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BAB II

LANDASAN TEORI

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan

timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah

peradaban manusia, maka di asia selatan termasuk Indonesia, cina, dan mesir

kuno dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan. Sistem

penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi

publik/Negara (Toha, 2008:88 )

Administrasi publik kadang-kadang dipakai pula istilah administrasi

pemerintahan, dan kadang-kadang juga diterjemahkan dengan birokrasi

pemerintah yang dikenal sekarang ini merupakan produk dari masyarakat yang

tumbuh dinegara-negara Eropa.

Kebijakan pemerintahan 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 puncuk hingga pada pegawai secara langsung

berhubungan dengan pelanggan atau masyarakat (Garrat. Jurnal Ilmu Administrasi

Negara, 2002:48 ).

2.1. Pelayanan

Moenir 2010:128(dalam Teori administrasi Publik), mengatakan

bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang

lain yang langsung. Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
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(1993), mengemukakan bahwa pelayanan dalam bentuk barang dan jasa dalam

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat (dalam Harbani Pasolong,

2010:128 ).

Agung Kurniawan (2005:6)mengatakan bahwa pelayanan publik

adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat

yang mempunyai kepentingan pada organisasi iyu sesuai dengan aturan pokok

dan tata cara yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Sampara Lukman (Dalam Dr.Husni Thamrin 2013 : 28)

berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang

terjadi dalam interaksi langsung antar seorang dengan orang lain atau mesin

secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam

rangkan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga

Negara dan penduduk atas suatau barang, jasa dan atau pelayanan administrasi

yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan Umum atau Pelayanan Public menurut Sadu Wasistiono

(Hardiansyah 2011: 11) adalah Pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak

swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarkat, dengan

atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan

masyarakat.

Pemberian pelayanan publik untuk keperluan organisasi atau

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan, dengan demikian pelayanan
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publik pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaran

nagara.

Jenis pelayanan administrasi adalah jenis pelayanan yang diberikan

oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan,

dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan

menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, izin-izin,

rekomendasi, keterangan dan lain-lain. Misalnya jenis pelayanan sertifikat

tanah, pelayanan, IMB, Pelayanan administrasi kependudukan(KTP, NTCR,

Akte kelahiran)

Pada hakikatnya penyelenggaraan pelayanan publik merupakan amanat

yang diberikan rakyat kepada penyelenggara negara (ekskutif dan legislatif)

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan ini

dilakukan dengan memprioritaskan pelayanan-pelayanan dasar bagi

masyarakat. Dalam kenyataannya, masih sedikit dari masyarakat yang bisa

memahami pelayanan publik sebagai hak dan bukan pemberian pemerintah,

apalagi seluk beluk permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan

publik.

Sebagian masyarakat masih menyederhanakan pemahaman tentang

pelayanan publik yang diartikan sebagai pemberian pemerintah. Dengan

pemahaman yang sederhana itu, ketika sebagian rakyat memahami pelayanan

publik sebagai pemberian dari pemerintah, masyarakat memahami pelayanan

publik sebagai aktivitas belanja yang menggunakan uang pemerintah.

Pemahaman yang demikian akan membawa akibat masyarakat akan
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menyerahkan sepenuhnya pengelolaan pelayanan publik itu kepada

pemerintahan, karena dalam pandangan masyarakat tersebut uang yang

dibelanjakan untuk pelayanan public itu milik pemerintah. Masyarakat merasa

tidak memiliki hak mencampuri pengelolaan pelayanan publik.

Secara teoritis, tujuan pelayan publik pada dasarnya adalah

memuaskan masyarakat, untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas

pelayanan prima yang tercermin dari Lijan Sinambela, (2010:133) Teori

Administrasi Publik

1. Transparansi

Yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses

oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai

serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional

Yaitu palayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan

pemberi dan penerima palayanan dengan tetap berpegang pada prinsif

efisiensi dan efektifitas.

4. Partisipatif

Yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta mayarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,

kebutuhan dan harapan masyarakat.
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5. Kesamaan Hak

Yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari

aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan

lain-lain.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban

Yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara

pembeli dan penerima pelayanan publik.

