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ABSTRAK 

H. Zainuddin, 2011 Analisis Perilaku Birokrat dalam Pelayanan Publik 
pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, dibimbing 
oleh H. Muhlis Madani sebagai Ketua Komisi dan Hj. Hasniati sebagai 
Anggota. 
 

Penellitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku birokrat dalam 
memberikan pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu 
Kabupaten Takalar;  juga untuk mengetahui kualitas pelayanan yang 
diberikan oleh birokrat pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu 
Kabupaten Takalar. 

 
Jenis penelitian ini adalah penelitian  kualitatif dengan pendekatan 

fenomenalogis, yakni  mengkaji dan mempelajari fenomena perilaku yang 
muncul pada pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu 
Kabupaten Takalar dalam hal pengurusan pengesahan KTP dan Kartu 
Keluarga (KK), pelayanan perizinan berupa rekomendasi Izin Mendirikan 
Bangunan   (IMB), dan   rekomendasi / pengantar  Surat Izin Tempat  
Usaha ( SITU). 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku birokrat yang 

ditunjukkan berupa ketaatan, ketekunan kerja dan kepuasan tergolong 
cukup tinggi sementara kedisiplinan masih rendah karena masih banyak 
aparat birokrat yang mangkir dari jam kantor, begitu pula mengenai 
tanggung jawab masih rendah karena kurangnya keinginan dan 
kemampuan dalam   mengambil keputusan. Sedangkan kualitas layanan 
seperti pelayanan pengantar/rekomendasi IMB dan SITU memang agak 
sukar dan terkesan lambat karena banyak membutuhkan persyaratan, 
untuk pelayanan dan pengesahan KTP dan KK prosedur pelayanan cukup 
mudah dan waktu penyelesaian tidak terlalu lama.   
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ABSTRACT 

H. Zainuddin, 2011.   Analysisis  of  the  Behavior of Bureaucrats 
 In   the   Public   at   the   District   Office   Mappakasunggu.   Lead   by : 
H.    Muhlis   Madani    as   Chairman   and   Hj.   Hasniati   as   member. 
 

This  research aims to  know bureaucrats behavior in giving public 
service at the district office Mappakasunggu Takalar, also to know quality 
of service  which given by bureaucrats in office  Mappakasunggu Takalar. 

 
This  research is qualitative research  with  fenomenolologic that is  

to learn behavior fenomena which appears on public service at the district 
office   Mappakasunggu  Takalar  to  order  identity  card  and family card, 
license     service     such    as    recommendation   building    license  and 
recommendation bisiness place license. 

 
The  result   of   the   reresearch   showed the bureaucrats behavior 

 were showed such as obedience, the work perseverance and satisfaction 
belong   rather   high  then the discipline still low because less interest and 
ability   in   taking   decision.  Then   quality  of   service   such   as  service 
recommendation   building license and bisiness place is rather difficult and 
slow   because   needs   many  qualifications, for service and ratification of 
identity  card  and   family  card service is rather easy and needs little time.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Secara kodrat manusia senantiasa memiliki kebutuhan dan 

keinginan (needs and wants). Kebutuhan dan keinginan selalu berubah 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dihadapinya. Bahkan dapat 

dikatakan bahwa kebutuhan dan keinginan yang terpenuhi saat ini 

merupakan langkah awal untuk menemukan jenis kebutuhan selanjutnya. 

Salah satu bentuknya adalah kebutuhan dan keinginan untuk 

dilayani. Manusia/masyarakat  senantiasa mendambakan pelayanan yang 

prima dimana saja dia berada. Salah satu wujud pelayanan yang 

diinginkan datangnya dari lembaga atau instansi pemerintah,  walaupun 

sebenarnya konsep pelayanan publik ( public service) bukan merupakan 

sesuatu yang asing diinginkan birokrasi. 

 Menurut Sinambella dalam Darwati (2009:2), pemerintahan adalah 

milik masyarakat dalam hal pelayanan dan akan tercipta jika birokrat dapat 

mendefinisikan ulang tugas dan fungsi mereka. Patut diduga bahwa 

banyak birokrat yang tidak memahami secara pasti atau setidaknya tidak 

mengerti filosofi pelayanan yang akan diberikannya sehingga pelayanan 

publik yang diimpikan masyarakat jauh dari kenyataan yang mereka alami. 

       Pelayanan  publik  adalah  pemenuhan  keinginan  dan kebutuhan  

masyarakat  oleh   penyelenggara   negara.  Negara  didirikan  oleh publik 

1 
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(masyarakat)   tentu  saja   dengan   tujuan   agar   dapat    meningkatkan  

kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, negara dalam hal ini 

pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual tetapi 

berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat 

misalnya  kebutuhan  pendidikan,  kesehatan,  dan  jasa  umum  lainnya. 

( Ruslimin.  2009: 2) 

          Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi 

titik strategis untuk memulai pengembangan good governance di 

Indonesia.  Pertama pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana 

negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-

lembaga nonpemerintah. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dimana 

berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara relatif lebih 

mudah. Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur 

governance. Sehingga pejabat publik memiliki kepantingan untuk 

melaksanakan pembaruan dalam praktik penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

          Pemberian   pelayanan   (service delivery)  adalah  suatu  hal yang 

menetukan dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi atau 

birokrasi  tersebut  yang  berorientasi terhadap  pelayanan publik. 

Organisasi  pemerintah, instansi – instansi yang memberikan  pelayanan 
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 kepada   masyarakat   sudah   seharusnya   dituntut   untuk  

meningkatkan pelayanan  kepada masyarakat  yang  merupakan salah 

satu stakeholder.   

          Masyarakat menuntut bahwa setelah mereka menunaikan 

kewajiban kepada negara/pemerintah, maka pihak negara/pemerintah 

berkewajiban untuk memberikan hak mereka sebagai warga 

negara/masyarakat yaitu memperoleh fasilitas umum dan pelayanan 

umum sesuai dengan harapan. Dengan demikian, instansi pemerintah 

baik di pusat maupun di daerah yang terutama mempunyai kewajiban 

dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk selalu 

memberikan pelayanan yang paling tidak sudah harus sesuai standar 

yang telah ditetapkan. 

            Pelayanan publik yang menjadi fokus studi Ilmu Administrasi 

Publik, saat ini masih menjadi masalah yang perlu memperoleh perhatian 

dan penyelesaian yang komprehensif. Hipotesis seperti itu secara kualitatif 

dapat dibuktikan dimana berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai 

tanda ketidakpuasan mereka sehari-hari. 

Kehidupan di dalam masyarakat terkadang kita mendengar keluhan 

bahwa birokrasi yang dimainkan oleh aparatur cenderung mempersulit 

urusan  yang berkaitan dengan kepentingan pelayanan publik. Dapat 

dicontohkan seperti dalam hal pengurusan akta jual beli tanah, pengantar 

surat     izin   mendirikan   bangunan,  dan  surat  izin  lainnya. Bahkan   di   
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berbagai  daerah  terkadang  investor  mengurungkan  niatnya untuk 

membuka lapangan kerja akibat dari perizinan yang mendapat hambatan 

birokrasi. 

Beberapa tahun yang lalu masyarakat masih ada yang mengeluh  

berhubungan dengan pemberian pelayanan oleh instansi pemerintah 

dimana pelayanan tersebut di bawah atau masih  kurang memenuhi 

harapan  masyarakat misalnya  waktu penyelesaian, prosedur yang 

berbelit-belit, penentuan biaya di luar biaya resmi yang dipungut serta 

banyak hal lain yang berkaitan dengan pelayanan yang belum 

memuaskan sehingga mengakibatkan masih ada rasa kecewa masyarakat 

atas pelayanan yang diberikan tersebut. Pemberian pelayanan sesuai 

dengan harapan yang didambakan  adalah impian masyarakat terhadap 

wujud pemberian pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. 

           Aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan seringkali 

diperhadapkan dengan kondisi dan lingkungan kerja yang tidak kondusif. 

Hal itu ditandai dengan hubungan antara pimpinan dan bawahan, serta 

sarana dan prasarana pelayanan yang  tidak mendukung kegiatan 

pelayanan. Kenyataan ini semakin memperburuk sistem pelayanan 

organisasi  pemerintahan yang pada akhirnya meningkatnya keluhan 

masyarakat. Umumnya, masyarakat akan puas apabila memperoleh 

pelayanan     sesuai   dengan   harapan   (biaya,  waktu,  prosedur)  yang   
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ditentukan, apalagi bila pada praktiknya pemberian pelayanan tersebut 

akan  lebih cepat dan  efesien dibandingkan dengan standar yang 

ditetapkan.  Masyarakat       setiap     waktu     selalu     menuntut     

pelayanan    publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan 

tersebut sering tidak sesuai dengan dengan harapan karena secara 

empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-

belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti  ini terjadi 

karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” 

bukan yang dilayani ke pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang 

seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi 

pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri 

sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang 

mendirikannya, Artinya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

           Hal inilah yang pada akhirnya akan menimbulkan persepsi positif 

masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan tersebut adalah pelayanan 

prima sehingga dapat diperoleh terselenggaranya good governance yang 

merupakan prasyarat bagi setiap unsur penyelenggarapemerintahan 

untuk melaksanakan pembangunan dalam mewujudkan aspirasi 

masyarakat    mencapai    tujuan   cita - cita   berbangsa   dan   bernegara. 

Diakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada 

rakyat  terus  mengalami  pembaruan,  baik  dari  sisi  paradigma  maupun  
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format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan 

perubahan di dalam pemerintahan itu sendiri. Meskipun demikian, 

pembaruan  dilihat  dari  kedua  sisi  tersebut  belum  memuaskan,  

bahkan masyarakat masih  diposisikan  sebagai  pihak  yang  tak  berdaya 

dan termarginalkan dalam kerangka pelayanan. Atas dasar itu, melalui 

Tap MPR RI Nomor XV/MPR/1998 muncullah Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 

Kedua undang-undang ini merupakan babak baru untuk membenahi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dari praktik sentralisasi menuju 

desentralisasi. Kemudian di pertajam dengan terbitnya Undang-undang 

Pelayanan Publik Kep menpan 63/2003 dan Kepmen 25 dan 26 tentang 

Transparansi dan Akuntabilitas Publik 

          Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi, di satu pihak 

membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam 

menangani urusan daerah, sehingga ia berkesempatan mempelajari, 

memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil 

manfaat dari padanya. Di lain pihak, dengan desentralisasi kewenangan 

pemerintah daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang 

signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka akan terpacu 

sehingga kapabilitas dalam mengatasi masalah daerah akan semakin 

kuat.           
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 Implementasi kebijakan desentralisasi di bawah perangkat 

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 telah mengalami perubahan, yaitu  

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Daerah. Perubahan kedua undang-undang tersebut tidak 

mengurangi makna dan substansi kebijakan desentralisasi dalam negara 

Kesatuan Republik Indonesia.              

  Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan pemerintah 

pusat  kepada  Daerah. Maksudnya,  mengembalikan  harkat  dan 

martabat masyarakat daerah. Memberikan pendidikan politik dalam 

rangka peningkatan kualitas demokrasidi daerah serta efisiensi pelayanan 

publik. 

              Desentralisasi dapat mendekatkan pelayanan pemerintahan 

kepada masyarakat, antara lain melalui pemotongan jalur birokrasi 

pelayanan sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan 

pemerintah terutama pelayanan pemerintah daerah. Perbaikan pelayanan 

publik akan semakin baik kalau didukung oleh sistem pemerintahan yang 

demokratis, terbuka, akuntabel, dan memberi ruang partisipasi yang luas 

bagi masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan dan  informasi secara 

tidak langsung dari masyarakat penerapan kebijakan desentralisasi 

khususnya    yang     berkaitan      dengan      pelayanan     publik       pada      
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Kantor    Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar beberapa tahun 

yang lalu      sepenuhnya     belum    berjalan   seperti   biasa.  

Birokrat dalam hal ini pegawai Kantor Kecamatan Mappakasunggu 

Kabupaten Takalar sebagai pilar utama pelayanan pada masyarakat 

diharapkan  mampu memperlihatkan perilaku yang baik dan bertanggung 

jawab sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat 

yang membutuhkan. Perilaku ini akan tercermin dari sikap, watak dan 

keyakinan sebagai abdi masyarakat bukan untuk dilayani melainkan untuk 

melayani.                  

Dengan    konsep    demikian,   maka    diharapkan    bahwa   

kualitas pelayanan akan tercipta karena bersumber dan berakar dari 

perilaku birokrat itu sendiri. 

             Berangkat dari banyaknya persoalan yang berkenaan dengan 

pemberian layanan kepada masyarakat, maka menarik perhatian untuk 

meneliti dan menganalisa permasalahan-permasalahan pelayanan publik 

oleh pemerintah. Untuk maksud itu, maka judul dalam penelitian ini 

adalah, 

” Analisis Perilaku Birokrat dalam Pelayanan Publik pada Kantor 

Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar”.       

B. Rumusan Masalah 

               Dari fenomena yang dikemukakan pada uraian latar belakang, 

maka  masalah  Penelitian adalah  sebagai berikut: 
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1. Bagaimana perilaku birokrat dalam memberikan pelayanan publik 

pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar? 

2.  Bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrat pada   

     Kantor Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar? 

C. Tujuan Penelitian 

                Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah:: 

1. Untuk mengetahui perilaku birokrat dalam memberikan pelayanan          

    publik  pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten   

    Takalar. 

2. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrat   

     pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. 

D. Manfaat  Penelitian 

            Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran  ke arah    

     pengembangan    ilmu   pengetahuan,   khususnya  Program  Studi   

     Administrasi   Publik   yang   lebih  terfokus   pada   pengembangan    

     konsep    perilaku   pelayan   publik  dalam  birokrasi pemerintahan. 

2. Manfaat   praktis,   sebagai   masukan   dan  pertimbangan  kepada    

     pemerintah      daerah,      khususnya     pemerintah      Kecamatan   

     Mappakasunggu  Kabupaten  Takalar   dalam  mendesain   struktur  

           pelayanan publik   dan   meningkatkan   profesionalisme   birokrasi.  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Analisis Perilaku Birokrat 

1. Konsep Analisis 

              Menurut Erman Aminullah (2000:76) menguraikan pengertian 

analisis sebagai berikut: analisis adalah, “Menguraikan, memilah-milah 

sesuatu menjadi unsur-unsur yang lebih kecil dan berupaya untuk mencari 

keterangan dan penjelasan tentang bentuk susunan dan kelakuan unsur-

unsur itu sehingga melalui pemahaman terhadap ciri, unsur, serta 

hubungan yang mengikat antara unsur-unsur tersebut diperoleh 

pengertian yang mendalam, rinci, dan sistematik tentang segala sesuatu 

yang sedang dipelajari”. 

