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ABSTRAK 

Sulianti, Muhammad Isa Ansari, dan Ansyari Mone. Penerapan Etika 

Administrasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor 

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. 

Etika dalam menjalankan kegiatan organisasi sangat penting dalam 

kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam lingkungan 

pemerintah. Etika pegawai sering di gambarkan sebagai acuan dalam bertindak 

terhadap masyarakat.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Etika Administrasi 

Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Masalle 

Kabupaten Enrekang. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif dengan jumlah informan 6 orang yang di pilih secara purposive. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumnetasi.  

Hasil dalam penelitian ini yaitu bahwa Etika Administrasi Dalam Pelayanan 

Publik di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang  dinilai sudah baik 

dilihat dari kategori Persamaan yang menunjukkan sudah berjalan dengan baik,di 

lakukan sesuai aturan yang mengacu pada SOP yang memberikan informasi secara 

sama dengan di arahkan langsung oleh pegawai. Keadilan dalam hal ini 

menunjukkan bahwa sudah baik tidak ada lagi hal membeda bedakan antara 

masyarakat pluralistik dengan penduduk asli Kecamatan Masalle serta perlakuan 

tepat yang diberikan oleh pegawai sudah baik hal ini dapat dilihat dari perlakuan 

pegawai terhadap masyarakat yang memberikan pelayanan sesuai kepentingan 

masyarakat. Kesetiaan menunjukkan masih kurang baik hal ini dapat dlihat dari 

perempuan yang bekerja di Kantor Kecamatan Masalle yang sebagai IRT sebagian 

masih ada yang masuk Kantor tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian 

aspek tanggung jawab menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik 

sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak membutuhkan waktu lama dalam 

pelayanannya. Pelayanan didasarkan pada persamaan hak dan kepentingan masing-

masing individu masyarakat. Target pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan 

setiap masyarakat. Pelayanan dilakukan dengan merata tanpa melihat latar belakang 

setiap masyarakat. Respon pegawai dalam memberikan pelayanan dinilai baik dan 

tepat sasaran. 

 

Kata kunci :Etika, Pelayanan, Kualitas pelayanan 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar belakang masalah 

 Suatu Negara tidak bisa lepas dari birokrasi. Birokrasi sudah menjadi 

bagian tubuh yang penting dalam sebuah Negara. Birokrasi sudah menjadi media 

untuk mensejahterakan rakyatnya sehingga tujuan Negara dapat terealisasi dengan 

baik, karena Negara memiliki misi suci untuk mensejahterakan rakyatnya seperti 

menyediakan barang dan jasa pelayanan. Kehidupan Sosial Negara terlibat 

memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya, sehingga sistem administrasi yang di 

bangun bertujuan untuk melayani kepentingan rakyat yang diselenggarakan oleh 

birokrasi. 

Birokrasi di Indonesia memiliki tantangan besar di mana mereka di tuntut 

untuk memberikan pelayanan secara efisien dan efektif. Selama ini birokrasi di 

identikan dengan kinerja yang berbelit belit, sering datang terlambat ke kantor, 

penuh dengan nepotisme, korupsi dan kolusi, serta tak ada standar yang pasti. 

Berbagai patologi birokrasi yang terjadi tersebut dapat menjadi hambatan luar 

untuk dapat mewujudkan pelayan yang di butuhkan masyarakat, sehingga Good 

Governance tidak di terapkan dengan baik.  

Etika dalam menjalankan kegiatan organisasi sangat penting dalam 

kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam lingkungan 

pemerintah. Etika sering di gambarkan sebagai acuan dalam bertindak terhadap 

masyarakat. Etika juga berkaitan dengan ilmu tentang perilaku manusia dan etika 
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juga berkaitan dengan norma atau aturan tentang perilaku atau karakterisitk yang 

baik atau buruk. 

Permasalahan etika terhadap birokrasi merupakan keprihatinan yang sangat 

besar, karena kurangnya perhatian etika dalam praktik pelaksanaan administrasi 

publik. Sedangkan masyarakat mengharapkan adanya pelayanan yang merujuk 

pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 4 dan 5 tentang Aparatur Sipil 

Negara diantaranya menyebutkan bahwa aparatur sipil negara harus menjunjung 

tinggi standar etika yang luhur. Selanjutnya dalam undang-undang tersebut juga 

menyatakan bahwa para aparat negara wajib mematuhi kode perilaku dan kode etik 

pegawai, diantaranya yaitu: melaksanakan tugasnya dengan disiplin dan cermat, 

melayani dengan sikap sopan, hormat, tanpa tekanan, dan menjaga apa yang 

menjadi rahasia yang berkaitan dengan kebijakan negara.  

Pelayanan publik merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dasar sesuai dengan hak – hak dasar setiap warga negara. Dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik sebagai landasan awal bagi terwujudnya 

peningkatan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat 

dalam pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pemerintah 

harus memberikan jaminan pelayanan yang maksimal berkaitan dengan proses 

kegiatan pelayanan publik agar dalam memberikan pelayanan ada rasa kenyamanan 

bagi masyarakat dalam proses kepengurusan administrasi. 

Pasal 3 UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 mengatur bahwa 

penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan sebagai berikut: a). Adil dan tidak 

diskriminatif, b). hati-hati, c). Sopan dan ramah, d). Pengambilan keputusan yang 

pasti, andal dan berkelanjutan, e). Profesional, f). Tidak ada cahaya, g). Mematuhi 
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perintah atasan yang adil dan wajar, h). Menghormati nilai-nilai  tanggung jawab 

dan keterpaduan lembaga pelaksana, i). Tidak mengungkapkan dokumen atau 

informasi yang harus dirahasiakan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, 

j). Bersikap terbuka dan berhati-hati dalam mengambil langkah untuk menghindari 

benturan kepentingan, k). Tidak menyalahgunakan fasilitas pelayanan umum, l). 

Dalam menanggapi permintaan informasi untuk kepentingan umum, tidak 

memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, m). Tidak menyalahgunakan 

informasi tentang hak milik atau kepemilikan, n). Di bawah ekuitas, o). Ikuti 

prosedurnya. Dalam undang-undang, pelayanan publik didefinisikan menurut 

sumber keuangan dan sifat sumber keuangan. Konsep sistem pemerintahan 

desentralisasi di Indonesia memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk 

mengembangkan pelayanan yang sesuai dengan aspirasi dan dinamika daerah. 

Peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu agenda utama dari 

dilaksanakanya reformasi birokrasi. Karna di rasakan kulitas pelayanan publik yang 

belum memenuhi harapan masyarakat dalam arti tingkat kepuasan masyarakat 

masih rendah, di tandai masih banyak keluhan-keluhan terhadap penyelenggaraan 

pelayan publik,baik berkaitan dengan prosedur pelayana yang masih terkesan 

berbelit-belit kelambatan dalam pengurusan, biaya yang tidak terjangkau maupun 

sikap petugas pelayanan yang tidak mencerminkan sika p sebagai abdi mayarakat. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah salah satu isu yang sangat 

penting. Hal ini terjadi karna di satu sisi tuntutan masayrakat terhadap kualitas 

semakin besar sementara praktek penyelengaraan pelayanan tidak mengalami 

perubahan yang berarti. Mayarakat setiap waktu menuntut pelayana yang 

berkualitas meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena 
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pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit lambat, mahal, dan 

melelahkan. 

Jika dengan memberikan pelayanan dengan etika terlebih dahulu 

masyarakat akan merasa puas, jika sebaliknya yang terjadi masyarakat akan merasa 

tidak terlayani dengan baik. Etika pelayana public harus di junjung tinggi, hak 

termasuk hak atas persamaan, keadilan, kesetiaan, dan tanggung jawab. Keempat 

faktor tersebut harus diperhatikan di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten 

Enrekang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, masih banyak 

birokrat yang tidak mematuhi aturan atau standar pelayanan sehingga menimbulkan 

praktik yang merugikan masyarakat.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ummul Asisa, (2020) menunjukkan 

bahwa terdapat hal yang dikeluhkan masyarakat yakni ketidakpuasan masyarakat 

dalam menerima pelayanan, dimana masih adanya sikap nepotisme dalam 

melakukan pengurusan, adanya perlakuan yang tidak adil dan tidak selaras dengan 

sila kelima, kurangnya kesadaran dalam menaati peraturan kedinasan. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengambil 4 indikator yang dikemukakan oleh Mertins Jr 

yakni, persamaan hak, keadilan, kesetiaan, dan tanggung jawab. Dalam penelitian 

ini yang dilakukan oleh Ummul Asisa ada kaitannya dengan tema yang peneliti 

angkat yakni tentang penerapan etika administrasi dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Maka dengan demikian penelitian ini juga mengambil 4 indikator 

sesuai dengan fokus penelitian ini yakni: Persamaan, keadilan, kesetiaan, dan 

tanggung jawab. Penelitian yang dilakukan oleh Ummul Asisa tidak menutup 

kemungkinan juga terjadi di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. 
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Berdasarkan observasi awal peneliti melihat bahwa sejauh ini penerapan 

etika administrasi publik kepada masyarakat belum dilakukan dengan maksimal 

sehingga dapat menghambat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat serta 

masih adanya pegawai yang kurang menerapkan sikap tidak disiplin seperti 

pegawai yang datang terlambat dan pulang lebih awal sehingga dapat menghambat 

proses pelayanan. 

Penelitian ini penting di lakukan karena akan mengetahui sejauh mana etika 

administrasi publik dalam meningkatkan pelayanan di kantor kecamatan masalle 

kabupaten enrekang dan melakukan wawancara secara langsung kepada 

masyarakat dan beberapa pegawai di instansi tersebut mengenai penerapan etika 

administrasi publik dalam pemberian pelayanan.  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut peneliti 

mengangkat judul, "Penerapan Etika Administrasi dalam Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten 

Enrekang ".  Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan rekomendasi 

bagi Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dan sebagai pedoman guna 

menerapkan etika administrasi dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan 

Masalle Kabupaten Enrekang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas untuk mempermudah pembahasan 

masalah ini maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:  
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1. Bagaimana persamaan (equality) dalam penerapan etika administrasi 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan 

Masalle Kabupaten Enrekang?  

2. Bagaimana keadilan (equity) dalam penerapan etika administrasi dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Masalle 

Kabupaten Enrekang?  

3. Bagaimana kesetiaan (loyality) dalam penerapan etika administrasi dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Masalle 

Kabupaten Enrekang?  

4. Bagaimana taggung jawab (responsibility) dalam penerapan etika 

administrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor 

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bagaimana persamaan (equality) dalam penerapan etika 

administrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor 

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang?   

2. Untuk mengetahui bagaimana keadilan (equity) dalam penerapan etika 

administrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor 

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang?  

3. Untuk mengetahui bagaimana kesetiaan (loyality) dalam penerapan etika 

administrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor 

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang?  
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4. Untuk mengetahui Bagaimana taggung jawab (responsibility) dalam 

Penerapan Etika Administrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

publik di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang?  

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis  

Sebagai sumber ilmu pengetahuan dan bahan untuk merumuskan ilmu 

tentang etika pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi dan 

sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut 

tentang penerapan etika pegawai dalam pelayanan administrasi. 

2. Manfaat Praktis  

a) Bagi Peneliti  

Manfaat yang di dapatkan dalam penelitian ini ialah menambah 

wawasan dan memahami etika administrasi dengan baik. 

b) Bagi Instansi  

Manfaat penelitian bagi instansi ialah sebagai masukan dan 

menjadikan pertimbangan bagi pemerintah terkait penerapan etika 

administrasi dengan baik.  

c) Bagi Masyarakat  

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat ialah ketika pemberi layanan 

dapat menerapkan etika administrasi dengan baik maka masyarakat 

mendapatkan pelayanan sesuai yang diinginkan.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang berkaitan dengan Penerapan 

Etika Administrasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik, yakni melalui 

beberapa penelitian yang menjadi bahan perbandingan yaitu sebagai berikut:  

1. Zulkarnain, (2019) dengan judul penelitian “Etika Pegawai Dalam Pelayanan 

Publik Di Kantor Kecamatan Manggala Kota Makassar”. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui (1) persaman (equality); (2) kesetiaan 

(loyality); (3).tanggung jawab (responsibility) yang diberikan penyelenggara 

pelayanan publik di Kantor Kecamatan Manggala Makassar kepada 

masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas obsrvasi dan 

wawancara serta dokumen-dokumen tertulis.   