Menurut Inu Kencana (SANRI 2003:117) Pelayanan terdiri dari 3

unsur pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Biayanya relatif harus murah

2. Waktu untuk mengerjakan relatif cepat

3. Dan mutu yang diberikan relatif bagus

2.2. Administrasi

Pengertian administrasi itu sendiri dapat luas tetapi dapat juga sempit.

Administrasi dalam arti luas ialah proses penyelenggaraan kegiatan organisasi

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber

daya manusia (human) dan bukan manusia (non human). Mengenai arti sempit

administrasi ialah suatu proses kegiatan yang dilakukan dan melibatkan

sebagian orang dalam organisasi untuk mencapai bagian sasaran antara yang

ditetapkan.

Administrasi adalah menerapkan kemampuan dan keterampilan kerja

sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan

rasional.Tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional dapat
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terwujud bila ada perencanaan yang realistik dan benar-benar tepat, logis dan

dapat dikerjakan. (Harbani Pasalong 2007:4).

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (dalam Inu Kencana, Sanri

2003:5) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-

keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan

oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya.

Menurut Hadari Nawawi (dalam Inu Kencana, dkk, 2003:5)

administrasi adalah kegiatan atau rangkaian sebagai proses pengendalian

usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang

telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Soetarto dan R.P Soewarno menyatakan bahwa admintrasi

adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau

kegiatan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai

tujuan (Akadun 2009:36).

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (dalam Inu Kencana, SANRI

2003). Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusann-

keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan

oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya.

2.3. Pelayanan Administrasi

Pelayanan administrasi adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dekomentasi

dan kegiatan tata usaha lainya yang secara keseluruhan menghasilkan produk
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akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan

dan lain-lain. ( dalam Harbani Pasalong, 2007:129 )

Pelayanan masyarakat dalam administrasi berupa :

1. Surat pengantar pembuatan KTP

2. Surat pengantar pembuatan KK

3. Surat keterangan berdomisili

4. Surat pengantar pembuatan surat tanah

5. Rekomendasi izin tempat usaha

6. Legalisir

7. Surat pindah

8. Pembuatan surat kelahiran

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi administrasi adalah

melalui perumusan kembali perencanaan strategi, memberikan penghargaan

atas kinerja pegawai, terorientasi pada publik dalam memberikan pelayanan,

dan memberdayakan pegawai.

2.4. Pelayanan Prima

Pelayanan prima adalah pelayanan yang bermutu untuk meningkatkan

keprimaan.Oleh  karena itu pelayanan umum yang prima menurut ( Boediono,

2003:63 ), yaitu :

1. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi

instansi pemerintah dibidang pelayanan.
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2. Mendorong upaya mengefektifitaskan sistem kerja dan fakta pelaksanaan

pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berdaya

guna dan berhasil guna.

3. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat

dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan adalah melayani keperluan orang atau masyarakat yang

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan

tata cara yang telah ditetapkan(Moenir, 2010:16).

Jadi, kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama dalam pelayanan

prima, oleh karena itu setiap aparatur harus meningkatkan kinerjanya dalam

menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing oleh karena itu

aparatur dihadapkan pada tantangan membangun budaya organisasi supaya

semua orang yang berada dilingkungan organisasi bertujuan memuaskan

pelanggan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila mengetahui siapa

pelanggan dan aparatur dapat mengidentifikasikan keinginan pelanggan.

2.5 Pelayanan dalam Pandangan Islam

Dalam konsep islam, Amanah, Jujur, sangat diutamakan demi

terciptanya kepercayaan antara pengikut pada pemimpin, dan pelayan yang

khususnya ditakuti terjadinya “suap” dalam suatu urusan antara yang

mengurus dengan yang diurus. Dinegara ini, juga terdapat hal-hal seperti itu

misalkan seorang pemimpin yang akan membuat mudah urusannya dengan

hanya membayar uang suap, padahal dalam pandangan islam pemberi suap

dan penerima suap sama-sama terlibat dosa dan mendapat ganjaran dari Allah

SWT,
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Yakni seperti hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya : “orang

yang bersubhat (saling bantu membantu dalam berbuat kejahatan) keduanya

akan mendapat dosa”

Islam hanya akan menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang

halal yaitu dengan tidak adanya penindasan, penipuan serta mengutamakan

harta yang halal hendaknya dimiliki oleh orang-orang saleh yang mau

memberikan hartanya kepada orang fakir dan untuk perjuangan agar

terciptanya keadilan sosial dikalangan umat islam.