              The Liang Gie (Pariata Westra, 1987:27), analisis adalah 

“Segenap rangkaian perbuatan pikiran yang menelaah sesuatu hal secara 

mendalam, terutama mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan 

untuk mengetahui ciri masing-masing bagian kebutuhannya satu sama 

lain dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat itu”. 

             Ahli lain yang mengemukakan mengenai pengertian analisis 

adalah F.X. Soejadi (1997:108) yaitu,” Rangkaian kegiatan pengertian 

logis, rasional, sistematik,  dan objektif dengan menerpakan metodologi 

atau teknik ilmu pengetahuan untuk melakukan pengkajian, penelaahan, 

penguraian, perincian, dan pemecahan suatu objek atau sasaran sebagai  

10 
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kebutuhan yang utuh”. Sedangkan Komaruddin(1994:51) mengemukakan 

pengertian analisis adalah, “Kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu  

keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga dapat mengenal 

tanda-tanda komponen hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-

masing dalam suatu keseluruhan”.  

               Berkaitan dengan pengertian dari para ahli tersebut di atas, 

dapat dikatakan bahwa analisis adalah proses penelaahan kegiatan 

secara logis, sistematis, dan objektif sehingga dapat diperoleh gambaran 

hubungan masing-masing komponen dalam suatu keseluruhan. Terkait 

dengan penelitian yang dilakukan terutama mempelajari bagian suatu 

kebulatan untuk mengetahui ciri masing-masing dalam hubungannya satu 

sama lain dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat itu. 

   Berdasar pengertian tersebut berarti analisis juga sangat penting 

dilakukan terhadap perilaku birokrat pelayan publik, karena dengan 

menganalisis keadaan saat ini maka dapat ditentukan strategi atau upaya 

meningkatkan perilaku birokrat selaku pelayan publik secara optimal pada 

masa yang akan datang. 

2. Konsep Perilaku 

          Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan dan perilaku 

seseorang tersebut pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk   

mencapai    tujuan    tertentu.    Menurut    Thoha   (1994:186),     perilaku  

merupakan   suatu   fungsi   interaksi   antara   seorang   individu   dengan  
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lingkungannya.  Menurut Ndraha (1997:33-34) perilaku adalah 

operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau suatu kelompok 

terhadap suatu (situasi atau kondisi) lingkungan (masyarakat, alam, 

teknologi, atau organisasi), sementara sikap adalah operasionalisasi dan 

aktualisasi pendirian. Sedangkan menurut Siagian (1994: 12), bahwa 

perilaku adalah keseluruhan tabiat dan sifat seseorang yang tercermin 

dalam ucapan dan tindak- tanduknya sebagai anggota suatu organisasi. 

    Sejalan dengan pendapat tersebut Nimran (1997:51) 

mengemukakan perilaku sebagai bentuk nyata suatu perbuatan untuk 

mencukupi apa yang diinginkan, baik barupa benda atau kepuasan 

tertentu.  

         Maslow (1984:45) mengemukakan bahwa perilaku adalah 

dorongan dimana seseorang beralasan untuk melaksanakan suatu 

kegiatan tanpa melihat apakah itu tujuannya baik atau jelek, sehingga bagi 

manusia perilaku merupakan sifat dan watak tertentu yang bisa menjadi 

senjata baginya untuk melakukan sesuatu yang baik atau buruk. 

        Menurut Winardi (1992:140) mengemukakan bahwa perilaku pada 

dasarnya berorientasi tujuan. Dengan kata lain, perilaku kita pada 

umumnya  dimotivasi  oleh  suatu  keinginan  untuk  mencapai  suatu 

tujuan  tertentu. Tujuan spesifik tersebut tidak selalu diketahui secara 

sadar oleh individu yang bersangkutan. 
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Adapun menurut Thoha (1994:186), perilaku merupakan suatu 

fungsi interaksi  antara  seorang  individu  dengan lingkungannya. 

Pernyataan ini dapat dirumuskan dengan formula: 

 

  

Gambar 1, Formula Perilaku 

      Keterangan : 

P adalah Perilaku 

F adalah Fungsi 

I adalah Individu 

L adalah Lingkungan 

                 Selanjutnya Thoha (1998:30) berpendapat bahwa kemampuan 

seseorang dapat membedakan perilakunya dan karena perbedaan 

kemampuannya, maka dapat kiranya dipergunakan untuk memprediksi 

pelaksanaan dan hasil kerja seseorang yang bekerja sama di dalam suatu 

organisasi. Sedangkan Handoko (1997:9) mengemukakan perilaku adalah 

alasan atau dorongan yang menyebabkan orang berbuat sesuatu 

melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, perilaku merupakan 

wujud sikap seseorang dalam bentuk tindakan maupun aktivitas. 

       Thoha (1994:29-30) mengemukakan bahwa organisasi dasarnya 

memiliki dua karakteristik, yaitu: 

 

          P   =   F   (  I,  L  ) 
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a. Karakteristik individu, yang meliputi kemampuan, kebutuhan, 

kepercayaan, pengalaman, pengharapan dan lainnya. 

b. Karakteristik organisasi yang diwujudkan dalam susunan hirarki, 

pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab,  

sistem pengajaran, sistem pengendalian dan lain sebagainya. 

Jikalau karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik 

organisasi, maka akan terwujudlah perilaku individu dalam 

organisasi.  

Berdasarkan beberapa konsep di atas, maka disimpulkan bahwa 

konsep perilaku berkaitan dengan sikap atau tindakan seseorang sebagai 

hasil dari interaksi atau hubungan tumbal balik antara seorang individu 

dan lingkungannya. Sikap dimaksud adalah kecenderungan untuk 

bertindak atau bertingkah laku. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

perilaku adalah suatu aktualisasi sikap dan tindakan seorang individu 

sebagai respon atau antisipasi terhadap kecenderungan gerak dan 

perubahan yang terjadi dalam situasi dan kondisi lingkungan tertentu. 

 

3. Konsep Birokrat 

Istilah birokrat/birokrasi  dalam perkembangannya menimbulkan 

berbagai pengertian menurut sudut pandang atau pendekatan tertentu 

dari berbagai ahli. Dalam lingkup penyelenggaraan organisasi 

pemerintahan   modern   menurut   Albrow   (1998:82-100)  terdapat  tujuh    



15 

pengertian   yang   terkandung   di  dalam   istilah  birokrasi,  yaitu: 

organisasi rasional, infisiensi organisasional, kekuasaan yang dijalankan 

oleh pejabat, administrasi negara, administrasi oleh para pejabat, sebuah 

organisasi, masyarakat modern.   

Konsep birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi dengan ciri-ciri 

yang khusus makin berkembang dalam penyelenggaraan organisasi 

dengan konsep Weber (dalam Surbakti: 1982:183) yang disebut the ideal 

type of bureaucracy dengan merumuskan ciri-ciri pokok organisasi yang 

lebih sesuai dengan masyarakat modern, yaitu: 

a. Organisasi ini terdapat pembagian kerja dengan spesialisasi 

peranan yang jelas 

b. Organisasi jabatan ini mengikuti prinsip herarki 

c. Kegiatan organisasi jabatan ini dilakukan berdasarkan sistem 

aturan abstrak yang konsistendan terdiri atas penerapan aturan-

aturan ini ke dalam kasus-kasus yang khusus 

d. Setiap pejabat melaksanakan tugasnya dalam semangat dan 

hubungan formal dan interpersonal 

e. Setiap pegawai dalam organisasi ini direkrut menurut prinsip 

kualifikasi teknis, digaji dan dipensiun menurut pangkat dan 

kemampuan serta dipromosikan menurut asas kesenioran atau 

kemampuan atau keduanya. 

f. Organisasi administrasi yang bertipe birokratis dari pandangan 
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teknis murni cenderung lebih mampu mencapai tingkat efisiensi 

yang lebih tinggi. 

Ciri-ciri organisasi yang rasional seperti dikemukakan ini, pada 

hakikatnya  merupakan dasar pembentukan organisasi pemerintahan  

yang  dikenal  dengan   birokrasi  pemerintahan. Tipe  ideal Weber ini 

menurut Widodo   (1991:272)   adalah   telah    mendudukkan    birokrasi    

sebagai organisasi yang mempunyai arti positif dan rasional merupakan 

metode yang menggantikan pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-

wenang oleh rezim otoriter. Yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, 

dan kecepatan pelayanan , keadilan. Dalam hal pemberian pelayanan 

kepada warga masyarakat tanpa membedakan dan mempertimbangkan 

kepentingan pribadi (formalistic impersonality). 

 Istilah birokrat/birokrasi dalam pengertian yang lebih terbatas satu 

sama dengan organisasi pemerintahan, administrasi negara (public 

administration), yang sejalan dengan istilah birokrasi pemerintahan 

(governmental  bureaucracy) yang dipakai Almon dan Powell yang 

menyatakan sebagai sekumpulan jabatan dan tugas yang terorganisir 

secara formal, yang berkaitan dengan jenjang yang kompleks yang tunduk 

kepada pembuat peran yang formal (the formal role-makers) (Widodo, 

1991: 228). 

        Sebuah organisasi kerja, sikap atau perilaku yang ditunjukkan 

oleh pegawai (birokrat) terhadap pekerjaan sangat penting artinya karena  
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menjadi salah satu faktor keberhasilan organisasi kerja.  Pada dasarnya 

perilaku umum orang terhadap suatu objek tertentu minimal ada 8 macam 

yang hal ini juga berlaku bagi pegawai (birokrat) terhadap objek 

tugas/pekerjaan yang diberikan kepadanya, yaitu; sikap menerima, sikap  

curiga, sikap ragu-ragu, sikap menolak, sikap pura-pura, sikap tidak 

menentu, sikap ketergantungan dan sikap tidak peduli (apatis). Sikap dan  

perilaku ini merupakan cerminan dan perwujudan  nilai dan budaya kerja. 

(Moenir, 2001: 143). 

Surbakti (1992: 131) melihat perilaku birokrat dalam lingkup 

perilaku politik sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik; kegiatan dimaksud adalah  

berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan. Perilaku birokrat 

pemerintahan harus mengkomodasi, menyalurkan dan memperjuangkan 

kepentingan rakyat melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang tetap 

bertopang kepada nilai-nilai budaya bangsa sehingga perilaku birokrat 

yang sesuai dengan budaya dan kepentingan umum (abdi politik) bersifat 

integral. 

        Rigas dalam Supriatna (1997: 105), perilaku birokrat pemerintah 

di negara   berkembang,  dimana  keadaan  masyarakatnya  sedang  

dalam proses transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat 

modern, masih bersifat paternalistik, tumpang tindih, nepotisme, dan 

mekanistik. 
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Perilaku birokrat dalam pelayanan publik, secara praktis-operasional 

menurut Kartasasmita (1996: 170-172): pertama, birokrat harus 

membangun partisipasi masyarakat; kedua, birokrat hendaknya tidak 

cenderung berorientasi pada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang 

lemah dan kurang berdaya; ketiga, peran aparatur negara harus bergeser 

dari mengendalikan menjadi mengarahkan dan dari memberi menjadi 

memberdayakan (empowering); keempat, mengembangkan keterbukaan   

(transparency)     dan          bertanggung          jawab         (accountability).    

Berdasarkan berbagai konsep birokrasi itu, pada umumnya konsep 

birokrasi sering diidentifkan dengan organisasi pemerintahan yang disebut 

birokrasi pemerintah. Birokrasi tersebut secara definisi dapat dibatasi 

sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki struktur formal dan hirarki.  

      Perilaku aparat birokrat pemerintah dalam iklim pembangunan 

tidak sekedar dilihat dari pendekatan struktur dan fungsi administrasi, 

melainkan segi pendekatan budaya sosiologis dan psikologis merupakan 

aspek penting bagi pelayanan publik yang optimal dan berkualitas seperti 

ditegaskan oleh Heady (1991: 76) bahwa perilaku birokrat pemerintahan 

dalam melaksanakan fungsi administrasi yang objektif, diskresi, presisi, 

dan  konsisten    ditentukan    oleh   faktor   budaya   sosiologis  dan 

psikologis sehingga terciptanya patologi fungsi antara  kekuasaan 

birokrasi   secara   internal maupun eksternal dengan kepentingan rakyat  
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melalui berbagai kebijakan, pelayanan, pembinaan, dan pengayoman 

masyarakat.               

        Kaitannya dengan fenomena perilaku birokrat, peran dan 

fungsinya tidak dapat dipisahkan dari kedudukan individu selaku 

aparat(pegawai) yang mempunyai persepsi, nilai motivasi dan 

pengetahuan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab 

sosial dalam pelayanan publik. Perilaku manusia dalam organisasi sangat 

menetukan pencapaian hasil yang maksimal dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. Untuk itu, pegawai perlu dimotivasi agar perilaku 

birokrat meningkatkan prestasi kerjanya.      

Menurut Thoha (1994: 29), perilaku manusia dalam fungsi dari 

interaksi antara person atau dengan lingkungannya. Perilaku seorang  

individu (aparat) terbentuk melalui proses interaksi antara indvidu itu 

sendiri dengan lingkungannya. Setiap individu mempunyai karakteristik 

tersendiri, kemudian karakteristik akan dibawa ketika ia memasuki suatu 

lingkungan  tertentu,  seperti  organisasi  atau  birikrasi.  Karakteristik     ini 

berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, kebutuhan, pengalaman, dan 

sebagainya. Demikian juga organisasi sebagai lingkungan bagi individu 

mempunyai karakteristik tertentu, yaitu keteraturan yang diwujudkan 

dalam susunan herarki, pekerjaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, 

sistem imbalan   dan   sistem   pengendalian.   Jika   karakteristik   individu    
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dan karakteristik organisasi itu berinteraksi, maka terbentuklah perilaku 

individu dalam organisasi.  

Paradigma karakteristik pola dan perilaku birokrat pemerintah yang 

lazim disebut post-bureaucracy paradigm berfungsi sebagai agen yang 

lebih difokuskan pada kebutuhan dan persfektifnya agar setiap unit 

memiliki kemampuan daya kontrol, memberikan pelayanan yang rutin, 

bersifat pelayanan bisnis sistematis dan prosedural yang mendukung 

tujuan, strategi, yang membuat rencana dan program matang serta 

memiliki kemampuan nilai pelayanan yang optimal.  Dengan perkataan    

lain,     pendekatan     perilaku     birokrat    dewasa   ini   lebih 

mengembangkan kualitas, nilai, pelayanan, inovasi, fleksibel, customer 

dan   pemberdayaan   masyarakat   (Supriatna, 1997: 108). 