2. Sukri J (2017) dalam jurnal Vol.3 No.1 “Penerapan Etika Administrasi Negara 

Dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat Di Kantor Badan Kepegawaian Dan 

Diklat Daerah Kabupaten Gowa”. Penelitian ini mengatakan bahwa, penerapan 

kode etik kepegawaian baik dari segi kesetiaan, tanggung jawab dan ketaatan 

para pegawai di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sudah dijalankan 

dengan baik dan penerapan modalitas etika publik dalam pelayanan kenaikan 

pangkat di Kantor BKDD Kabupaten Gowa dari segi akuntabilitas sudah cukup 

baik, hal ini didasarkan pada capaian kinerja dan pelaporan yang dibuatnya 

secara transparan dan objektif. Meskipun masih terdapat ketidak sesuaian 
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antara  pegawai yang diberikan kenaikan pangkat dengan kinerja yang 

dilakukannya, sebab terkadang pegawai yang menerima kenaikan pangkat 

dipengaruhi oleh pendekatan politik. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sekarang yaitu penelitian tersebut lebih difokuskan pada penerapan 

nilai-nilai etika administrasi negara dalam pelayanan kenaikan pangkat yang 

menangani sistem kepegawaian dimana nilai pedoman yang dijadikan 

indikator adalah akuntabilitas, trasparansi, kesetiaan, ketaatan dan tanggung 

jawab. Sedangkan penelitian yang sekarang lebih difokuskan pada penerapan 

etika pelayanan administrasi, dimana yang dijadikan indikator adalah 

kesamaan hak, keadilan, kesetiaan dan tanggung jawab.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Daniaty Hi. Arsyad (2021) dengan judul Etika 

Administrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Kantor Desa 

Malala Kecamatan Dondo Kabupaten ToliToli. Jenis penelitian yang 

digunakan ialah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitiannya menunjukkan 

bahwa efisiensi, hasil kerja dari pegawai di Kantor Desa Malala Kecamatan 

Dondo Kabupaten Tolitoli cukup baik, meskipun masih ada tuntutan untuk para 

pegawai harus mengupayakan pemanfaatan fasilitas dengan baik. Efektivitas, 

pegawai Kantor Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli belum 

sepenuhnya baik, karena masih adanya jenis pekerjaan yang membutuhkan 

tenaga teknis (yang sesuai ahlinya). Kualitas layanan, berdasarkan data yang 

diperoleh bahwa indikator kualitas layana  n belum sepenuhnya baik, karena 

masih ada pegawai yang kurang tanggap pada masyarakat sehingga banyak 

urusan masyarakat tidak terselesaikan dan terkendala pada pelayanan. 

Sedangkan akuntabilitas, hasil kerja dari pegawai Kantor Desa Malala 
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Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli sudah baik, karena pegawai sangat 

terbuka saat masyarakat membutuhkan informasi. 

 

B. Teori dan Konsep Etika 

1. Pengertian Etika  

          Kridawati Sadhana (2010), Moralitas berasal dari kata Yunani Kuno, 

ethos. Kata etos dalam bentuk tunggal memiliki banyak arti kebiasaan dan 

watak. Dalam   ta etha jamak, artinya adat. Pengertian jamak inilah yang 

menjadi dasar perumusan istilah "etika" yang digunakan Aristoteles (38-322 

SM) untuk merujuk pada filsafat moral. Secara etimologis “etologi” mengacu 

pada ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan atau 

kebiasaan. Jadi secara etimologi kata “moral” sama dengan kata “moral” yang 

artinya adat. Meskipun bahasa asalnya bermacam-macam, 'moral' berasal dari 

bahasa Yunani, sedangkan 'moral' berasal dari bahasa Latin, yaitu mor atau 

mores (Bertens, 2004:4). 

Sementara itu Bertens dalam (Pasolong, 2008: 190) mengatakan bahwa 

etika sebagai berikut :  

a) Etika diartikan sebagai norma-norma moral dan nilai-nilai yang menjadi 

pedoman untuk sekelompok orang atau seseorang dalam mengatur 

tingkah lakunya. Dengan kata lain, etika di sini diartikan sebagai sistem 

nilai yang diikuti oleh sekelompok masyarakat yang sangat 

mempengaruhi kelakuaannya.  
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b) Etika diartikan sebagai kumpulan nilai moral atau asas, atau biasa juga 

disebut sebagai kode etik. Sebagai contoh Etik Jurnalistik, Kode Etik 

Guru, etika Kedokteran dan lain sebagainya.  

c) Etika diartikan sebagai ilmu mengenai perbuatan yang baik dan buruk. 

Etika adalah ilmu apabila nilai-nilai atau asas-asas etis yang berlaku 

begitu saja terhadap masyarakat dijadikan sebagai bahan kajian atau 

refleksi secara metodis dan sistematis.  

Etika dalam konteks birokrasi menurut Dwiyanto dalam Muhammad 

Ridha Suaib (2018) mengatakan, etika birokrasi digambarkan sebagai suatu 

panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan 

pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik 

diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasnya. Etika harus 

diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan 

kepentingan masyarakat luas.  

Etika dalam konteks birokrasi menurut Muhammad Ridha Suaib 

(2018) digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam 

menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus 

menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan 

organisasnya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang 

benar- benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena etika 

mempersoalkan “baik-buruk” dan bukan “benar-salah” tentang sikap, 

tindakan dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya baik 

dalam masyarakat maupun organisasi publik, maka etika mempunyai peran 

penting dalam praktek administrasi negara.  
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C. Teori dan konsep Etika Administrasi Publik  

Etika administrasi publik tentang kemajuan bangsa, kehidupan masyarakat dan 

kesejahteraan rakyat begitu penting sehingga harus didasarkan pada gagasan sentral 

yang luhur. Dengan demikian, etika juga dapat memunculkan standar etika, usaha, 

prinsip, dan kebijakan yang luhur. Sebuah gagasan besar dalam budaya manusia 

sejak dahulu kala hingga saat ini sangat relevan untuk mewujudkan keadilan 

James H. Svara (dalam Warela, 2008:7) Seorang Guru Besar dan Ketua 

Dapartemen ilmu Politik dan Administrasi Publik pada North Carolina State 

University, mengatakan bahwa kode etik dari administrator public terdiri dari: 

honesty (kejujuran), obey the law (taat aturan), dan a just public employee yang 

artinya aparatur public wajib menilai perilaku mereka yang memilki dampak 

terhadap publik dan setiap karyawan wajib mengingat bahwa mereka dipekerjakan 

untuk kepentingan publik. Disamping itu juga terdapat kode etik yang lebih luas 

yaitu:  

a) Prioritas pada kepentingan publik   

b) Setia mengeksekusi kebijakan publik  

c) Dasar tindakan terhadap kepentingan umum  

d) Menjaga tata tertib dan  integritas kebijakan  

e) Memperlakukan semua orang dengan adil  

f) Mengungkapkan informasi public secara jujur  

g) Memiliki etos kerja yang kuat  

h) Hindari konflik kepentingan  

i) Tidak berbohong, curang atau mencuri  

j) Transparansi informasi  
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k) Hindari pernyataan yang menyesatkan atau penipuan  

l) Hindari tindakan apapun yang memajukan kepentingan pribadi  

m) Pertahankan objektivitas  

Etika dalam bernegara yang tercantum pada pasal 7-12 Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai 

Negeri Sipil meliputi:  

a) Melaksanakan segenap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.  

c) Menjadi pemersatu dan perekat bangsa dalam Negara Kesatuan Republik  

Indonesia.  

d) Menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 

menjalankan tugas.  

e) Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintah 

yang berwibawa dan bersih.  

f) Jujur, tanggap, terbuka dan akurat serta tepat waktu dalam menjalankan setiap 

kebijakan dan program pemerintah.  

g) Memanfaatkan atau menggunakan semua sumber daya Negara secara efektif 

dan efisien.  

h) Tidak memberikan keterangan yang tidak benar atau kesaksian palsu.  

 

D.  Teori dan Konsep pelayanan publik 

Monir (dalam Harbani Pasolong2013: 128), mengatakan bahwa pelayanan 

adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. 

Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, mengemukakan bahwa 
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pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitaas yang bersifat tidak 

kasat mata (tidak dapat diraba) yang tejadi sebagai akibat adanya interaksi antara 

konsumen dengan karyawan atau hal- hal lain yang disediakan oleh perusahaan 

pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 

konsumen/ pelanggan. 

Pelayanan publik menurut Sinambela (dalam Harbani Pasolong 2013: 128) 

adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah 

manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada suatu produk secara fisik. Agung Kurniawan (dalam Harbani Pasolong 

2013: 128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan 

(melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 

pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

1. Bentuk – bentuk pelayanan publik  

Menurut Laiyul Mursyidah dan Ilmi Usrotin Choiriyah (2020), bentuk 

layanan umum dibagi ke dalam tiga jenis sebagai berikut:  

a. Layanan secara lisan  

   Layanan secara lisan dilakukan oleh pegawai yang ada di bidang 

syarakat, bidang informasi dan bidang lainnya yang mempunyai tugas untuk 

memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapa saja yang membutuhkan 

pelayanan. Agar layanan secara lisan dapat berhasil sesuai dengan harapan 

maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi layanan, antara 

lain:  
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1) Memahami masalah-masalah yang terdapat di bidangnya  

2) Memberikan penjelasan yang diperlukan secara lancar, benar, singkat dan 

jelas  

3) Bersikap sopan dan ramah 

4) Disiplin  

b. Layanan dengan tulisan  

   Layanan dengan tulisan adalah bentuk layanan yang paling 

menonjol dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanya secara jumlah tetapi dalam 

pelayanannya juga. Layanan dengan tulisan cukup efisien khususnya bagi 

layanan yang diberikan jarak jauh dikarenakan faktor biaya. Layanan dengan 

tulisan dibagi ke dalam dua bagian yaitu:  

1) Layanan yang berupa petunjuk informasi dan sejenisnya yang ditujukan 

untuk orang-orang yang memiliki kepentingan agar lebih mudah dalam 

berurusan dengan instansi.  

2) Layanan yang berupa dokumen tertulis atas permohonan, keluhan, 

pemberian, laporan, dan pemberitahuan.  

c. Layanan dalam bentuk perbuatan  

Layanan dalam bentuk perbuatan biasanya terkombinasi dengan 

layanan secara lisan. Hal ini dikarenakan hubungan lisan yang paling banyak 

dilakukan dalam hubungan pelayanan namun fokus lebih pada perbuatan yang 

ditunggu oleh orang yang berkepentingan. Tujuan utamanya yaitu 

mendapatkan layanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan bukan 

hanya sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan.  
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d.  Asas-asas pelayanan publik  

Pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memuaskan 

masyarakat. Selain itu, untuk memberikan standar pelayanan publik bagi 

masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas masyarakat, selanjutnya 

dapat dilihat dan dirinci terkait asas - asas pelayanan publik menurut Tamrin 

dalam Laiyul Mursyidah dan Ilmi Usrotin Choiriyah (2020), sebagai berikut:  

1) Transparansi, asas ini menghendaki adanya sifat terbuka, mudah, dan 

dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan 

secara memadai serta mudah dimengerti.  

2) Akuntabilitas, asas ini menghendaki bahwa dalam pelayanan publik 

harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

3) Kondisional, asas ini dimaksudkan dalam pelayanan publik harus sesuai 

dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 

dengann tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.  

4) Partisipatif, asas ini diharapkan agar dapat mendukung /mendorong 

peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan memperhatikan aspirasi, kenutuhan dan harapan masyarakat.  

5) Kesamaan Hak, asas ini menghendaki adanya perlakuan yang tidak 

deskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 

gender, dan status ekonomi. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, asas ini 

menghendaki adanya keseimbangan antara Hak dan Kewajiban dari 
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masyarakat dan pemerintah bahwa pemberi dan penerima pelayanan 

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

e. Prinsip-prinsip pelayanan publik  

Pelayanan publik adalah hak dari setiap masyarakat yang 

pelaksanaannya didasarkan pada suatu prinsip kesederhanaan, keamanan, 

kepastian waktu, kejelasan, tanggung jawab, akurasi, kemudahan akses, 

kelengkapan sarana dan prasarana, kesopanan dan keramahan, kenyamanan, 

serta kedisiplinan (Lailul Mursyidah dan Ilmi Usrotin Choiriyah (2020), 

Prinsip-prinsip tersebut meliputi berbagai macam yaitu:  

1) Kepastian hukum dimaksudkan adanya peraturan perundang-undangan 

yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik seuai dengan 

kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.  

2) Keterbukaan dimaksudkan bahwa setiap penerima pelayanan dapat 

dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi pelayanan yang 

diinginkan.  

3) Partisipatif dimaksudkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan apirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat.  