Allah SWT juga menunjukkan kebenaran atas amanah dan pelayanan

pemerintahan dalam Firmannya dalam ayat lain, yakni Q.S An-Nisa ayat 58

dan 59 yang arti dan tafsirnya sebagai berikut :

Tafsir RahmadAl-Quran, Surat An-Nisaa Ayat 58-59

Ayat ke 58

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan/melaksanakan
amanah (pertanggungjawaban)terhadap orang-orang yang
memberikan amanah itu dan apa bila kamu menghukum antara
manusia, lakukanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yangamat baik kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah
Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (4: 58)

Berbeda dengan gambaran sejumlah masyarakat yang memandang

agama sebagai perkara individu dan hubungan antara dirinya dan

pencipta, agama samawi, khususnya Islam, ajarannya diperuntukkan bagi
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individu dan sosial. Islam bahkan melihat iman dan agama memiliki

kelaziman untuk memelihara keadilan dan amanah dalam masyarakat.

Dalam beberapa riwayat disebutkan, "Jangan kalian melihat lamanya

ruku dan sujud seseorang, tetapi lihatlah kejujuran dan amanahnya. Karena

khianat dalam amanah menunjukkan kemunafikan dan sifat bermuka dua.

Makna amanah sangat luas mencakup amanah harta, ilmu dan

keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat, kepemimpinan sosial dikategorikan

sebagai amanah ilahi yang besar, dimana masyarakat harus berhati-hati dan

menyerahkannya kepada seorang yang saleh dan layak. Bahkan kunci

kebahagiaan masyarakat terletak pada kepemimpinan yang saleh dan

professional. Sebaliknya, sumber dari kesulitan sosial adalah para pemimpin

yang tidak saleh dan korup.

Amanah yang ada dipundak manusia ada tiga. Pertama, antara manusia

dan Tuhan. Artinya, memelihara hukum dan batas-batas ilahi sendiri

merupakan amanah yang ada dipundak manusia. Kedua, antara manusia

dengan manusia. Seseorang yang diberikan amanah harus mengembalikannya

kepada sang pemilik tanpa ditambah dan dikurangi. Ketiga, amanah yang ada

pada diri manusia itu sendiri seperti usia, kekuasaan, kemampuan jasmani dan

mental. Dari sisi agama, semua itu adalah amanah Tuhan yang ada di tangan

kita. Bahkan kita manusia bukan pemilik diri kita sendiri melainkan hanya

mengemban amanah. Anggota badan kita harus dimanfaatkan dengan baik di

jalan keridhaan Tuhan.

Dari ayat tadi terdapat dua pokok untuk mencapai masyarakat yang

adil dan makmur :
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1. Amanah atau pertanggungjawaban. Negarawan setiap Negara sudah

sewajarnya menanamkan rasa tanggung jawab ini sedam-dalamnya didada

setiap warganya. Selain dari peraturan-peraturan agar orang menunaikan

amanahnya dengan baik, harus pula ditanamkan rasa iman dan takwa

kepada Allah yang tidak lengah sedikitpun dari segala tindak tanduk

manusia, sehingga setiap warga dapat mengendalikan dirinya sendiri

dengan iman dan takwanya. Iman dan takwa lebih berkesan dari pada

undang-undang. Dengan merasakan tanggung jawab ini sebagai suatu

kewajiban dari Allah dan di sertai dengan segala undang-undang agar

setiap warga menunaikan tanggung jawabnya, akan amanlah Negara,

tentramlah masyarakat dari segala penyelewengan. Akan tercapailah

keadilan dan kemakmuran.