Birokrat dituntut untuk bekerja lebih produktif dan harus peka 

terhadap perubahan yang terjadi dan menunjukkan keresponsifan tersebut  

dalam bentuk cara kerja, teknik pelayanan dan pendekatan institusional 

yang baru, sesuai dengan tuntutan dan perubahan baru tersebut untuk 

mengurangi gejala birokrat.  Menurut Ndraha (1999: 75) bahwa perilaku 

birokrat diwarnai oleh karakteristik birokrat yang tercermin dalam pola dan 

struktur organisasi yang berkaitan dengan fungsi pembangunan dalam 

proses pengambilan keputusan sebagai strategi, arah, rencana dan 

program   yang   konsisten   dengan   tujuan   pemerintah  maupun dalam  
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pelaksanaan kebijakan ( policy implementasi) dan evaluasinya dalam 

melayani publik guna meningkatkan kesejateraan masyarakat. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa 

perilaku birokrat pemerintah merupakan interaksi antara individu dalam 

organisasi lingkungannya karena perilaku birokrat ditentukan oleh fungsi 

individu dalam lingkungan organisasi atau perilaku birokrat sama dengan 

fungsi (individu dalam lingkungan organisasi). Struktur birokrat pemerintah  

yang banyak  diwarnai oleh karakteristik dan dari kapabilitas individu atau 

aparat selaku abdi negara atau pemerintah dan pelayan masyarakat yang 

secara hirarki sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab dalam 

tataadministrasi. 

B. Konsep Pelayanan Publik.  

           Pelayanan sangat erat hubungannya dengan kehidupan 

manusia,   bahkan   dapat   dikatakan    bahwa    pelayanan    tidak   dapat 

dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan adalah suatu kegiatan 

atau tuntutan kegiatan dalam suatu interaksi satu orang dengan orang 

lain.  Manusia  dalam       memenuhi     kebutuhannya     melalui     

aktivitas     orang    lain  ( Moenir, 1992: 6). 

             Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pelayan 

adalah orang yang kerjanya melayani orang lain sedangkan pelayanan 

sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Melayani adalah 

membantu   menyiapkan   (mengurus   apa  yang  diperlukan  seseorang).   
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Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 

Nomor 81 Tahun 1993 dinyatakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

  Pengertian pelayanan menurut Freddy Rangkuti adalah, 

”merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasar mata dari 

suatu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya pelayanan diproduksi dan 

dikomsumsi secara bersamaan dimana interaksi antara pemberi dan 

penerima pelayanan mempengaruhi hasil pelayanan tersebut”.  

      Pelayanan adalah suatu bentuk usaha dari seseorang atau 

organisasi untuk membantu memenuhi kebutuhan seseorang berdasarkan 

kesepakatan imbalan materi yang tersedia.( Ratminto, 2008: 2). 

                Demikian halnya definisi pelayanan yang diberikan oleh 

Gronroos   (Ratminto,  2008: 2)    sebagaimana    dikutip    di    bawah   ini:  

“Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat 

tidak kasar mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya 

interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang 

disediakan oleh perusahaan memberi pelayanan yang dimaksudkan untuk 

memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan”. 

Lukman (2000: 6) mengemukakan bahwa pelayanan adalah suatu 

kegiatan atau urusan kegiatan dalam interaksi langsung antara seseorang 
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dengan orang lain atau mesin secara fisik. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 676) dikemukakan 

pengertian publik adalah orang banyak, umum, semua orang yang datang 

menonton, mengunjungi, dan sebagainya. 

Komisi Hukum Nasional RI (2005: 3) menyebutkan bahwa sektor 

pelayanan publik berkembang dengan pesat, baik dalam arti skala 

produksinya maupun diversitasnya. Perkembangan ini tentu tidak lepas 

dari adanya permintaan masyarakat yang juga semakin meningkat. Imbas 

dari perkembangan yang semakin meningkat itu, adalah lahirnya 

kebutuhan baru yang tidak akan bisa dikelola dengan baik oleh sistem  

akuntabilitas publik yang tradisional. Sistem akuntabilitas publik yang 

tradisional hanya mengandalkan hubungan formal antara legislatif, 

birokrasi pemerintahan dengan lembaga penyedia layanan publik itu 

sendiri.  

Selanjutnya    Sedarmayanti   (2000:  23)  mengemukakan    bahwa  

hakikat pelayanan umum adalah: 

a.  Meningkatkan    mutu   dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi   

     instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. 

b.  Mendorong   upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan  

     umum    agar  dapat   diselenggarakan secara  lebih berdaya guna dan   

     berhasil guna. 

c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas-prakarsa dan peran serta masyarakat   
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 dalam   pembangunan   serta   meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat   

 luas. 

             Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka disimpulkan 

bahwa  pelayanan publik pada hakikatnya adalah suatu kegiatan 

pemberian pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah serta 

harus dikelola dengan baik dan memenuhi asas-asas penyelenggaraan 

umum    agar   tercipta   kualitas   pelayanan   yang   efektif   dan   efesien.       

             Diakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada 

rakyat    mengalamai   pembaruan   baik  dari   sisi   paradigma     maupun  

format  pelayanan  seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan  

perubahan di dalam pemerintahan itu sendiri. 

             Meskipun demikian pembaruan dilihat dari sisi tersebut belumlah 

memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak tidak 

berdaya dalam kerangka pelayanan. Oleh karena itu, dapat dijelaskan 

bahwa pelayanan merupakan hal terpenting dalam diri individu setiap 

mahluk  hidup  guna   mendapatkan  layanan  dan  sarana yang maksimal.  

 Tugas pelayanan publik tidaklah mudah karena terkait dengan 

bagaimana memberikan kepuasan kepada orang yang dilayani dengan 

demikian   pelayanan   yang   baik   dan   memuaskan   sebagai  dambaan  

masyarakat yang juga merupakan perwujudan dari  pelaksanaan 

pelayanan   berkualitas   yang   selama   ini menjadi komitmen. Pelayanan  
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berkualitas adalah manajemen mutu terpadu yaitu bertumpu pada 

pelanggan (Salusu, 2000: 54). 

            Lukman ( 1998: 17) mengemukakan pelayanan berkualitas adalah 

suatu kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai 

dengan prinsip; intinya adalah memuaskan masyarakat sesuai dengan 

standar pelayanan. Standar pelayanan dapat diartikan sebagai ukuran 

yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik 

atau dengan kata lain merupakan prosedur kerja tetap dari unit kerja 

pelayanan. 

           Dari pengertian pelayanan publik dapat dikemukakan beberapa hal: 

1)    Pelayanan   publik    merupakan    suatu    kewajiban    yang    harus 

dilaksanakan oleh suatu organisasi pemerintahan dan aparaturnya dan 

suasta atas nama pemerintah 

2) Objek yang dilayani adalah masyarakat 

3) Bentuk pelayanan itu berupa barang atau jasa yang sesuai dengan 

kehidupan masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

C. Penyelenggaraan  Pelayanan Publik 

                  Berdasarkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Umum dalam SK Menpan Nomor 63/Kep MENPAN/7/2003 disebutkan 

beberapa hal: 

 



26 

1. Asas Pelayanan Publik 

             Adapun bagian yang menjadi sentra ulasan dari asas ini    adalah: 

 a.  Transparansi, bersifat terbuka mudah dan dapat diakses oleh   semua   

      pihak   yang    membutuhkan  dan   disediakan  secara memadai serta   

      mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayana dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektifitas. 

d. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan   pelayanan  publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

e. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

f. Kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, 

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

g. Keseimbangan hak dan kewajiban, pemberi dan penerima layanan 

harus      memenuhi      hak      dan      kewajiban      masing  - masing. 

2. Kelompok Pelayanan Publik  

Kegiatan    yang    menjadi pembahasan pada bagian ini adalah: 
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a. Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan  

    berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya   

    status   kewarganegaraan,    sertifikat    kompetensi,  kepemilikan  atau   

    penguasaan        terhadap       suatu       barang      dan      sebagainya. 

b. Kelompok   Pelayanan   Barang,  yaitu  pelayanan  yang   menghasilkan  

    berbagai   bentuk   atau   jenis   barang   yang   digunakan   oleh publik,   

    misalnya    jaringan   telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih,  dan  

    sebagainya. 

c. Kelompok   Pelayanan   Jasa,   yaitu   pelayanan   yang    menghasilkan    

    berbagai    bentuk    jasa    yang    dibutuhkan   oleh    publik,   misalnya    

    pendidikan,   pemeliharaan  kesehatan,  penyelenggaraan  transportasi,   

    pos, dan sebagainya. 

3. Prinsip Pelayanan Publik 

Perlu mendapat perhatian bagi pelayan publik di dalam 

melayani     masyarakat     adalah     tentang      prinsip -  prinsip     berikut: 

a. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, 

dan   mudah  dilaksanakan. Dalam  hal   izin mendirikan bangunan,  

prosedur yang harus dijalani oleh masyarakat hendaknya 

sederhana            dan          tidak           menyulitkan            mereka. 

b. Kejelasan 

1)  Persyaratan      teknis   dan      administrasi    pelayanan    publik 
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           2) Unit   kerja/pejabat   yang   berwenang   dan  bertanggung jawab   

                dalam   memberikan   pelayanan   dan   penyelesaian   keluhan/   

                persoalan    sengketa    dalam    pelaksanaan  pelayanan publik 

           3)  Rincian  biaya  pelayanan   publik  dan   tatacara   pembayaran 

                 hendaknya   menyediakan   prosedur  pelayanan   administrasi  

                 kependudukan    dan    perizinan    yang    harus   dijalani   oleh   

                 masyarakat   dan   ditempelkan   pada   papan  informasi kantor 

c. Kepastian waktu 

            Pelaksanaan  pelayanan  publik  dapat  diselesaikan  dalam  kurun    

            waktu    yang    telah   ditentukan.    Penyelesaian      permohonan  

            administrasi    kependudukan   dan   perizinan   dan    pembayaran  

           diselesaikan tepat waktu. 

d.  Akurasi  

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 

Hasil pelayanan (administrasi kependudukan dan perizinan) yang 

dikeluarkan harus sah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan   yang   berlaku   dan   segera  diterima oleh masyarakat. 

e. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian  hukum.  Masyarakat   harus  merasa aman dengan hasil  

layanan   yang  diterima  dan memiliki kepercayaan penuh terhadap   
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            pelayanan kantor. 

f. Tanggung jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang 

ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan 

publik. Semua jajaran, pimpinan, dan pegawai Kecamatan harus 

bertanggung   jawab   penuh   terhadap   pelayanan yang diberikan. 

g.  Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 

h. Kemudahan akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 

i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, 

ramah   serta   memberikan   pelayanan   dengan   ikhlas.  Aparat 

birokrat  dalammemberikan layanan hendaknya bersikap empati 

pada masyarakat. 
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j. Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah, sehat 

serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti: 

parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain. 

4. Standar Pelayanan Publik 

            Selama ini yang  banyak menjadi keluhan masyarakat adalah 

standar     pelayanan.   Karena    itu   perlu   memperhatikan   hal   berikut: 

a.  Prosedur pelayanan 

    Prosedur     pelayanan     yang    dibakukan   bagi   pemberi    dan    

    penerima    pelayanan   termasuk   pengaduan. 

b. Waktu penyelesaian 

             Waktu    penyelesaian   yang  ditetapkan  sejak  saat   pengajuan  

             permohonan sampai dengan penyelesaian  pelayanan  termasuk   

             pengaduan. 

c. Biaya pelayanan 

Biaya/tarif pelayanan termasuk perinciannya yang ditetapkan 

dalam proses pemberian layanan. 

d. Produk layanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 
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e. Sarana dan prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik 

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan 

tepat berdasarkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

perilaku yang dibutuhkan. 

             Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian 

kualitas pelayanan pada Kantor Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten 

Takalar pada dasarnya dapat dilakukan dengan berdasarkan standar-

standar yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendayagunaan    Aparatur   Negara   Nomor  63 / kep / MENPAN/7/2003. 

 

D. Kualitas Pelayanan Publik 

              Shihab (2005: 5) menyatakan bahwa untuk meningkatkan 

pelayanan, pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai 

kewenangan wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus 

dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelayanan 

tertentu seperti kesehatan, pendidikan, dan sanitasi lingkungan. Upaya-

upaya  tersebut  masih  perlu  diperluas dan implementasinya di  lapangan  

memerlukan dukungan yang lebih besar, korektif, dan pemantauan dari 

berbagai lapisan masyarakat atau stakeholders agar upaya tersebut dapat  
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berjalan secara lebih efektif dan kualitas pelayanan kepada masyarakat 

dapat ditingkatkan. 

          Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam  (Tjiptono, 2008: 95) 

mengidentifikasi lima dimensi kualitas pelayanan publik, yaitu : (1) bukti 

langsung (tangibles), meliputi dimensi fasilitas fisik, 

peralatan/perlengkapan kantor, pegawai, sarana dan prasarana, media 

komunikasi yang dimilki oleh organisasi, (2) reliabilitas (reliability), yaitu 

kemampuan untuk memberikan layanan yang telah dijanjikan dengan 

segera, tepat, akurat, dan tepercaya, (3) daya tanggap   (responsiveness),  

yaitu keinginan para pegawai untuk membantu para pelanggan dan 

memberikan pelayanan dengan tanggap, cepat, dan tepat, (4) jaminan 

(assurance), meliputi pengetahuan, kemampuan, dan kesopanan pegawai 

yang     dapat    menimbulkan    kepercayaan    dan    keyakinan    dari   

para pelanggan kepada organisasi, dan (5) empati (empathy), mencakup 

kepedulian, ketulusan, perhatian pribadi serta berbagai kemudahan dalam 

komunikasi yang diberikan oleh organisasi dan pegawainya kepada 

pelanggan. 

           Sesuai dengan SK Menpan Nomor 63/Kep/MEN PAN/7/2003 

mengenai indeks kepuasan masyarakat yang dikembangkan menjadi 14 

unsur  yang  relevan,  valid,  dan  reliabel  sebagai  unsur  yang harus ada  

untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai 

berikut:: 
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1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan. 

2. Prasyarat pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif 

yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan 

jenis pelayanan. 

