
BAB II

TELAAH PUSTAKA

1.1. Konsep Teori

2.1.1. Efektifitas

Konsep efesiensi dan efektifitas mempunyai pengertian yang

berbeda.Efesiensi lebih menitik beratkan dalam pencapaian hasil yang besar

dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, sedangkan pengertian efektif

lebih terarah pada tujuan yang dicapai, tanpa mementingkan pengerbonan

yang dikeluarkan.

Menurut I Nyoman Sumaryadi (2005:105) efektifitas umumnya

dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional.Pada

dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi

yang ditetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan ,

sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang

diharapkan.

Adam Indrawijaya(2002: 214) mengatakan bahwa efektifitas

organisasi pada dasarnya adalah efektifitas perseorangan atau dengan kata lain

bila setiap anggota organisasi dengan melakukan tugas dan pekerjaan masing-

masing dengan baik, efektifitas organisasi secara keseluruhan akan

timbul.Efektifitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang

merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang

tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari

ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya.



2.1.2. Administrasi Publik

Dalam artian sempit, administrasi merupakan kegiatan pencatatan, dan

reproduksi dari pada surat-surat, data-data, informasi, dokumen-dokumen

dalam status kantor/ unit kerja/ instansi berdasarkan sistem dan cara tertentu.

Menurut S.P Siagian ( 2006: 3 )Administrasi didefinisikan sebagai

keseluruhan proses kerja antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan

atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya. Telah dikatakan pula bahwa administrasi mempunyai unsur-

unsur administrasi yang mutlak, yaitu :

1. Dua orang manusia atau lebih, seseorang tidak bisa bekerja sama dengan

dirinya sendiri. Karena itu harus ada orang lain yang turut serta dalam

proses kerja sama.

2. Tujuan, dalam suatu proses kerja sama pasti ada sesuatu yang hendak

dicapai yang berupa tujuan. Dan tujuan dari administrasi tersebut

ditentukan oleh orang yang bersangkutan.

3. Tugas yang hendak dilaksanakan,. Proses administrasi baru timbul apabila

ada kerja sama, dan penentuan tujuan.

4. Sarana dan prasarana, yang diperlukan dalam proses administrasi

tergantung dari berbagai faktor, yaitu jumlah orang yang terlibat, sifat

tujuan, ruang lingkup, dan sifat kerja sama.

Moenir (2008:78) pengertian administrasi itu sendiri dapat luas tapi

juga dapat sempit. Administrasi dalam arti luas yaitu proses penyelenggaraan



kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan

menggunakan sumberdaya manusia (human) dan juga bukan manusia.

Bertitik tolak antara pendapat dua pakar di atas, dapat diambil batasan

yang lebih mudah dipahami yaitu bahwa administrasi dalam arti luas

merupakan seluruh proses kegiatan yang dilakukan dan melibatkan semua

orang secara bersama dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang

telah ditetapkan

Inu Kencana Syafi’i (2003:6)Secara etimologis, administrasi berasal

dari kata ad dan ministrate yang berarti sebagai berikut:

a. Melayani

b. Membantu

c. Memenuhi

d. Melaksanakan

e. Menerapkan

f. Mengendalikan dll.

Administrasi publik sebenarnya sudah ada sejak lama, ia akan timbul

dalam masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradapan

manusia sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan.Sistem

penataan pemerintahan tersebut sekarangdikenal dengan administrasi

publik.Miftah thoha ( 2010: 45).

Administrasi publik selama ini selalu diasumsikan sebagai upaya

melukis suatu benda bukan menaruh perhatian terhadap bagaimana realita

benda tersebut.Sehingga administrasi publik dianggap kurang memberikan



kontribusi terhadap setiap reformasi pada pemerintahan.Semakin hari tugas

dan fungsi pemerintahan semakin meningkat, dan kekuasaan pemerintahan

juga semakin  besar. Dan semakin hari terlihat kegagalan demi kegagalan

pemerintahan dalam mengimplementasikan program-program semakin

bertambah.Ini dianggap merupakan kesalahan dari administrasi dan birokrasi

publik sebagai factor penentu dan penyebabnya.

2.1.3. Pemerintahan

Puji Astuti (2008:24)negara dan pemerintahan dua istilah yang sering

dipergunakan secara bergantian, pemerintah adalah bentuk dinamis negara.Ia

mempunya kewenangan untuk mewujudkan kehendak negara.

