Januari 2018). 

 
Berbeda lagi dengan AD, ia menjawab : 

“ Kalau menurut saya belum semua pegawai, masih ada pegawai yang 
mementingkan urusan pribadi dari pada urusan organisasi”. ( Rabu, jam 
11.15, 03 Januari 2018) 

 
4.2.5 Tingkat Akuntabilitas Di Kecamatan Magelang Utara 

       Akuntabilitas yang menjadi tuntutan masyarakat ini berkaitan dengan 

kebijakan, aktivitas birokrasi atau pelayanan publik yang seharusnya 

mengakomodasi kebutuhan masyarakat setempat. Pelayanan yang dilakukan 

oleh Kantor Camat Magelang Utara sudah cukup baik karena sudah 

melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan. Hanya saja jika 

dilihat dari kejadian-kejadian yang berhubungan dengan produktivitas, 
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kulaitas pelayanan, responsibilitas, responsivitas seperti yang telah dipaparkan 

di bagian sebelumnya dapat terlihat bahwa pelayanan di Kantor Camat 

M agelang Utara seperti mengabaikan rasa tanggung jawab terhadap tugasnya 

sebagai aparatur Kantor Camat M agelang Utara. Padahal adanya rasa 

tanggung jawab ini juga dapat membantu masyarakat untuk memahami 

kondisi lingkungan dan prosedur pelayanan di Kantor Camat Magelang Utara. 

Artinya, apabila aparatur Kantor Camat mempunyai rasa tanggung jawab 

maka ia akan berusaha mengkomunikasikan hal-hal yang terkait dengan 

pelayanan dengan baik. Komunikasi yang baik ini nantinya akan mendorong 

rasa pengertian dari masyarakat. 

         Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara oleh peneliti 

kepada staf dan masyarakat umum di kecamatan M agelang Utara, dengan 

menggunakan dua indikator yaitu tingkat konsisten terhadap kebijakan 

organisasi dan apakah sudah Sesuai SOP. Hasil wawancara terhadap informan 

DD sebagai staf di kecamatan M agelang Utara beliau menjawab : 

“Cukup konsisten, tapi memang masih banyak yang menyimpang, dari 
segi pelaporan ke atasan, ke dinas dan ke kabupaten”. ( Rabu, jam 11.45,  
03 Januari 2018). 

 
Informan ED menjawab : 

“ M enurut saya dalam menjalankan SOP di kecamatan masih kurang 
memuaskan, mereka masih banyak mengecewakan masyarakat dan 
mereka tidak merespon sindiran dari masyarakat dalam segi pelayanan”. 
(Rabu, jam 11.00, 03 Januari 2018). 

 
Beda dengan Informan WN ia menjawab : 
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“ Kurang konsisten, dilihat dari seringnya mereka meninggalkan tugas 
mereka sebagai abdi negara dan sebagai fasilisator untuk masyarakat 
dan M enurut saya ketaatan mereka dalam menjalankan SOP di 
kecamatan ini kurang, dalam segi pelayanan mereka terkesan berbelit 
belit dan pasti meminta biaya dalam pembuatan surat”. ”.( Rabu, jam 
11.30, 03 Januari 2018) 
 

4.3 Pembahasan 

              Lembaga pemerintahan merupakan sebuah lembaga yang ditujukan 

untuk dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan segala  program 

dan tugas  yang telah ditetapkan. Pemberian layanan yang maksimal  merupakan 

hal yang harus terus dilakukan oleh pegawai sebagai pegawai  yang profrsional. 

Kegiatan yang ada di Pemerintahan khususnya di Kantor  Kecamatan Magelang 

Utara Kota Magelang ini memiliki visi dan misi yang  harus diwujudkan demi 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dengan baik.  Layanan yang memuaskan 

dan yang terbaik merupakan kewajiban yang harus  dilaksanakan oleh pegawai 

dengan berorientasi kepada penyelesaian tugas  tepat pada waktunya dan 

masyarakat mendapatkan pelayanan yang memuaskan. 

          Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan  administrasi 

terpadu di Kantor Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo  dapat dilihat dari 

beberapa indikator dibawah ini: 

1. Produktivitas Layanan 

            Berdasarkan penjelasan diatas dapat   diketahui bahwa produktivitas 

pemerintah  kecamatan Magelang Utara sudah  sesuai dengan kebijakan yang 

diterapkan dalam meningkatkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
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(PATEN) tetapi belum maksimal. Walaupun pihak kecamatan  sendir i 

melaksanakan tugas sesuai dengan   alur  proses permohonan dan hasil proses 

sesuai dengan waktu penyelesaian. Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara 

kepada beberapa narasumber yang mengatakan masih ada pegawai yang 

mempersulit masyarakat dalam pengurusan surat menyurat. 

             Pemerintah Kecamatan M agelang Utara dalam melaksanakan tugas-

tugasnya terkait   untuk meningkatkan Pelayanan  Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN)  sudah dapat dinilai efektif dan efisien. Hal  ini sesuai 

dengan pendapat Agus Dwiyanto (sebagaimana dikutip  dalam Nawawi, 2013 : 

244-245) yang  menjelaskan bahwa konsep produktivitas  tidak hanya 

mengukur tingkat efisiensi,   tetapi juga efektivitas pelayanan dan tingkat hasil 

kerja. 

2. Kualitas Layanan 

             Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat   diketahui bahwa kualitas 

layanan   pemerintah Kecamatan M agelang Utara belum sesuai dengan 

kebijakan  Pelayanan Administrasi Terpadu  Kecamatan (PATEN). Hal ini 

dapat dinilai  dari kualitas layanan yang diberikan kepada     masyarakat, bila 

pemerintah kecamatan semakin banyak mendapatkan respon yang baik,  maka 

dapat diartikan bahwa  masyarakat merasa puas dengan pelayanan  yang 

diberikan oleh pihak pemerintah  kecamatan. Sedangkan di kecamatan 

M agelang utara kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik 
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masih sangat rendah hal ini terlihat dari hasil wawancara kepada beberapa 

narasumber. 

          Kualitas layanan pemerintah  kecamatan Magelang Utara dalam 

meningkatkan Pelayanan Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN) bisa 

dirasakan belum maksimal. Hal ini sesuai  dengan pendapat Agus Dwiyanto 

(sebagaimana dikutip  dalam Nawawi,  2013 : 244-245) yang menjelaskan 

bahwa kualitas layanan merupakan indikator yang  relatif tinggi,  maka dari itu 

bisa menjadi   satu ukuran kinerja birokrasi publik yang  mudah dan murah 

untuk digunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi   indikator untuk menilai 

kinerja birokrasi publik. 

3. Responsibiltas 

           Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat  diketahui bahwa 

responsibilitas pemerintah  Kecamatan M agelang Utara sudah  sesuai tetapi 

belum maksimal dalam pelaksanaan kegiatan atau  program pemerintah 

Kecamatan  M agelang Utara terkait Pelayanan  Administrasi Terpadu 

Kecamatan  (PATEN). Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kecamatan 

M agelang Utara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP). Hal ini sesuai dengan pendapat Agus Dwiyanto 

(sebagaimana dikutip  dalam Nawawi,  2013 : 244-245) yang menjelaskan 

bahwa  apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu sesuai dengan prinsip  

administrasi yang benar dengan kebijakan   birokrasi baik yang eksplisit dan 

implisit. 
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4. Responsivitas 

             Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat   diketahui bahwa 

responsivitas pemerintah  Kecamatan Magelang Utara masih kurang atau 

belum maksimal dalam menerima, menampung, dan    mengevaluasi segala hal 

mengenai saran   dan keluhan masyarakat untuk  dilakukannya perbaikan.  

Pemerintan Kecamatan Magelang Utara sudah berusaha menampung segala 

keluhan yang  sesuai dengan kewenangannya maupun  diluar kewenangan 

kecamatan. 