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian 

petugas yang memberikan pelayanan( nama, jabatan, kewenangan 

dan tanggung jawabnya). 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang 

dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan 

penyelesaian pelayanan. 

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan dan 

menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. 

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu  penyelesaian  pelayanan. 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksana pelayanan tidak 

membedakan   golongan   /   status    masyarakat    yang    dilayani. 
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9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku 

petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

sopan   dan   ramah   serta   saling   menghargai dan menghormati. 

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 

terhadap        besarnya       biaya        yang        telah      ditetapkan. 

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang 

dibayarkan   dengan   biaya   yang   ditetapkan oleh unit pelayanan. 

12. Kepastian jadual pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat 

memberikan     rasa     nyaman      kepada     penerima   pelayanan. 

14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 

lingkungan unit penyelenggara pelayanan sehingga masyarakat 

merasa        tenang         untuk           mendapatkan         pelayanan. 

  Untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, maka 

organisasi publik atau pemerintah harus mengetahiu dan memahami 

segala tuntutan, keinginan, harapan atau tingkat kepuasan pelanggan / 

masyarakat. Secara praktis, kualitas pelayanan antara lain berkaitan 

dengan pelayanan  yang  lebih  cepat,  hemat,  murah,  responsive, 

akomodatif, inovatif,  dan  produktif       serta        marketable       

(memuaskan)       dan     profesional     ( Rasyid, 1997: 11)     Berdasarkan  
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beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

administrasi dan pelayanan rekomendasi sebagai salah satu bentuk 

pelayanan publik harus mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat 

dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yakni: (1) prosedur pelayanan, (2) prasyarat pelayanan, (3) kejelasan 

petugas layanan, (4) kedisiplinan petugas layanan, (5) tanggung jawab 

petugas layanan, (6) kemampuan petugas layanan, (7) kecepatan 

pelayanan, (8) keadilan mendapatkan pelayanan, (9) kesopanan dan 

keramahan, (10) kewajaran biaya pelayanan, (11) kepastian biaya 

pelayanan, (12) kepastian jadual pelayanan, (13) kenyamanan 

lingkungan, (14) keamanan pelayanan.  

 Dari beberapa penjelasan di atas, dapat digambarkan bahwa 

kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir 

dengan kepuasan pelanggan serta persepsi positif terhadap kualitas 

layanan. Oleh karena itu, baik tidaknya kualitas layanan bergantung 

kepada kemampuan organisasi memenuhi harapan pelanggan secara 

konsisten. 

E. Kerangka Pikir 

 Pemerintah sebagai unit kerja publik bekerja guna memenuhi dan 

melindungi kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan masyarakat, karena 

kehidupan masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan pelayanan. Begitu 

pula       masyarakat       yang        berada        di    wilayah       Kecamatan    
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Mappakasunggu Kabupaten Takalar senantiasa membutuhkan pelayanan, 

seperti pelayanan perizinan berupa rekomendasi/pengantar Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), rekomendasi/pengantar SITU dan 

pengesahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).  

Pelayanan ini diterima oleh masyarakat melalui Kantor Kecamatan 

Mappakasunggu Kabupaten Takalar.  

          Masyarakat selalu mengharapkan pelayanan publik yang 

berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut ada  yang kurang 

sesuai dengan harapan. Pada kenyataannya ada pelayanan yang 

seharusnya berjalan cepat   dan  tepat,  baik  terhadap waktu maupun 

prosedur, namun justru terhambat oleh karena  tanggung jawab dari 

aparatur tersebut yang kurang memadai, pegawai harus menunggu 

petunjuk teknis ke atasan karena kemampuan pegawai belum memadai. 

Bahkan ada aparat yang tidak memiliki daya tanggap sama sekali 

terhadap apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat yang 

dilayaninya. Fenomena seperti itu merupakan akumulasi dari rendahnya 

kemampuan dan integritas aparatur sendiri dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya atau boleh jadi karena mereka kurang diberdayakan 

dalam hal pendelegasian wewenang. 

Pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui perilaku birokrat  

dalam pelayanan publik meliputi; sikap sopan dan ramah, ketaatan, 

ketekunan,     tanggung     jawab    dan     disiplin;    sedangkan      kualitas  
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pelayanan yang dimaksudkan   adalah    kualitas   layanan   berdasarkan   

SK Menpan No. 63/Kep/Menpan/7/2003 namun kami batasi pada indikator 

layanan berupa  prosedur pelayanan,  kecepatan pelayanan, keadilan, 

kewajaran biaya, dan kepastian  jadual. Input perilaku birokrat dan 

indikator layanan  tersebut mengarah kepada kualitas layanan prima yaitu 

kepuasan penerima jasa layanan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada 

skema kerangka pikir di bawah ini. 
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Kerangka Pikir 

 

 
Input Perilaku  

Birokrat 
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             Alur skema dari bagan di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

- Apakah perilaku birokrat tersebut mempunyai  sikap sopan dan 

ramah, serta  taat dalam  melaksanakan tugas pokoknya sehingga 

mampu  memberikan dan menyelesaikan pelayanan dengan 

prosedur pelayanan   yang   mudah   dan   sederhana   tampa   

berbelit-belit, kecepatan pelayanan,   berkat pengetahuan, 

pengalaman, keahlian  dan   keterampilan   yang  dimilikinya, 

sehingga  rasa keadilan tidak membedakan   golongan   dan   

status  masyarakat  yang dilayanani.  

- Apakah perilaku tanggung jawab yang diberikan birokrat itu tidak 

menyalahi ketentuan yang ditetapkan sehingga standar biaya 

kepengurusan wajar-wajar saja sehingga masyarakat merasa puas 

terhadap layanan yang diberikan. 

- Apakah pegawai / birokrat itu mempunyai kesopanan dalam 

memberikan pelayanan sehingga ada rasa puas pada dirinya dan 

terhadap pekerjaannya terutama kepada masyarakat yang 

dilayaninya.  

- Apakah pegawai birokrat itu sudah disiplin menjalankan tugas 

pokoknya sehingga mampu memberikan kecepatan pelayanan 

kepada masyarakat. 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  dengan pendekatan 

fenomenologis, yakni dengan mengkaji dan mempelajari fenomena / 

perilaku yang masuk dalam pelayanan publik. Penelitian ini tidak menguji  

hipotesa-hipotesa, melainkan menjelaskan dan menganalisis secara 

mendalam tentang fenomena yang diteliti. 

B.  Pengelolaan Peran sebagai Peneliti 

Instrumen utama dalam penelitian yang menggunakan metode 

kualitatif ini adalah peneliti sendiri yang langsung turun ke lapangan 

melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan. 

C. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kantor Kecamatan 

Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Untuk memperkaya nuansa data 

kualitatif    dalam   penelitian  ini,  penetapan  penelitian atas situasi dalam  

pengumpulan data.   Situasi  dalam   pengumpulan data bisa saja di ruang  

kerja kepala kantor, kepala seksi, aula, dan tempat lain yang relevan 

dengan penelitian ini. 

D.  Fokus  dan Lokus Penelitian 

 Untuk  mengarahkan  peneliti dalam proses pengumpulan data, 

maka    peneliti    menetapkan   fokus    penelitian,    yaitu   perilaku   yang  
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ditampilkan    oleh    birokrat  dalam   memberikan   pelayanan      kepada  

masyarakat. Perilaku birokrat berupa sikap keramahan dan kesopanan, 

ketaatan, ketekunan,   tanggung jawab  dan disiplin. Tanggung jawab dan 

kedisiplinan yang tinggi  mampu memberikan layanan yang prima tanpa 

berbelit-bekit,  mengulur-ulur waktu,  meminta bayaran lebih dan saling 

menghargai di dalam pengurusan  pengesahan KTP dan Kartu Keluarga, 

pelayanan perizinan berupa rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB), rekomendasi/pengantar  Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan 

sebagainya. Apa yang dijelaskan terakhir adalah merupakan lokus    dari     

penelitian     ini,     berupa     KTP,   KK,   IMB,   dan    SITU.  

Keadaan tersebut di atas memberikan sinyal akan tercapainya 

kualitas    pelayanan    publik    sebagai    impian    kepuasan  masyarakat.  

E. Informan 

      Adapun   yang    menjadi   informan dalam penelitian ini adalah: 

1.  Kepala       Kecamatan       Mappakasunggu      Kabupaten        Takalar 

2. Birokrat   /   pegawai   Kecamatan  Mappakasunggu Kabupaten Takalar 

3.  Warga  masyarakat  pengguna  jasa  layanan  adalah masyarakat yang    

sedang dan  telah menerima pelayanan pada kantor Kecamatan 

Mappakasunggu Adapun masyarakat yang dijadikan sampel adalah 

masyarakat yang telah menerima rekomendasi IMB, rekomendasi 

SITU, pengesahan  KTP dan KK.  
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F. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

                  Ada dua jenis sumber data yang dibutuhkan di dalam 

penelitian  ini, yaitu: 

1. Data    primer,  yaitu  data   yang   bersumber   dari   hasil    wawancara     

    terhadap sejumlah informan yang terpilih guna  mendapatkan  data  dan   

    pengamatan langsung di lapangan . 

2. Data   sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  dokumen  

    baik dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan- peraturan resmi.     

    Sedangkan     teknik     pengumpulan    data     kualitatif    yang     akan 

   digunakan   dalam  penelitian  ini  guna mengungkap  bukti-bukti  nyata,      

   yaitu: 

a. Observasi    langsung,  yaitu  pengumpulan   data  dengan  melakukan  

     pengamatan   langsung   terhadap   sejumlah   informan  pada  Kantor  

     Kecamatan                Mappakasunggu             Kabupaten         Takalar. 

b. Wawancara,   yaitu   teknik   pengumpulan  data dengan cara bertanya   

     langsung kepada informan kunci  yang berkaitan dengan penelitian ini. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

metode penelitian karena dengan analisis data tersebut dapat diberi  

makna         yang         berguna        dalam         pemecahan        masalah. 

         Data yang barkaitan dengan perilaku birokrat yang diperoleh melalui 

pendekatan   kualitatif   yakni   wawancara   dan  pengamatan, selanjutnya  
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dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.  Adapun prosedur yang 

dilakukan adalah: 

1. Pengumpulan data. Data yang terkumpul adalah hasil wawancara 

dan pengamatan dari sejumlah informan 

2. Pemeriksaan data 

3. Klasifikasi data 

4. Memvisualisasikan data yang telah diolah 

5. Menafsirkan data sesuai dengan pertanyaan penelitian. 

H. Pengecekan Validitas Temuan/Simpulan              

  Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevaliditasan atau kesahihan suatu instrumen, Dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkap data dan 

variabel        yang       diteliti       secara       tepat       (  Arikunto,   1996 ). 

I. Tahap-tahap Penelitian dan Jadualnya 

     Penelitian   ini   dilaksanakan  selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak 

penyusunan    proposal   ini   pada   Kantor  Kecamatan  Mappakasunggu 

Kabupaten Takalar. 

J. Instrumen Pengumpul Data 

        Berdasarkan teknik pengumpulan data di atas, maka instrumen 

dalam pengumpulan data ini adalah: 

1. Pedoman Wawancara 

           Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan secara berstruktur 



43 

yang digunakan untuk melakukan wawancara dengan informan. Panduan 

ini berisi daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 

untuk ditanyakan kepada informan yang telah ditetapkan jumlah, 

kapasitas, pengalaman, dan pengetahuannya masing-masing. Instrumen 

ini merupakan acuan peneliti dalam melakukan wawancara sehingga topik  

pembicaraan tetap dalam jalur yang diteliti dari pokok-pokok variabel 

penelitian. 

2.  Pedoman Observasi  

      Pedoman observasi dalam penelitian ini adalah berupa daftar check 

untuk proses observasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kecamatan Mappakasunggu 

1. Letak dan Keadaan Geografis Kecamatan Mappakasunggu 

 Kecamatan Mappakasunggu mempunyai luas wilayah kurang lebih 

74,63 km persegi. Kecamatan Mappakasunggu merupakan salah satu 

kecamatan di Kabupaten Takalar  yang mempunyai jumlah penduduk 

14.448 jiwa yang tersebar di satu wilayah kelurahan dan tiga wilayah 

desa (sumber : Kecamatan dalam angka 2009). Adapun kelurahan / desa 

yang dimaksud adalah : 

a. Kelurahan Takalar 

b. Desa Patani 

c. Desa Soreang 

d. Desa Pa’batangang 

e. Desa Mattiro Baji 

f. Desa Maccini Baji 

2. Jumlah Penduduk di Kecamatan Mappakasunggu  

Penduduk Kecamatan Mappakasunggu berdasarkan hasil 

perhitungan registrasi  penduduk tahun 2009 berjumlah 14.448 jiwa  yang 

tersebar di 1 kelurahan dan 5 desa. Distribusi penduduk menurut jenis 

kelamin dapat dilihat pada tabel  1 berikut ini. 
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Tabel 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Mappakasunggu Dirinci    

   Menurut  Kelurahan/Desa   
 

 
N
o 
 

 
Kelurahan / Desa 

 
Laki-laki 

 
Perem-
puan 

 
Jumlah 

 
Persentase 

Lk Pr 

1. 
 

Kel. Takalar 
 

1937 
 

1989 3926 49,33 50,66 

2. Desa Patani 
 

716 821 1637 46,58 53,41 

3. Desa Soreang 
 

599 687 1286 46,57 53,42 

4. Desa Pa’batangang 
 

498 533 1031 48,30 51,69 

5. Desa Maccini Baji 
 

1790 1824 3614 49,52 50,47 

6. Desa Mattiro Baji 
 

1448 1606 3054 47,41 52,58 

 Jumlah 
 

6988 7460 14.468 48,36 51,63 

Sumber :  Kantor Kecamatan Mappakasunggu 2009 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Mappakasunggu 

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 53 tahun 2008 

tentang “Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan  

dalam Daerah Kabupaten Takalar” dan Perda Kabupaten Takalar nomor  

13 tahun 2008 tentang “Susunan  Organisasi dan Tatakerja Kecamatan 

dan      Kelurahan      Takalar”,      maka      akan      diuraikan   berikut ini. 

