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SARI 

 

Prasetyo, Reni. 2011.  Pelayanan Publik Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati 

(Studi Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) Jurusan 

Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 77 

halaman 

 

Kata kunci: Pelayanan, layanan publik 

 

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan yang efektif dapat 

memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, 

mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam 

pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan 

administrasi publik. Dengan demikian pemerintah Kecamatan dituntut untuk dapat 

melaksanakan pembangunan dengan dukungan organisasi/kelembagaan yang handal 

dan dapat meningkatkan tuntutan masyarakat tersebut. 

UU No. 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik mengatur tentang prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan 

itu sendiri. Sebagai abdi masyarakat, sudah jelas bahwa tugas utama dari aparatur 

pemerintah yaitu memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

Dalam rangka untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari para aparatur 

pemerintah, supaya terwujudnya pelayanan publik yang baik (Good Governance) 

sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara.  

Peningkatan efektifitas pelayanan ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yaitu  

kemampuan  pimpinan,  motivasi  yang  tinggi  dari  aparat  atau  pegawai,  struktur   

organisasi  yang  jelas  dan  masih  banyak  faktor  lainnya  yang  dianggap  berperan  

dalam  mempengaruhi  kinerja aparat. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 

masyarakat, berbaga sumber daya baru, baik merupakan sumber daya manusia, sumber 

finansial, maupun sumber daya kelembagaan dalam upaya meningkatkan peranannya di 

dalam kegiatan sosial ekonomi. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga 

merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Dengan 

mengoptimalkan kinerja dalam layanan publik secara baik sehingga tidak akan terjadi 

diskriminasi dan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektifitas pelayanan 

menjadi perhatian semua perusahaan maupun instansi pemerintahan, hal ini juga terjadi 

di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan berdasarkan 

prosedur yang telah ditetapkan. Dalam rangka untuk memberikan kualitas pelayanan 

yang terbaik dari para aparatur pemerintah, maka pemerintah menerbitkan Undang-

Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 

Sebagai saran dalam pelaksanaan pelayanan publik Kantor Kecamatan 

Margoyoso, Pati hendaknya benar-benar konsisten berdasarkan pada peraturan yang 

berlaku dan memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat melaksanakan tugas 

agar kinerja pelayanan dapat berjalan lebih baik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sejak diberlakukannya UU. No. 34 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, 

dan UU. No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan 

Daerah, menyebabkan perubahan pada penyelenggaraan pemerintahan dari 

Sentralisasi menjadi Desentralisasi, dan perubahan sitem baru bagi pembangunan 

di daerah. 

Perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terlepas dari upaya 

untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Perubahan tersebut juga 

didasari pergeseran paradigma yang berisikan perubahan perilaku pelayanan dari 

yang bersifat Sentralisasi ke Desentralisasi. Selain itu, salah satu upaya untuk 

mendorong terwujudnya akuntabilitas pelayanan dan terjadinya revitalisasi fungsi 

pelayanan aparatur pemerintah adalah dengan adanya keharusan setiap instansi 

pemerintah untuk menyusun rencana strategi masing-masing. 

Hakikat pembangunan daerah dinyatakan sebagai upaya yang sistematis 

dalam menggali dan meningkatkan pembangunan di segala aspek kehidupan 

masyarakat di daerah yang lebih baik dan terus menerus. Dengan demikian 

pemerintah Kecamatan dituntut untuk dapat melaksanakan pembangunan itu 

disertai dengan dukungan organisasi/ kelembagaan yang handal dan dapat 
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menginovasikan sektor-sektor yang dapat meningkatkan tuntutan masyarakat 

tersebut. 

Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, berbagai sumber 

daya digali dan dicari baik selama ini sudah ada atau sumber daya baru, baik 

merupakan sumber daya manusia, sumber financial, maupun sumber daya 

kelembagaan dalam upaya meningkatkan peranannya di dalam kegiatan sosial 

ekonomi. 

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga merupakan upaya untuk 

meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Salah satu bidang  pelayanan masyarakat 

adalah bidang pelayanan pemerintah yang merupakan tugas Pemerintah 

Kabupaten Pati untuk menyelenggarakannya. Akan  tetapi, kenyataan  yang  

sering  terjadi  kurang  sesuai  dengan  harapan  pemerintah, dimana masih 

dijumpai pada aparat/pegawai negeri sipil yang   melaksanakan tugas tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Beberapa fenomena  terjadi antara lain adalah 

kecenderungan pelayanan yang lambat  terhadap  masyarakat.  Fenomena  lain  

yaitu  kurang  meratanya  pembagian  tugas  di masing-masing  unit  kerja,  

dimana  masih  banyak  dijumpai  aparat  atau  pegawai  yang  melakukan  

dualisasi  pekerjaan.  

Selama ini, pemerintah sebenarnya juga selalu mengumandangkan bahwa 

aparatur pemerintah adalah merupakan abdi masyarakat. Sebagai abdi masyarakat, 

sudah jelas bahwa tugas utama dari aparatur pemerintah yaitu memberikan 

kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka untuk 

memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari para aparatur pemerintah, maka 
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pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan 

publik. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri 

dari pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai tujuan dari 

pendayagunaan aparatur negara. Dalam kaitan inilah maka peningkatan kualitas 

pelayanan publik merupakan suatu upaya yang harus dilakukan secara terus 

menerus, berkelanjutan dan harus dilaksanakan oleh semua para aparatur 

pemerintah. 

UU No. 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik mengatur tentang 

prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi 

pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan 

atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, 

mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, 

meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya 

alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. 

Kemampuan dalam pelayanan sangat mendukung pencapaian tujuan  

organisasi, semakin  tinggi  kemampuan  yang  dimiliki  aparat  dalam  

melaksanakan  tugas semakin efektif pula pencapaian tujuan organisasi. Menjadi  

kebijakan  setiap   organisasi untuk dapat meningkatkan kemampuan aparat  yaitu 

dengan  menyertakan  dalam pendidikan dan pelatihan  sebelumnya,  sehingga  

akan  memberi  kesempatan  bagi  aparat  untuk  mengembangkan  kulitas  potensi  

yang  dimilikinya. 

Jadi  dengan  adanya  kemampuan  pelayanan  yang  ketat  dan  koordinasi  

yang mantap akan mempengaruhi keberhasilan aparat atau pegawai dalam  
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peningkataan efektifitas pelayanan. Peningkatan efektifitas pelayanan ini  

dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yaitu  kemampuan  pimpinan,  motivasi  yang  

tinggi  dari  aparat  atau  pegawai,  struktur   organisasi  yang  jelas  dan  masih  

banyak  faktor  lainnya  yang  dianggap  berperan  dalam  mempengaruhi  kerja. 

Ditinjau dari kebutuhan masyarakat, pelayanan publik sangatlah penting, 

baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik. Pelayanan dalam bentuk 

barang publik dapat berupa fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupan 

masyarakat seperti jalan raya, air bersih, telepon umum dan lain sebagainya. 

Semakin tinggi kualitas pelayanan dalam bentuk barang publik, maka kehidupan 

masyarakat akan baik artinya tidak ada masalah yang menghambat dalam 

melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sementara pelayanan dalam bentuk jasa 

sangat dibutuhkan masyarakat seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan serta 

penyelenggaraan transportasi. 

Selain itu juga terdapat komponen pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap 

suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda 

Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte 

Pemikahan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Izin Mengemudi, Izin 

Mendirikan Bangunan, Paspor, Akte Tanah, dan sebagainya.  