4) Akutanbilitas dimaksudkan bahwa proses penyelenggaraan pulik harus 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan.  

5) Kepentingan umum dimaksudkan bahwa dalam pemberian tidak boleh 

mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.  

6) Profesionalisme dimaksudkan bahwa aparat penyelenggara harus 

memiliki kompetisi yang sesuai dengan bidang tugasnya.  
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7) Kesamaan hak dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayanan publik 

tidak diskriminatif dalam arti tidak meembedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender dan status ekonomi.  

8) Keseimbangan hak dan kewajiban dimaksudkan bahwa pemenuhan hak 

harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh 

pemberi maupun penerima layanan.  

 

 

E. Kerangka Pikir  

Etika membicarakan tentang pertimbangan – pertimbangan tingkah laku baik 

buruk manusia. Untuk itu dalam penelitian ini, dapat mengetahui bagaimana 

penerapan etika administrasi negara dalam meningkatkan pelayan publik di Kantor 

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang maka peneliti berpedoman pada indikator 

menurut Martins Jr dalam Ummul Asisa (2020) yakni: 1) Kesetaraan, 2) keadilan, 

3) kesetiaan, dan 4) tanggung jawab. Jadi keempat indikator tersebut digunakan 

untuk memahami arah pembahasan dari penelitian ini secara spesifik. Maka berikut 

uraian yang menjadi alur kerangka pikir dalam penelitian ini, yang dapat 

diilustrasikan sebagai berikut:  
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

F. Fokus Penelitian  

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Penerapan Etika Administrasi 

Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik di Kantor Kecamatan Masalle 

Kabupaten Enrekang Menurut Martins Jr dalam Ummul Asisa (2020) dan empat 

hal yang menjadi pedoman dalam pelayanan yang bereterika yaitu: 1) equality 

(persamaan); 2) equity (keadilan); 3) loyality (setia); 4) responsibility (tanggung 

jawab). 

 

Penerapan Etika Administrasi Dalam Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan publik Di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten 

Enrekang 

Etika Pelayanan Publik 

 

Indikator Etika Pelayanan Publik 

Menurut Martins Jr Dalam Ummul Asisa 

(2020) 

1. Persamaan Hak (Equality) 

2. Keadilan (Equity) 

3. Kesetiaan (Loyality) 

4. Tanggung jawab (Responsibility) 

 

Pegawai yang beretika 
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G. Deskripsi dan Fokus Penelitian  

Fokus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerapan Etika 

Administrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik Di Kantor 

Kecamatan Masalle Kabupten Enrekang Menurut Martins Jr dalam Ummul Asisa 

(2020) yaitu:  

1. Persamaan (Equality)  

Equality yaitu perlakuan yang dilakukan dengan mengedepankan persamaan 

atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara konsisten 

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa 

memandang status sosial, etnis agama dan sebagainya. Bagi mereka 

memberikan perlakuan yang sama identic dengan berlaku jujur suatu perilaku 

yang patut di hargai.  

a. Persamaan derajat dalam memberikan informasi yang sama kepada 

masyarakat yang ada di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. 

b. Persamaan Hak dalam memberikan pelayanan secara sama kepada 

masyarakat yang ada di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.  

2. Keadilan (Equity) 

Equity yaitu perlakuan adil dan perlakuan tepat kepada masyarakat sesuai 

dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam pemberian pelayanan 

sesuai dengan kebutuhan dan nilai keadilan dan juga semua masyarakat di 

perlakuakan dengan sama, memberikan penjelasan terlebih dahulu sebelum 

dan saat proses pelayanan kepada masayarakat di Kantor Kecamatan Masalle 

Kabupaten Enrekang.  
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a. Perlakuan adil yaitu pegawai yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat harus dengan mengedepankan nilai toleransi tanpa melihat 

dari perbedaan suku, ras dan agama serta kedudukan sosial di Kantor 

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. 

b. Perlakuan tepat yaitu memberikan pelayanan dengan baik dan ramah atau 

melakukan tindakan sesuai yang seharusnya di dapat oleh masyarakat di 

Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten enrekang. 

3. Kesetiaan (Loyality) 

Loyality adalah kesetiaan terhadap UU, pimpinan dan tugas jabatan sehingga 

tidak ada kesalahan yang dapat merugikan instansi serta taat kepada aturan 

yang berlaku di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.  

a. Kepatuhan terhadap Undang-Undang yaitu pegawai dalam pemberian 

pelayanan saling berkontribusi sehingga tidak ada kesalahan dan 

melanggar peraturan yang berlaku di Kantor Kecamatan Masalle 

Kabupaten Enrekang. 

b. Kepatuhan terhadap pimpinan dan tugas jabatan yaitu pegawai dalam 

pemberian suatu pelayanan kepada masyarakat saling bekerja sama sesuai 

dengan tugas masing-masing di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten 

Enrekang. 

4. Tanggungjawab (Responsibility) 

Responsibility yaitu pegawai dalam pemberian pelayanan yang dilihat dari 

kecepatan dan pelaksanaan dalam pelayanan serta dapat bertanggung jawab sesuai 

amanah dan harus setia menerima tanggung jawab apa pun yang ia kerjakan di 

Kantor  Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.  
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a. Kecepatan dalam pelayanan yaitu tugas yang telah dikerjakan pegawai dan 

telah diselesaikan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat di 

Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. 

b. Ketepatan dalam pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yang ada di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi penelitian  

1. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih 

selama 2 (dua) bulan. 

2. Lokasi Penelitian  

          Lokasi Penelitian berada di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten 

Enrekang Sulawesi Selatan, sehingga peneliti dapat memperoleh data-data 

dan informasi yang tepat dan sesuai kenyataan dari berbagai pihak yang 

terkait. 

 

B.   Jenis dan Tipe Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Etika Administrasi 

Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik di Kantor Kecamatan 

Masalle Kabupaten Enrekang. Penelitian kualitatif mencakup penggunaan 

subjek yang di kaji dan dikumpulkan dari berbagai data studi kasus, 

wawancara, pengamatan pribadi serta teks hasil pengamatan.  

2. Tipe Penelitian 

Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif, untuk mengambarkan secara 

deskriptif bagaimana Penerapan Etika Administrasi dalam 
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Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik di Kantor Kecamatan Masalle 

Kabupaten Enrekang. Deskriptif digunakan untuk mengkaji permasalahan 

berdasarkan fenomena actual dan factual yang terjadi di lapangan, yang 

tidak hanya mengumpulkan data saja tetapi juga menganalisis daya yang di 

peroleh di lapangan.  

3. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ada 2 yaitu:  

a) Data primer  

 Adalah data yang diperoleh seorang informan dengan melakukan 

pertanyaan-pertanyaan langsung, terarah, tanya jawab yang relevan 

dengan penelitian yang telah disiapkan sebelumnya. Informan dalam 

penelitian ini adalah Informan kunci adalah mereka yang mengetahui 

masalah, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi. Oleh 

karena itu, informan harus memiliki pengalaman yang luas dalam 

konteks penelitian. 

b) Data Sekunder  

Data sekunder sebagai data pendukung penelitian. Data sekunder dalam 

penelitian ini didapat dari berbagai literature seperti buku, dokumen, 

laporan penelitian, undang-undang tentang informasi publik, website, 

dan lainnya. 

 

C.  Informan penelitian 

Informan dalam penelitian ini untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan 

dengan situasi dan kondisi yang melatar belakangi penelitian ini. Informan yang 
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dipilih dengan tehnik secara purposif adalah tehnik pengambilan data dengan 

pertimbangan tertentu seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang 

kita harapkan. Infoman yang dimaksud ialah camat, pegawai yang terlibat dalam 

pemberi layanan dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Kantor 

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. 

NO Nama Inisial Jabataban jumlah 

1 Rusman jalani,S.P 
 

RJ 
Kepala Camat Masalle 1 

2 Suardi S.AP 
 

S 
Kasi pemerintahan 1 

3 Nurdin, S. AP 
 

N 
Kasi tartib 1 

4 Senong S Masyarakat 1 

5 Nuriati c N Masyarakat 1 

6 Hikmayanai H Masyarakat 1 

Sumber:Data di olah peneliti 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis yang digunakan 

peneliti untuk memperoleh data dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 

memilih jenis penelitian kualitatif yang membutuhkan data yang jelas dan tepat. 

Menurut Sugiyono (2018: 22), pengumpulan data ini diperoleh dari observasi, 

wawancara, dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi penggunaan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 

1. Observasi  

Observasi merupakan bagian dari pengumpulan data yang dapat 

langsung diperoleh di lapangan, observasi dalam penelitian ini adalah untuk 
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melihat Penerapan Etika Administrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik 

di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan orang-

orang yang terlibat langsung dalam penerapan etika administrasi publik dan 

masyarakat sebagai pengguna layanan, yang dapat mengevaluasi pelaksanaan 

layanan publik sesuai standar yang ditetapkan di Kantor Kecamatan Masalle 

Kabupaten Enrekang. 

3. Dokumentasi  

Pendokumentasian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mendokumentasikan suatu kegiatan, yaitu dalam berlangsungnya suatu 

penelitian yang sedang berlangsung peneliti akan menemukan jalan dengan 

melihat hal-hal yang dianggap penting. Rekaman audio sebagai foto untuk 

mendapatkan visual tentang penerapan etika administrasi dalam peningkatan 

kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. 

 

E. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah 

sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah 

untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. 

Kegiatan untuk analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, verifikasi data 

serta penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 

(2014:169) ketiga komponen tersebut yaitu:  
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1. Reduksi Data  

Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, sehingga reduksi data 

merupakan proses pemilihan data. Karena peneliti tinggal di bidang penelitian 

lebih lama, semakin banyak data akan diperoleh dan kompleksitas akan 

dihasilkan. Untuk itu proses seleksi dilakukan dengan mereduksi data. Reduksi 

data adalah memilih hal-hal yang penting, mengklasifikasikan data, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data yang akan ditarik dan 

disimpulkan. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data dalam penelitian kualitatif merupakan kumpulan informasi 

yang disusun dari kesimpulan yang ditarik tentang penelitian, penyajiannya 

dibuat dalam bentuk grafik, uraian singkat, dan hubungan antar jenis data yang 

dapat diakses. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Menarik kesimpulan adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. 

Kesimpulan pertama yang disajikan masih bersifat sementara dan akan berubah 

ketika analis (peneliti) menemukan bukti yang kuat untuk mendukung 

pengumpulan data tingkat berikutnya. Tetapi jika sebagian data yang disajikan 

dalam kesimpulan pertama didukung oleh bukti yang akurat dan konsisten 

ketika analis (peneliti) diberi kesempatan untuk melakukan penilaian dalam 

pengumpulan data, maka kesimpulan itu dapat diandalkan. 
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F. Teknik Pengabasahan Data  

Validasi data adalah untuk memastikan bahwa apa saja yang telah diamati dan 

dipelajari oleh peneliti konsisten dengan data (relevan) yang benar-benar ada dan 

benar-benar terjadi. Untuk memperoleh keabsahan data guna mendukung penelitian 

kualitatif, langkah selanjutnya adalah triangulasi teknik. Tujuan triangulasi adalah 

untuk meningkatkan kekuatan teoritis. Triangulasi didefinisikan sebagai kegiatan 

yang memverifikasi data (Arnild Augina Mekarisce, 2020) melalui: 

1. Triangulasi Waktu 

Triangulasi sumber dalam penelitian adalah pengecekan data-data atau 

informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber untuk membandingkan 

kebenaran dari informasi utama. 

2. Triangulasi Teknik 

Teknik segitiga atau teknik dalam penelitian dapat dilakukan dengan 

memverifikasi data dari sumber yang sama, tetapi dengan teknik yang berbeda. 

Dalam hal ini data yang di peroleh dari wawancara, kemudian di cek dengan 

observasi dan dokumen.apabila pada tiga teknik tersebut di lakukan dengan 

menguji kredibilitas data yang akan menghasilkan data yang berbeda, maka 

peneliti akan melakukan diskusi kembali pada sumber data lain agar 

memastikan suatu data itu benar atau sebagian besar karna memiliki sudut 

pandang yang berbeda.  