Susunan  organisasi  kecamatan terdiri atas: 

a.  Camat 

b. Sekretariat: 

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian 

2) Subbagian Kepegawaian 

3) Subbagian Program 
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c. Seksi Pemerintahan 

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

e. Seksi Perekonomian 

f.  Seksi Kesejahteraan Sosial 

g. Seksi Pembangunan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional  

Adapun tugas pokok dan fungsi dari susunan organisasi 

tersebut adalah: 

a) Tugas pokok dan fungsi camat: 

(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang mempunyai 

tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan 

otonomi daerah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang 

fungsinya meliputi: 

(a) Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan 

masyarakat 

(b)  Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum 
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(c) Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan 

peraturan perundang-undangan 

(d) Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan 

fasilitas pelayanan umum 

(e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan  di tingkat kecamatan 

(f) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan  di tingkat kelurahan dan desa 

(g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi 

ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat 

dilaksanakan pemerintahan kelurahan dan desa 

(h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

bupati 

(i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 

b)  Tugas pokok dan fungsi sekretariat: 

(1) Sekretariat  dipimpin oleh seorang sekretaris yang 

mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan 

penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi 

administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan 

keuangan serta menyusun laporan pelaksanaan tugas 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi: 
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(a) Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas 

pokok dan fungsinya 

(b) Membagi habis tugas kepada bawahan sesuai dengan 

bidangnya 

(c) Memberikan petunjuk kepada bawahan agar 

pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar 

(d) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi 

hasil pelaksanaan tugas 

(e) Menyelenggarakan manajemen kesekretariatan 

kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

(f) Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, 

perlengkapan dan keuangan untuk menunjang 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan 

(g) Memberikan pelayanan  teknis administratif kepada 

camat dan seksi-seksi  untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas 

(h) Menginventarisasi, mengelola, dan mengevaluasi data 

baik pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 

serta informasi untuk pembinaan penyelenggaraan tugas 

umum kecamatan 

(i) Memberikan saran kepada camat berdasarkan tugas 

pokok dan fungsinya 
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(j) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan 

(k) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 

c) Tugas pokok dan fungsi subbagian umum dan kepegawaian 

(1) Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang 

kepala subbagian yang mempunyai tugas pelaksanaan 

urusan ketatalaksanaan dinas yang meliputi: surat-menyurat, 

kearsipan, pengadaan, ekspedisi, administrasi perjalanan 

dinas, perlengkapan, pemeliharaan, dan urusan rumah 

tangga, serta urusan administrasi kepegawaian kecamatan 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), kepala subbagian umum dan kepegawaian 

mempunyai fungsi: 

(a)  Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan 

bidang tugasnya 

(b) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian 

petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 

(c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

tugas dan kegiatan bawahan 

(d) Menyusun konsep surat, koreksi dan paraf naskah dinas 

(e) Merencanakan dan melaksanakan urusan administrasi 

persuratan,      pengelolaan     surat      masuk   -   keluar, 
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kearsipan, penggandaan dan ekspedisi 

(f) Memberikan layanan informasi dan komunikasi serta 

keprotokoleran 

(g) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan 

perlengkapan, kebersihan,  keamanan kantor, 

pengadaan barang kebutuhan dinas, pendistribusian, dan 

inventarisasi, mengajukan usul pengadaan, 

pemeliharaan, dan penghapusan barang  milik     negara 

(h) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, usul 

mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, pemberhentian, izin 

belajar, karpeg, kartu askes, kenaikan gaji berkala, cuti, 

absensi pegawai 

(i) Mengelola dan mengembangkan kapasitas perpustakaan 

(j) Melaksanakan kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

(k) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 

d) Tugas pokok dan  fungsi subbagian keuangan  

(1) Subbagian keuangan dipimpin oleh seorang  kepala  

subbagian yang mempunyai tugas pengelolaan administrasi 

keuangan, meliputi penyusunan anggaran, penggunaan 

anggaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban, serta 

pelaporan keuangan 

(2) Dalam   melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (1), kepala subbagian keuangan mempunyai  fungsi : 

(a) Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang 

tugasnya 

(b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan pemberian 

petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 

pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

(c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

tugas dan kegiatan bawahan 

(d) Menyusun konsep surat, koreksi dan paraf naskah dinas 

(e) Menginventarisasi sumber-sumber pendapatan dan 

penerimaan 

(f) Mencatat pungutan dan pelaporan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dalam lingkup instansi 

(g) Menyusun rencana anggaran pelaksanaan program dan 

kegiatan 

(h) Menyusun realisasi perhitungan anggaran 

(i) Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan 

(j) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas 

perbendaharaan 

(k) Melakukan klarifikasi dan tindak lanjut laporan hasil 

pemeriksaan fungsional yang terkait dengan urusan 

keuangan 
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(l) Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan 

keuangan 

(m)Melaksanakan pengendalian dan monitoring pengelolaan 

keuangan 

(n) Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan administrasi 

keuangan 

(o) Melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan dengan 

unit terkait 

(p) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan 

(q) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 

e) Tugas pokok dan fungsi subbagian program 

(1) Subbagian program  dipimpin oleh seorang kepala 

subbagian yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan data 

dan informasi, penyusunan rencana kerja dan monitoring 

serta evaluasi dan penyusunan laporan kinerja 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), kepala subbagian program mempunyai fungsi: 

(a) Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang 

tugasnya 

(b) Mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan 
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(c) Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas 

bawahan 

(d) Menyusun rencana, pengelolaan data dan informasi; 

penyusunan instrument, pengumpilan, pengelolaan, 

analisis, dan penyajian data dan informasi pendidikan 

(e) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan 

instansi terkait 

(f) Melaksanakan koordinasi penganggaran program kerja 

(g) Menyiapkan bahan rapat kerja, rapat koordinasi, dan 

pembahasan program kecamatan 

(h) Melakukan bimbingan teknis penyusunan program kerja 

dan penganggaran 

(i) Melakukan verifikasi usulan program dan kegiatan yang 

diusulkan tiap unit kerja 

(j) Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi 

perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan 

kecamatan 

(k) Menyusun rancangan program kerja untuk jangka 

pendek, menengah, dan jangka panjang, serta rencana 

strategis kecamatan 

(l) Melakukan tindak lanjut temuan dari kegiatan monitoring 

pelaksanaan program dan kegiatan 
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(m) Melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis 

kecamatan 

(n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan 

(o) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.   

f) Tugas pokok dan fungsi seksi pemerintahan 

(1) Seksi pemerintahan  dipimpin oleh seorang kepala seksi 

yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan 

melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan 

bangsa, membina kerukunan hidup beragama, 

pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintahan, membina 

administrasi kelurahan dan desa, serta membina 

administrasi kependudukan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi: 

(a) Menyusun rencana kerja berdasarkan tugas pokok dan 

fungsinya 

(b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya 

(c) Member petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan 

tugas dapat berjalan lancer 

(d) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi 

hasil pelaksanaan tugas 
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(e) Melaksanakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan 

bangsa 

(f) Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antarumat 

beragama 

(g) Melaksanakan koordinasi kegiatan UPTD/instansi 

pemerintah di kecamatan 

(h) Memfasilitasi penataan kelurahan dan desa 

(i) Memfasilitasi pelaksanaan lomba / penilaian kelurahan 

dan desa 

(j) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan  

(k) Melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset daerah 

dan kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah 

kecamatan 

(l) Melaksanakan pemberian rekomendasi dan izin yang 

bersesuaian dengan tugas da fungsinya 

(m)Member saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan 

fungsinya 

(n) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan 

(o) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 

g) Tugas   pokok   dan   fungsi   ketentraman dan ketertiban umum 

(1) Seksi   ketentraman  dan  ketertiban   umum   dipimpin   oleh 
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seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana dan terciptanya  ketentraman dan 

ketertiban umum di wilayah kecamatan, kelurahan/desa, 

pelaksanaan kantibmas dan keamanan lingkungan 

kemasyarakatan serta pengembangan kegiatan-kegiatan 

kemasyarakatan yang sifatnya tidak saling mengganggu dari 

setiap elemen masyarakat yang ada 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum 

mempunyai fungsi: 

(a) Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas 

pokok dan fungsinya 

(b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan 

bidangnya 

(c) Memberikan petunjuk kepada bawahan agar 

pelaksanaan tugas dapat berjalan lancer 

(d) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi 

hasil pelaksanaan tugas 

(e) Memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan untuk 

terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah 

kecamatan 

(f) Memfasilitasi  penyelenggaraan  keamanan  di  kelurahan  
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(g) Menyusun rencana bagi terciptanya ketentraman dan 

ketertiban   umum   dalam   setiap   aktivitas masyarakat 

(h) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan 

(i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 

h) Tugas pokok  dan fungsiseksi perekonomian 

(1) Seksi perekonomian  dipimpin oleh seorang kepala seksi 

yang mempunyai  tugas melakukan penyusunan rencana 

dan penyelenggaraan perekonomian kecamatan, kelurahan, 

dan desa, pelaksanaan administrasi pemungutan pajak dan  

retribusi daerah, dan pengembangan kegiatan perindustrian 

dan perdagangan 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), kepala seksi perekonomian  mempunyai fungsi: 

(a)  Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan 

tugas pokok dan fungsinya 

(b) Membegi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya 

(c) Member petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan 

tugas dapat berjalan lancer 

(d) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi 

hasil pelaksanaan tugas 
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(e) Memfasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan 

pembangunan di wilayah kecamatan 

(f) Memfasilitasi  pengembangan perekonomian kelurahan / 

desa 

(g) Menyusun rencana bagi pelaksanaan pungutan atas 

pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan 

(h) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan  

(i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 

i) Tugas pokok dan fungsi seksi kesejahteraan sosial 

(1) Seksi kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang kepala  

seksi yang mempunyai tugas melakukan penyusunan 

rencana  dan penyelenggaraan pembinaan 

kemasyarakatan, memfasilitasi kegiatan organisasi 

sosial/kemasyarakatan, penanggulangan bencana alam, 

penanggulangan masalah sosial, penyelenggaraan 

koordinasi keluarga berencana, serta memfasilitasi 

penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, generasi muda, 

keolahragaan,     kepramukaan,     dan     peranan    wanita 

(2) Untuk   melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada 

Ayat   (1),   kepala   seksi    kesejahteraan   sosial  

mempunyai fungsi: 



59 

(a) Menyusun rencana kerja berdasarkan tugas pokok dan 

fungsinya 

(b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya 

(c) Memberi  petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan 

tugas  dapat berjalan lancar 

(d)  Menilai hasil kerja bawahan dengan cara 

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas 

(e) Menyusun rencana pembinaan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat 

(f) Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial / 

kemasyarakatan dan Lembaga Sosial masyarakat  

(LSM) 

(g) Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan 

bencana alam di wilayah kecamatan 

(h) Melaksanakan penanggulangan masalah sosial 

(i) Mengumpulkan bahan dan data kegiatan program 

pendidikan masyarakat 

(j) Melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat dan 

lingkungan 

(k) Melaksanakan  pembinaan  kegiatan  program generasi 

muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan 

peranan wanita 
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(l) Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi 

dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas dan 

fungsinya 

(m) Memberi saran pada camat berdasarkan tugas pokok 

dan fungsinya 

(n) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan 

(o) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 

j) Tugas pokok dan fungsi seksi pembengunan 

(1) Seksi pembangunan dipimpin oleh seorang kepala  seksi 

yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana  

dan penyelenggaraan pengembangan pembangunan, 

pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat, 

pembinaan dan penanggulangan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan, serta pembinaan dan pengawasan 

bangunan 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat   (1),  kepala  seksi  pembangunan   mempunyai  fungsi: 

(a) Menyusun rencana kerja berdasarkan tugas pokok dan 

fungsinya 

(b)   Membagi  tugas   kepada  bawahan  sesuai   bidangnya 
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(c) Memberi  petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan 

tugas  dapat  berjalan lancar 

(d) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi 

hasil pelaksanaan tugas 

(e) Menyusun rencana bagi pelaksanaan fasilitasi dan 

koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah 

kecamatan 

(f) Menyusun rencana fasilitasi pengembangan 

pembangunan kecamatan, kelurahan, desa 

(g) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan 

serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan 

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan 

(h) Menyusun rencana pelaksanaan pencegahan perusakan 

sumber daya alam masyarakat 

(i) Menyusun rencana pengkoordinasian pembangunan 

swadaya masyarakat 

(j) Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan 

perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan 

fungsinya 

(k) Memberi saran pada camat berdasarkan tugas pokok 

dan fungsinya 
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(l) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan 

(m)     Menyusun     laporan     hasil     pelaksanaan    tugas 

4. Pegawai Kantor Kecamatan Mappakasunggu 

Pegawai Kantor Kecamatan Mappakasunggu merupakan aparat 

yang mempunyai tugas memberikan pelayanan pada masyarakat. Saat ini 

jumlah pegawai pada kantor Kecamatan Mappakasunggu sebanyak 35  

orang yang terdiri atas 31 orang Pegawai Negeri Sipil  dan 4 orang 

Pegawai Sukarela. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pegawai 

berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2 Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Mappakasunggu  
              Berdasarkan Golongan 
 

 
No 

 

 
Golongan 

 
Jumlah (orang) 

 
Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

III/d 

III/c 

III/b 

III/a 

II/d 

II/c 

II/b 

II/a 

I/c 

I/a 

Tenaga Sukarela 

5 

4 

1 

3 

1 

2 

3 

10 

1 

1 

4 

14,29 

11,43 

2,86 

8,57 

2,86 

5,71 

8,57 

28,57 

2,86 

2,86 

11,43 

 Jumlah 35          100.00 
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Tabel di atas menunjukkan  bahwa, persentase   terbesar   adalah 

pegawai dengan golongan  II/a dan terkecil adalah pegawai dengan 

golongan III/b, II/d, I/c dan I/a masing-masing 1 orang. Hal ini berarti 

bahwa banyak aparat yang masih minim pengalaman sehingga 

diharapkan pembinaan karir terus ditingkatkan dalam pemenuhan 

pelayanan  masyarakat   supaya   lebih   baik  dan  layanannya 

berkualitas. Golongan yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan memberikan layanan publk. 

5. Rencana Kerja dan Kinerja Kecamatan Mappakasunggu 

 Adapun program kerja Kecamatan Mappakasunggu, yaitu: 

a. Meningkatkan mutu pelayanan aparat pemerintah daera dalam 

melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan serta 

pelayanan kepada masyarakat 

b. Meningkatkan pembinaan aparat pemerintah kecamatan dalam 

pelaksanaan tugas dan meningkatkan disiplin kerja. 

Pelaksanaan kinerja organisasi tingkat Kecamatan 

Mappakasunggu; camat melaksanakan tugas pemerintahan 

pembangunan, ketentraman dan ketertiban dibantu oleh  perangkat  

tingkat kecamatan dan kelurahan/desa yang telah dibagi habis tugasnya 

sesuai dengan bidang tugas masing-masing dengan berpedoman sesuai 

uraian   tugas   yang   telah  ditetapkan  oleh   keputusan   Bupati  Takalar. 
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Pelaksanaan kinerja organisasi dalam memberi pelayanan kepada 

masyarakat  demi terwujudnya pelayanan prima dengan mengadakan 

sosialisasi    kepada    masyarakat     pada     tingkat     kelurahan   /  desa. 

