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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Peningkatan

Kualitas Pelayanan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan

Tualang, Kabupaten Siak bahwa dalam pelaksanaan PATEN di

Kecamatan Tualang yang sudah berjalan lebih kurang 5 tahun

lamanya, pihak kecamatan telah menjalankan program PATEN ini

sesuai dengan amanat dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 dan

amanat dalam Perbub Siak Nomor 42 Tahun 2011. Namun masih

belum menunjukkan hasil yang optimal selama pelaksanaannya.

Dikarenakan masih saja terdapat dalam penyelesaian berkas

masyarakat yang belum tepat waktu, masih terdapat pungutan biaya

administrasi yang dikenakan kepada masyarakat selaku pengguna

layanan, dan sarana prasarana yang masih belum dikatakan

mendukung dalam proses pelayanan serta masih terdapat pelaksana

teknis PATEN yang belum sepenuhnya menjalankan

tanggungjawabnya selaku penyedia layanan.
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2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kualitas

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan

Tualang, Kabupaten Siak bahwa petugas dalam memberikan layanan

kepada masyarakat sudah dapat dikatakan cukup berkualitas. Dapat

dilihat dari sikap petugas yang ramah dalam melayani masyarakat,

prosedur pelayanan yang sudah tidak berbelit-belit lagi, waktu

pelayanan yang masih belum tepat waktu, fasilitas pelayanan yang

belum dikatakan mendukung serta masih terdapat masyarakat yang

dikenakan biaya administrasi selama penyelesaian berkas.

3. Adapun hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan di

Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak sebagai berikut faktor sarana dan

prasarana yang masih belum memadai, faktor keuangan yang

menyebabkan terjadinya pemalsuan data dan faktor kesadaran

masyarakat dalam memenuhi berkas pelayanan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti tentang Pelaksanaan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Peningkatan Kualitas

Pelayanan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, peneliti memberikan

rekomendasi sebagai saran bagi Kantor Kecamatan Tualang Kabupaten Siak,

yakni :

1. Para pelaksana pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban dalam
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melayani masyarakat selaku penerima layanan dengan sikap yang

profesional dan menjalankan sesuai dengan peraturan yang telah

ditetapkan. Kemudian para pelaksana dan pejabat tidak boleh hanya

berkonsep tetapi juga harus menjadi Roll Model (panutan/tauladan) bagi

masyarakat.

2. Kecamatan Tualang lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang

dianggap kurang memuaskan dalam proses pelayanan yaitu dimensi

waktu pelayanan agar masyarakat dapat merasa puas saat melaksanakan

pelayanan.

3. Mengadakan program penyuluhan melalui pihak kecamatan kepada

masyarakat, untuk membantu penyebaran dan pemahaman informasi

kepada masyarakat, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan

pelayanan di Kecamatan Tualang.

4. Memberikan pelayanan yang terbuka terhadap masyarakat baik biaya

pelayanan dan prosedur pelayananya.

5. Pihak kecamatan seharusnya membuat tanda tangan camat berupa cap

maupun tanda tangan dalam bentuk hasil scan. Agar dalam penyelesaian

berkas yang membutuhkan tanda tangan camat tidak terhambat lagi.

6. Untuk mewujudkan rencana Sistem Perawang Smart City seperti yang

diharapkan oleh semua pihak baik pihak kecamatan maupun masyarakat

tualang. Dukungan keuangan dari pihak kabupaten sangatlah diperlukan

dalam pembuatan sistem ini. Mengingat sangat pentingnya pelayanan

kepada masyarakat sehingga mempermudah segala bentuk pelayanan

perizinan maupun non perizinan masyarakat ditingkat kecamatan.