Penyelenggaraan negara yang baik harus didasarkan pada pengaturan hukum

yang baik.Pemerintahan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu

govermant dan istilah govermant sendiri berasal dari yunani kuno kubernan

yang berarti nakhoda kapal.Dalam keseharian nakhoda kapal adalah seorang

yang mempunyai kewenangan/ kewajiban/tugas untuk

mengendalikan/mengelola kapal dalam rangka mencapai tujuan.

Memberikan penjelasan bahwa pengertian pemerintahan dapat ditinjau

dari beberapa aspek yaitu :

1. Ditinjau dari segi dinamika (kegiatan)

Pemerintahan bearti segala kegiatan auat usaha yang terorganisasikan,

bersumber pada kedaulatan dan berdasarkan pada dasar Negara, mengenai

rakyat dan wilayah Negara itu.



2. Ditinjau dari struktur fungsional

Pemerintahan bearti seperangkat fungsi Negara yang satu sama lain saling

berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar-

dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.

3. Ditinjau dari segi tugas dan kewenangan Negara

Pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

Dari keterangan tiga aspek diatas dapat disimpulkan bahwa

pemerintahan adalah merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas

dan kewenangan Negara (fungsi Negara), yang melaksanakan tugas dan

kewenangan Negara adalah pemerintahan.

Organisasi dari negara yang bertindak atas nama negara,

menyelenggarakan kekuasaan,fungsi-fungsi dan kebijakan negara untuk

mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat.Sebagai organisasi

pemerintah merupakan sekumpulan orang/individu yang melakukan kerjasama

maka sudah tentu dalam organisasi itu terdapat pembagian tugas dalam

menjalankan segala kegiatan untuk mencapai tujuan.Kehendak negara lebih

statis tetapi dengan fungsi pemerintahan yang bersifat dinamis dapat terwujud

keinginan atau kebutuhan masyarakat. PujiAstuti dkk(2008).

Dalam undang-undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah pasal 1 ayat 2 menjelaskan Pemerintahan daerah adalah Penyelenggara

Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana



dimaksud dalam undang-undang dasar (UUD) Negara Republik Indonesia

tahun 1945.Selanjutnya dalam ayat 3, UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan

Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa pemerintah daerah sebagai

penyelenggara pemerintah daerah otonomi oleh pemerintah daerah dan DPRD

menurut asas desentralisasi.Asas desentralisasi dalam hal ini sebagai suatu

penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah otonomi.Oleh karenanya daerah mempunyai kewenangan dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi

masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.4. Kecamatan

Pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah

kabupaten/Kota.Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-

kelurahan.Dan camat merupakan pimpinan kecamatan sebagai perangkat

pemerintahan Kota/Kabupaten.Camat diangkat oleh bupati /walikota dari

pegawai negri sipil yang memenuhi syarat.Dengan mengemban tugas

melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati sesuai

dengan karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan

kegiatan pemerintah terutama dalam pelayanan umum berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyelenggarakan birokrasi



pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari desa atau

kelurahan.Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah

kabupaten/kota.Camat merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan

di wilayah kabupaten, berada diwilayah dan bertanggung jawab kepada bupati

melalui sekretariat daerah kabupaten atau kota.Tugas camat adalah

melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati sesuai

dengan karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan

kegiatan pemerintahan terutama dalam pelayanan umum berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Sesuai undang-undang No 32 tahun 2004 tentang   daerah pada pasal

126 ayat 1 yaitu : kecamatan dipimpin oleh camat dalam pelaksanaan tugasnya

memperoleh pelimpahan  sebagai wewenang Bupati atau Walikota untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain itu, yang menjadi tugas

umum Camat terdiri dari :

1. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

2. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum

3. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang

undangan

4. Mengkordinasikan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum

5. Mengkordinasikan penyelenggaraan  kegiatan pemerintah di tingkat

kecamatan

6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan



7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya atau belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Pelaksanaan pemerintah daerah dalam hal ini tidak lepas dari peranan

wilayah kecamatan sebagaimana yang terdapat dalam Ketentuan Umum No.22

1999 : 5 bahwa kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat

daerah kabupaten dan daerah kota yang meliputi wilayah kecamatan sebagai

suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai

organisasi pemerintahan langsung di bawah bupati/walikota yang ditetapkan

dengan peraturan daerah yang merupakan rangkaian pemerintahan kecamatan.