Adapun rencana pemerintah Kecamatan Mappakasunggu yang 

dituangkan dalam rencana kerja kecamatan sebagai upaya pelaksanaan 

dan       kinerja       pelayanan       pada       masyarakat       antara      lain : 

1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian 

pengesahan Kartu Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) 

bagi warga Negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai 

ketentuan dan aturan yang berlaku. 

2) Melakukan intensifikasi pelayanan di bidang pajak bumi dan 

bangunan pada 6 kelurahan dan desa dan menyalurkan SPPT 

kepada masyarakat yang bersangkutan melalui kolektor PBB 

masing-masing kelurahan/desa agar dapat membayar 

kewajibannya sebagai wajib pajak. 

3) Melakukan pembinaan terhadap  pedagang barang-barang 

kerajinan di wilayah kerja Kecamatan Mappakasunggu agar 

memperoleh penghasilan yang lebih besar. 

B.  Analisis Perilaku Birokrat pada Kantor Kecamatan     

     Mappakasunggu   Kabupaten Takalar 

 
Konsep perilaku birokrat berkaitan dengan sikap dan tindakan 

birokrat    dalam    hal  ini aparat pada kantor Kecamatan Mappakasunggu  
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Kabupaten Takalar sebagai hasil interaksi atau hubungan timbal balik 

antara aparat dan lingkungannya yakni dengan masyarakat penerima jasa 

layanan.  Sikap  dimaksud  adalah  kecenderungan  untuk  bertindak  dan  

bertingkah laku yang merupakan   aktualisasi   sikap   sebagai   respon   

atas   antisipasi terhadap kecenderungan gerak perubahan yang terjadi 

dalam           situasi           dan           kondisi         lingkungan         tertentu. 

Pengukuran terhadap perilaku birokrat dilakukan dengan 

identifikasi analisis terhadap beberapa  indikator yakni; Sikap ramah 

ketaatan, ketekunan kerja, tanggung jawab / kedisiplinan, dan kesopanan. 

Perlunya pendekatan perilaku birokrat secara sistematis dikarenakan 

alasan adanya kepercayaan bahwa perilaku seseorang, termasuk aparat 

tidak terjadi secara kebetulan. Perilaku tersebut muncul karena alasan-

alasan tertentu dan ditujukan untuk mencapai maksud tertentu pula yang 

dipercayai oleh birokrat sebagai cara yang terbaik, benar dan tidak 

merugikan serta tidak menyalahi peraturan  perundang - undangan      

yang      berlaku. 

Perilaku yang ditampilkan oleh birokrat pada Kantor Kecamatan 

Mappakasunggu Kabupaten Takalar  umumnya bisa diketahui dan 

diramalkan apabila ada pengetahuan terhadap persepsi aparat birokrat 

terhadap keadaan tertentu dan yang dianggap penting. Perilaku itu 

terkadang tidak rasional menurut pandangan  umum, namun jika ditelusuri  
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secara mendalam maka aparat tersebut memiliki alasan pribadi yang 

dapat dimengerti.  

1. Sikap sopan  dan ramah 

Kesopanan dan keramahan aparat yaitu sikap dan perilaku aparat 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan 

ramah serta saling menghargai dan menghormati. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh informan berikut.  

 “Kami selalu menjaga nama baik selaku aparat dan pribadi di 
dalam melayani masyarakat. Karena satu kali saja berbuat yang 
kurang sopan itu akan membekas dan selamanya akan diingat 
oleh masyarakat, apalagi kalau tingkat pendidikan masyarakat 
yang dilayani hanya sampai sekolah dasar atau bahkan tidak 
sekolah”.     ( Wawancara      SF,     tanggal   22   Oktober   2010 ).   

 

Pendapat salah seorang masyarakat yang dilayani mengatakan: 
 

“Waktu saya mengurus KK ada pegawai kecamatan yang mondir-
mandi saja di depan saya,  padahal saya sudah lama duduk di 
kursi tetapi tidak disapa juga, padahal seharusnya menanyakan 
perlu apa pak?” ( Wawancara dengan AS, tanggal 23 Oktober 
2010). 

  

            Berdasarkan kenyataan di atas dapat dikatakan bahwa apa yang 

dikemukakan oleh aparat tersebut mengenai  sikap sopan dan ramah 

kepada masyarakat  memang seharusnya dijaga agar pandangan 

masyarakat terhadap aparat birokrasi senantiasa menjadi pengayon di 

masyarakat. Masyarakat menginginkan bahwa  apa yang diurus selalu 

ingin      merasa     puas    karena   aparat   adalah   pelayan   masyarakat.  
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Hal ini menunjukkan bahwa sebagai aparat harus memiliki 

tatakrama dalam  memberikan layanan publik. Mereka harus menyadari 

bahwa sebagai aparat negara yang baik, mereka berkewajiban 

memberikan   pelayanan terbaik  kepada masyarakat yang membutuhkan. 

2. Ketaatan 

Salah satu indikator perilaku birokrat adalah  ketaatan yang dinilai 

dari kepatuhan birokrat dalam melaksanakan tugas dan kepatuhan     

terhadap     ketentuan     peraturan     yang     berlaku.  

Pelaksanaan tugas bagi aparat Kantor Kecamatan Mappakasunggu 

didasarkan   pada Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur  dalam   Peraturan  

Bupati Takalar Nomor 53 tahun 2008 tentang “Tugas Pokok dan Fungsi 

Jabatan Struktural pada Kecamatan  dalam Daerah Kabupaten Takalar” 

dan Perda Kabupaten Takalar nomor  13 tahun 2008 tentang “Susunan  

Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan”. Peraturan ini 

memuat tentang pembagian tugas dan fungsi masing-masing seksi 

(termasuk sekretaris) yang merupkan suatu rambu-rambu dalam 

pelaksanaannya di lapangan. Melalui peraturan ini pula semua aparat 

kantor Kecamatan Mappakasunggu bekerja  sesuai   dengan   tupoksinya. 

Hasil wawancara dengan aparat Kantor Kecamatan 

Mappakasunggu  menjelaskan bahwa semua aparat birokrat masing-

masing  seksi  sudah  mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi  
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yang harus diembannya, namun masih banyak kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaannya di lapangan. 

      “Kami sudah   mengetahui   dan  memahami  tugas – tugas    kami   
       sesuai      dengan     aturan     yang     berlaku,     namun     ketika      
       pelaksanaannya  di  lapangan  memang  masih ada    hambatan”.     
      (Wawancara dengan  AA, 24  Oktober  2010).   

 
 Demikian pula apa yang dikemukakan oleh aparat yang lain: 

 “Semua  seksi  sudah  punya  tugas  pokok  dan kewajiban   yang     
  harus    dilaksanakan,   tetapi  masih  ada  juga  sebagian  aparat   
  yang       melakukan   pekerjaan   lain   di  luar   tugas   pokoknya     
  dengan     alasan     membantu    keluarganya    atau    temannya      
  untuk     mengurus   kepentingannya,   dan  ini  tidak  perlu   saya     
  sebutkan     orangnya    karena    sebenarnya    dia    mengetahui          
  tapi    tetap  begitu   pekerjaannya”.  (Wawancara    dengan    BT,    
  tanggal   23  Oktober  2010). 
 

Berbeda dengan pernyataan aparat lain tentang tugas pokok dan 

fungsinya. 

“Saya   piker kalau   pekerjaan sudah selesai, tidak  ada  salahnya      
kita     mengerjakan     pekerjaan    yang lain  walaupun  memang   
terkesan di   luar    tugas pokok  tetapi  daripada   tinggal duduk- 
duduk dan ngobrol yang salah-salah. Yang  bterpenting  
adalahtidak   melanggar   dan   tidak   keluar    dari    tugas 
pokok    saja”.    (  Wawancara  dengan  JL,  tanggal  25  Oktober 
2010). 

 

Hal ini dibenarkan oleh pernyataan Kepala Seksi Pemerintahan sebagai 

berikut: 

“Salah    satu    tugas   seksi    pemerintahan      adalah   
menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan  lomba  atau  penilaian 
kelurahan. Kegiatan ini rutin dilakukan. Kalau  hanya   
mengandalkan   aparat   yang  ada di seksi ini,    maka  saya  rasa 
pelaksanaannya  tidak  bisa   sukses,  karena   tidak   semua   
aparat   yang   ada  pada seksi  pemerintahan memiliki   
keterampilan  yang  dibutuhkan.  Jadi   biasanya     dibantu     oleh      
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aparat  dari seksi lain.  Menurut    saya    hal    itu    wajar  -  wajar  
saja, justru  menunjukkan     kekompakan      dan      kerja     
sama.  Apa   yang   dilakukan   itu    sudah   benar   kecuali   kalau     
meninggalkan  pekerjaan  sendiri  untuk mengerjakan pekerjaan 
orang      lain,     apalagi    kalau   sampai menelantarkan 
masyarakat yang dilayani itu baru tidak benar”.   Wawancara   
dengan   SF, tanggal 25 Oktober  2010). 
 

Demikian pula yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban bahwa: 

“Sebagai aparat ada satu fungsi yang harus dilaksanakan, yakni 
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. Menyadari  hal tersebut, sebagai bawahan, kita    memang  
harus bersikap loyal terhadap pekerjaan yang diberikan oleh 
atasan sepanjang berada dalam rambu-rambu aturan dan tidak 
melanggar.   (Wawancara  dengan BT,  tanggal 26 Oktober 2010). 

 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dan berdasarkan hasil 

observasi di lapangan diketahui bahwa semua aparat sudah mengetahui, 

memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam 

Peraturan Bupati. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya memang 

sering terjadi kesalahpahaman antaraparat, namun bisa segera diatasi 

oleh  kepala  seksi maupun camat, seperti yang dikemukakan oleh aparat;  

“Memang pernah terjadi kesalahpahaman tetapi  bisa  diatasi oleh 
kepala seksi, bahkan pernah oleh camat.   Kesalahpahaman ini 
terjadi karena aparat yang  bersangkutan merupakan aparat yang 
masih baru, belum  memiliki pengalaman dan masih dalam tahap   
pembelajaran”. (Wawancara dengan IM,  tanggal 26   Oktober 
2010). 
 

3. Ketekunan 

Indikator    ketiga  mengenai  perilaku birokrat adalah ketekunan  
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kerja, yaitu keadaan memenuhi kepentingan masyarakat, keadaan 

membantu masyarakat dan kesediaan membantu masyarakat dan 

kesediaan menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Masalah pelayanan yang terlambat  penyelesaiannya karena 

bentuk pelayanannya yang membutuhkan kelengkapan administrasi 

seperti rekomendasi IMB. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Seksi 

Pembangunan bahwa rekomendasi IMB memang membutuhkan  

beberapa kelengkapan administrasi sebelum diajukan ke atas. Tanpa 

kelengkapan   administrasi   maka   rekomendasi  yang dimaksudkan akan  

sulit untuk diberikan, karena akan dikembalikan oleh instansi yang 

bersangkutan dan akan dinilai sebagai birokrat yang tidak tertib 

administrasi, seperti yang dikemukakan berikut: 

“Memang masih ada beberapa bentuk pelayanan yang   
membutuhkan banyak kelengkapan administrasi. Tapi   saya  rasa  
bukan  berarti  sengaja   memperlambat      urusan, karena kalau 
memang administrasinya tidak   lengkap maka rekomendasinya 
memang tidak keluar.  Memang, masih ada sebagian  masyarakat 
yang menilai  kalau kelengkapan berkas adalah suatu hal yang 
sulit,  tetapi mau apalagi karena memang begitulah prosedurnya”. 
(  Wawancara     dengan    EN,  tanggal     26    Oktober   2010  ). 

  
Berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa mekanisme yang 

harus dilalui untuk pengurusan rekomendasi IMB membutuhkan 

kelengkapan berkas yang lumayan banyak seperti di antaranya: surat 

keterangan kepemilikan lahan dari lurah, kartu tanda penduduk, gambar 

rumah,     keterangan    fungsi    bangunan,    dan   bukti  pelunasan  PBB.  
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Sementara itu, dari sisi masyarakat kurang lengkapnya berkas disebabkan  

kurangnya perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

rekomendasi yang diurus seperti bukti pelunasan PBB dengan alasan 

hilang. 

Pengesahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) memang tidak 

dikeluhkan oleh masyarakat karena biayanya memang tidak ada kecuali 

kalau masyarakat yang dengan ikhlas dan sukarela memberikan imbalan 

jasa kepada aparat yang mengerjakan tersebut,  kecuali  masyarakat yang  

meminta untuk diuruskan sampai  ke  tingkat    kabupaten    sehingga    

masyarakat    hanya   tahu   jadinya  saja,   seperti  yang   dikemukakan   

oleh      salah     seorang   informan   yang   mengurus   KTP   berikut    ini. 

   “Waktu   saya mengurus kartu tanda penduduk karena saya   tidak   
    biasa     menginjak   kantor   apalagi   di   kabupaten,  maka  saya    
    meminta tolong kepada aparat untuk diuruskan   dan saya tinggal   
    terima   jadinya   saja.   Saya   memberikan   pas foto,   foto   copi     
    kartu    keluarga,  dan   uang   sebanyak   Rp 20.000,00    sampai   
    selesai”.  ( Wawancara    dengan    SL   tanggal 25 Oktober 2010). 
 

Demikian pula yang dikemukakan oleh aparat lain.  

      “Sekarang ini era   reformasi, masyarakat mengetahui mana   yang      
benar   dan  mana   yang    salah.    Aparat   jangan disalahkan   
untuk   urusan   biaya   yang   memang  wajar, kecuali   kalau   
memang   ada  aparat yang meminta uang lebih dari  masyarakat. 
Itu salah dan tidak dibenarkan, jadi laporkan   saja”. (  Wawancara   
dengan    SL   tanggal 26  Oktober 2010).   