2. Adil dalam memutuskan sesuatu hukum, setiap warga sama di hadapan

hukum. Siapa yang salah mendapat hukuman yang adil. Tiba di mata tidak

di picingkan, tiba di perut tidak dikempiskan.

Ayat ke 59

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Sekiranya ada perbedaan
pendapat diantaramu tentang sesuatu (yang tidak ada ketegasan
dalam Al Quran dan Sunah Rasul), maka kembalikanlah kepada
Allah dan Rasul (sunahnya),sekiranya kamu memang beriman
beriman kepada Allah dan hari kemudian. demikian itulah lebih
baik dan labih tepat penyelesaianya (jalan keluarnya) (4: 59)
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Dalam atat sebelumnya telah disebutkan baghwa dianjurkan

menyerahkan urusan pemerintahan dan keadilan kepada orang yang layak dan

adil. Ayat ini mengatakan kepada kaum Mukmin, selain taat kepada Tuhan

dan Rasulnya, maka haruslah kalian taat kepada para pemimpin yang adil.

Karena ketaatan itu merupakan kelaziman iman kepada Tuhan dan Hari

Kiamat.

Dalam riwayat sejarah disebutkan, bahwa Rasul Saw ketika berangkat

ke perang Tabuk beliau melantik Imam Ali as sebagai penggantinya di

Madinah. Beliau berkata, "Wahai Ali! Engkau di sisiku, seperti Harun untuk

Musa."Selanjutnya ayat ini turun dan masyarakat diperintah untuk

menaatinya.

Berangkat dari ada kemungkinan masyarakat akan berselisih

menentukan Ulil Amri, kelanjutan ayat menyatakan, "Dalam keadaan seperti

ini, rujuklah kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul yang merupakan sebaik-

baik hakim dan sebaik-baik kesudahan bagi kalian. Namun yang jelas,

ketaatan kepada Ulil Amri dan Rasul SAWadalah dalam rangka

ketaatan kepada Allah SWT. Perkara ini tidak bertentangan dengan tauhid.

Karena kita menaati Nabi dan Ulil Amri atas perintah Tuhan juga.

Dari ayat tadi terdapat empat pelajaran yang dapat dipetik:

1. Ketaatan kepada Rasul dan Ulil Amri dalam ayat ini bersifat mutlak, tanpa

ada syarat yang ditaati harus tidak memiliki kekurangan.

2. Rasul memiliki dua kedudukan. Pertama, menjelaskan hukum-hukum

Tuhan dan menunaikan risalah-Nya. Kedua, mengelola
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urusan masyarakatdanmenjelaskan peraturan-peraturanpemerintahan

berdasarkankebutuhan.

3. Jalan yang terbaik menyelesaikan perselisihan mazhab Islam adalah

merujuk kepada al-Quran dan Sunnah Rasul yang diterima oleh semua

orang.

4. Masyarakat haruslah menerima pemerintahan Islam dan mendukung para

pimpinan yang adil.

2.6. Definisi Konsep

Definisi konsep bertujuan sebagai kerangka berfikir agar tidak menjadi

tumpang tindih dan memberikan batasan. Batasan yang jelas dari masing-

masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian, maka berupa

konsep yang dipakai dalam penelitian ini kan dikemukakan sebagai berikut :

1. Pelayanan

Monir (2010:128) dalam Teori Administrasi Publikmengatakan

bahwa, pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas

orang lain secara langsung.

2. Administrasi

P. Siagian (1999:4) mengatakan bahwa, administrasi ialah

keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah di ambil

dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan

yang telah ditentukan sebelumnya.
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2. Pelayanan Administrasi

Menurut Sinambela (2010:128)dalam Teori Administrasi

PublikPelayanan Administrasi adalah sebagai setiap kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki

setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan,

dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu

produk secara fisik.

2.7. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, maka dibuatlah konsep

operasional yang tetap mengacu pada pendapat teoritis para pakar, akan tetapi

lebih dikongkritkan dalam melakukan penelitian.