Pemerintahan wilayah kecamatan terdiri dari kepala kecamatan

(Camat) dan perangkatnya.Seperti yang telah diuraikan bahwa tugas-

pemerintahan kecamatan tidaklah ringan menginat pemerintahan kecamatan

sebagai pelaksana pembinaan pemerintahan desa sebagai- tempat bertumpu

dan berakhirnya tugas-tugas pemerintahan.Hal ini ditegaskan dalam

penjelasan UU otonomi daerah bahwa dalam pelaksanaan tugasnya

pemerintah kecamatan adalah orang pertama yang mengemban tugas dan

kewajiban sebagai pihak penyelenggara dan penanggungjawab di wilayah

kecamatan baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepala kecamatan dalam hal ini sebagai pimpinan tertinggi di wilayah

kecamatan sangat dibutuhkan kepemimpinannya guna menumbuhkan dan

mengembangkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang.Sejalan dengan hal

diatas,“kepemimpinan seseorang akan berhasil apabila dilandasi oleh

kemampuan usaha, bercita-cita, berfikir serta kemampuan untuk memilih saat



yang tepat untuk bertindak dan melakukan kegiatan dalam meningkatkan

kualitaspribadinya”.Oleh karena itu peranan aparatur pemerintah secara

hierarkis menempati posisi strategis dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1.5. Pelayanan

a. Definisi Pelayanan

Kebijakan pemerintah dari segi pelayanan yang berorientasi pada

pelayanan konvensional harus dibalik seperti yang disarankan oleh Garrat

yaitu yang menjadi orientasi dan ujung pelayanan adalah masyarakat,

sedangkan para pejabat memfasilitasi proses dan kegiatan pelayanan

secara bertahap mengalir kebawah dari pimpinan puncak hingga pada

pegawai secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

Monir (2003:16) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses

pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang langsung

sedangkan mentri perdayagunaan aparatur negara (1993) mengemukakan

bahwa pelayanan dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Jadi dalam pengertian pelayanan tersebut terkandung suatu kondisi

bahwa yang melayani suatu keterampilan, keahlian dibidang tertentu.

Berdasarkan keterampilan dan keahlian tersebut pihak aparat yang

melayani mempunyai posisi atau nilai lebih dalam kecakapan tertentu

sehingga mampu memberikan bantuan dalam menyelesaikan suatu

keperluan, kebutuhan individu atau organisasi dan pelayanan yang

dibutuhkan adalah pelayanan yang berkualitas yang sama karakteristik jasa



pelayanan yang berkualitas dan dapat dikatakan produktif tidak terlepas

dari kepastian waktu pelayanan, tanggung jawab serta kemudahan

mendapatkan pelayanan dan didukung oleh kesopanan serta keramahan

dalam memberi layanan.

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak sipil setiap

warga negara dan penduduk atas suatu barang atau jasa dan atau pelayanan

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

b. Pelayanan Administrasi Publik

Alamsyah (2011: 357) Pelayanan publik didefenisikan

sebagaisetiap aktivitaspelayanan yang dilakukan pemerintah,individu,

organisasi, dan yang lainnya (the others) dalam rangka merespontuntutan

individu,kelompok,organisasi, dan yang lainnya (the others) yang

bersinggungan dengankepentingan keseluruhan populasipenduduk, maka

ada empat dimensi yang terkandung dalam defenisi ini, yakni: yang

dilayani, yang melayani, sumber legitimasi pelayanan, dan bentuk aktivitas

pelayanan (yang mengandung serangkaian tugas) itu sendiri.

Di Indonesia, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik tidak

hanya institusi pemerintah. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik bisa

berbentuk institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen

yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk melakukan kegiatan

pelayanan publik, atau badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata



untuk kegiatan pelayanan publik hakikat pelayanan publik yang bisa

dijelaskan dengan menjawab pertanyaan siapa, untuk apa, dasarnya apa,

dan apa dan bagaimana bentuknya.

Pelayanan publik berorientasi kepada kepentingan dan nilai-nilai

publik, para pelayan publik tidak boleh bebas nilai, pelayanan publik harus

partisipatif dan memberdayakan, fast, flexible, dan friendly, ekonomis,

berkeadilan sosial dan ekologis, akuntabel, responsif dan transparan,

tindakan para pelayan publik mempertimbangkan etika tertentu, sistem dan

proses pelayanan publikdibangun atas dasar aturan, hukum, dan

kesepakatan tertentu.Meskipun bersifat universal, tetapi faktor-faktor

kontekstual dan situasional tetap mempengaruhi wajah pelayanan publik di

setiap negara.Untuk memberikan atau meningkatkan pelayanan kepada

pelanggan atau masyarakat dengan baik.