 
Hal ini juga dibenarkan oleh Camat Mappakasunggu: 

             ”Kalau    ada   aparat  saya yang meminta uang lebih  dari  warga   
apalagi   yang   namanya   pungutan   liar,  tolong   laporkan,  
sebutkan  namanya  dan tanggal  kejadiannya,  saya akan tindak 
tegas.    Saya   rasa   masyarakat    semakin           terbuka      dan     
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             kritis,   mereka   bisa    menyampaikan keluhannya    melalui   
media,   namun   jangan  terkesan ditutup-tutupi, tanpa 
menyebutkan identitas pelapor   dan  yang dilaporkan. Kita harus 
jujur,   bukan   saja   pada   diri  sendiri,   tetapi   terlebih     kepada  

             masyarakat. Tanggung  jawab sebagai aparat memang berat, 
namun masyarakat  juga   hendaknya   membantu   dengan  cara 
melaporkan dengan  benar       dan      jangan      ditutup  -  tutupi”.  

 
Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa kepala  

Kecamatan Mappakasunggu membenarkan adanya biaya kepengurusan 

administrasi  yang  memang sudah diatur  berdasarkan  peraturan. Kepala  

Kecamatan juga memberikan jaminan adanya sanksi bagi aparat yang 

ketahuan meminta biaya tambahan di luar kewajaran atau bahkan 

melakukan pungutan liar yang tidak diketahui asal usulnya. Meskipun 

demikian, jaminan sanksi ini bukan merupakan jaminan bahwa tidak ada 

aparat yang berbuat demikian, karena disadari bahwa perilaku aparat, 

selain dipengaruhi oleh faktor lingkungan, juga sangat dipengaruhi oleh 

kepribadian mental, yang secara otomatis akan berpulang kepada aparat 

yang bersangkutan.    

4. Tanggung jawab dan kedisiplinan 

Kesediaan melakukan tugas dan pekerjaan yang dibebankan pada 

aparat birokrat  merupakan salah satu indikator dari pertanggungjawaban 

dimana penilaian dilakukan pada kesungguhan melakukan tugas dan 

kewajiban serta transparansi dalam pelaksanaan tugas. Hasil pengamatan 

menunjukkan kesungguhan melakukan tugas akan tercermin dari perilaku 

aparat  birokrat  yang  bekerja dengan semangat dan motivasi yang tinggi,  
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tidak bermalas-malas, apalagi pada waktu sibuk misalnya pukul 09.00 

sampai dengan pukul 12.00.  Diungkapkan oleh salah seorang aparat 

yang menyatakan: 

            ”Kalau   mau  mengurus sesuatu, sebaiknya jam-jam  pagi   bukan  
jam-jam mengantuk seperti ini. Apalagi  kalau  mau mengurus dan  
berhubungan  langsung  dengan   camat,  sebaiknya  pag i- 
pagi”.(Wawancara dengan AT,  tanggal     3   Nopember     2010 ). 

 

Kesungguhan aparat birokrat memberikan pelayanan terutama 

terhadap konsistensi waktu bekerja sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Waktu kerja untuk pelayanan adalah 6 hari kerja dalam 

seminggu.    Hari    Senin    sampai    dengan    Sabtu   pukul 07.30-16.00. 

Pernyataan salah seorang responden (MK), 

      ”Kalau   mau   pengurusannya   cepat, harus datang   pagi- pagi 
karena semua aparat lengkap, mulai dari   pemeriksaan berkas 
sampai selesai. Mereka cukup  disiplin  karena  kantor  sudah 
terbuka pukul 07.30”. ( Wawancara tanggal  3   Nopember  2010 ). 

 
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa 

masih  terdapat aparat yang memiliki kedisiplinan yang rendah, dilihat dari  

jadual kedatangan mereka  setelah pukul 08.00. pada hal kedisiplinan 

aparat merupakan salah satu kunci kesuksesan pelayanan publik, karena 

tanpa kedisiplinan yang tinggi, maka aparat birokrat cenderung untuk 

mangkir dari pekerjaan, sehingga pelayanan publik akan terganggu dan 

merugikan penerima jasa layanan. Kecenderungan jawaban dari 

responden terhadap rendahnya kedisiplinan sebagian  aparat birokrat, 

cukup   memberikan   indikasi   bahwa   pembinaan  terhadap aparat yang  
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indisipliner perlu dilakukan baik melalui teguran maupun pemberian 

sanksi. 

Kesungguhan aparat birokrat dalam melakukan tugas akan 

tercermin dari perilaku yang sungguh-sungguh dalam bekerja, sehingga 

mendapat pujian dari masyarakat pengguna jasa apalagi kalau urusannya 

lebih  cepat  selesai  dari  harapan  mereka maka pastilah merasa senang. 

Aparat yang mempunyai kemampuan yang lamban apalagi kalau 

nanti menunggu perintah baru mau bekerja tanpa ada inisiatif sendiri 

maka terkadang menghambat proses pelayanan kepada masyarakat. Hal 

ini terungkap dari pernyataan salah seorang aparat: 

            ”Kita  tidak  berani mengambil keputusan yang tidak    diatur    
dalam   undang-undang, karena resikonya   berat. Apalagi    kalau 
tidak ada kewenangan untuk  itu.  Biasanya  menunggu   
keputusan   dari atasan,  minimal kepala seksi atau menunggu 
camat. Kalau  camat kebetulan ada  ditempat, tidak ada masalah.  
Biasanya   susah   juga    memberikan   pengertian  kepada    
masyarakat”.   (Wawancara  dengan  AM   tanggal 3 Nopember    
2010).  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Mappakasunggu 

diketahui bahwa pada dasarnya gaya kepemimpinan yang diterapkan 

adalah tipe delegatif, dimana ada sebagian kewenangan yang diberikan 

kepada kepala-kepala seksi, namun  kurang berkembang karena ada 

aparat yang sudah terbiasa dengan gaya kepemimpinan pathernalistik, 

dimana tipe kepemimpinan dengan gaya ini adalah segala keputusan 

diserahkan kepada pimpinan / atasan .  
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Perilaku aparat pada dasarnya merupakan akumulasi dari nilai-nilai, 

sikap yang tertanam sejak awal. Salah satu nilai-nilai tersebut adalah 

kepuasan kerja yang akan tercermin dari terpenuhinya kebutuhan aparat 

dan pengembangan karir. Kebutuhan aparat  birokrat berupa kebutuhan 

fisik, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Setiap aparat 

memiliki pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti yang 

diungkapkan oleh salah seorang aparat berikut: 

       ”Saat ini kebutuhan yang paling mendasar   yang    saya  harus 
penuhi adalah kebutuhan fisik,  seperti  makanan,  pakaian, dan 
perumahan yang layak bagi keluarga saya. Dengan   gaji   yang   
sekarang  memang  masih kurang,  tetapi     kita    harus   pandai -  
pandai    mendahulukan  kepentingan   yang   paling   mendesak”.   
(Wawancara  dengan  SD    tanggal       8     Nopember      2010). 

 
Kebutuhan tertinggi adalah aktualisasi diri yang dinilai dari 

kemampuan dan kesempatan aparat untuk mengembangkan karir. Dalam 

hal ini adalah kenaikan pangkat atau golongan, bahkan jabatan yang 

diemban. Menurut wawancara dengan aparat diketahui bahwa 

pengembangan karir sudah berlangsung dengan baik, dalam arti bahwa 

semua aparat memiliki kesempatan untuk dipromosikan ke jenjang jabatan 

yang lebih tinggi, juga pangkat dan golongan, asalkan memenuhi kriteria 

atau persyaratan yang digariskan oleh kepegawaian. Sesuai yang 

dikemukakan oleh Camat Mappakasunggu, 

 

 

 

”Selaku pimpinan, saya  selalu berupaya memberikan   kesempatan 
bagi    aparat   untuk mengembangkan  dirinya. Pengembangan diri 
yang   dimaksud    adalah       mendapatkan  jabatan, pangkat  atau  
golongan yang lebih     tinggi     dari    sebelumnya.     Saya      juga   
mempromosikan   aparat  yang  patut  menduduki  jabatan   tertentu 
dengan transparan”.  
 



76 

Diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan: 

  ”Dulu    saya    belum  punya  jabatan  seperti sekarang.  kami     
dipromosikan       karena        sesuai     dengan   kepangkatan   
dan   golongan. Jadi, masalah kenaikan   jabatan,    cukup    
bagus     karena    dilakukan  secara    terbuka,   sehingga   tidak  
menimbulkan kecemburuan  sosial   dari   teman -  teman   yang   
lain”.   (Wawancara   dengan   SD   tanggal  8  Nopember    2010). 

 

Adapun bentuk pengembangan karir yang lain adalah adanya 

kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti kursus-kursus 

pelatihan bagi aparat birokrat dalam rangka meningkatkan keterampilan 

teknis,    seperti   komputer   untuk   kesempatan   melanjutkan   

pendidikan.  

“Saya    kuliah   magister   atas inisiatif   sendiri karena  menjawab   

tuntutan    zaman   mengenai pendidikan”.  (Wawancara   dengan    

SD    tanggal   8  Nopember      2010). 

Pengembangan aparat yang terlihat masih kurang ini juga 

mencerminkan kurangnya aparat mengikuti pelatihan manajemen 

pelayanan, sehimgga pelayanan yang ada sekarang masih kurang 

berkembang    sesuai    dengan    tuntutan   reformasi   pelayanan   publik. 

C. Analisis Kualitas Pelayanan  pada Kantor Kecamatan   

    Mappakasunggu    Kabupaten Takalar 

 
Sektor      pelayanan       publik     berkembang     dengan      pesat.   

Perkembangan ini tentu tidak bisa terlepas dari adanya permintaan 

masyarakat   yang   juga   semakin  meningkat.  Imbas dari perkembangan  
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yang semakin pesat itu adalah lahirnya kebutuhan baru yang tidak akan 

bisa dikelola dengan baik oleh sistem akuntabilitas publik yang tradisional 

hanya mengandalkan hubungan formal antara legislatif, birokrasi 

pemerintahan   dengan   lembaga   penyedia   layanan    publik  itu sendiri.                                                                                                      

Kecamatan Mappakasunggu  sebagai salah satu kecamatan yang 

mengalami perkembangan yang signifikan perlu melakukan langkah 

strategis penataan kualitas pelayanan publik secara prima yang cepat, 

pasti, mudah, biaya layak, transparan dan akuntabel dengan program 

perbaikan manajemen, sistem, ketentuan perundang-undangan, prosedur 

serta aparat pelayan publik dan pencegahan praktik penyimpangan 

prosedur pelayanan.                                                                                                                                                               

Kantor Kecamatan Mappakasunggu adalah penyedia layanan 

publik   salah   satunya adalah perizinan dan administrasi kependudukan.  

Kehandalan pelayanan publik ditinjau dari aspek keadilan sosial harus 

berfokus pada pengembangan pelayanan yang mudah, transparan, dan 

menganut paradigma  baru pelayanan publik. Pelaksanaan di lapangan 

khususnya dalam pemberian perizinan dan administrasi kependudukan, 

analisis kualitas pelayanan belum pernah dilakukan. Untuk itu, pada 

bagian ini akan dilakukan analisis terhadap indikator kualitas pelayanan 

sesuai      dengan    SK    Menpan   No  63  /  Kep  /  Men. PAN/7  /  2003. 

1. Prosedur Pelayanan  

Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 
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diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan berdasarkan syarat pengajuan masing-masing jenis pelayanan. 

Diketahui   bahwa   prosedur   pelayanan   sangat  sederhana, yakni 

mengisi formulir atau berkas sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan 

dan memenuhi kelengkapan administrasi.  

Pernyataan salah seorang responden (HE) yang mengaku bahwa 

prosedur yang harus dijalani agak sukar dan agak berbelit karena berkas-

berkas yang harus dilengkapi cukup banyak.   

   “Banyak   saya lengkapi berkas untuk pengurusan IMB   sehingga     

saya   merasa   bosan  dan agak berbelit”.   (Wawancara,       

tanggal      23    Nopember     2010 ). 

 

Berkas yang dianggap menyulitkan  untuk pelayanan rekomendasi adalah 

kelayakan     pembangunan    yang    dibuktikan   dengan   gambar   lokasi  

dan bangunan serta keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan 

serta tanda bukti memiliki. 

Sedangkan kemudahan pengurusan pengesahan KTP dan KK  

memang sangat sederhana yakni memperlihatkan permohonan 

kelengkapan berkas berupa pas foto, kartu keluarga, bukti pembayaran 

PBB dan pengantar dari kelurahan dan disahkan  oleh kecamatan. Hal ini 

dikemukakan oleh salah seorang responden (RT) :  

             “Prosedur yang harus  dijalani  mudah, yakni   hanya  mengajukan 
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permohonan dan melengkapi syarat-syarat”. (Wawancara tanggal 

23 Nopember 2010).  

Setelah dilakukan pengecekan berdasarkan hasil wawancara 

dengan salah seorang aparat diketahui bahwa, pada dasarnya prosedur 

yang harus dijalani cukup sederhana, namun masih ada  anggota 

masyarakat merasa kesulitan menyiapkan berkas-berkasnya. Meskipun 

demikian, mereka tetap menyelesaikan kelengkapan berkas walaupun 

dalam jangka waktu yang cukup lama. Kondisi ini tentu saja tidak 

diharapkan, baik oleh pihak pemberi jasa layanan karena hal tersebut 

akan menghambat kelancaran proses pengurusan izin. Hal ini terungkap 

oleh informan:  

“Kalau   persolanan    kesulitan syarat biasanya  mengenai   
berkas   kepemilikan  dan  gambar,  namun     mereka    tetap    
mengupayakannya  walaupun  dalam   jangka  waktu yang relative  
lama,  karena  pada   dasarnya  sudah  harus lengkap  di  
kelurahan”.   (Wawancara dengan BT,   tanggal    24    Nopember    
2010). 

 
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa perilaku aparat yang 

ditunjukkan   pada kualitas pelayanan berupa kemudahan persyaratan 

adalah ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, artinya untuk setiap 

layanan yang diberikan, ada persyaratan tertentu yang harus dipatuhi oleh 

masyarakat  dan ditaati oleh aparat. Dengan demikian, masyarakat dan 

aparat harus taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku, tanpa  

pandang bulu dan tanpa pilih kasih. 
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Persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan 

administrative yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai 

dengan jenis pelayanan. Persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: foto copi 

KTP yang masih berlaku, bukti pelunasan PBB dan surat permohonan 

sesuai dengan jenis layanan untuk mengetahui pendapat 

responden/informan terhadap kesesuaian persyaratan pelayanan dengan 

jenis pelayanan yang dapat dilihat  dari    pernyataan   salah  seorang 

responden   /   informan   ( HI)     yang      mengurus   rekomendasi     IMB:  

 “Persyaratan yang ditetapkan untuk mengurus rekomendasi IMB 
sudah sesuai dengan jenis pelayanan. Kami harus melengkapi 
berkas seperti rekomendasi dari kelurahan, foto copi KTP, bukti 
kepemilikan lahan yang sah dan permohonan. Kalau salah 
satunya tidak ada, maka permohonan tidak akan dproses, sampai 
menunggu berkas dilengkapi. (wawancara tanggal 25 Nopember  
2010 dengan HI) 

              

Berdasarkan hasil  wawancara yang berhubungan  dengan  

persyaratan  dan penyelesaian permohonan dari berkas yang masuk 

dikemukakan      oleh     salah      seorang      aparat      sebagai       beikut:  

”Kami     bekerja   sesuai  dengan   aturan  yang  ada,  berkas  yang   

masuk    diperiksa    kemudian   dikirim   tanpa menunda -  nunda”.  

