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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pelayanan publik pada 

kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis maka penulis menarik kesimpulan 

pelayanan publik pada kantor camat Mandau kabupaten Bengkalis berdasarkan 

jawaban responden dari masyarakat mengenai indikator yang ditetapkan 

MENPAN No 63 Tahun 2003 masuk kategori tidak maksimal. 

 Hal ini dilihat dari jawaban responden mengenai: 

1. Transparansi yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan memadai serta mudah 

dimengerti. Berdasarkan jawaban responden dari masyarakat yang 

menjawab kurang setuju sebanyak 71 orang atau sebesar 71%. 

2. Akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan jawaban 

responden dari masyarakat yang menjawab kurang setuju sebanyak 75 

orang atau sebesar 75%. 

3. Kondisonal, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektifitas. Berdasarkan jawaban responden dari masyarakat yang 

menjawab kurang setuju sebanyak 71 orang atau sebesar 71%. 
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4. Partisipatif, Mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 

harapan masyarakat. Berdasarkan jawaban responden dari masyarakat 

yang menjawab kurang setuju sebanyak 67 orang atau sebesar 67%. 

5. Kesamaan hak, Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan 

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

jawaban responden dari masyarakat yang menjawab kurang setuju 

sebanyak 71 orang atau sebesar 71%. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, Pemberi dan penerima pelayanan 

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Berdasarkan jawaban responden dari masyarakat yang menjawab 

kurang setuju sebanyak 71 orang atau sebesar 71%. 

Dari rata-rata yang mayoritas menjawab kurang setuju sebanyak 71 orang 

atau sebesar 71% dan yang menjawab sangat setuju 0%, yang menjawab setuju 4 

orang atau sebesar 4% dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 9 orang atau 

sebesar 9%.  

6.2. Saran 

Adapun saran-saran yang penulis berikan sebagai sumbangsih terhadap 

Pelayanan Publik pada Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai 

berikut: 

1. Perlunya meningkatkan kinerja pegawai sesuai dengan prosedur 

pelayanan yang telah ditetapkan. 

2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 
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3. Lebih transparansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

4. Dalam memberikan pelayanan pegawai lebih mengoptimalkan waktu 

jam kerja pada saat memberikan pelayanan. 

5. Dan produk pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan  yang 

telah ditetapkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