Dimana dalam halini pelayananyang harus dilaksanakan melalui

tahap-tahap dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu sesuai dengan Konsep

Pelayanan Publik yang dikemukakan oleh Sinambela dalam buku (Harbani

Pasalong 2010:133-135)

1. Tangibles(Ketampakan Fisik).

2. Responsivitas

3. Kompetensi

4. Transparansi

Indikator Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pada Kantor

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Tangibles (Ketampakan Fisik), yaitu apabila petampakan fisik dari

perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi,
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gedung, peralatan, pegawai dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh

provider, dalam hal ini Kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru dapat

memberikan kenyamanan dalam perwujudan pelaksanaan Pelayanan yang

Efektif.

2. Responsivitas, yaitu apabila para pegawai Kantor Camat rela menolong

costumers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. Dan

kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat

dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan masyarakat.

3. Kompetensi, yaitu apabila para Pegawai Kantor Camat Tampan memiliki

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan

pelayanan yang efektif pada Kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru.

4. Transparansi, yaitu apabila segala sesuatu yang diukur dari proses

pelayanan diinformasikan secara terbuka, baik itu mengenai biaya,

prosedur, dan Informasi-informasi yang lainnya.

2.8. Teknik Pengukuran

Untuk Menjaga agar penelitian dapat mencapai tujuan yang

diharapkan maka penulis menetapkan konsep operasional yang digunakan

untuk mengukur indikator penelitian dengan menggunakan Skala Likert.

Mana variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variable.

Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item

instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Usman, 2007:146).

Jawaban Setiap instrument mempunyai gradiasi dari yang positif hingga yang

negativ berupa:
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1. Sangat Baik

2. Baik

3. Cukup Baik

4. Kurang Baik

5. Tidak Baik

Indikator yang diukur adalah :

a. Tangibels ( ketampakan fisik ) yaitu meliputi keadaan fisik gedung /

bangunan, sarana dan prasarana yang ada pada Kantor Camat Tampan

Pekanbaru sebagai Penunjang Efektifitas Pelayanan kepada masyarakat.

Indikator Tangibels dikatakan :

Sangat Baik : Apabila keadaan Fisik Gedung / bangunan dan sarana

yang diberikan aparat pemerintah Kantor Camat Tampan

sangat sangat nyaman dan memuaskan bagi masyarakat

Baik : Apabila Keadaan Fisik Gedung / Bangunan, Sarana dan

Prasarana yang lengkap diberikan aparat pemerintahan

pada Kantor Camat Tampan serta tidak mempersulit

masyarakat yang membutukan jasa pelayanan

administrasi.

Cukup Baik : Apabila Keadaan gedung fisik, bangunan, dan sarana

prasaranan yang ada pada Kantor Camat Tampan

Pekanbaru sebagai penunjang efektifitas pelayanan

sangat memuaskan masyarakat.

Kurang Baik : Apabila Keadaan Fisik Gedung / Bangunan, Sarana dan

Prasarana untuk menunjang efektivitas pelayanan pada



27

Kantor Camat Tampan Pekanbaru kurang tersedia dan

tidak mampu membantu masyarakat dengan mempersulit

proses pengurusan administrasi pemerintahan.

Tidak Baik : Apabila keadaan fisik gedung/ bangunan, saran dan

prasarana tidak ada atau tidak lengkap dan tidak mampu

membantu masyarakat.

b. Responsivitas yaitu meliputi sikap petugas dalam memberikan pelayanan

seperti, kecekatan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan

pelayanan, kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan, serta

Keramahan dan kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

Indikator Responsivitas dikatakan :

Sangat Baik : Apabila petugas Kantor Camat Tampan memberikan

pelayanan yang sangat memuaskan kepada masyarakat.

Baik : Apabila  petugas Kantor Camat Tampan cekatan, Cepat,

dan Bersikap Ramah dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat .

Cukup Baik : Apabila Petugas Kurang Cekatan, Kurang Cepat dan

bersikap cukup Sopan dan Ramah dalam memberikan

Pelayanan.