Efektifitas pelayanan menjadi perhatian semua perusahaan maupun 

instansi pemerintahan, hal ini juga terjadi di Kecamatan Margoyoso Kabupaten 

Pati dalam memberikan pelayanan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. 
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Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang ada di Kecamatan Margoyoso 

Kabupaten Pati, penulis memilih judul: “PELAYANAN PUBLIK DI 

KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI (Studi Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : 

a. Bagaimana tingkat pelayanan publik di Kecamatan Margoyoso Kabupaten 

Pati? 

b. Bagaimana kinerja aparat pemerintah dalam pelayanan publik di 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati? 

c. Bagaimana langkah untuk mengoptimalkan pelayanan publik di 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka 

penelitian bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui tingkat pelayanan publik di Kecamatan Margoyoso 

Kabupaten Pati. 

b. Untuk mengetahui kinerja aparat pemerintah dalam pelayanan publik di 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. 

c. Untuk mengetahui langkah mengoptimalkan pelayanan publik di 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. 
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1.4. Manfaat  Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan 

wawasan serta lebih mengerti dan memahami teori-teori kebijakan publik. 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai sarana dan media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan sebagai bahan literatur untuk menambah wacana baru bagi 

penyumbangan akademis peneliti. 

b. Agar dapat memperkaya khasanah penelitian yang ada serta dapat 

digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya. 

 

1.5. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep yang dibahas dalam 

penelitian ini, berikut penulis jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan 

judul penelitian yang penulis ajukan, antara lain: 

1. Pelayanan Publik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan bahwa : 

“Pelayanan adalah hal, cara atau hasil pekerjaan melayani”. Sementara itu 

istilah publik berasal dari bahasa Inggris, public, yang berarti umum, 

masyarakat dan negara. Dalam perjalanannya, kata publik telah dibakukan 

dalam bahasa Indonesia, yang berarti umum, orang banyak, ramai. 
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2. Pelayanan Publik Kecamatan Margoyoso 

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat selaku Perangkat 

Daerah/Kota. Ada perbedaan mendasar pengertian Kecamatan dari UU No 

5/74 dengan UU 32/2004. Dalam UU 5/74 Kecamatan merupakan 

perangkat wilayah dalam rangka pelaksanaan dekonstrasi. Sedangkan 

Kecamatan menurut UU 32/2004 adalah perangkat daerah. Oleh karena itu 

Kecamatan menerima sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Kepala 

Daerah. Disamping itu Kecamatan adalah sebagai koordinator dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.Pelayanan Publik 

Pelayanan Publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan: 

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang 

Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / 

atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara  

pelayanan publik. 

2. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah 

pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam 

Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau 

serangkaian tindakan pelayanan publik. 

3. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan 

sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam 

rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

4. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem 

Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan 

pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari 

Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, 
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tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa 

lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik. 

5. Ombudsman adalah lembaga negara yang 

mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, 

baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan 

termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan 

usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, 

maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan 

publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan 

dan belanja daerah. 

Pengertian pelayanan publik dari Wikipedia Indonesia 

(www.wikipedia.com) ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, adalah : 

Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun 

jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD), dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Di dalam pengertian pelayanan publik menurut wikipedia ini, disebutkan 

juga tentang karakteristik pelayanan publik. Ada 5 (lima) karakteristik yang dapat 

dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik 

tersebut, yaitu: 

a.  Adaptabilitas layanan. 
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Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan 

yang diminta oleh pengguna. 

b.  Posisi tawar pengguna / klien. 

Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, akan semakin tinggi pula 

peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik. 

c.  Type pasar. 

Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang 

ada dan hubungannya dengan pengguna / klien. 

d.  Lokus kontrol. 

Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, 

apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan. 

e.  Sifat pelayanan. 

Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan 

yang lebih dominan. 

Ada beberapa pakar yang mengartikan pelayanan publik menurut kata 

demi kata yang ada. Pengertian kata demi kata mengenai pelayanan publik yang 

dikemukakan oleh Kotler dalam Sampara Lukman (yang dikutip oleh Lijan Poltak 

Sinambela, dkk) misalnya, menyatakan bahwa: “Pelayanan adalah setiap kegiatan 

yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 

kepuasan, meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”. 

Selanjutnya Sampara berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan 

atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan 

orang lain atau mesin secarafisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan bahwa: “Pelayanan 

adalah hal, cara atau hasil pekerjaan melayani”. Sementara itu istilah publik 

berasal dari bahasa Inggris, public, yang berarti umum, masyarakat dan negara. 

Dalam perjalanannya, kata publik telah dibakukan dalam bahasa Indonesia, yang 

berarti umum, orang banyak, ramai. Oleh Ibnu Kencana Syafei (2001) publik 

diartikan: “Sejumlah manusia yang mempunyai kesamaan berpikir, perasan, 

harapan, sikap dantindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai nomorrma 

yang merasa memiliki”. 

Oleh karena itu pelayanan publik dapat diartikan 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. Pelayanan publik juga diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan 

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok atau tata cara yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomormor 63/KEP/M.PAN/7/2003: 

Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. 

 

Pengertian lain yang akan menambah pengetahuan kita tentang pelayanan 

publik adalah pengertian menurut Rancangan Undang-Undang Republik 

Indonesia tentang Pelayanan Publik. Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, 
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menyebutkan bahwa pengertian pelayanan publik adalah “Kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-

hak sipil setiap warga dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. 

Pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomormor: KEP/25/M.PAN/2/2004 adalah: “Segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Dalam hubungan dengan pemberian layanan terhadap publik, penting untuk 

memperhatikan kategori layanan publik sebagaimana dikemukakan oleh Henry 

(dalam Sedarmayanti, 2000: 197), yaitu: (1) Public service adalah pengertian yang 

ditujukan kepada suatu pelayanan terhadap kebutuhan yang bersifat umum dari 

masyarakat. Dan karena itu dapat dituntut agar dilaksanakan; (2) Public utilities 

berupa pelayanan atas komoditi dan jasa dengan mempergunakan sarana milik umum, 

yang dapat dilakukan oleh orang/badan keperdataan namun harus dengan pelayanan 

tanpa deskriminasi; dan (3) Public interest law (pro bonomor publico) adalah dalam 

bentuk karya pekerjaan/pelayanan yang dilakukan karena belas kasihan demi 

kemanfaatan umum Pendapat tersebut menunjukkan bagaimana seharusnya 

pemerintah memberi perhatian dan bersikap terhadap layanan publik. Jika pelayanan 

publik dituntut untuk dilaksanakan, maka pemerintah harus memberi respon terhadap 

layanan apa saja yang harus diberikan. Pemerintah harus memperhatikan cara terbaik 

dalam pelayanan dan tidak diskriminatif. 
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Pelayanan menurut sudut pandang pelanggan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu 

pelayanan internal dan eksternal. Pelayanan internal adalah pelayanan yang diberikan 

didalam tubuh organisasi itu sendiri. Sedangkan pelayanan eksternal adalah 

pelayanan kepada pelanggan diluar organisasi. Terdapat berbagai jenis pelayanan, 

yaitu : 

1)  Berdasarkan fungsi pemerintah, pelayanan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : 

a) Environmental Services: penyediaan sarana dan prasarana publik. 

b) Development Services: bersifat enabling dan fasilitating, untuk 

membantu kelancaran pelayanan yang terjadi, misalnya dibidang 

kesehatan, pendidikan, agama dan lain-lain. 

c) Protective Services: penyediaan pelayanan keamanan dan 

perlindungan kepada pelanggan. 

2)  Pengelompokan pelayanan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah : 

a) Kelompok Pelayanan Administrasi merupakan pelayanan yang 

menghasilkan beberapa bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh 

publik. 

b) Kelompok Pelayanan Barang merupakan pelayanan yang 

menghasilkan beberapa bentuk barang yang dibutuhkan oleh publik. 

c) Kelompok Pelayanan Jasa merupakan pelayanan yang menghasilkan 

beberapa bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. 

Sedangkan pola pengelolaan pelayanan publik menurut keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut diatas dibagi menjadi 4 (empat), yaitu : 
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1)  Fungsional, yaitu pola pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan 

sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. 

2) Terpusat, yaitu pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh 

penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari 

penyelenggaan pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan. 