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi temporal atau waktu dapat dilaksanakan dengan memeriksa data 

pada sumbernya dan masih menggunakan teknik yang sama, tetapi dengan 
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waktu atau situasi yang berbeda.trigulasi waktu juga dapat di lakukan dengan 

cara mengecek hasil penelitian dan peneliti lain yang sama-sama 

mengumpulkan data. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A.   Deskripsi objek Penelitian  

       1. Profil Kabupaten Enrekang 

Sejak abad XIV, daerah ini disebut “MASSENREMPULU” yang 

artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan 

Enrekang dari “ENDEG” yang artinya Naik Dari atau Panjat dan dari sinilah 

asal mulanya sebutan “ENDEKAN”. Masih ada arti versi lain yang dalam 

pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Adminsitrasi Pemerintahan 

telah dikenal dengan nama “ENREKANG” versi Bugis sehingga jika dikatakan 

bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah 

mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari 

gunung-gunung dan bukit-bukit sambungmenyambung mengambil ± 85% dari 

seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 km². 

a. Letak Geografis   

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3014’36” -3050’0” 

Lintang Selatan dan antara 119040’53” – 12006’33” Bujur Timur. Sedangkan 

ketinggiannya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di atas 

permukaan laut.  

Batas wilayah kabupaten Enrekang adalah: 

- Sebelah utara : kabupaten tana toraja 

- Sebelah Timur : kabupaten luwu 

- Sebelah selatan : kabupaten sidrap 
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- Sebelah barat : kabupaten pinrang 

Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah topografi yang 

bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan 

ketinggian 47-3.293 m dari permukaan laut sera tidak mempunyai wilayah 

pantai. Secara umum, keadaan topografi wilayah didominasi oleh 

perbukitan/pegunungan yaitu 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang 

sedangkan yang datar hanya 15,04%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 peta kabupaten enrekang 

Di lihat dari sosial budaya, masyarakat kabupaten Enrekang memiliki 

kekhasan tersendiri. Hal tersebut di sebabkan karna kebudayaan kabupaten 

Enrekang berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tanah toraja bahasa 

daerah yang di gunakan di kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 

tiga bahasa dari tiga rumpun etnik yang berbeda yaitu bahasa Duri, Enrekang 

dan Maroangi di kecamatan Maiwa. 
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Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.786,01 km atau sebesar 2,83 % dari 

luas Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 12 kecamatan dan 

secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu 

terdiri dari 129 wilayah desa/kelurahan.  

Tabel 4.1 Luas wilayah 

Berikut rincian di 12 Kecamatan di Kabupaten Enrekang 

NO          Kecamatan     Luas wilayah        Persentase (%) 

1  Maiwa  392.87  21.99  

2  Bungin  236.84  13,26  

3  Enrekang  291.19  16,30  

4  Cendana  91.01  5,10  

5  Baraka  159,15  8.91  

6  Buntu Batu  126.65 7,09  

7  Anggeraja  125.34  7,02  

8  Malua  40.36  2,26  

9  Alla  34.66  1,94  

10  Curio  178.51  9,99  

11  Masalle  68.35  3,83  

12  Baroko  41.08  2,30  

Kabupaten Enrekang   1786.01  100,00  

Sumber: Dokumen RT/RW Kab.Enrekang 

Setiap kecamatan juga terdiri dari beberapa desa/kelurahan yakni, 

Kecamatan Maiwa terdiri dari 22 desa, Kecamatan Bungin 6 desa, 

Kecamatan Enrekang 18 desa, Kecamatan Cendana 7 desa, Kecamatan 

Baraka 15 desa, Kecamatan Buntu Batu 8 desa, Kecamatan Anggeraja 15 

desa, Kecamatan Malua 8 desa, Kecamatan Alla 8 desa, Kecamatan Curio 

11 desa, Kecamatan Masalle 6 desa, Kecamatan Baroko 5 desa.  

a. Visi dan Misi Kabupaten Enrekang.  

Visi:  
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Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) yang berkelanjutan dan 

Relegius. 

Misi: 

➢ Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik.  

➢ Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, 

bermoral dan berimtaq.  

➢ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan 

jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa 

deskriminasi gender.  

➢ Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan 

masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustry.  

➢ Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya 

alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.  

b. Gambaran Khusus Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian adalah Kantor Kecamatan Masalle termasuk salah 

satu kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang, kantor kecamatan ini 

terletak di seblah barat pusat pemerintahan dengan jarak 69,9 km dari ibukota 

kabupaten  dan 344 km di seblah Selatan Kota Makassar wilayah Kecamatan 

mempunyai luas 68,3 km yang terdiri dari, Desa Buntu Sarong, Desa Masalle, 

Desa Rampunan, Desa Tongkonan Basse, dan Desa Batu kede.  

1. Visi dan Misi Kantor Kecamatan Masalle  

a. Visi  

Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) yang berkelanjutan dan 

Religius.  
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b. Misi 

1. Meningkatkan kualitas Dan ketersediaan infrastruktur pelayanan 

publik.  

2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan 

teknologi, bermoral dan berimtaq. 

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan 

jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat 

tanpa deskriminasi gender. 

4. Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan 

masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri.  

5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya 

alam secara optimal dan berwawasan lingkungan. 

2. Struktur Organisasi 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kecamatan Masalle 

 

 

 

 

 

➢ Tugas dan  fungsi  dari aparatur kecamatan sesuai dengan struktur 

organisasi  
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a) Camat   

Camat mempunyai tugas pokok melaksankan sebagian kewenangan 

pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati Enrekang dalam wilayah 

kerja/kecamatan. 

Fungsinya: 

1.Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang di 

perlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanan tugas. 

2.Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksananan, pengawasan, 

pengendalian dibidang pelayanan umum masyarakat yang menjadi 

kewenangannya. 

3. Bertangung jawab atas pemeliharaannya dan terciptanya ketentraman dan 

ketertiban di wilayahnya. 

4.Pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di wilayah 

kerja Kelurahan dan Desa. 

5.Pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi dan 

ketatausahaan Kecamatan. 

6.Pembinaan dan pengkoordinasian terhadap pelaksana terhadap 

pelaksanaan tugas-tugas jabatan fungsional dan tugas UPT dalam 

lingkungan kecamatan. 

7. Melaporkan hasil kerja pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui sekertaris 

daerah atau setiap bulan dan akhir tahun. 

8.  Pemberian motivasi dan penetapan kebijakan dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat yang mandiri. 

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh Bupati. 
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Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Camat dibantu oleh 

sekertaris kecamatan, para kepala seksi dan kasubag yang masing-masing 

memiliki tugas sebagai berikut: 

b) Sekertaris: 

Sekertaris mempunyai tugasnya di bidang pelayanna teknis dan 

administratife (perencanaan, kepegawaian, keuangan dan ketata usahaan) 

terhadap semua unsur dalam lingkungan kecamatan. 

Fungisnya: 

1. Mempelajari peraturan perundang undangan dan ketentuan lainyayang di 

perlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

2. Merumuskan perencanaan dan program serta penyusunan rancangan 

kepala camat. 

3. Bertanggung jawab dalam bidang perencanaan keuangan dan kepegawaian 

lingkup pemerintah kecamatan. 

4. Melaksanakan tertib administrasi dan tata usaha. 

5. Penyelenggaraan arsip arsip kecamatan. 

6. Pengelolaah dan kelengkapan dan rumamah tangga kecamatan  

7. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai  

8. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada camat. 

9. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang di perintahkan oleh camat. 

c) Kasubag umum dan kepegawaian   
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    1. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengola data dan 

informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan sub bagian umum 

dan kepegawaian sebagai pedoman kerja. 

    2.   Mengeinventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian 

umum dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan 

masalah. 

    3. Mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut 

Kepangkatan (DUK), dan Bezzeting pegawai. 

    4. Melaksanakan administrasi penggandaan dan pendistribusian surat 

masuk, surat keluar, perjalan dinas, penyimpanan berkas kerja 

Kepegawaian, data serta keprtotkoleran. 

    5. Melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai dan 

menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur. 

    6.  Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian 

umum dan kepegawaian.  

d) Kasubag bagian perencanaan dan keuangan 

1. Merencanakan dan merumuskan program kegiatan kecamatan kepada 

sekertaris camat. 

2. Melaksanakan urusan umum dan kepeegawaian (DUK, Arsip surat. 

Agenda surat, distribusi surat, Absensi Pegawai). 

3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan setiap kegiatan. 

4. Melaksanakan urusan keuangan (mengadministrasikan urusan keuangan 

kecamatan). 

5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh Camat.  
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e) Kasi pemerintahan 

Kasi pemerintahan mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan 

pembinaan penyelenggaraan di bidang umum pemerintahan, pemerintahan 

Desa/Kelurahan, Lingkungan hidup, dan pertanahan. Fungsinya sebagai 

berikut: 

a) Memfasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah Provinsi dan 

pemerintah Kabupaten pada Desa dalam Wilayah Kecamatan. 

b) Melaporkan hasil pelakasanaan tugas kepada camat. 

c) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program di bidang 

pemerintahan. 

d) Mengimventarisir permasalahan pada seksi pemerintahan dan mencari 

penyelesaiannya. 

e) Melaksanakan pembinaan, penataan evaluas. 

f) Admnistrasi pemerintahan.  

f) Staf kasi pemerintahan   

1. Membantu kepala kasi dalam mengadministrasikan urusan Bina 

pemerintahan umum Desa dan Kelurahan  

2. Mengadministrasikan urusan pertanahan dan penataan bangunan (MB). 

g) Kasi trantib  

Trantib bertugas membantu camat dalam melaksankan tugasnya di 

bidang penegakkan peraturan daerah, pendidikan polittik, pembinaan kesatuan 

bangsa, perlindungan masyarakat, serta menyelenggarakan urusan ketentraman 

dan ketertiban umum. 

        Fungsinya:  
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1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban 

masyarakat. 

2. Melaksanakan kordinasi dengan intansi terkait. 

3. Bertanggung jawab menyusun rencana program pembinaan pengendalian 

dan pengawasan di bidang ketentraman dan perlindungan masyarakat. 

4. Melaksankan konsultasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam 

pelaksanaan Diklat Hansip dan Linmas. 

5. Bertanggung jawab dalam pemberian bantuan dalam rangka pengarahan 

dan pengendalian anggota masyrakat dalam menghadapi segala 

kemungkinan terjadinya ancaman dan bencana. 

6. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengarahan dalam rangka 

siskamling serta menginventarisir permasalahan trantib dan linmas serta 

mencari pemecahannya. 

7. Melaporkan tugas ke camat dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diperintahkan pimpinan.   

 

h) Kasi kesra 

Tugas kasi kesra melaksanakan tugas dan pelayanan di bidang 

kependudukan dan kesejahteraan sosial.   

Fungsinya:  

1. Membuat perencanaan dan penyusunan program dalam bidang 

kependudukan dan kesejahteraan sosial. 

2. Sosialisasi perda/kebijakan perda dalam hal kependudukan dan 

kesejahteraan sosial. 
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3.   Evaluasi dan pengawasan kegiatan dan pengembangan kependudukan. 

4.   Memantau dan menganalisa data dan pengembangan kependudukan. 

5.   Inventarisasi permasalahan kasi kependudukan/kesejahtraan sosial. 

6.   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada pimpinan. 

 

i) Staf kasi kesra  

Staf bertugas membantu kepala kasi mengadministrasikan urusan-urusan:  

1. Urusan kasi kependudukan KB/KS dan pemberantasan kemiskinan. 

2. Kesehatan msyarakat. 

3. Kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.  

4. Bina mental dan spiritual  

5. Inpormasi dan komunikasi  

6. Pendidikan dan kebudyaan  

7. Pendidikan dasra dan menengah  

8. Pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga     

9. Parawisata dan kebudayaan. 

 

j) Kasi pelayanan umum  

Bertugas mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 

pelayanan umum  

Fungsinya:   

1. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang di 

perlukan   

2. Membantu perencanaan program di bidang pelayanan umum. 
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3. Menyiapkan petunjuk teknis pedoman pelaksanaan pelayanan akta 

kelahiran, akta kematian, akta pernikahan, akta perceraian, akta 

pengesahan, akta penyerahan anak dan akta perubahan usaha. 

4. Menghimpun dan mengelolah data catatan sipil dan pelayanan umum serta 

mencari pemesahanya. 