Adapun pelayanan publik menurut undang–undang Republik

Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) bahwa Pelayanan publik

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam hal ini posisi aparat pemerintahan sebagai pihak memberi

pelayanan hendaknya mengetahui cara pelayanan umum. Berkenaan

dengan itu dalam hubungannya dengan mengapa pelayanan itu dilakukan,

pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang/kelompok orang



dengan landasan faktor materil melalui sistem prosedur dan metode

tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai

dengan ketentuan.

Dalam Undang Undang No 25 Tahun 2009 pasal 1 , komponen

standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

a. Dasar hukum

b. Persyaratan

c. Sistem, mekanisme, dan prosedur

d. Jangka waktu penyelesaian

e. Biaya/tarif

f. Produk pelayanan

g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

h. Kompetensi pelaksana

i. Pengawasan internal

j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

k. Jumlah pelaksana

l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk

komitmen untuk memberikan rasa aman,bebas dari bahaya, dan risiko

keragu-raguan; dan

n. Evaluasi kinerja Pelaksana.



c. Pelayanan Publik Menurut Pandangan Islam

















Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.Hai orang-orang
yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu.kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran)
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an nisa ayat 58-59)

Amanat Dalam ayat ini Allah telah menjelaskan bahwasanya Allah

telah memerintahkan kamu.Dengan kata memerintahkan teranglah bahwa

mengatur pemerintahan yang baik dan memilih orang yang cakap adalah

kewajiban. Dengan dasar semuanya ini menjadi tanggungjawab bagi imam

kaum muslim meletakkan suatu amanat pada ahlinya, yang sesuai dengan

kesanggupan dan bakatnya.Jangan mementingkan keluarga atau golongan

sedang dia bukan ahlinya.Sebab itu adalah khianat kepada Allah dan Rasul

dan orang yang beriman, dan orang jangan menerima satu amanat kalau



merasa diri tidak ahli. Tetapi sebaliknya pula, kalau memang pendapat

umum mmengetahui bahwa dia dipikuli dengan amanat dan memang

karena keahliannya, hendaklah diterima karena jika dia tidak menerima

amanat tersebut dia juga akan terjerat pada kalimat kamu pada ayat

diatas.Kamu yang wajib melakukan perintah menjalankan tersebut.

2.2.Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan bagaimana suatu variable diukur,

kemudian juga berfungsi untuk keseragaman pengertian dalam pengelolaan

dananalisa data. Untuk itu dalam tulisan ini akan diturunkan beberapa konsep

operasional yang dinilai dapat memberikan arahan didalam penyusunan ini.

1. Kecamatan adalah wujud nyata dari suatu organisasi dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat dan menyelenggarakan birokrasi

pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari desa atau kelurahan.

2. Pelayanan adalah perbuatan atau cara melayani seseorang secara cepat dan

memuaskan.

3. Pelayanan administrasi pemerintahan adalah jenis pelayanan yang

diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan

keputusan, dan kegiatan tata usaha lainnya.

4. Pemerintahan adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara

yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.



5. Efektifitas pelaksanaan tugas adalah realisasi suatu kegiatan yang

dilakukan baik yang sedang diselenggarakan maupun yang sudah

dikerjakan secara efektif.

Variabel penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi

dalam pemahaman terhadap penulisan, dimana dituliskan batasan-batasan

pengertian pelayanan public yang digunakan untuk membahasnya.

Dari standar pelayanan menurut uu no 25 tahun 2009 tersebut diatas

penulis mengambil indikator yang dijadikan pedoman penelitianatau alat ukur

menilai variable dari indikatornya yaitu kesederhanaan, akurasi (tepat) dan

transparan (keterbukaan).

1. Kesederhanaan

Prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat,

tepat, tidak berbelit- belit,mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh

masyarakat yang melakukanlayanan.

2. Transparans (Keterbukaan)

Prosedur, tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat

penanggungjawab pemberipelayanan, waktu penyelesaian, rincian

biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitandengan proses pelayanan wajib

diimformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dandipahami oleh

masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

3. Akurasi ( tepat )

Yaitu pelayanan yang diberikan harus tepat sasaran dalam berbagai

urusan.produk pelayanan public dapat diterima dengan benar, tepat, sah.