          Responsivitas pemerintah Kecamatan  M agelang Utara dalam 

meningkatkan Pelayanan Administrasi Terpadu  Kecamatan (PATEN) sesuai 

dengan  pendapat Agus Dwiyanto (sebagaimana dikutip dalam Nawawi, 2013 : 

244-245) yang menjelaskan bahwa   responsivitas adalah kemampuan birokrasi 

untuk mengenal kebutuhan masyarakat,  menyusun agenda dan prioritas 

pelayanan,  dan mengembangkan program pelayanan  publik sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat   dan aspirasi masyarakat. Responsivitas  dimasukkan 

sebagai salah satu indikator  kinerja karena responsivitas secara  langsung 

menggambarkan kemampuan  organisasi publik dalam menjalankan misi  dan 

tujuannya, terutama untuk memenuhi   kebutuhan masyarakat. Responsivitas 

yang  rendah ditunjukkan dengan  ketidakselarasan antara pelayanan dengan  

kebutuhan  masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi 

dalam   mewujudkan misi dan tujuan organisasi  publik. Organisasi yang 
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memiliki   responsivitas rendah dengan sendirinya  memiliki kinerja yang jelek 

pula. 

5. Akuntabilitas 

           Berdasarkan hasil penelitian dapat  diketahui bahwa akuntablitas 

pemerintah Kecamatan Magelang Utara sudah  sesuai dengan tujuan PATEN 

dalam   memprioritaskan kepentingan masyarakat.  Pemerintah kecamatan 

bertanggung  jawab  dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat  terkait dengan 

layanan publik dengan mengutamakan kehendak pengguna  layanan. 

           Akuntabilitas pemerintah Kecamatan  M agelang Utara dalam 

melaksanakan kegiatan atau program yang  mengutamakan kepentingan 

masyarakat   terkait dengan Pelayanan Administrasi  Terpadu Kecamatan 

(PATEN) sesuai  dengan pendapat Agus Dwiyanto (sebagaimana dikutip 

dalam Nawawi,   2013 : 244-245) yang menjelaskan bahwa   akuntabilitas 

menunjuk pada seberapa besar  kebijakan dan kegiatan organisasi public 

tunduk pada para pejabat publik yang  dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah 

bahwa para pejabat politik tersebut karena  dipilih oleh rakyat, dengan 

sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan publik. 

            Hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah Kecamatan Magelang 

Utara dalam meningkatkan Pelayanan   Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN). Hambatan yang dialami  pemerintah kecamatan dapat dibagi  menjadi 

dua yaitu hambatan internal dan eksternal. 
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1. S umber daya manusia terbatas 

         Pemerintah Kecamatan Magelang Utara  dalam melaksanakan tugas 

masih mengalami kendala pada sumber daya yang dimiliki. Meminta bantuan 

pada staf lain  menjadi pilihan agar tugas yang diberikan  pada pemerintah 

kecamatan dapat  dilaksanakan. 

           Dalam Perwal No. 52 Tahun 2012 pasal 6 menyebutkan bahwa 

personil kecamatan sejumlah minimal 15 orang.  Kecamatan Magelang Utara 

hanya terdapat 12  personil, hal ini menyebabkan terjadinya pemberdayaan 

teman sendiri. Selain itu  kualitas sumber daya manusia di   Kecamatan 

M agelang Utara berbeda satu  dengan yang lainnya. Ada yang sudah 

berkualitas baik, namun ada juga yang  masih kurang baik. Hal ini dapat  

mengurangi penilaian masyarakat akan  kinerja pemerintah Kecamatan 

M agelang Utara dari segi kualitasnya. 

 

2. Fasilitas internet tidak stabil 

            Pihak kecamatan dalam pembuatan  surat kependudukan seperti E-

KTP masih  tergantung dengan pusat. Jaringan yang  terhubung langsung 

dengan pusat dapat   menjadi salah satu hambatan yang dialami  pemerintah 

Kecamatan M agelang Utara dalam  meningkatan PATEN apabila terjadi  

offline. 
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3. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai persyaratan 

            Jika persyaratan dirasa kurang lengkap, maka masyarakat harus jalan 

dua kali untuk    mengurusnya, hal tersebut dirasa kurang  efektif dan efisien.  