3) Terpadu. 

a) Terpadu Satu Atap, merupakan pola pelayanan yang pelayanannya 

diselenggarakan dalam satu atap atau satu tempat, yang meliputi 

berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses 

dan dilayani melalui beberapa pintu. 

b)  Terpadu Satu Pintu, merupakan pola pelayanan yang pelayanannya 

diselenggarakan dalam satu atap atau satu tempat, yang meliputi 

berbagai jenis pelayanan yang mempunyai keterkaitan proses dan 

dilayani melalui satu pintu. 

4)  Gugus Tugas, adalah petugas pelayanan publik secara perorangan atau 

dalam bentuk gugus tugas yang ditempatkan pada instansi pemberi 

pelayanan. Berdasarkan alasan ekonomormi, dibagi menjadi : 

a)  Pelayanan Profit Oriented, yaitu pelayanan yang bertujuan mencari 

keuntungan sebesarbesarnya. Dilakukan oleh BUMN / BUMD 

dengan modal milik negara dan mencari keuntungan yang besar, 

dengan kaidah-kaidah dan standar pelayanan dunia usaha privat. 
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b)  Pelayanan sebagai instrumen pajak, yang diwujudkan dengan 

pemberian hak atas tanah dan bangunan, hak pengelolaan yang 

dikenai pajak atau retribusi. 

c)  Pelayanan Nomorn Profit Oriented, yaitu pelayanan yang tidak 

mencari keuntungan dalam bentuk uang. 

 

2.1.1. Macam – Macam Pelayanan Publik 

Dalam pelaksanaan pelayanan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat umum. Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparaturnya bertugas 

menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terdiri dari beberapa macam bentuk. 

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 63 

Tahun 2003, pelayanan publik dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu: 

1. Kelompok Pelayanan Administratif yaitu bentuk pelayanan yang 

menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat atau publik. Misalnya status kewarganegaraan, kepemilikan, 

dan lain-lain. Dokumen-dokumen ini antara lain KTP. 

2. Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk/ jenis barang yang digunakan publik. Misalnya 

penyediaan tenaga listrik, air bersih dan lain-lain. 

3. Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk jasa yang dibutuhkan publik Misalnya pendidikan, pelayanan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan lain-lain. 
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Dalam konteks ini, pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan 

masyarakat yang merupakan bantuan atan pertolongan yang diberikan pemerintah 

atau organisasi publik kepada masyarakat secara materi maupun nomorn materi. 

Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu 

yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomormor 81 

Tahun 1993 mengutarakan pula bahwa pelayanan umum mengandung unsur-

unsur sebagai berikut : 

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum 

harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. 

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan 

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas. 

3. Mutu, proses dan hasil pelayanan umum diupayakan agar dapat member 

keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh.instansi pemerintah 

terpaksa harus mahal maka instansi pemerintah yang bersangkutan 

berkewajiban memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut 

menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Sedermayanti, 2004: 193). 

Menurut Moenir (2002: 190-196), bentuk pelayanan ada tiga macam yaitu: 
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1. Pelayanan dengan lisan 

Pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas-petugas bidang 

hubungan masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidang-

bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada 

masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan yang tersedia. 

Agar layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada 

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh  pelaku pelayanan, yaitu : 

a. Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang 

tugasnya. 

b. Mampu memberikan penjelasan apa-apa saja yang perlu dengan 

lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka 

yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu. 

c. Bertingkah laku sopan dan ramah tamah. 

d. Meski dalam keadaan sepi tidak berbincang dan bercanda dengan 

sesama pegawai, karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan 

melalaikan tugas. 

2. Pelayanan melalui tulisan 

Dalam bentuk tulisan, layanan yang diberikan dapat berupa 

pemberian penjelasan kepada masyarakat dengan penerangannya berupa 

suatu informasi mengenai hal atau masalah yang sering terjadi 

Pelayanan melalui tulisan terdiri dari dua macam, yaitu: 

a. Layanan yang berupa petunjuk, informasi dan sejenis yang 

ditujukan pada orang-orang yang berkepentingan, agar 
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memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau 

lembaga. 

b. Pelayanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, 

pemberitahuan dan lain sebagainya. 

3.  Pelayanan berbentuk perbuatan 

Pelayanan dalam bentuk perbuatan adalah pelayanan yang diberikan 

dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan  sekedar kesanggupan 

dan penjelasan secara lisan. 

Berbicara tentang pelayanan yang diberikan pemerintah tentunya 

tidak terlepas dari pelayanan pemerintah pada sektor publik karena 

umumnya pelayanan yang diberikan pemerintah itu dalam bidang/sektor 

yang menyangkut kepentingan umum seperti pengurusan KTP, akte 

kelahiran, kartu keluarga, penyaluran kredit dan lain-lain yang 

kesemuanya dilakukan derni kesejahteraan masyarakat. 

 

2.1.2. Ruang Lingkup Pelayanan Publik 

Dalam UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan 

bahwa rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk 

atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara  pelayanan publik. 

Ruang lingkup pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 

adalah: 

1. Pelayanan barang publik meliputi: 
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a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan 

dan belanja daerah; 

b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu 

badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya 

bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang 

dipisahkan; dan 

c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal 

pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan 

negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi 

ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

2. Pelayanan jasa publik meliputi: 

a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal 

pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan 

negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari 
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anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan 

belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian 

atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan 

daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara 

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  

3. Pelayanan administratif meliputi: 

a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara 

dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, 

dan harta benda. 

b. Tindakan administratif oleh instansi nomornpemerintah yang 

diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-

undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima 

pelayanan. 

 

2.1.3. Pelayanan Publik Kecamatan Margoyoso 

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat selaku Perangkat Daerah/Kota. 

Ada perbedaan mendasar pengertian Kecamatan dari UU Nomor 5/74 dengan UU 

32/2004. Dalam UU 5/74 Kecamatan merupakan perangkat wilayah dalam rangka 

pelaksanaan dekonstrasi. Sedangkan Kecamatan menurut UU 32/2004 adalah 

perangkat daerah. Oleh karena itu Kecamatan menerima sebagian wewenang yang 

dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Disamping itu Kecamatan adalah sebagai 

koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum. 
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Dari penjelasan di atas dapat dilihat Kecamatan memiliki keunikan 

khusus, dimana Kecamatan menjadi koordinator di wilayah kerjanya dengan 

melaksanakan sebagaian pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah 

(Bupati/Walikota). Hal ini berarti ada dua tugas utama Kecamatan yaitu sebagai 

pelayan masyarakat dan melakukan pembinaan wilayah. 

Tugas pembinaan wilayah dilakukan dengan melakukan koordinasi 

pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, 

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-

undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, 

serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh 

pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah 

kecamatan.  

Tugas ini berat karena dalam UU 32/2004 kedudukan desa tidak berada 

dibawah Kecamatan dan memiliki otonomormi sendiri dalam melaksanakan 

pemerintahannya. Oleh karena itu harus ada penegasan dari Pemda dalam bentuk 

perda atau keputusan Kepala Daerah yang memperkuat institusi Kecamatan dalam 

melakukan pembinaan terhadap pemerintah Desa. 

Maksimalnya peran dan fungsi Kecamatan dapat dilihat dari pelaksanaan 

kedua tugas diatas. Dari segi pelayan masyarakat, pihak Kecamatan menjalankan 

sebagian wewenang yang diberikan oleh Pemda. Hal ini sesuai dengan esensi asas 

desentralisai dimana ada pelimpahan sebagian wewenang kepada level 

pemerintahan dibawah untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan yang lain. 

Berarti pemda menyerahkan sebagian tangung jawab kepada kecamatan. Manfaat 
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yang diterima masyarakat adalah rentang pelayanan pendek sehingga pelayanan 

yang diterima bisa cepat dan berkualitas. Permasalahan yang timbul adalah tidak 

adanya pelimpahan wewenang dari pemda kepada kecamatan. Sehingga fungsi 

Kecamatan menjadi mandul. 