5. Melaksanakan pengadminisrtasian jasa ketatausahaan. 

 

3. Jenis-Jenis Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur 

Jenis pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten 

Enrekang dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3: Bagan alur pelayanan kartu keluarga 
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Gamabar 4.5: Bagan Alur Pelayanan Akta Kelahiran 
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Gambar 4.6 Bagan alur surat keterangan pindah penduduk 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Bagan alur pelayanan akta kematian 
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4. Jenis pelayanan dan syaratnya 

Jenis pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten 

Enrekang dapat dilihat sebagai berikut: 

 Tabel 4.2 

 Jenis Pelayanan dan Syarat masing-masing pelayanan 

No Jenis pelayanan Syarat 

1 Pelayanan 

Pembuatan Kartu 

Tanda Penduduk 

1. Masyarakat mengajukan surat pengantar dari 

desa terkait pembuatan KTP 

2. Masyarakat menganjukan surat pengantar dari 

desa ke kantor kecamatan masalle 

3. Masyarakan menganjukan surat permohonan 

izin dari kantor kecamatan ke kantor dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil 

4. Aparatur pelayanan melakukan pemerikasaan 

kelengkapan persyaratan berkas 

5. Aparatur pelayanan melakukan perekaman/foto 

untuk membuat ktp 

6. Aparatur pelayanan melakukan pencetakan 

KTP masyarakat 

7. Aparatur pelayanan melakukan verifikasi KTP 
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8. Aparatur pelayanan melakukan penyerahan 

KTP ke masyarakat pemohon 

2. Pelayanan  

Pembuatan Kartu 

Keluarga 

1. Masyarakat mengajukan surat pengantar dari 

desa terkait pembuatan KK 

2. Masyarakat mengajukan surat pengantar dari 

desa ke  Kantor Kecamatan  Masalle 

3. Masyarakat mengajukan surat permohonan dari 

kantor kecamatan ke kantor Dinas 

Kependudukan dan pencatatan sipil 

4. Aparatur pelayanan melakukan pemeriksaan 

kelengkapan persyaratan berkas 

5. Aparatur pelayanan melakukan Registrasi 

pembuatan KK 

6. Aparatur pelayanan melakukan pencetakan KK 

masyarakat. 

7. Aparatur pelayanan melakukan  verifikasi KK 

8. Aparatur pelayanan melakukan penyerahan KK 

ke masyarakat pemohon 

3 Pelayanan Akta 

Kelahiran 

1. Masyarakat mengajukan surat pengantar dari 

desa terkait pembuatan Akta Kelahiran 

2. Masyarakat mengajukan surat pengantar dari 

desa ke  Kantor Kecamatan  Masalle 
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  3. Masyarakat mengajukan surat permohonan dari 

kantor kecamatan ke kantor Dinas 

Kependudukan dan pencatatan sipil 

4. Aparatur pelayanan melakukan pemeriksaan 

kelengkapan persyaratan berkas 

5. Aparatur pelayanan melakukan  Registrasi 

pembuatan Akta Kelahiran 

6. Aparatur pelayanan melakukan pencetakan 

Akta kelahiran 

7. Aparatur pelayanan melakukan  verifikasi Akta 

kelahiran 

8. Aparatur pelayanan melakukan penyerahan 

Akta kelahiran ke masyarakat/ pemohon 

4  Pelayanan surat 

keterangan Pindah 

Penduduk 

1. Masyarakat mengajukan surat pengantar dari 

desa terkait pembuatan suarat Keterangan 

Pindah penduduk 

2. Masyarakat mengajukan surat pengantar dari 

desa ke  Kantor Kecamatan  Masalle 

3. Masyarakat mengajukan surat pengantar dari 

desa ke  Kantor Kecamatan  Masalle 
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4. Aparatur pelayanan dari kantor kecamatan 

melakukan registrasi kepindahan penduduk 

yang diketahui oleh Camat 

5. Berkas yang sudah di registrasi dan diketahui 

oleh Camat kemudian di ajukan di kantor Dinas 

Kependudukan dan pencatatan Sipil 

6. Aparatur Dinas Kependudukan dan pencatatan 

Sipil melakukan registrasi berkas 

7. Aparatur Dinas Kependudukan dan pencatatan 

Sipil melakukan cetak surat kepindahan 

penduduk 

8. Aparatur Dinas Kependudukan dan pencatatan 

Sipil melakukan verifikasi 

9. Aparatur pelayanan melakukan penyerahan 

surat pindah penduduk 

5 Pelayanan Akta 

Kematian 

1. Masyarakat mengajukan surat permohonan 

keterangan kematian  Di Rumah sakit Masalle 

2. Masyarakat mengajukan surat keterangan 

kematian dari Rumah Sakit kemudian di ajukan 

ke kantor desa 
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3. Masyarakat mengajukan surat keterangan 

kematian dari desa ke Kantor Dinas 

Kependudukan dan pencatatan Sipil 

4. Aparatur Dinas Kependudukan dan pencatatan 

Sipil melakukan Registrasi berkas 

4. Aparatur Dinas Kependudukan dan pencatatan 

Sipil melakukan cetak Akta kematian 

5. Aparatur Dinas Kependudukan dan pencatatan 

Sipil melakukan verifikasi 

6. Aparatur Dinas Kependudukan dan pencatatan 

Sipil melakukan penyerahan Akta kematian ke 

masyarakat/pemhon 

 Sumber: Data kantor kecamatan masalle 

B.  Hasil penelitian 

Pemerintah merupakan faktor penentu dalam keberhasilan melayani 

masyarakat terkhusus di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang oleh 

karena itu Camat beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya 

roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga keberhasilan melayani 

masyarakat di Kantor Kecamatan Masalle tergantung dari seberapa besar peranan 

pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah kerjanya masing-

masing.  
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Etika pegawai merupakan tolak ukur utama tercapainya pelayanan publik yang 

efektif, dan merupakan suatu penilaian terhadap kinerja pemerintah yang paling 

kasat mata. Dimana peran etika pegawai dalam dalam pelayanan publik sangat 

penting khususnya dalam pelayanan di Kantor kecamatan dan kantor kelurahan 

sebagai upaya memberikan pelayanan sesuai dengan aturan dan kode etik yang 

telah dibuat, sehingga dengan pelayanan yang baik, visi dan misi yang telah 

dirancang sebagai tujuan dari peyelanggaraan layanan publik dapat tercapai. Ketika 

etika diterapkan dengan baik oleh instansi kepegawaian maka akan tercipta suasana 

yang aman nyaman dan harmonis kepada pegawai dengan masyarakat. 

   Etika administrasi publik dapat diartikan sebagai aturan perilaku yang benar 

yang harus dipatuhi oleh penyelenggara layanan publik atau administrasi publik. 

Pentingnya etika administrasi publik karena Pertama, alasan kepentingan umum 

yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena pemerintah memiliki tanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan. Pemerintah diharapkan dapat menjalankan tugasnya 

secara profesional dan harus mengambil keputusan politik yang tepat tentang siapa 

mendapat apa, berapa banyak, di mana, kapan, dan sebagainya. Alasan kedua lebih 

kepada lingkungan di dalam birokrasi yang memberikan pelayanan itu sendiri. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 4 dan 5 tentang Aparatur Sipil 

Negara diantaranya menyebutkan bahwa aparatur sipil negara harus menjunjung 

tinggi standar etika yang luhur. Selanjutnya dalam undang-undang tersebut juga 

menyatakan bahwa para aparat negara wajib mematuhi kode perilaku dan kode etik 

pegawai, diantaranya yaitu: melaksanakan tugasnya dengan disiplin dan cermat, 

melayani dengan sikap sopan, hormat, tanpa tekanan, dan menjaga apa yang 

menjadi rahasia yang berkaitan dengan kebijakan negara. 
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Pelayanan Publik merupakan salah satu bagian yang menjadi tugas dan 

tanggung jawab pemerintah, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyedia 

layanan bagi masyarakat. Dalam meningkatkan pelayanan publik yang baik pada 

masyarakat, kecamatan dalam hal ini sebagai ruang bagi masyarakat untuk 

mendapatkan berbagai informasi dan kebutuhan lainnya. Pelayanan yang baik akan 

menimbulkan suasana yang baik pula. Masyarakat setiap waktu menuntut pelayana 

yang berkualitas meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan 

karena pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit lambat mahal 

dan melelahkan. 

Penelitian tentang penerapan etika administrasi dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dengan 

mengamati penerapan etika pelayanan publik yaitu persamaan, keadilan, kesetiaan, 

dan tanggung jawab. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian di uraikan sebagai 

berikut : 

1.   Persamaan (Equality)  

Persamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlakuan yang sama 

serta kesanggupan pegawai Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang  

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang 

berlaku atau standar operasonal yang berlaku tanpa membeda bedakan seseorang. 

Ada dua hal yang meliputi persamaan yakni:  

a. Memberikan informasi yang sama   

    Memberikan informasi yang sama kepada masyarakat dalam hal 

ini bagaimana pemberi layanan memberikan informasi secara merata kepada 
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masyarakat. Untuk mengetahui lebih jelas berikut pernyataan wawancara 

yang dilakukan oleh Bapak (JS) selaku Camat Masalle, mengatakan bahwa:  

“Tidak ada yang didahulukan (mendapatkan perlakuan khusus). Di sini 

Kami selaku pegawai Kecamatan Masalle dalam memberikan suatu 

informasi baru terkait pelayanan ataupun kebijakan di kantor kecamatan 

Masalle dilakukan melalui berbagai media seperti spanduk informasi 

disekitar kantor kecamatan, menggunakan media sosial seperti group WA 

dan FB serta melalui sarana pemerintah setempat seperti penyampaian 

oleh kepala desa dan perangkatnya di setiap desa di kecamatan masalle, 

sehingga masyarakat mendapatkan informasi secara keseluruhan dan 

terupdate tanpa ada yang dikecualikan. Penyebaran informasi dilakukan 

secara bersamaan melalui berbagai media sehingga masyarakat semua kita 

sama ratakan, dan di usahakan informasinya tersebar dengan cepat 

(Wawancara 1 November 2022)”. 

  Pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak (JS) selaku Camat Masalle 

menunjukkan bahwa pegawai kecamatan masalle dalam memberikan 

informasi kepada setiap masyarakat dilakukan secara merata melalui berbagai 

media dan tidak ada masyarakat tertentu yang mendapatkan perlakuan khusus. 

Semua tindakan penyebaran informasi dilakukan oleh pegawai berdasarkan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.  

   Selanjutnya wawancara dengan (S) selaku Kasi Pemerintahan yang 

menyatakan bahwa:  

“Setelah kami menyampaikan informasi kepada semua masyarakat di 

Kecamatan Masalle dan kemudian ada yang datang dengan 

kepentingan akan kami layani sesuai dengan kebutuhannya dan 

berdasarkan pada bidang kami masing-masing pegawai. Apabila ada 

kendala dalam proses pelayanan seperti berkas tidak lengkap dan 

semacamnya, disini kami memgarahkan langsung kepada masyarakat 

untuk melengkapi terlebih dahulu berkas yang dibutuhkan. Sebagian 

masyarakat ada yang tinggal di sekitar kantor kecamatan sehingga 

lebih mudah dalam mengakses pelayanan (wawancara 3 November 

2022)”. 

            Pernyataan yang di kemukakan oleh (S) yang selaku Kasi Pemerintah 

ialah ketika ada masyarakat yang mengurus kepentingan diarahkan langsung 
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oleh pegawai atau staf sesuai dengan kebutuhannya. Pegawai Kecamatan 

Masalle memberikan pelayana sesuai dengan bidang masing-masing 

sehingga pelayanan yang diberikan tepat dan berjalan dengan baik. 

    Adapun wawancara dengan bapak (N) selaku Kasi Trantib di 

Kecamatan yang menyatakan bahwa:  

“Penyampaian informasi misalnya terkait bantuan, biasanya diadakan 

rapat jadi tiap pendamping desa di undang ke Kantor Camat untuk 

kemudian disampaikan kepada masyarakat di tiap tiap desa yang ada 

di Kecamatan Masalle yang mendapat bantuan (wawancara 3 

November 2022)”.  

     Pernyataan yang dikemukakan oleh (N) bahwa ketika ada informasi yang 

ingin disampaiakan kepada masyarakat Kecamatan Masalle, setiap 

pendamping desa diundang untuk diadakan rapat. Dari hasil rapat tersebutlah 

pendaping Desa memberitahukan masyarakat ditiap Desa yang mendapat 

bantuan dari pemerintah.  

     Kemudian wawancara dengan seorang masyarakat berinisial (S), 

mengatakan bahwa:  

“Alhamdulillah pelayanan di sini sudah cukup baik karena kalau di 

layani langsung sesuai dengan aturan, yang penting berkas kita beres 

langsung kita layani. Ini seperti saya bilang kalau belum lengkap 

berkasnya, di lengkapi dulu. Seperti saya, belum ada surat pengantarku 

jadi saya di suruh kembali mengurus di Kantor Desa (wawancara 3 

November 2022)”.  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menyataka bahwa untuk 

masyarakat yang belum lengkap berkasnya tetap di berikan pelayanan, 
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tetapi keesokan harinya kembali melengkapi berkas persyaratan sesuai 

dengan syarat pelayanan yang di inginkan.  