M elengkapi persyaratan  permohonan merupakan hal penting agar  proses 

pengurusan permohonan berjalan lancar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan 

yaitu, sebagai berikut: 

1. Meski implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) di Kecamatan Magelang Utara telah mengikuti prosedur 

penyelenggaraan PATEN sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

No. 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), tetapi dalam hal pelaksanaan 

secara empiris, masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi 

Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan 

Magelang Utara, yaitu: 

a. Produktivitas 

Kinerja kecamatan Magelang Utara dalam pemberian pelayanan 

administrasi kependudukan di Kota Magelang dirasakan masih kurang 

karena masih terdapat sikap yang acuh dalam pemberian pelayanan. 

b. Kualitas Layanan 

Masih adanya masalah struktur birokrasi yang menyangkut 

penganggaran untuk pelayanan publik, dan ada pula faktor dari 

perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani. 

c. Responsibilitas  
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Masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat keluhan 

terhadap prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian jangka 

waktu penyelesaian, besaran biaya yang harus dikeluarkan,  

persyaratan yang tidak adanya transparansi, dan sikap petugas ataupun 

pegawai yang kurang responsif. 

d. Responsivitas  

Rendahnya responsivitas disebabkan oleh belum berkembangkannya 

komunikasi eksternal secara efektif oleh birokrasi terlihat pada masih 

besarnya gap yang terjadi. 

e. Akuntabilitas 

Masih kurangnya rasa tanggung jawab yang dimilki oleh pegawai 

kecamatan Magelang Utara sehingga pekerjaan yang seharusnya dapat 

selesai dalam jangka singkat menjadi sangat lama. 

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah Kecamatan Magelang 

Utara dalam implementasi kebijakan PATEN antara lain hambatan  internal 

dan eksternal yang dialami oleh  pemerintah Kecamatan Magelang Utara 

dalam meningkatkan Pelayanan  Administrasi Terpadu Kecamatan  

(PATEN). Hambatan internal yang dialami  yaitu sumber daya manusia 

yang terbatas. Sedangkan hambatan eksternal yang dialami yaitu fasilitas 

berupa jaringan yang  tidak stabil berasal dari pusat dan  kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai persyaratan permohonan. 

 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



83 

 

 
 

5.2. Saran 

1. Dengan melihat persepsi apartur pemerintah daerah dalam tugas, pokok 

dan fungsi pelayanan ditinjau dari sikap dan norma-norma, sopan santun 

dalama pelayanan terhadap masyarakat, pelaksanaan pelayanan di kantor 

desa/kelurahan dan penilaian masyarakat terhadap pelayanan tersebut, 

diharapkan pemerintah sebagai pelaku utama atau pengendali jalannya 

sistem pemerintahan agar bisa lebih meningkatkan pelayanan khususnya 

layanan dibidang administrasi kependudukan dan lebih dekat serta 

memperhatikan kebutuhan masyarakat. Memperhatikan dalam segi 

peningkatan kualitas, kemudahan, ketapatan waktu, ekonomis, serta 

keamanan dalam memberikan pelayanan..  

2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan prosedur yang seyognya 

dilengkapi dalam memperoleh suatu pelayanan menjadi suatu faktor 

penghambat dalam prosedur pelayanan, maka dari itu masyarakat harus 

lebih memahami dan memperhatikan prosedur dalam memperoleh 

pelayanan. Jadi pemerintah lebih bekerja keras untuk mensosialisasikan 

kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan administrasi 

kependudukan.  

3. Perlu adanya pengawasan yang lebih baik dari pimpinan kecamatan yakni 

Camat, sehingga dapat mengurangi keluhan masyarakat. 

4. Berdasarkan pembahasan dan   kesimpulan, maka untuk memperbaiki 

hambatan-hambatan pemerintah Kecamatan  Magelang Utara dalam 

meningkatkan Pelayanan Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN) 
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dapat melakukan beberapa kegiatan peningkatkan komptensi dan kualitas 

SDM melalui public speaking, kursus kepribadian atau sharing 

5. Mengenai etika pelayanan, dan pelatihan  prosedur Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu  (PTSP) kepada seluruh pegawai pemerintah  Kecamatan Magelang 

Utara. Selain itu diharapkan dapat mengedukasi atau  menginfokan kepada 

masyarakat mengenai  persyaratan pengurusan permohonan, agar  proses 

permohonan lebih efektif dan  efisien, dapat melalui pihak RT/RW 

membantu melengkapi persyaratan yang  diperlukan. Serta perlu adanya 

interaksi  antara pemerintah Kecamatan Magelang Utara dengan pusat 

terkait dengan  jaringan yang digunakan. 
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