Kecamatan Margoyoso termasuk bagian dari Kabupaten Pati, yang terletak 

18 km arah utara dari Ibukota Kabupaten Pati. Kecamatan Margoyoso mempunyai 

batas wilayah antara lain : Utara berbatasan dengan Kecamatan Tayu, Timur 

berbatasan dengan Laut Jawa, Selatan berbatasan dengan Kecamatan Trangkil, 

Barat berbatasan dengan Kecamatan Gunungwungkal. 

Secara administratif Kecamatan Margoyoso terdiri dari 22 Desa dan 21 

kelurahan dengan luas wilayah adalah 1.265 ha lahan sawah dan 4.371 lahan 

bukan sawah. Jenis tanahnya adalah tanah Alluvial dan Red Yellow dengan tipe 

iklim D2. Dengan ketinggian daerah 57 meter, dan daerah terendah 1 m dari 

permukaan laut. 

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU Nomor 25 

Tahun 2009 untuk mencapai tujuan dengan maksimal, maka ditetapkan visi dan 

misi kecamatan Margoyoso sebagai acuan pelaksanaan tugas sebagai berikut : 

VISI 

“Terwujudnya masyarakat kecamatan patean yang sejahtera melalui 

pemerintahan yang baik dan mengoptimalkan seluruh sumber daya dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat“ 

MISI  

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapakan misi sebagai berikut : 
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1. Mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin yang 

demokratis, partisipatif dilandasi Iman dan Taqwa. 

2. Mewujudkan aparatur pemerintah yang baik bertanggungjawab, transparan 

dan profesional dalam rangka pelayanan prima. 

Adapun tugas-tugas pada struktur organisasi kecamatan Margoyoso adalah 

sebagai berikut:  

A. Tugas pokok dan fungsi Camat 

1) Tugas pokok Camat 

Camat Margoyoso mempunyai tugas membantu Bupati Pati dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan Margoyoso. 

2) Fungsi Camat 

a. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan 

dari Bupati Pati. 

b. Memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Pati di Kecamatan Margoyoso. 

c. Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten dalam penyiapan 

informasi mengenai Kecamatan, yang dibutuhkan dalam 

perumusan kebijakan bagi Kepala Daerah. 

d. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Umum dan pembinaan 

keagrariaan dan pembinaan politik dalam Negeri. 

e. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban. 

f. Pelaksanaan pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan 
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perekonomormian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial. 

g. Pengkoordinasian terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh 

Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Perangkat 

Kecamatan dalam rangka Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan yang terpadu. 

B. Tugas pokok Sekretaris Camat dan Seksi-Seksi 

1) Sekretaris Camat 

2. Sekretaris Kecamatan adalah unsur staf yang dipimpin oleh 

Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Camat. 

a. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan 

pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan 

Teknis Administrasi kepada seluruh satuan Organisasi 

Pemerintah Kecamatan 

3. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perangkat 

daerah di Kecamatan. 

b. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi Pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti 

mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan 

petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan 

Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. 
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c. Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dan pembina teknis 

sumber daya aparatur meliputi pelaksanaan disiplin aparatur 

termasuk di Kelurahan dan desa. 

d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 

2) Seksi umum dan perlengkapan 

a. Seksi Umum dan perlengkapan merupakan unsur pelaksanaan yang 

dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Camat. 

b. Seksi Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan 

urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan 

rumah tangga.  

4. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi umum dan 

perlengkapan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun program tahunan. 

b. Melaksanakan kegiatan surat menyurat, antara lain menerima dan 

mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat, 

mengagendakan dan mengarsipkan surat. 

c. Melaksanakan dan memelihara administrasi pegawai. 

d. Melaksanakan dan memelihara perlengkapan termasuk pengadaan, 

perawatan, dan pemeliharaan inventaris Kecamatan. 

e. Melaksanakan dan memelihara administrasi pembinaan staf dan 

aparat Kecamatan. 

f. Melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan Camat seperti membuat 
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daftar pimpinan apel, dan membuat DP-3 tahunan PNS Kantor 

Camat. 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat 

3) Seksi pendapatan 

a. Seksi Pendapatan merupakan unsur pelaksanaan dipimpin seorang 

Kepala Seksi dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. 

b. Seksi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

penyusunan rencana, 

c. pengendalian, penata usahaan dan penyusunan 

pertanggungjawaban keuangan.  

5. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi pendapatan 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan dan mempersiapkan bahan dan pedoman teknis 

penerimaan / pendapatan Kecamatan 

b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemasukan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). 

c. Melaporkan Hasil pemasukan/ penerimaan Pendapatan Kecamatan. 

d. Melaksanakan kegiatan pengutipan pengutipan retribusi pasar, 

kebersihan, parkir, IMB, penerangan jalan, tempat rekreasi, 

sandaran kapal/sejenis, ternak, hasil bumi, KTP/KK dan retribusi 

lainnya. 

e. Melaksanakan dan memelihara penatausahaan dan penyusunan 
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pertanggung jawaban penerimaan/pendapatan Kecamatan sesuai 

ketentuan dan pandangan yang berlaku. 

f. Melakukan dan membina pelaksanaan administrasi keuangan 

Kecamatan. 

g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat 

4) Seksi pemerintahan dan trantib 

a. Seksi pemerintahan dan trantib merupakan unsur pelaksana 

dipimpin oleh seorang kepala seksi dan berkedudukan dibawah 

bertanggungjawab langsung kepada camat. 

b. Seksi pemerintahan dan trantib mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintah umum, pembina ketentraman dan ketertiban, 

pembinaan ideologi dan politik dalam negeri. 

6. Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi pemerintahan 

dan trantib mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Membuat surat keterangan bersih diri/ lingkungan (SKBD/SKBL), 

surat penyerahan hak atas tanah (jual/ hibah), surat keterangan atas 

tanah, surat keterangan tanah (agunan kredit bank), surat kuasa ahli 

waris (khusus tanah), surat keterangan balik nama atas tanah dan 

surat keterangan partai politik & domisili calon anggota legislatif 

b. Pembinaan pemerintahan desa dan kelembagaan desa. 

c. Membuat rekomendasi izin gangguan (nomorn PAD) aspek tertib 

operasional. 

d. Mempersiapkan upacara bendera bulanan & amanat Bupati Pati. 
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e. Mempersiapkan rapat/ pengiriman nomortulen dan laporan bulanan 

camat. 

f. Memonitoring penjualan pupuk, minyak tanah (aspek tertib 

operasional / distribusi). 

g. Pelaporan bencana alam, kebakaran dan trantib lainnya. 

h. Mengkordinasikan pembentukan forum komunikasi polisi 

masyarakat. 

i. Mengkordinasikan pembentukan satgas / satkorlak. 

j. Mempersiapkan laporan data potensi daerah, kerawanan. 

k. Membuat administrasi izin penelitian. 

l. Mempersiapkan penyuluhan hukum / Satgas RAN – HAM. 

m. Administrasi pemilu, pilkada dan pilpangulu. 

n. Improvisasi kegiatan SKPD. 

o. Melaksanakan tugas yang diberikan camat. 

5) Seksi pemberdayaan masyarakat desa 

a. Seksi pemberdayaan masyarakat desa merupakan unsur pelaksana 

dipimpin oleh seorang kepala seksi dan berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada camat. 

b. Seksi pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas 

melaksanakan urusan penyiapan fasilitas pemberdayaan 

masyarakat desa. 

7. Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi pemberdayaan 

masyarakat desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
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a. Mempersiapkan, mensistematisasikan data serta penyusunan 

program pembinaan pemberdayaan masyarakat desa seperti 

pengendalian dana bantuan. 

b. pembangunan nagori, pelaksanaan kegiatan KB Kes, PIN dan TP-

PKK, bulan bhakti gotong royong dan mengkordinasikan kegiatan 

desa percontohan PKK. 

c. Pendataan rumah ibadah dan kegiatan keagamaan. 

d. Mengkordinasikan pembentukan ormas. 

e. Mengkordinasikan pembentukan forum komunikasi pemuka 

agama. 

f. Monitoring penyakit sosial kemasyarakatan (khusus narkoba). 

g. Monitoring penyakit menular. 

h. Improvisasi kegiatan SKPD. 