 Selanjutnya wawancara dengan ibu berinisial (N) selaku masyarakat  

mengatakan bahwa:  

“Menurut saya, rata-rata pegawai sudah memberikan pelayanan sudah 

sesuai dengan aturan. Hanya saja seperti yang saya katakan 

sebelumnya pegawai di Kantor Camat Masalle masih ada yang 

terlambat atau kurang cepat dalam memberikan pelayana sehingga 

terkadang kita menghabiskan banyak waktu di Kantor Camat  

(wawancara 3 November 2022)”.  

 

         Dari hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa rata-rata pegawai 

sudah menjalankan tugasnya sebagaimana peraturan yang berlaku hanya saja 

belum maksimal hal ini di karenakan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya masih terdapat pegawai yang memberikan pelayanan yang belum 

memuaskan di mana dalam memberikan pelayanan pegawai tersebut belum 

cepoat tanggap sehingga masayarakt harus meluangkan lebih banyak waktu 

untuk berada di Kantor Kecamatan Masalle dalam menyelesaikan urusan 

administrasinya. 

     Berdasarkan hasil wawancara oleh informan serta pengamatan yang 

peneliti lakukan selama dilapangan, menunjukkan bahwa dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten 

Enrekang dilakukan sesuai dengan aturan yang dapat dilihat dari alur 

pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Kemudian mengenai kelengkapan berkas pula yang menjadi syarat prioritas 

untuk mengurus pelayanan di Kantor Masalle Kabupaten Enrekang. 
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b. Pemberian pelayanan secara sama  

Pemberian pelayanan secara sama oleh pegawai kepada masyarakat yang 

memiliki kepentingan di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang 

yakni memberikan pelayanan tanpa adanya sistem kekeluargaan/kerabat. 

Akan tetapi pelayanan yang diberikan harus disama ratakan tanpa 

memandang status kedudukan sosial. Berikut wawancara dengan Bapak (JS) 

selaku Camat Masalle Kabupaten Enrekang, mengatakan bahwa:  

“Kita disini kalau ada masyarakat yang datang, kita sambut dengan 

baik dan kita tanyakan apa kebutuhannya, kita tidak perlu tanyakan 

status dan latar belakangnya. Kita hanya fokus pada kebutuhan dan 

kepentingannnya, jadi saya selalu arahkan para pegawai untuk berikan 

pelayana sesuai dengan tupoksinya masing-masing (wawnacara 1 

November 2022)”. 

   Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak (JS) selaku Camat 

Masalle Kabupaten Enrekang mengemukakan bahwa pegawai di Kantor 

Kecamatan Masalle dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya 

masing masing. Adapun pegawai dalam memberikan pelayanan standarnya 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tanpa memandang latar 

belakangnya. 

 Selanjutnya wawancara dengan Bapak (S) selaku Kasi Pemerintahan di 

Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, mengatakan bahwa:  

“Kalau saya secara pribadi tidak melihat siapa dia tetapi pelayanan apa 

yang dibutuhkan itu yang kami berikan walaupun saya tidak pungkiri 

ditempat lain itu ada hal hal yang seperti itu. Kalau disini saya rasa 

tidak ada (wawancara 3 November 2022)”.  
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Dalam hal ini bapak (S) selaku Kasi Pemerintahan mengatakan bahwa 

ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, pegawai tidak memandang siapa 

dia semua disamakan. Walaupun ada ditempat lain ada hal yang tidak dapat 

dipungkiri, namun di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang sendiri tidak 

ada hal demikian. Lebih lanjut wawancara oleh salah satu pegawai (H) 

memberikan pernyataan bahwa:  

“Kami disini dalam memberikan pelayanan secara sama, tidak memilih 

milih siapapun itu (wawancara 3 November 2022)”.  

 Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan menunjukkan 

bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mereka tidak 

memilah milih siapa pun itu, semua disamakan dengan keperluan masing 

masing.  

Kemudian wawancara dengan masyarakat berinisial (S), yang 

mengatakan bahwa:  

“Pelayanan yang di berikan di Kantor Kecamatan Masalle sudah cukup 

baik, dengan memberikan pelayanan dengan sama rata. Seperti ketika 

saya datang mengurus surat keterangan pindah, pegawai memberi 

layanan dengan cepat dan sikap pegawainya baik langsung 

menanggapi (wawancara 3 November 2022)”.  

    Berdasarkan wawancara bersama warga berinisial (S) menunjukkan 

bahwa Pelayanan yang diberikan oleh pegawai di Kantor Kecamatan Masalle 

Kabupaten Enrekang sudah baik dan menanggapi langsung apa yang 

dibutuhkan.       

    Kemudian wawancara dengan (N) selaku masyarakat, menyatakan 

bahwa:  
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“Kebetulan waktu saya datang pegawainya yang berada diluar ruangan 

lagi mencatat, jadi saya langsung masuk diruangan dan di tanya 

keperlun saya (wawancara 3 November 2022)”. 

Pernyataan yang diberikan oleh (N) menunjukkan bahwa beberapa 

pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang terlihat 

sedang sibuk. Akan tetapi beliau langsung memasuki ruangan yang terdapat 

pegawai dan ditanyakan mengenai keperluannya.  

 Dari beberapa hasil wawancara dengan informan diatas terkait 

pemberian pelayanan secara sama kepada masyarakat di Kantor Kecamatan 

Masalle Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan 

sudah baik dan tidak memandang siapapun dan tidak membeda bedakan. 

Adapun etika pegawai dalam memberikan pelayanan yakni pegawai bersikap 

baik dan ramah serta langsung menanggapi apa yang diperlukan oleh 

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran pegawai dalam 

menjalankan tugasnya. 

2.   Keadilan (Equity)  

Keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap pegawai di Kantor 

Kecamatan Masalle Kabupate Enrekang dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dengan tidak memandang kedudukan sosial. Untuk mengetahui lebih 

jelas terkait keadilan di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, berikut 

dua hal yang meliputi keadilan, yakni:  
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a) Perlakuan adil dengan mengedepankan nilai toleransi   

Perilaku adil dengan mengedepankan nilai tolenrasi maksudnya ialah 

pegawai tidak memandang suku, ras dan agama serta kedudukan sosial dalam 

memberikan pelayanana di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. 

Berikut pernyataan wawancara dengan Bapak (JS) selaku Camat Masalle, 

mengungkapkan bahwa:  

“sejauh ini dalam memberikan pelayanan kita memberikan kesempatan 

yang sama bagi semua warga negara tanpa perbedaan gender dan 

sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, keadilan 

di bangun atas dasar kesamaan dalam memberikan pelayanan publik 

tanpa memberikan pelayanan dan status penerima layanan.”(wawancara      

1 November 2022)”. 

Dari wawancara di atas bahwa keadilan dalam memberikan pelayanan 

yakni memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat tanpa status gender, 

kerena pelayanan yang adil di bangun atas dasar kesamaan dan status penerima 

layanan. Kemudian wawancara juga di lakukan dengan Salah satu pegawai 

bidang kasi pemerintahan di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. 

Mengatakan bahwa :  

“kami selaku pegawai disini tidak memandang bulu atau menggunakan 

sistem kekeluargaan dalam memberikan pelayanan, kami disini selalu 

bersikap adil siapapun yang datang mengurus kami layani dengan adil 

dan tidak ada yang ada yang di spesialkan (wawancara 3 November 

2022)”.   

 

     Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pegawai selalu 

bersikap adil dalam memberikan pelayanan dan tidak menggunakan system 

kekeluargaan. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan (S) selaku 

masyarakat Masalle yang pernah mengurus di Kantor Kecamatan Masalle 

Kabupaten Enrekang, mengatakan bahwa:  
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“Ketika kami menggurus di Kantor Kecamatan tidak ada seseorang 

ataupun orang yang dispesialkan pada saat pengurusan Semua yang 

datang diberlakukan sama entah itu dari keluarga maupun dengan 

orang yang tidak mereka (pegawai) kenal”. (wawancara 3 November 

2022)”.  

 

 

    Pelayanan yang adil di bangun atas dasar kesamaan dan status penerima 

layanan. Kemudian juga wawancara dengan kasi pemerintahan Kecamatan 

Masalle Kabupaten Enrekang, mengatakan bahwa :  

“kami selaku pegawai disini di tuntut untuk memberikan pelayanan 

kepada semua masayarakat tanpa terkecuali tidak memandang bulu 

atau menggunakan sistem kekeluargaan dalam memberikan 

pelayanan, kami disini selalu bersikap adil siapapun yang datang 

mengurus kami layani dengan adil dan tidak ada yang di spesialkan, 

siapa yang pertama datang dalam pengurusan administrasi itu yang 

kami layani duluan. (wawancara 3 November 2022)”. 

Dari kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa pegawai selalu 

bersikap adil dalam memberikan pelayanan dan tidak menggunakan system 

kekeluargaan.  

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu 

masyarakat Masalle yang pernah mengurus di Kantor Kecamatan Masalle 

Kabupaten Enrekang, mengatakan bahwa: 

“Yang saya lihat di kantor pada saat mengurus KTP, semua yang 

datang diperlakukan dengan sama, dan tidak ada pelayanan yang 

membeda-bedakan (wawancara 3 November 2022)”. 

 

       Adapun pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak (S) selaku 

masyarakat, yang mengatakan bahwa:  

 “Pas dulu saya mengurus surat keterangan pindah tidak terlalu lama 

pengerjaannya cuman butuh beberapa hari karena memang banyak 
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berkas yang dibutuhkan dan lagian disitu banyak pelayana jadinya 

harus antri. Kalau mau cepat selesai yah kita harus cepat datang 

dengan berkas yang siap supaya langsung du proses meskipun ada 

keluarga atau kenalan yang bertugas itu tidak berpengaruh karena 

memang siapa yang duluan dia yang dilayani dulu bu (wawancara 3 

November 2022)”.  

         Pernyataan tersebut yang dikemukakan oleh Bapak (S) selaku 

masyarakat yang menyatakan bahwa ketika beliau mengurus kepentingan di 

Kantor Kecamatan Masalle tidak harus menunggu sampai beberapa hari. 

Kemudian dalam wawancara tersebut beliau menerangkan bahwa ketika urusan 

ingin cepat selesai maka yang bersangkutan harus cepat datang ambil antrian dan 

menyiapkan berkas yang dibutuhkan agar dalam pelayanan bisa lancar dan cepat. 

Biarpun ada keluarga atau kenalan harus tetap antri dan mendahulukan yang 

duluan hadir. 

Berdasarkan hasil wawancara oleh beberapa informan diatas terkait 

perlakuan adil dengan mengedepankan nilai toleransi pada masyarakat yang 

pluralistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam hal pelayanan yang 

ada di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Hal ini pula dapat 

dikatakan bahwa sudah tidak ada hal yang membedakan antara masyarakat 

pluralistik dengan penduduk asli Kecamatan Masalle.  

 

b). Perlakuan tepat 

Perlakuan tepat pegawai ketika memberikan atau melakukan tindakan 

sesuai yang seharusnya didapat oleh masyarakat yang ada di Kantor Kecamatan 

Masalle Kabupaten Enrekang. Berikut hasil wawancara bersama Bapak (JS) 

selaku Camat Masalle, memberikan pernyataan bahwa:  
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“Jadi ketika memberikan pelayanan itu kita mengacu pada SOP dan 

disesuaikan dengan tupoksi masing masing pegawai disini. Jadi dalam 

melayani masyarakat kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 

(wawancara 30 oktober 2022)”.  

      

  Dari pernyataan tersebut yang dikemukakan oleh Bapak (JS) selaku 

Camat Masalle menunjukkan bahwa dalam rangkaian pemberian layanan 

kepada masyarakat mengacu pada SOP sehingga masyarakat mendapatkan 

pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian sejalan dengan pernyataan 

yang diberikan oleh Bapak (S) selaku kasi pemerintahan dan Bapak (N) selaku 

kasi trantib di Kantor Camat Masalle, yang mengatakan bahwa:  

“Apa yang kami terapkan mengacu kepada SOP yang berlaku di 

Kantor ini, kemudian masyarakan yang datang mengurus keperluan di 

Kantor kami layani sesuai dengan kebutuhan mereka.” (wawancara 29  

Oktober 2022)”.  

 

Kemudian Bapak (S) selaku Kasi Pemerintahan mengatakan bahwa:  

“Dalam menjalankan tugas kami sesuai dengan tupoksi masing masing dan 

mengacu pada SOP yang berlaku dalam pemberian layanan kepada 

masyarakat (wawancara 1 November 2022)”.   