Dapat diterima dengan benar yang dimaksud disini yaitu prosedur yang

dilaksanakan oleh aparatur telah sesuai dengan aturan yang berlaku, tepat

disini yaitu dalam pengurusan telah tepat sasaran atau yang dibuat aparatur

sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, dan yang dimaksud sah

yaitu peraturan yang dibuat dan dijalankan oleh aparatur kecamatan telah

diketahui dan dapat persetujuan dari pemerintahan.

Adapun sub-sub bagian dari indikator diatas adalah:

Pelayanan
publik

Kesederhanaan

Transparans

Akurasi

Tidak berbelit-belit

Mudah dipahami

Mudah dilaksanakan

Tepat sasaran

Benar

Sah

Kejelasan

Diakses oleh semua
pihak

Keterbukaan



2.3. Teknik Pengukuran

Setelah data terkumpul sesuai dengan yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan penelitian, maka selanjutnya diadakan pengukuran pada setiap

indikator penelitian.Untuk pengukuran dapat dilaksanakan dengan

mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun pada setiap responden

yang terpilih, dimana pertanyaan diberikan secara terbuka agar responden

dapat memberikan alasan dan tanggapannya secara luas.

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka teknik pengukuran

mengacu pada pendapat teoritis para pakar.Akan tetapi lebih dikongkritkan

dalam melakukan penelitian.Pelayanan publik adalah tugas pemerintah untuk

memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan

legalitas pengesahan dari pemerintahan Kabupaten Siak.

Dalam hal ini dapat diberikan kategori penilaian responden terhadap

pelaksanaan pelayanan publik:

Sangat Baik : Apabila jawaban responden terbanyak adalah Sangat Baik (A)

Cukup baik : Apabila jawaban responden terbanyak adalah Cukup Baik (B)

Tidak Baik : Apabila jawaban responden terbanyak adalah Tidak Baik (C)

Adapun konsep yang dipakai adalah berdasarkan pelayanan publik

menurut undang–undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Pasal 1

ayat (1) bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan



dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik.

a. Kesederhanaan, dimaksud disini adalah prosedur atau tata cara pelayanan

diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah

dipahami dan mudah dilaksanakan masyarakat yang meminta pelayanan.

Adapun teknik pengukurannya adalah :

- Sangat Baik : Apabila Aparatur Kantor Camat Sungai Apit

menggunakan prosedur atau tata cara tidak berbelit-

belit.

- Cukup Baik : Apabila Aparatur Kantor Camat Sungai Apit

menggunakan prosedur atau tata cara terkadang

berbelit-belit.

- Tidak Baik : Apabila Aparatur Kantor Camat Sungai Apit

menggunakan prosedur atau tata cara secara

berbelit-belit.

b. Transparans (Keterbukaan) mengandung arti prosedur atau tata cara

persyaratan, pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, rincian waktu

wajib diimformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami

oleh masyarakat. Adapun teknik pengukurannya adalah:

- Sangat Baik : Apabila Aparatur Kantor Camat Sungai Apit sangat

mau menginformasikan prosedur atau tata cara



persyaratan secara terbuka agar mudah dipahami

oleh masyarakat.

- Cukup Baik : Apabila Aparatur Kantor Camat Sungai Apit Cukup

mau menginformasikan prosedur atau tata cara

persyaratan secara terbuka agar mudah dipahami

oleh masyarakat.

- Tidak Baik : Apabila Aparatur Kantor Camat Sungai Apit tidak

mau menginformasikan prosedur atau tata cara

persyaratan secara terbuka agar mudah dipahami

oleh masyarakat.

c. Akurasi (tepat) yang dimaksud disini adalah produk pelayanan public

dapat diterima dengan benar, tepat, sah. Pengukurannya adalah :

- Sangat baik :Apabila pelayanan yang diberikan tepat sasaran

sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Dapat diterima oleh public dan tidak ada keluhan

dan komplent dari masyarakat atas hasil kerja

pegawai.

- Cukup baik :Apabila pelayanan yang diberikan tepat sasaran

sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Dapat diterima oleh public tetapi masih ditemukan

keluhan dan komplent dari masyarakat atas hasil

kerja pegawai.

- Tidak baik : Apabila pelayanan yang diberikan tidak tepat pada

sasaran, tidak dapat diterima oleh public dan banyak



terjadi keluhan dan komplent dari masyarakat atas

hasil kerja pegawai.