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh camat. 

6) Seksi kependudukan, kebersihan dan pertamanan 

a. Seksi kependudukan, kebersihan dan pertamanan merupakan unsur 

pelaksanaan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi, berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada camat. 

b. Seksi kependudukan, kebersihan dan pertamanan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan umum meliputi pelayanan kependudukan, 

pelaksanaan kebersihan lingkungan dan pelaksanaan penataan 

pertamanan serta keindahan lingkungan.  

8. Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi kependudukan, 
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kebersihan dan pertamanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan mutasi penduduk seperti 

pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) & 

Surat Pindah. Rekomendasi Surat Keterangan Pra Sejahtera/ 

Miskin. 

b. Melaksanakan dan membina administrasi kependudukan 

Kelurahan. 

c. Mengkordinasikan pembersihan dan pertamanan kantor 

d. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan taman-tamaan Kota Ibukota 

Kecamatan dan Lingkungan/ desa. 

e. Melaksanakan kegiatan dan menggerakkan partisipasi masyarakat 

nagori/ kelurahan terhadap kebersihan, keindahan dan kesejukan 

f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan camat. 

C. Jenis-Jenis Pelayanan 

1. Kartu Keluarga (KK)  

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)  

3. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)  

4. Rekomendasi Surat Pindah  

5. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)  

6. Rekomendasi Ijin Usaha/HO  

7. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)  

8. Surat Keterangan Waris  

9. Surat Keterangan Jual Beli Tanah (Akta Tanah)  

10. Legalisasi Surat-surat  
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11. Rekomendasi Nikah  

2.2.Kerangka Teoritis 

Dalam penelitian, seorang peneliti menggunakan istilah yang khusus untuk 

menggambarkan secara tepat fenomormena yang ditelitinya. Inilah yang disebut 

konsep, yakni istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara 

abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian 

ilmu sosial. Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan 

pemikirannya dengan menggunakan istilah untuk beberapa kejadian yang 

berkaitan satu dengan yang lainnya (Singarimbun, 1995:32). 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa dasar teori yang ada serta 

pemahaman terhadap penelitian sebelumnya yaitu berdasar dari hipotesis dan 

model yang ada, maka berikut ini dikemukakan dengan kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Teoritis

1. Pelayanan 

Barang Publik 

2. Pelayanan Jasa 

Publik 

3. Pelayanan 

Admistratif 

Kinerja aparat 

Kecamatan 

Upaya aparat 

Kecamatan 

Pelayanan Publik 

menurut UU 

Nomormor 25 Tahun 

2009 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan perpaduan antara deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Sutrisno Hadi, 1981:136). 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk tingkat pelayanan publik, kinerja 

aparat, dan upaya mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan Margoyoso 

Kabupaten Pati. 

 

3.2. Metodologi Penelitian   

a. Populasi 

Populasi menurut Arikunto (2006:130) adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh warga 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang membutuhkan pelayanan 

publik di Kantor kecamatan Margoyoso. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 1999). Sampel dalam 

penelitian ini adalah warga Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. 

Metode pengambilan sampel (sampling) yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini merupakan bagian dari pengambilan sampel non-
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probabilitas, karena tidak diketahui dan dikenal populasi yang 

sebenarnya (Nasution, 2003). 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan tekhnik 

Random Sampling. Dalam  penelitian  ini jumlah sampel yang diambil 

di dasarkan pada pertimbangan jumlah sampel besar karena data yang 

tersedia sebanyak 100 responden. 

 

3.3. Variabel Penelitian 

Menurut Sutrisno Hadi, variabel adalah "semua keadaan atau tindakan yang 

dapat mempengaruhi penelitian (Hadi,1993:53). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuantitatif, karena penelitian dipusatkan pada 

pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan pada data 

yang telah ada. 

Dengan berpedoman pada pendapat di atas, maka variabel penelitian yang 

menjadi objek pengamatan penelitian ini adalah: 

 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian 

No. Nama Variabel Definisi Indikator 

1. Pelayanan 

Publik 

Kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan / atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik 

- Pelayanan 

barang publik  

- Pelayanan jasa 

publik 

- Pelayanan 

administratif 
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No. Nama Variabel Definisi Indikator 

(UU no 25 Tahun 2009) 

 

2. Kinerja Aparat Kemampuan  individu  sesuai 

dengan  intelegensi  dan  

ketrampilannya, atau  tersedianya  

kecakapan, ketangkasan,  

ketrampilan  atau  modal  lain  yang  

memungkinkan  anggota  itu  dapat  

berbuat  banyak  bagi  organisasi.” 

- Mengurangi 

absensi 

- Semangat 

kerja 

- Mengurangi 

perpindahan 

- Bekerja secara 

optimal 

3. Upaya 

mengoptimalkan 

pelayanan 

publik 

Suatu usaha atau kegiatan yang 

bertujuan untuk mengubah/ 

memperbaiki suatu layanan yang 

diberikan kepada orang lain. 

- Mengurangi 

absensi 

- Semangat 

kerja 

- Mengurangi 

perpindahan 

- Bekerja secara 

optimal 

 

 

3.4. Sumber Data Penelitian 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari subyek dan 

informan. Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini 

adalah masyarakat Kecamatan Margoyoso Kabupten Pati. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah buku-buku atau literatur yang 

relevan dengan kajian sumber data yagn tanda-tanda berupa huruf, 
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angka, gambar/simbol-simbol, arsip, artikel, dan dokumen yang terkait 

dengan tema penelitian. 

 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket (kuesioner), wawancara (interview) dan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya 

akan diuraikan sebagai berikut: 

1.  Teknik angket (kuesioner) 

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dan responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya atau hal-hal yang harus ketahui (arikunto,1989:124). 

Dengan teknik angket ini penulis akan mengambil data tentang pelayanan 

Publik dan kinerja aparat Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. 

Adapun bentuk angket yang dibuat adalah angket berstruktur dengan 

bentuk skala pelayanan dimana responden sudah diberi alternatif 

jawaban yang sudah ditentukan. Oleh karena itu responden tinggal 

memberi jawaban yang telah ditentukan pada angket. 

2. Teknik wawancara (Interview) 

Wawancara adalah seluruh dialog yang dilakukan oleh pendapat 

responden (Arikunto,1993:126). Teknik ini digunakan bersama-sama 

dengan metode angket terutama untuk membantu bagi responden yang 

mengalami kesulitan dalam memahami isi angket mengenai upaya untuk 
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nΣXY - (ΣX)( ΣY) 

        

 

√{nΣX² - (ΣX)²}{nΣY² - (ΣY²)} 

rxy = 

mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan Margoyoso kabupaten 

Pati. 

3. Teknik dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-

buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian (Nawawi, 1987:133). Dalam 

penelitian ini dokumen didapatkan dari Kecamatan Margoyoso Kabupaten 

Pati mengenai struktur pelayanan publik kepada masyarakat. 

 

3.6. Validitas Data dan Reliabilitas Data 

1. Validitas 

Validitas merupakan ukuran yang menentukan tingkat-tingkat 

kevalidan suatu instrument. Instrument yang valid mempunyai validitas 

tinggi dan sebaliknya instrument yang kurang valid mempunyai validitas 

yang rendah. Taraf signifikan yang digunakan adalah 5% dan pengukuran 

dilakukan dengan banutuan program SPSS.  

Berikut rumus pendekatan validitas konstruk dengan teknik 

korelasi produk moment (Sugiyono, 1999): 

 

 

Dimana :  

 rxy : koefisien kaca butir. 
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 n : cacah subyek uji coba. 

 X : total skor butir x. 

 Y : total skor butir y. 