 

Kemudian Bapak (N) selaku Kasi Pemerintahan mengatakan bahwa:  

“Setiap organisasi atau instansi dalam menjalankan pelayanan sesuai 

dengan SOP yang berlaku dan kami menjalankan hal itu semaksimal 

mungkin (wawancara 29 Oktober 2022)”.  

Dari pernyataan hasil wawancara dengan Bapak (S) dan Bapak (N) 

menunjukkan bahwa pegawai di Kantor Kecamatan Masalle dalam menjalankan 

tugas tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai dan tentu 

mengacu pada SOP yang berlaku. 
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Adapun wawancara bersama (S) selaku masyarakat, mengatakan bahwa:  

“Pelayanannya baik karena dilayani sebagaimana mestinya. Selama 

lengkap persyaratannya sesuai yang mau diurus (wawancara 1 November 

2022)”.   

     Dari pernyataan tersebut yang dikemukakan oleh (S) selaku masyarakat 

menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pegawai di Kantor 

Kecamatan Masalle sudah baik dan diberikan pelayanan sebagaimana mestinya 

selama berkasnya lengkap.  

Selanjutnya wawancara dengan (S) selaku masyarakat, yang 

mengatakan bahwa:  

“Untuk mendapat pelayanan lebih cepat karena ada kenalan nya ada di 

instansi instansi. Tapi menurut saya pribadi disini pelayanannya 

disamakan karena saya juga ada kenalan disini tapi mengandalkan hal 

tersebut (wawancara 1 November 2022)”.  

  

  Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh (S) selaku masyarakat 

menunjukkan bahwa pelayanan cepat tidak menutup kemungkinan terjadi 

pada instansi lain. Namun pelayanan yang diberikan di Kantor Kecamatan 

Masalle disamaratakan. 

  Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara diatas terkait perlakuan 

tepat yang diberikan kepada masyarakat yang pluralistik bahwa tidak ada lagi 

hal yang membeda bedakan dalam memberikan pelayanan semua di 

samaratakan tidak memandang ras, suku, budaya, agama, serta kedudukan 

sosial. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan secara baik karena itu 

merupakan tugas dan nilai perilaku dari pegawai dalam menjalankannya.  
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3.   Kesetiaan (loyality) 

Kesetiaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran dan 

kesanggupan pegawai akan tugas yang di jalankan yakni patuh pada peraturan 

dan tidak mengabaikan hal tersebut. Ada dua hal yang menjadi bagian dari 

kesetiaan yakni:  

a) Bentuk Kepatuhan pegawai terhadap aturan  

Bentuk kepatuhan pegawai terhadap aturan dalam instansi di Kantor 

Kecamatan Masalle Kabupate Enrekang penting dilakukan agar proses 

menjalankan tugas dan pelayanan dapat berjalan dengan baik. Berikut 

wawancara bersama Bapak (JS) selaku Camat Masalle, yang mengatakan 

bahwa:  

“Sementara ini kita selalu melakukan pembinaan terhadap 

kepatuhan itu pasti juga diarahkan untuk bisa mentaati. Jadi pastilah 

kepatuhan itu akan tetap dijunjung dengan baik (wawancara 29 

Oktober 2022)”.  

    Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak (JS) selaku Camat 

Masalle yakni dalam menjalankan tugas pegawai di Kantor Kecamatan Masalle 

akan selalu diberi pembinaan untuk mentaati dan tetapa menjunjung tinggi 

aturan yang ada di Kantor Camat Masalle.  

Adapun pernyataan dari (S) selaku Kasi Pemerintahan, mengatakan 

bahwa:  

“Kami sebagai abdi negara sudah tentu harus setia dengan aturan 

dalam instansi pada Kantor Camat Masalle. Seperti sesama rekan 

kerja ketika ada halangan atau ada urusan mendadak, pun ada surat 

izin yang yang bisa di gunakan kemudian tugas di alihkan kepada 

pegawai yang lain. Karena pada dasarnya kita di kantor sudah pasti 

harus saling membantu dan bekerja sama, untuk memberikan 
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kemudahan masyarakat dalam hal pengurusan (wawancara 4 

November 2022)”.  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di atas dapat di 

simpulkan bahwa Pegawai di Kantor Kecamatana Masalle dalam hal kesetiaan 

sudah baik. Meskipun ada beberapa pegawai mengalihkan tugasnya keti ka 

sedang ada urusan pribadi.namun demikian, pegawai melakukan hal tersebut 

dalam rangka ingin mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan. 

   Selain itu pernyataan yang dikatakan oleh (N) selaku Kasi Trantib 

yang mengatakan bahwa:  

“Tata tertib di kantor ini ada aturan yang memuatnya itu mulai dari 

jam masuk kantor, cara berpakaian dan kami sudah menjalankan hal 

tersebut (wawancara 4 november 2022)”.  

            Dari wawancara diatas tersebut menunjukkan bahwa ada aturan yang 

berlaku di Kantor Kecamatan masalle untuk dijalankan dan dipatuhi oleh 

pegawai dan hal tersebut sudah dijalankan dan diterapkan dalam melaksanakan 

tugas. 

Berdasarkan wawancara dari beberapa informan mengenai bentuk 

kepatuhan pegawai terhadap aturan yang ada di Kantor Kecamatan Masalle 

menunjukkan bahwa pegawai dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada 

aturan yang berlaku dan sudah diterapkan dan dijalankan dengan baik 

disamping atasan memberikan pembinaan dan arahan untuk bisa patuh 

terhadap aturan yang ada.   
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b) Bentuk kepatuhan pegawai terhadap pemimpin  

Bentuk kepatuhan pegawai terhadap pimpinan di Kantor Kecamatan 

Masalle dilakukan agar terciptanya ketertiban dalam menjalankan tugas 

pegawai. Berikut wawancara bersama Bapak (JS) selaku Camat Masalle, 

mengatakan bahwa:  

“Yah jelas saya selaku pemimpin di Kantor Kecamatan Masalle 

Selaku Camat selalu berikan arahan kepada para pegawai agar 

selalu taat pada aturan dan tidak menyepelekan waktu. Saya pahami 

bahwa ada kepentingan lain selain disini (Kantor Kecamatan) 

terutama bagi pegawai perempuan yang umumnya jga sebagai IRT, 

akan tetapi saya berharap aturan dan SOP harus tetap dipatuhi 

(wawancara 4 November 2022)”.   

 

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Bapak (JS) selaku 

Camat Masalle bahwasannya ketika pegawai khususnya perempuan 

disamping melakukan kewajiban pribadi perlu juga untuk senantiasa 

mendahulukan kewajiban di Kantor dan harus menaati demikian.   

   Adapun wawancara dengan (S) selaku Kasi Pemerintahan, mengatakan 

bahwa:  

“Itu ada.. tapi secara kualitas itu tidak mengganggu, secara kuantitas 

misalkan kan agak terlambat tapi tanggung jawabnya itu bisa 

diselesaikan (wawancara 29 November 2022)”.  

         Pernyataan yang dikemukakan oleh (N) selaku Kasi Trantib 

menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja di Kantor Kecamatan Masalle 

ada yang masih terlambat masuk kantor karena memenuhi kewajiban pribadi 

namun disamping itu tidak mengganggu tanggung jawabnya.  
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Selanjutnya wawancara bersama (N) selaku pegawai di Kantor Camat 

Masalle mengatakan bahwa:  

“Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu penting. 

Namun juga beberapa pegawai Ibu Rumah Tangga (IRT) yang 

biasanya urus rumah dulu sebelum berangkat jadi biasa terlambat 

masuk (wawancaraa 29 Oktober 2022)”.  

 

         Dari pernyataan tersebut dapat menunjukkan bahwa masih ada 

beberapa pegawai yang terlambat masuk kantor karena urusan pribadi 

sehingga terganggu dengan jam masuk kantornya.  

          Berdasarkan wawancara dari beberapa informan diatas terkait 

bentuk kepatuhan pegawai terhadap pemimpin dapat disimpulkan bahwa 

pemberian layanan kepada masyarakat itu penting agar proses pemerintahan 

berjalan dengan semestinya. Namun ada pula beberapa pegawai khususnya 

perempuan sebagai IRT yang masih tidak menjalankan sesuai dengan aturan 

jam masuk kantor akan tetapi disisi lain hal tersebut tidak mengganggu 

tanggung jawabnya. 

4.   Tanggung Jawab (Responsibility)  

        Tanggung jawab yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa setiap 

pegawai pemerintah di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang harus 

siap untuk memikul pertanggung jawaban mengenai apa saja yang dilakukannya 

terutama pada perilaku dalam melakukan sesuatu dengan sungguh sungguh agar 

pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik. Berikut ada dua hal yang 

meliputi tanggung jawab itu sendiri, yakni:  
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a) Kecepatan dalam pelayanan  

Salah satu bentuk dari tanggung jawab pegawai dalam memberikan 

pelayanan ialah kecepatan dengan tidak menunda nunda pekerjaan sehingga 

pelayanan yang diberika dapat berjalan dengan baik. Berikut wawancara 

bersama (S) selaku masyarakat, mengatakan bahwa:  

“Saya datang dan langsung masuk Kantor kemudian ada pegawai 

bertanya apa kepentingan saya. Terus saya sampaikan bahwa saya mau 

mengurus kartu keluarga saya. Pegawai diseblahnya langsung 

mengarahkan saya masuk ruangan dan langsung di proses. Jadi 

pelayannya sangat cepat karena pegawai bekerja sesuai bidangnya 

masing-masing (wawancara 4 november 2022)”.  

Kemudian wawancara dengan (N) selaku masyarakat, mengatakan:  

“Setelah saya masuk, saya langsung dilayani dan saya serahkan berkas 

saya kemudian saya menunggu sekitar 20 menit dan langsung selesai 

kebetulan dia itu tidak banyak yang antri (wawancara 4 november 

2022)”.      

 

     Dari pernyataan yang dikemukakan oleh (S) dan (N) menunjukkan 

bahwa pelayanan yang diberikan di Kantor Kecamatan Masalle dapat 

berjalan dengan baik dan tidak memakan waktu yang lama.  

Wawancara dengan (S) selaku Kasi Pemerintahan menyatakan bahwa:  

“Megenai waktu pelayanan kami melihat dari situasi dan kondisi. Dan 

kami maksimalkan sebaik mungkin agar pelayanan yang diberikan 

cepat dan baik (wawancara 30 Oktober 2022)”.   

Kemudian wawancara dengan (H) selaku pegawai yang mengatakan bahwa:  

“Sebaik dan secepat mungkin kami memberikan pelayanan agar 

masyarakat nyaman dan tidak terlalu lama menunggu (wawancara 29 

Oktober 2022)”.  

  

       Berdasarkan wawancara tersebut dari (S) selaku Kasi pemerintahan 

dan (H) selaku pegawai menyatakan hal yang sama bahwa pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat yang ada di Kantor Camat Masalle semaksimal 
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mungkin dilakukan dengan baik dan cepat sehingga masyarakat tidak 

menunggu lama. Lebih lanjut diperjelas oleh Bapak (JS) selaku Camat 

Masalle yang mengatakan bahwa:  

“Kalau terkait lama tidaknya pelayanan kadang ada yang beranggapan 

seperti itu, akan tetapi disini kita pasti dahulukan profesional. Lama 

tidaknya itu tergantung pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan 

tentu melihat kondisi juga (wawancara 11 November 2022)”.   

 

    Wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam menjalankan tugas 

selalu mendahulukan profesional. Dan dari segi waktu pelayanannya itu 

tergantung yang dibutuhkan oleh masyarakat.  

     Dari hasil wawancara dengan beberapa informan terkait kecepatan 

pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kantor 

Kecamatan Masalle dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan sudah 

baik, sesuai kepentingan yang di butuhkan masyarakat dan tidak 

membutuhkan waktu yang lama dalam pelayanan. 

b) Ketepatan dalam pelayanan  

       Ketepatan dalam pelayanan yang dimaksud yakni kesanggupan pegawai 

dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing masing. 

Berikut wawancara dengan (N) selaku kasi trantib, mengatakan bahwa:  

“Dalam menjalankan tugas kami disini sesuai tupoksi masing masing 

dan apabila ada kendala dalam menjalankan tugas terutama dalam hal 

pelayanan kami pasti bantu (wawancara 4 November 2022)”.  

 

Kemudian wawancara dengan (H) selaku pegawai, mengatakan bahwa:  
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“Pegawai disini sudah menjalankan tugas sesuai tupoksi masing 

masing, namun ketika dalam memberikan pelayanan ada hal yang 

misal kurang tepat kami pasti saling membantu untuk mengatasi dan 

menyelesaikan hal tersebut (wawancara 11 November 2022)”.  