Kurang Baik : Apabila Petugas kurang Cekatan, Lambat dan Cendrung

bersikap kurang sopan dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat.

Tidak Baik : Apabila Petugas tidak Cekatan, Lambat dan Cendrung

bersikap tidak sopan dalam melayani masyarakat.
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c. Kompetensi yaitu meliputi kemampuan / skill petugas dalam memberikan

pelayanan, serta pengetahuan petugas terhadap Prosedur pelayanan yang

baik.

Indikator Kompetensi dikatakan:

Sangat Baik  : Apabila petugas memiliki pengetahuan dan kemampuan

dalam memberikan pelayanan yang sangat yang efektif

terhadap masyarakat.

Baik : Apabila Petugas memiliki Pengetahuan dan Skill yang

tinggi dalam memberikan pelayanan yang efektif terhadap

masyarakat.

Cukup Baik : Apabila Petugas Cukup memiliki pengetahuan dan

Kemampuan dalam memberikan pelayanan yang efektif

terhadap masyarakat.

Kurang Baik : Apabila Petugas kurang memiliki Pengetahuan dan Skill

untuk memberikan pelayanan yang efektif terhadap

masyarakat

Tidak Baik : Apabila Petugas tidak sama sekali memiliki pengetahuan

dan pengalaman dalam memberikan pelayanan terhadap

masyarakat.

d. Transparansi yaitu meliputi kejelasan biaya, prosedur pelayanan, dan

informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Indikator transparansi dikatakan:
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Sangat Baik : Apabila pihak Kantor Camat (Pegawai) memberikan

penjelasan tentang kejelasan biaya, prosedur, dan

pelayanan terlebih dahulu sebelum memberikan

pelayanan terhadap masyarakat.

Baik : Apabila Pihak Kantor Camat (Pegawai) transparan

dalam memberikan kejelasan biaya, prosedur pelayanan

serta informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan oleh

masyarakat.

Cukup Baik : Apabila Pihak Kantor Camat (Pegawai) kurang

transparan dalam memberikan kejelasan biaya, prosedur

pelayanan serta informasi-informasi lainnya yang

dibutuhkan oleh masyarakat.

Kurang Baik : Apabila Pihak Kantor Camat (Pegawai) kurang

transparan dalam memberikan kejelasan biaya, prosedur

pelayanan serta informasi-informasi lainnya yang

dibutuhkan oleh masyarakat.

Tidak Baik : Apabila pihak Kantor Camat (Pegawai) tidak transparan

dalam memberikan kejelasan biaya, dan tidak

mengetahui prosedur pelayanan.
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pendeskripsian Konsep Operasional

Variabel Indikator Sub Indikator

Pelayanan

Administrasi

(Sinambela

dalam buku

Harbani

pasalong

2010:133)

1. Ketampakan

Fisik

2. Responsivitas

3. Kompetensi

a. Ruang pelayanannya kecil

b. Kurangnya peralatan, seperti kursi,ruang

tunggunya tidak nyaman.

c. Pegawainya kurang ramah

d. Masih kurangnya infrastruktur, seperti

belum adanya no antrian

e. Kurangnya pekerjaan pegawai

f. Kurangnya kedisiplinan

g. Lama dalam pengurusan

a) Rela Menolong

b) Ketegasan dalam melayanani

c) Sopan santun dalam melayani

d) Tidak mempersulit

e) Menjalani tugas dengan baik.

f) Tidak mengharapkan balasan.

g) Tidak sombong

h) Mengetahui tugasnya melayani bukan

mintak di layani.

i) Kurang dalam menanggapi masalah

a) Pengetahuan yang luas

b) Berkemampuan dalam menyelesaikan

tugas

c) Mempunyai keahlian yang di perlukan

d) Tidak mempersulit dalam pengurusan
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4. Transparansi

e) Mempunyai pengalaman

a) Informasi yang jelas

b) Pengurusan tidak berbeli-belit

c) Terbuka dalam proses pelayanan

d) Menginformasikan baik itu

biaya,prosedur dan informasi lainya.

e) Pelayanannya juga harus jelas.

f) Pekerjaan harus tepat waktu