Menurut Singgih Santoso (2000), ada dua syarat penting yang 

berlaku pada sebuah angket., yaitu keharusan sebuah angket untuk valid 

dan reliabel. Suatu angket dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu 

angket mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh angket 

tersebut. Sedangkan suatu angket dikatakan reliabel jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu. Di mana 

validitas data diukur dengan membandingkan r hasil dengan r tabel (r 

product moment), jika: 

 r hasil >  r tabel, data valid 

 r hasil <  r tabel, data tidak valid. 

2.  Reliabilitas  

Reliabilitas adalah mengukur sejauh mana suatu pengukuran 

dapat memberikan hasil yang reliabel bila dilakukan dalam waktu yang 

berbeda pada obyek yang sama. Hasil penelitian yang reliable bila 

terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 1999). 

Uji ini ditetapkan untuk mengetahui apakah responden menjawab 

pertanyaan-pertanyaan secara konsisten atau tidak sehingga 

kesungguhan jawabannya dapat dipercaya. Cara yang digunakan untuk 

menguji reliabilitas kuesioner adalah dengan menggunakan Rumus 

Koefisien Cronbach Alpha (Saifuddin Azwar, 2000).  
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Nilai Cronbach Alpha pada penelitian ini akan digunakan nilai 

0.6 dengan asumsi bahwa daftar pertanyaan yang diuji akan dikatakan 

reliabel bila nilai Cronbach Alpha ≥ 0.6 (Nunally, 1996 dalam Imam 

Ghozali, 2001). Syarat suatu alat ukur menunjukkan kehandalan yang 

semakin tinggi adalah apabila koefisien reliabilitas ( ) yang mendekati 

angka satu. Apabila koefisien alpha ( ) lebih besar dari 0.6 maka alat 

ukur dianggap handal atau terdapat internal consistency reliability dan 

sebaliknya bila alpha lebih kecil dari 0.2 maka dianggap kurang handal 

atau tidak terdapat internal consistency reliability. Selanjutnya 

perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan computer 

melalui program SPSS.  

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Dari data yang telah terkumpul, pertama diadakan penyusunan 

kemudian dianalisis. Dari analisis ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

gambaran melalui cara deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan., 

mengelompokkan masalah kemudian dianalisis dan diuraikan sesuai 

permasalahan. Penganalisisan data dalam penelitian ini dilakukan sejak 

mula diperoleh data di awal kegiatan penelitian dan berlangsung terus 

sepanjang penelitian. Data yang diperoleh akan dikumpulkan untuk 

dijadikan bahan masukan yang akan digunakan sebagai bahan bukti dalam 

pelaksanaan penelitian ini. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Margoyoso  

Kecamatan Margoyoso termasuk bagian dari Kabupaten Pati, yang terletak 

18 km arah utara dari Ibukota Kabupaten Pati. Kecamatan Margoyoso mempunyai 

batas wilayah antara lain : Utara berbatasan dengan Kecamatan Tayu, Timur 

berbatasan dengan Laut Jawa, Selatan berbatasan dengan Kecamatan Trangkil, 

Barat berbatasan dengan Kecamatan Gunungwungkal. Secara administratif 

Kecamatan Margoyoso terdiri dari 22 Desa dan 21 kelurahan dengan luas wilayah 

adalah 1.265 ha lahan sawah dan 4.371 lahan bukan sawah, antara lain : 1) 

Bulumanis Kidul,  2) Bulumanis Lor, 3) Cebolek Kidul, 4) Kajen  5) Kertomulyo, 

6) Langgenharjo, 7) Margotuhu Kidul, 8)  Margoyoso, 9) Ngemplak Kidul, 10) 

Ngemplak Lor, 11) Pangkalan, 12) Pohijo, 13, Purwodadi, 14) Purworejo, 15) 

Sekarjalak, 16) Semerak, 17) Sidomukti, 18) Soneyan, 19) Tanjungrejo, 20) 

Tegalarum, 21) Tunjungrejo, 22) Waturoyo. 

Dengan desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah, khususnya di bidang pelayanan publik, sebagaimana 

diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah 

daerah akan dapat mencipatakan momentum untuk melakukan penguatan politik 

lokal yang berdampak kepada perbaikan pelayanan pemerintah daerah yang 

dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah kepada rakyat.  

Jenis tanahnya adalah tanah Alluvial dan Red Yellow dengan tipe iklim D2. 

Dengan ketinggian daerah 57 meter, dan daerah terendah 1 m dari permukaan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bulumanis_Kidul,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Bulumanis_Lor,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Cebolek_Kidul,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Kajen,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Kertomulyo,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Langgenharjo,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Margotuhu_Kidul,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Margoyoso,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Ngemplak_Kidul,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Ngemplak_Lor,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Pohijo,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Purwodadi,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Purworejo,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekarjalak,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Semerak,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Sidomukti,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Soneyan,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanjungrejo,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Tegalarum,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Tunjungrejo,_Margoyoso,_Pati
http://id.wikipedia.org/wiki/Waturoyo,_Margoyoso,_Pati
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laut. Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU no 25 Tahun 

2009 untuk mencapai tujuan dengan maksimal, maka ditetapkan visi dan misi 

kecamatan Margoyoso sebagai acuan pelaksanaan tugas sebagai berikut : 

VISI 

“Terwujudnya masyarakat kecamatan patean yang sejahtera melalui 

pemerintahan yang baik dan mengoptimalkan seluruh sumber daya dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat“ 

MISI  

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapakan misi sebagai berikut : 

1. Mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin yang 

demokratis, partisipatif dilandasi Iman dan Taqwa. 

2. Mewujudkan aparatur pemerintah yang baik bertanggungjawab, 

transparan dan profesional dalam rangka pelayanan prima. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

PEMERINTAH KECAMATAN MARGOYOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Struktur organisasi Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati 
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Adapun tugas-tugas pada struktur organisasi Kecamatan Margoyoso adalah 

sebagai berikut:  

D. Tugas pokok dan fungsi Camat 

1) Tugas pokok Camat 

Camat Margoyoso mempunyai tugas membantu Bupati Pati dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan 

kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan Margoyoso. 

2) Fungsi Camat 

h. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari 

Bupati Pati. 

i. Memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Pati di Kecamatan Margoyoso. 

j. Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten dalam penyiapan informasi 

mengenai Kecamatan, yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan 

bagi Kepala Daerah. 

k. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Umum dan pembinaan 

keagrariaan dan pembinaan politik dalam Negeri. 

l. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban. 

m. Pelaksanaan pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan 

perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial. 

n. Pengkoordinasian terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh 

Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Perangkat Kecamatan 

dalam rangka Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang 

terpadu. 
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E. Tugas pokok Sekretaris Camat dan Seksi-Seksi 

1) Sekretaris Camat 

a. Sekretaris Kecamatan adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

b. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan 

administrasi dan memberikan pelayanan Teknis Administrasi kepada 

seluruh satuan Organisasi Pemerintah Kecamatan 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 

e. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perangkat 

daerah di Kecamatan. 

f. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi Pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti 

mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan 

petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan 

Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. 

g. Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dan pembina teknis 

sumber daya aparatur meliputi pelaksanaan disiplin aparatur 

termasuk di Kelurahan dan desa. 

h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 

2) Seksi umum dan perlengkapan 

c. Seksi Umum dan perlengkapan merupakan unsur pelaksanaan yang 

dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan 
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bertanggung jawab kepada Camat. 

d. Seksi Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan 

ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah 

tangga.  

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi umum dan perlengkapan 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

h. Menyusun program tahunan. 

i. Melaksanakan kegiatan surat menyurat, antara lain menerima dan 

mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat, 

mengagendakan dan mengarsipkan surat. 

j. Melaksanakan dan memelihara administrasi pegawai. 

k. Melaksanakan dan memelihara perlengkapan termasuk pengadaan, 

perawatan, dan pemeliharaan inventaris Kecamatan. 

l. Melaksanakan dan memelihara administrasi pembinaan staf dan 

aparat Kecamatan. 

m. Melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan Camat seperti membuat 

daftar pimpinan apel, dan membuat DP-3 tahunan PNS Kantor 

Camat. 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat 

3) Seksi pendapatan 

d. Seksi Pendapatan merupakan unsur pelaksanaan dipimpin seorang 

Kepala Seksi dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. 
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e. Seksi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan 

rencana, 

f. pengendalian, penata usahaan dan penyusunan pertanggungjawaban 

keuangan.  