 

                Berdasarkan pernyataan diatas yang dikemukakan oleh (S) selaku 

Kasi pemerintahan sejalan dengan pernyataan (H) selaku pegawai di Kantor 

Kecamatan yang dapat diketahui bahwa pegawai dalam menjalankan tugasnya 

sesuai dengan tupoksinya masing masing. Adapun ketika ada kendala mereka 

saling membantu untuk mengatasi hal tersebut.   

                 Lebih lanjut wawancara dengan Bapak (JS) selaku Camat Masalle, 

mengatakan bahwa:  

“Yah. Alhamdulillah sejauh ini kami belum ada laporan ada aduhan 

dari masyarakat terkait pelayana kami di kantor kecamatan masalle. 

Saya sering ikut cerita dengan masyarakat ketika saya tidak sedang 

di kantor dan biasanya mereka selalu senang dengan sikap dan 

pelayanan yang diterima. Katanya kebutuhannya benar-benar sesuai 

dengan apa yang diberikan oleh pegawai (wawancara 29 oktober 

2022)”.   

                 Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pegawai yang ada 

di Kantor Kecamatan Masalle sudah paham dengan tugas masing masing 

terutama dalam hal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Beliau pun 

menegaskan bahwa belum pernah ada pengaduan terhadap tidak sesuainya 

pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.   

                   Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang di lakukan pada 

tanggal 1 November 2022 peneliti lakukan selama dilapangan peneliti tidak 

menemukan adanya pelayanan yang dapat menghambat pelayanan kepada 

masyarakat di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.  
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C. PEMBAHASAN 

1.   Persamaan (Equality)  

 Dari persamaan yang merupakan salah satu pedoman aparat birokrasi 

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada semua orang dengan dasar 

perlakuan yang sama Widiaswari (2022). Perlakukan yang sama merupakan hak 

setiap orang dalam menerima pelayanan dari aparatur birokrasi pemerintah 

sekaligus menjadi kewajiban bagi aparatur dalam memberikan pelayanan. 

Perlakukan yang sama artinya setiap orang mendapatkan pelayanan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan keadaan tanpa ada yang mendapatkan perhatian khusus dan 

aparatur birokrasi tidak mengaitkan pelayanan dengan berbagai kepentingan 

pribadi serta tetap sesuai dengan SOP yang berlaku. Perwujudan persamaan dalam 

pelayanan yaitu dengan perlakuan yang sama dapat diwujudkan dalam bentuk 

pelayanan yang tidak memandang ras, budaya, suku, agama, politik maupun ikatan 

keluarga.  

Persamaan yang dibahas dalam penelitian ini adalah aparatur birokrasi di Kantor 

Kecamatan Masalle memberikan berbagai pelayanan yang sama kepada setiap 

masyarakat yang memiliki kepentingan. Persamaan dalam pelayanan seperti 

memberi informasi secara sama kepada masyarakat terkait prosedur yang ada di 

Kantor Kecamatan dan memberikan pelayanan secara sama kepada masyarakat 

sesuai dengan kebutuhan setiap masyarakat di wilayah Kantor Kecamatan Masalle 

Kabupaten Enrekang dan sekitarnya. 

Hasil penelitian terkait aspek persamaan pelayanan oleh aparat birokrasi di 

Kantor Kecamatan Masalle kepada masyarakat yang memiliki kepentingan berjalan 
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cukup baik dan masyarakat tidak ada keluhan serta puas dengan perlakuan yang 

diterima tanpa melihat latar belakang dari setiap masyarakat yang memiliki 

kepentingan. Setiap pelayana administrasi dilakukan sesuai dengan SOP yang 

berlaku di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Pemberian informasi 

terkait administrasi seperti melengkapi berkas yang dibutuhkan dilakukan dengan 

sangat baik dan teliti sehingga masyarakat merasa nyaman dengan adanya 

pelayanan tersebut.  

Aparatur birokrasi Di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang 

memberikan pelayanan yang sama sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik 

pelayananan administrasi maupun pelayana non-administrasi (administrasi dan 

sebagainya). Aparat Kantor Kecamatan Masalle yang memberikan pelayanan tidak 

memandang siapaun yang datang semua akan dilayani dengan baik tanpa ada 

diskriminasi dan dipastikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya pada 

etika aparat (pegawai) Kantor Kecamatan Masalle dalam memberikan pelayanan 

memiliki sikap yang ramah, murah senyum serta bertutur kata yang baik dan sopan 

sehingga masyarakat yang dilayani merasa nyaman. 

 

2.    Keadilan (Justice) 

Pegawai Kantor Kecamatan Masalle dalam upaya menjalankan tugasnya dalam 

menjalankan administrasi (administrasi dan sebagainya) kepada masyarakat dapat 

dilihat baik atau tidaknya melalui karakter dan sikap yang ditunjukkan yang salah 

satunya yaitu keadilan. Keadilan menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi 

pegawai dalam memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku serta tepat 

sasaran.Widiaswati (2022) menyatakan bahwa keadilan merupakan prinsip dasar 
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etika yang harus di capai. Keadailan terkadang tidak tercapai dalam aspek 

persamaan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang 

diterima. Berbagai ragam kebutuhan masyarakat baik yang dianggap mendesak 

maupun yang tidak terlalu mendesak harus mendapatkan pelayanan dengan dasar 

etika keadilan. Pada dasarnya keadilan merupakan perlakukan yang sama kepada 

setiap orang yang sesuai dengan apa kebutuhan dan tingkat kepentingan dari 

masyarakat yang bersangkutan. 

Penelitian ini menjelaskan tentang keadilan sebagai perlakuan yang sama 

kepada masyarakat (adil) sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kepentingan masing-

masing masyarakat dan bukan sekedar memberikan pelayanan yang sama. 

Hasil penelitian dengan metode wawancara langsung dalam penelitian ini 

menunjukkan bahawa pegawai Kantor Kecamatan Masalle dalam memberikan 

pelayanan administrasi maupun non administrasi (administrasi dan sebagiannya) 

dinilai baik dari aspek keadilan. Pegawai Kantor Kecamatan Masalle memberikan 

pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kepentingan masyarakat dan bukan 

hanya sekedar memberikan perlakuan yang sama secara merata. Pelayanan dengan 

dasar keadilan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang datang 

berkunjung ke Kantor Kecamatan Masalle. Perlakukan yang sama serta kesesuaian 

dengan kebutuhan dan tingkat kepentingan merupakan hal yang wajib di perhatikan 

oleh pegawai Kantor Kecamatan Masalle dalam memberikan pelayanan. 

 

 

 

3.      Kesetiaan (Loyality). 
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Kepatuhan pegawai terhadap aturan yang terapkan oleh pimpinan dalam 

lingkup Kantor Kecamatan Masalle merupakan suatu etika dasar yaitu kesetian 

yang dalam penelitian ini menjadi suatu aspek yang akan di bahas. Kepatuhan 

dalam menjalankan tugas dalam instansi seperti di Kantor Kecamatan Masalle 

merupakan hal yang bersifat wajib dan fundamental. 

Hasil penelitian dengan metode waancara langsung yang dilakukan di Kantor 

Kecamatan Masalle menunjukkan bahwa pegawai di Kantor Kecamatan Masalle 

menjalankan tugas dan kewajibannya dalam hal pelayanan sesuai dengan aturan 

dan SOP yang berlaku. Pegawai di Kantor Kecamatan Masalle terdiri dari pegawai 

perempuan dan laki-laki. Akan tetapi bentuk kepatuhan pegawai khususnya 

perempuan yang bekerja di Kantor Kecamatan Masalle sebagai IRT juga sebagian 

masih ada yang masuk kantor tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga 

dapat di katakana belum berjalan dengan baik. Hal ini juga didukung oleh toleransi 

pimpinan yang tidak terlalu memberi tekanan namun lebih memberi arahan dan 

nasehat kepada para pegawai Kantor Kecamatan Masalle. Setiap kepatuhan 

pegawai terhadap aturan dilakukan secara sadar dan ikhlas tanpa ada tekanan dan 

paksaan dari atasan. 

Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Widiaswari 

(2022) terkait kesetiaan, yakni asas Etis adalah kesadaran seorang pejabat untuk 

taat secara ikhlas terhadap tujuan bangsa, konstitusi negara, peraturan perundang 

undangan, lembaga, tugas jabatan, demi tercapainya cita cita bersama. 

 

4.    Tanggung jawab (Responsibility) 
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 Tingkat kecepatan dan kesigapan pegawai di Kantor Kecamatan Masalle 

dalam merespon kebutuhan dan kepentingan setiap masyarakat yang datang 

merupakan sebuah tanggung jawab yang mesti dijalankan dengan baik. Tingkat 

kecepatan dan ketepatan respon serta tindakan yang di ambil pegawai kantor 

kecamatan Masalle dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi 

dasar setiap tindakan yang diambil.  

 Hasil penelitian yang didapatkan melalui metode wawancara langsung yaitu 

tanggung jawab setiap pegawai dalam merespon dan mengambil tindakan dinilai 

cukup baik dan sesuai dengan SOP yang berlaku di Kantor Kecamatan Masalle. 

Setiap pegawai memiliki tupoksi dan bidang masing-masing yang saling bersinergi 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat dikatakan tepat 

sasaran. Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat akan tindakan respon yang 

diberikan oleh pegawai Kantor Kecamatan Masalle merupakan hal yang paling 

penting. Keinginan kuat dari pegawai dalam mencapai hasil yang memuaskan 

mendukung tingkat respon terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Widiaswari (2022) yang 

menyatakan bahwa tanggung jawab merupakan keinginan aparat dalam memikul 

kewajiban, dengan tanggung jawab dan ikatan yang kuat untuk melaksanakan tugas 

dan pekerjaan sehingga didapatkan hasil yang memuaskan.  
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Tentang Penerapan Etika 

Administrasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor 

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1) Persamaan (equality) 

Pada aspek persamaan menunjukkan bahwa pegawai di Kantor Camat 

Masalle Kabupaten Enrekang dalam menjalankan tugas sesuai aturan yang 

mengacu pada SOP yang dapat dilihat dalam memberikan informasi dengan 

mengarahkan langsung oleh pegawai/staff sehingga informasi yang didapat 

masyarakat merata. Adapun pemberian pelayanan sudah berjalan dengan baik 

yang tidak memandang siapapun dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.  

2) Keadilan (equity)  

Berdasarkan keadilan disini sudah di terapkan dengan baik tidak ada lagi 

yang membeda-bedakan antara masyarakat pluralistik dengan penduduk asli 

masyarakat di Masalle Kabupaten Enrekang, selain itu, perlakuan tepat yang 

diberikan oleh pegawai sudah baik hal ini dapat dilihat dari perlakuan 

pegawai terhadap masyarakat yang memberikan pelayanan sesuai 

kepentingan masyarakat.   

3) Kesetiaan (loyality)  

Berdasarkan kesetiaan disini menunjukkan bahwa pegawai dalam 

melaksanakann tugas dan pelayanan mengacu pada SOP dan tata tertib yang 
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berlaku. Adapun bentuk kepatuhan pegawai terkhusus pada perempuan yang 

bekerja di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang yang juga sebagai 

IRT sebagian masih ada yang masuk kantor tidak sesuai dengan aturan yang 

berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa aspek kesetiaan belum berjalan 

dengan baik.  

4) Tanggung jawab (responsibility)  

Pada aspek tanggung jawab menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan 

sudah baik sesuai dengan kepentingan yang dibutuhkan masyarakat serta 

tidak membutuhkan waktu lama dalam pelayanannya. Adapun ketepatan 

waktu pegawai dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan sesuai 

dengan tupoksi masing-masing. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran yaitu :  

1. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat 

dalam memberikan pelayanan sehingga Penerapan Etika Administrasi Dalam 

Meningkatkan Kualiatas Pelayanan dapat dilakukan dengan baik guna mencapai 

kesejateraan masyarakat dan diharapkan tetap menjalin hubungan kerjasama 

yang baik dengan instansi. 

2. Sebaiknya pegawai lebih meningkatkan kedisiplinan untuk hadir tepat waktu 

sesuai dengan aturan yang berlaku agar tugas dan pelayanan administrasi dapat 

berjalan dengan sebaik baiknya. 
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3. Diharapkan pihak pelaksana mampu memberikan pemahaman tentang 

pentingnya dalam mengurus dokumen kependudukan salah satunya akta 

kelahiran dan pindah penduduk. 
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