( Wawancara     dengan      BN,   tanggal   25     Nopember     2010) 

 Berdasarkan pernyataan informan dan wawancara dengan pihak 

aparat Kantor Kecamatan Mappakasunggu diketahui bahwa gambar 

bangunan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi. Jadi, tanpa 

gambar maka secara otomatis permohonan rekomendasi  IMB  tidak  akan  
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diproses. Selain itu, persyaratan ini sudah harus dipenuhi sebelum 

keluarnya surat rekomendasi dari kelurahan. Namun, masih ada sebagian 

masyarakat yang tidak mau lagi melakukan pengurusan di kelurahan dan 

menganggap bahwa persyaratan-persyaratan tersebut adalah rekayasa 

aparat. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk pengurusan IMB 

memang cukup ketat karena rekomendasi IMB merupakan salah satu 

control terhadap kepemilikan sah serta untuk menghindari terjadinya 

praktik-praktik  yang dapat merugikan. 

 Pengursan KTP membutuhkan persyaratan berupa pengantar dari 

kelurahan , pas foto, PBB dan pengantar dari lurah, sedangkan untuk KK 

berupa pengantar dari lurah dan untuk warga baru berupa surat pindah 

dari daerah yang lama. 

Berdasarkan analisis dan pembahasan diketahui bahwa perilaku 

aparat pada kualitas layanan kesesuaian prasyarat adalah ketaatan dan 

kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. 

Kejelasan pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian aparat yang 

memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta tanggung jawabnya). Untuk 

mengetahui pendapat responden terhadap kejelasan dan kepastian aparat 

pelayanan terilihat dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa hal ini 

terjadi  karena  pada  saat  pengurusan  pejabat  yang menangani sedang  

menjalankan dinas luar, sehingga wewenang dan tanggung jawab 

didisposisikan pada aparat lain.   
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Berdasarkan hasil pantauan di lapangan memang terkadang ada 

aparat meninggalkan ruangan atau meja pada saat-saat tertentu, misalnya 

menjelang pukul 12.00, dan kalau ada warga masyarakat  yang kebetukan 

sedang mengurus mereka akan kebingungan kepada siapa mereka 

seharusnya mengajukan permohonan tersebut. 

 Walaupun demikian, pelayanan tetap dilakukan oleh aparat  dari 

masing-masing jenis pelayanan karena  menganggap bahwa pelayanan 

yang bertanggung jawab sangat jelas yakni semua aparat tanpa 

terkecuali. Hal ini diungkapkan oleh responden (AL): 

            ”Kalau aparat yang melayani memang sangat jelas, yang penting 

ada aparat, ya itu saja”. (  Wawancara   tanggal 24 Oktober 2010). 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diketahui bahwa pejabat yang 

berwenang dalam  administrasi kependudukan berupa KTP dan KK 

adalah kepala seksi pemerintahan dan rekomendasi SITU dan 

rekomendasi IMB adalah kepala seksi pembangunan yang bekerja sama 

dengan kepala seksi  perekonomian.  

Berdasarkan hasil dan pembahasan diketahui bahwa perilaku 

aparat yang ditunjukkan pada kualitas layanan kejelasan dan kepastian 

aparat adalah    perilaku   yang  bertanggung  jawab  terhadap  

pelaksanaan  tugas.   

Kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan, yaitu tingkat 

keahlian   dan   keterampilan yang dimiliki oleh aparat  dalam memberikan 
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dan menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.    

  Kemampuan   dan  keahlian yang dimiliki   oleh aparat 

merupakan hasil pengalaman selama beberapa tahun memberikan 

pelayanan, seperti diungkapkan oleh responden (AK): 

  ”Aparat   di bagian  pengesahan  KK     sangat menguasai   dan  
memilik i keahlian,  jadi  kita  tidak  perlu  meragukan  kemampuan 
mereka  apalagi   mereka  sudah  lama  di   bagian  ini   
(Wawancara,   tanggal   26   Oktober    2010). 

 
Berdasarkan hasil dan pembahasan diketahui bahwa perilaku 

aparat yang ditunjukkan pada kualitas layanan kemampuan aparat adalah 

perilaku taat terhadap aturan yang berlaku. 

2. Kecepatan pelayanan  
 

             Kecepatan pelayanan adalah target waktu pelayanan yang dapat 

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh unit 

penyelenggara pelayanan. 

Rata-rata informan  tidak mempermasalahkan tentang kecepatan 

pelayanan aparat. Keterlambatan biasanya terjadi apabila masih ada 

berkas belum dilengkapi sehingga harus melengkapi apa-apa yang masih 

kurang. 

Kecepatan pelayanan yang diberikan adalah sikap tanggap aparat 

dalam melayanai masyarakat. Sesuai ungkapan salah seorang informan 

mengemukakan: 

“Bagaimana    tidak cepat pelayanannya kalau berkas  yang   
diserahkan   sudah   lengkap dan pegawainya  juga   ada   di 
tempat,  kecuali   kalau   masih   ada yang  kurang lengkap   maka        
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harus       pulang     melengkapi”   (Wawancara   BT,    tanggal     
26     Oktober   2010). 

 
              Apa yang dikemukakan oleh informan BT tersebut memberikan 

gambaran bahwa apa yang diharapkan oleh masyarakat dalam 

pelayanannya adalah cepat selesai sehingga memudahkan untuk 

melakukakan pekerjaan yang lain. 

3. Keadilan dalam pelayanan  

Indikator lain  mengenai perilaku   birokrat adalah yang cenderung 

bersikap diskriminatif. Hasil wawancara dengan aparat menunjukkan 

bahwa budaya negative di kalangan sebagian aparat birokrat ini 

cenderung merugikan  kepentingan masyarakat karena mendahulukan 

kepentingan pribadi, golongan atau kelompok daripada  kepentingan 

publik. 

“Budaya diskriminasi yang   bagaimana? Apakah yang       
dimaksudkan adalah  mendahulukan  keluarga   dibandingkan 
dengan  kepentingan  masyarakat lain yang  sedang  mengurus?  
Kalau yang seperti itu, masih  sering  terjadi.  Namun   bukan   
berarti    kepentingan warga  lain diabaikan  tetapi  tetap 
dikerjakan,   tetapi memang susah untuk   menghilangkan   
apalagi   kalau   kepentingan   itu     mendesak”. (Wawancara 
dengan SD, tanggal 26 Oktober   2010). 

 
Budaya diskriminatif yang dimaksudkan adalah memberikan perlakuan 

yang     berbeda    pada  warga, baik disebabkan   karena   kedekatan  

keluarga dan pertemanan (nepotisme), maupun alasan lain, misalnya 

masyarakat  berpenghasilan tinggi dan rendah,   warga berseragam 

dan tidak berseragam. Hasil penelusuran menunjukkan  bahwa budaya  
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diskriminasi masih sering terjadi, khususnya untuk pengurusan bagi 

warga yang    berseragam  atau   bekerja   di   sector  formal  (PNS,   

TNI,  Polri). Pernyataan aparat birokrat yang cenderung merupakan  

pembenaran   terhadap   apa   yang   dilakukan,   sebagaimana berikut 

ini: 

      “Tidak    ada  maksud untuk melakukan diskriminasi, tetapi           
kalau   sesama  aparat, kita mengetahui bahwa waktunya  tidak   
banyak   karena harus kembali   ke kantornya juga. Kasihan juga 
kalau bisa  dikerjakan  cepat, ya dikerjakan:.  (Wawancara   
dengan   JL,   tanggal    27  Oktober 2010). 

 

Demikian   pula  yang  dikemukakan  oleh salah seorang aparat yang lain:  

    “Bedanya    kalau    warga lain, waktunya banyak jadi  bisa  
didahulukan dulu yang waktunya sedikit. Tetapi   yang 
terpenting,  akan   dikerjakan   dan   urusannya    tidak    
terbengkalai,    meskipun    agak      terlambat    sedikit. Biasanya   
juga,   kita   meminta    pengertian  dulu    dari    warga     yang     
sementara     diproses,   supaya  tidak   marah.  Yah,   ada    
yang     mengerti   tetapi  ada   juga   yang       kurang       
senang, ini memang        resiko        pekerjaan”    . ( Wawancara  
tanggal 26   Oktober 2010). 

 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa budaya yang terkesan 

diskriminatif ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena akan merusak 

citra sebuah birokrat yang menggalakkan kepentingan masyarakat secara 

keseluruhan, tanpa memandang pangkat, jabatan, pekerjaan dan strata 

sosial.  

           Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu  dengan tidak 

membedakan      golongan      /     status     masyarakat     yang     dilayani. 

Hasil    wawancara    menunjukkan   bahwa   perlakuan   aparat   tidak adil  
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yang mendahulukan kepentingan keluarga yang datang melakukan 

pengurusan dan pada  anggota masyarakat lain, yang kebetulan juga 

merupakan PNS. Berdasarkan hasil dan pembahasan diketahui bahwa 

parilaku aparat dalam memberikan layanan pada kualitas layanan 

keadilan pelayanan adalah perilaku yang taat dan patuh terhadap aturan 

yang berlaku.  

 Keadilan pelayanan akan tercapai apabila tidak ada sikap 

membeda-bedakan penerima pelayanan publik. Mereka semua 

mendapatkan hak atas pelayanan secara adil. Mereka pun dilayani secara 

sopan dan ramah. 

4. Kewajaran biaya 

Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 

terhadap besarnya biaya yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui 

pendapat   responden   terhadap  kewajaran biaya pelayanan dapat dilihat  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diketahui bahwa 

perilaku aparat yang ditunjukkan pada kualitas layanan kewajaran biaya 

adalah   perilaku   yang  bertanggung  jawab terhadap pelaksanaan tugas. 

5. Kepastian jadual 

           Kepastian jadual  adalah target waktu pelayanan yang dapat 

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh unit 

penyelenggara pelayanan. Hal ini terlihat dari jadual pelayanan yang biasa 

terbuka   sudah   melewati   pukul 09.00.   pagi dan tertutup sebelum pukul  



87 

16.00. Hal ini juga berkaitan erat dengan kedisiplinan aparat yang telah 

dijelaskan sebelumnya.  

Berdasarkan hasil pembahasan di atas diketahui bahwa perilaku 

birokrat yang ditunjukkan pada kualitas layanan ketepatan jadual. Rata-

rata informan  tidak mempermasalahkan tentang jadual yang ditentukan 

oleh  aparat. Keterlambatan biasanya terjadi apabila masih ada berkas 

belum dilengkapi sehingga harus melengkapi apa-apa yang masih kurang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

            Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas diperoleh 

beberapa simpulan: 

1. Perilaku aparat yang ditunjukkan oleh sikap ramah dan sopan, 

ketaatan, ketekunan kerja, tergolong cukup tinggi. Sementara 

indikator kedisiplinan masih rendah, karena masih banyak aparat 

birokrat yang mangkir dari jam kantor. Sedangkan   indikator 

tanggung jawab tergolong tinggi  walaupun masih ada aparat yang 

kurang  berani dan mampu mengambil keputusan dan tanggung 

jawab. 

2. Kualitas pelayanan untuk rekomendasi IMB dan SITU adalah 

prosedur pelayanan yang agak sukar, kurang adil, dan terkesan 

lambat. Kualitas pelayanan untuk pengesahan KTP dan pengesahan 

KK prosedur pelayanan memang cukup mudah dan tidak terlalu 

lama. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka beberapa saran yang diberikan 

antara lain: 

1. Perlu peningkatan kualitas dari perilaku aparat birokrat  melalui 

pembinaan   secara  mental spiritual, mengikuti pelatihan-pelatihan  
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manajemen    pelayanan   dan   peningkatan   jenjang   pendidikan. 

2. Kualitas layanan masih perlu mendapatkan perhatian karena masih 

ada beberapa indikator yang perlu dibenahi utamanya pada 

prosedur pelayanan, kecepatan layanan. 

3. Perlu  dilakukan implementasi terhadap paradigma pelayanan 

publik yang transparan dan akuntabel. 

4. Bagi masyarakat sebaiknya mengetahui terlebih dulu prosedur dan 

persyaratan administrasi serta biaya yang dikeluarkan untuk 

menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kesalahan prosedur 

administrasi yang pada akhirnya akan memperlihatkan pelayanan 

yang bertele-tele, akibat kurangnya pemahaman mengenai 

prosedur administrasi. 
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YANG DITANGANI KANTOR CAMAT MAPPAKSUNGGU AL: 

1. IMB                 (Diketahui) 

2. SITU             (Diketahui) 

3. KTP (pengesahan) 

4. KK(pengesahan) 

 

 

 

PERMOHONAN YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR CAMAT : 

ATAS NAMA :  

 

1. SAPARANG LINGKUNGAN KAMPUNG BERU 

2. MAKMUR CAMBA-CAMBA DESA PA’BATANGANG 

3. ABD. SALAM DG. NAI LINGKUNGAN TAKALAR KEL. 

TAKALAR 

4. AGUSSALIM CILALLANG KEL TAKALAR 

5. SAFARUDDIN LINGK. KAMPUNG BERU TAKALAR LAMA 

  

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU; 

1. IBRAHIM LINGK. TAKALAR KEL. TAKALAR 

2. NSRUL 

3. FIRMAN LINGK. MASALLENG 

4. IRSAL LINGK TAKALAR 



5. SYAMSUDDIN LINGK. MASALLENG 

 

            REGISTRASI YANG DIKETAHUI CAMAT : 

 

1. ABD, ASIS PATANI PENGURUSAN PENGANTAR DARI 
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2. ST. HADJARAT TABAWANG CILALLANG PENGURUSAN( KK) 

3. M. DG. SIANGKA KAMPUNG BERU SURAT KETERANGAN 

PINDAH 

4. MUSYAWWIR KEL. TAKALAR KELAKUAN BAIK 

5. TAJUDDIN SURAT KETERANGAN KEWARISAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