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi pendapatan mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 

h. Merencanakan dan mempersiapkan bahan dan pedoman teknis 

penerimaan / pendapatan Kecamatan. 

i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemasukan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). 

j. Melaporkan Hasil pemasukan / penerimaan Pendapatan 

Kecamatan. 

k. Melaksanakan kegiatan pengutipan pengutipan retribusi pasar, 

kebersihan, parkir, IMB, penerangan jalan, tempat rekreasi, 

sandaran kapal/sejenis, ternak, hasil bumi, KTP/KK dan retribusi 

lainnya. 

l. Melaksanakan dan memelihara penatausahaan dan penyusunan 

pertanggung jawaban penerimaan/pendapatan Kecamatan sesuai 

ketentuan dan pandangan yang berlaku. 

m. Melakukan dan membina pelaksanaan administrasi keuangan 

Kecamatan. 

n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat 

4) Seksi pemerintahan dan trantib 
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c. Seksi pemerintahan dan trantib merupakan unsur pelaksana dipimpin 

oleh seorang kepala seksi dan berkedudukan dibawah 

bertanggungjawab langsung kepada camat. 

d. Seksi pemerintahan dan trantib mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintah umum, pembina ketentraman dan ketertiban, 

pembinaan ideologi dan politik dalam negeri. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi pemerintahan dan trantib 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Membuat surat keterangan bersih diri/ lingkungan (SKBD/SKBL), 

surat penyerahan hak atas tanah (jual/ hibah), surat keterangan atas 

tanah, surat keterangan tanah (agunan kredit bank), surat kuasa ahli 

waris (khusus tanah), surat keterangan balik nama atas tanah dan 

surat keterangan partai politik & domisili calon anggota legislatif 

b. Pembinaan pemerintahan desa dan kelembagaan desa. 

c. Membuat rekomendasi izin gangguan (non PAD) aspek tertib 

operasional. 

d. Mempersiapkan upacara bendera bulanan & amanat Bupati Pati. 

e. Mempersiapkan rapat/ pengiriman notulen dan laporan bulanan 

camat. 

f. Memonitoring penjualan pupuk, minyak tanah (aspek tertib 

operasional / distribusi). 

g. Pelaporan bencana alam, kebakaran dan trantib lainnya. 

h. Mengkordinasikan pembentukan forum komunikasi polisi 
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masyarakat. 

i. Mengkordinasikan pembentukan satgas / satkorlak. 

j. Mempersiapkan laporan data potensi daerah, kerawanan. 

k. Membuat administrasi izin penelitian. 

l. Mempersiapkan penyuluhan hukum / Satgas RAN – HAM. 

m. Administrasi pemilu, pilkada dan pilpangulu. 

n. Improvisasi kegiatan SKPD. 

o. Melaksanakan tugas yang diberikan camat. 

5) Seksi pemberdayaan masyarakat desa 

c. Seksi pemberdayaan masyarakat desa merupakan unsur pelaksana 

dipimpin oleh seorang kepala seksi dan berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada camat. 

d. Seksi pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas melaksanakan 

urusan penyiapan fasilitas pemberdayaan masyarakat desa. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi pemberdayaan masyarakat 

desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

j. Mempersiapkan, mensistematisasikan data serta penyusunan 

program pembinaan pemberdayaan masyarakat desa seperti 

pengendalian dana bantuan. 

k. pembangunan nagori, pelaksanaan kegiatan KB Kes, PIN dan TP-

PKK, bulan bhakti gotong royong dan mengkordinasikan kegiatan 

desa percontohan PKK. 

l. Pendataan rumah ibadah dan kegiatan keagamaan. 
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m. Mengkordinasikan pembentukan ormas. 

n. Mengkordinasikan pembentukan forum komunikasi pemuka 

agama. 

o. Monitoring penyakit sosial kemasyarakatan (khusus narkoba). 

p. Monitoring penyakit menular. 

q. Improvisasi kegiatan SKPD. 

r. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh camat. 

6) Seksi kependudukan, kebersihan dan pertamanan 

c. Seksi kependudukan, kebersihan dan pertamanan merupakan unsur 

pelaksanaan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi, berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada camat. 

d. Seksi kependudukan, kebersihan dan pertamanan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan umum meliputi pelayanan kependudukan, 

pelaksanaan kebersihan lingkungan dan pelaksanaan penataan 

pertamanan serta keindahan lingkungan.  

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi kependudukan, kebersihan 

dan pertamanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

g. Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan mutasi penduduk seperti 

pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) & 

Surat Pindah. Rekomendasi Surat Keterangan Pra Sejahtera/ 

Miskin. 

h. Melaksanakan dan membina administrasi kependudukan 

Kelurahan. 
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i. Mengkordinasikan pembersihan dan pertamanan kantor 

j. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan taman-tmaan Kota Ibukota 

Kecamatan dan Lingkungan/ desa. 

k. Melaksanakan kegiatan dan menggerakkan partisipasi masyarakat 

nagori/ kelurahan terhadap kebersihan, keindahan dan kesejukan 

l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan camat. 

F. Jenis-Jenis Pelayanan 

1. Kartu Keluarga (KK)  

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)  

3. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)  

4. Rekomendasi Surat Pindah  

5. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)  

6. Rekomendasi Ijin Usaha/HO  

7. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)  

8. Surat Keterangan Waris  

9. Surat Keterangan Jual Beli Tanah (Akta Tanah)  

10. Legalisasi Surat-surat  

11. Rekomendasi Nikah  

 

4.2 Deskripsi Variabel 

4.2.1 Deskripsi Identitas Responden 

Identitas responden dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai 

keadaan dari responden yang diambil sebagai sampel. Identitas responden diisi 
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untuk mengetahui sedikit latar belakang tentang keadaan responden yang meliputi 

jenis kelamin, usia. 

a. Jenis Kelamin 

Dari data yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 

100 responden dapat diketahui gambaran mengenai jenis kelamin responden 

dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 

Data responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-laki 70 70.0 

Perempuan 30 30.0 

Total  100 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah, 2011. 

Dari tabel di atas, dapat diketahui sebanyak 70 orang atau sekitar 

70% adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki, dan responden 

dengan jenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 30 orang atau sekitar 30%. 

b. Usia/ umur Responden 

Dari data yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 

100 responden dapat diketahui gambaran mengenai umur responden dapat 

dilihat pada tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 

Data responden Kecamatan Margoyoso berdasarkan Umur 

 

Umur  Jumlah Persentase (%) 

15 – 30 tahun 81 81.0 

31 – 45 tahun 18 18.0 

46 ke atas 1 1.0 

Total  100 100,00 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2011. 
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Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

berumur 15 sampai 30 tahun yakni 81% atau sebesar 81 responden, 

responden yang berumur 31 sampai 45 tahun yakni 18% atau sebesar 18  

responden, kemudian responden yang berumur 46 tahun ke atas yakni 1% 

atau sebesar 1 responden. Hal ini berarti responden pada kuesioner 

penelitian ini didominasi oleh umur 15 sampai 30 tahun. 

 

4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1 Hasil Uji Persyaratan Analisis 

Sebagai mana telah ditegaskan pada Bab III bahwa sebelum data dianalisis 

untuk membuktikan kebenaran hipotesis dengan tehnik regresi ganda, maka data 

hasil penelitian harus diuji lebih dahulu kualitasnya. Untuk itu ada 2 macam yang 

digunakan untuk uji persyaratan analisis regresi yaitu : (a) uji validitas, (b) uji 

reliabilitas. Adapun hasil uji pernyataan analisis tersebut adalah sebagai berikut : 

a) Uji Validitas 

Adalah ukuran yang menentukan tingkat-tingkat kevalitan suatu 

instrument. Instrument yang valid mempunyai validitas tinggi dan 

sebaliknya instrument yang kurang valid mempunyai validitas yang 

rendah. Taraf signifikan yang digunakan adalah 5% dan pengukuran 

dilakukan dengan banutuan program SPSS.  

Menurut Singgih Santoso (2000), ada dua syarat penting yang 

berlaku pada sebuah angket, yaitu keharusan sebuah angket untuk valid 

dan reliabel. Suatu angket dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu 
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angket mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh angket 

tersebut. Sedangkan suatu angket dikatakan reliabel jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu. Adapun 

kevalidan keusioner ini diujicobakan sebanyak 100 responden. Uji  

validitas dapat dilihat dengan menggunakan koefisien korelasi product 

moment. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan alat bantu program 

SPSS 16.0, nilai rhitung untuk seluruh pertanyaan dibandingkan dengan 

nilai rtabel 0,164 pada taraf signifikansi 0,05. Jika nilai rhitung > r table, 

pertanyaan dinyatakan valid. 

- Hasil uji validitas Pelayanan Barang Publik di Kecamatan Margoyoso 

berada pada rentang nilai antara 0,361 – 0,577 artinya kuesioner 

Pelayanan Barang Publik di Kecamatan Margoyoso tersebut valid 

karena nilai pada item pertanyaannya lebih besar dari pada nilai rtabel 

0,164. 

- Hasil uji validitas Pelayanan Jasa  Publik di Kecamatan Margoyoso 

berada pada rentang nilai  antara 0,555 – 0,726 artinya kuesioner 

lingkungan kerja tersebut valid karena nilai pada item pertanyaannya 

lebih besar dari pada nilai rtabel  0,164. 

- Hasil uji validitas Pelayanan Administratif di Kecamatan Margoyoso 

berada pada rentang nilai  antara 0,475 – 0,848 artinya kuesioner 

lingkungan kerja tersebut valid karena nilai pada item pertanyaannya 

lebih besar dari pada nilai rtabel  0,164. 
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- Hasil uji validitas Mengurangi Absensi di Kecamatan Margoyoso 

berada pada rentang nilai  antara 0,376 – 0,528 artinya kuesioner 

lingkungan kerja tersebut valid karena nilai pada item pertanyaannya 

lebih besar dari pada nilai rtabel  0,164. 

- Hasil uji validitas Semangat Kerja  di Kecamatan Margoyoso berada 

pada rentang nilai  antara 0,643 – 0,722 artinya kuesioner lingkungan 

kerja tersebut valid karena nilai pada item pertanyaannya lebih besar 

dari pada nilai rtabel  0,164. 

- Hasil uji validitas Mengurangi Perpindahan di Kecamatan 

Margoyoso berada pada rentang nilai  antara 0,382 – 0,573 artinya 

kuesioner lingkungan kerja tersebut valid karena nilai pada item 

pertanyaannya lebih besar dari pada nilai rtabel  0,164. 

- Hasil uji validitas untuk Mengurangi Absensi di Kecamatan 

Margoyoso berada pada rentang nilai  antara 0,568 – 0,644 artinya 

kuesioner lingkungan kerja tersebut valid karena nilai pada item 

pertanyaannya lebih besar dari pada nilai rtabel  0,164. 

b) Uji Reliabilitas 

Uji konsistensi internal (uji reliabilitas) dilakukan dengan 

menghitung koefisien (Cronbach) alpha dari masing-masing instrumen 

dalam satu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut 

dikatakan andal (reliabel) bila memiliki koefisien Cronbach alpha lebih 

dari 0,60 (Nunnaly dalam Imam Ghozali, 2001). 
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Berdasarkan Tabel 4.3  terlihat semua variabel memiliki  koefisien 

alpha lebih besar dari 0,60, sehingga instrumen penelitian ini dapat 

dikatakan andal (reliabel) dan dapat dipakai sebagai alat ukur. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

 

N

O 
VARIABEL 

CRONBACH 

ALPHA 

1 Pelayanan Barang Publik (X1) 0.636 

2 Pelayanan Jasa Publik (X2) 0.835 

3 Pelayanan Administratif (X3) 0.849 

4 Mengurangi Absensi (Y1) 0.649 

5 Semangat Kerja (Y2)  0.823 

6 Mengurangi Perpindahan (Y3) 0.669 

7 Bekerja Secara Optimal (Y4) 0.763 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa hasil 

perhitungan dari variabel penelitian yang terdiri Pelayanan Barang Publik 

(X1) Cronbach Alphanya sebesar 0.636, Pelayanan Jasa Publik (X2) 

Cronbach Alphanya sebesar 0.835, Pelayanan Administratif (X3) 

Cronbach Alphanya sebesar 0.849 dan Mengurangi Absensi (Y1) 

Cronbach Alphanya sebesar 0.649,  Semangat Kerja (Y2) Cronbach 

Alphanya sebesar 0.823, Mengurangi Perpindahan (Y3) Cronbach 

Alphanya sebesar 0.669, dan Bekerja Secara Optimal (Y4) Cronbach 

Alphanya sebesar 0.763. Berhubung dari masing-masing variabel tersebut 

didapatkan nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,60 maka 
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instrumen penelitian ini dapat dikatakan handal (reliabel) untuk digunakan 

sebagai alat ukur. 

 

4.3.2 Hasil Analisis Data 

4.3.2.1 Tingkat Pelayanan Publik di Kecamatan Margoyoso 

Untuk mengetahui jawaban responden penelitian mengenai Tingkat 

Pelayanan Publik di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati diajukan 12 

pertanyaan yang merupakan indikator variabel Pelayanan Publik di 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang terdiri dari pelayanan barang 

publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif. Berikut ini 

disajikan hasil distribusi jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel 

4.4. berikut ini: 
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Tabel 4.4 

Jawaban Responden tentang Variabel Tingkat Pelayanan Publik di 

Kecamatan Margoyoso. 

 

Pernyataan 

SB B RR TB STB TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

1. Pelayanan Air Bersih 19 19,0 60 60,0 20 20,0 1 1,0 0 0,00 100 100 

2. Penyediaan Tempat 

Pembayaran Listrik 
25 25,0 50 50,0 24 24,0 1 1,0 0 0,00 100 100 

3. Pengadaan Pasar Murah 21 21,0 47 47,0 29 29,0 3 3,0 0 0,00 100 100 

4. Adanya Pengobatan Gratis 21 21,0 45 45,0 33 33,0 1 1,0 0 0,00 100 100 

5. Memberikan Penyuluhan 

Kepada Masyarakat Buta Huruf 
27 27,0 47 47,0 22 22,0 4 4,0 0 0,00 100 100 

6. Terdapat Akses Transportasi 

dari Desa ke Kota 
29 29,0 42 42,0 24 24,0 4 4,0 1 1,0 100 100 

7. Kondisi Jalan Desa 35 35,0 35 35,0 29 29,0 1 1,0 0 0,00 100 100 

8. Penerangan Jalan 21 21,0 49 49,0 21 21,0 0 1,00 0 0,00 100 100 

9. Layanan Pembuatan KTP 

(Kartu Tanda Penduduk) 
22 22,0 67 67,0 10 10,0 1 1,0 0 0,00 100 100 

10. Layanan Pembuatan Kartu 

Keluarga (KK) 
30 30,0 49 49,0 21 21,0 0 0,00 0 0,00 100 100 

11. Penyebarluasan Informasi 

Kepada Masyarakat 
31 31,0 55 55,0 14 14,0 0 0,00 0 0,00 100 100 

12. layanan Surat Keterangan / 

Pengantar 
30 30,0 49 49,0 21 21,0 0 0,00 0 0,00 100 100 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2011. 

Berdasarkan pada tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa tanggapan 

100 responden mengenai variabel promosi adalah sebagai berikut: 

1. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang pelayanan air 

bersih di Kecamatan Margoyoso. Responden yang menyatakan sangat 
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tidak baik sebesar 0,00% atau sebanyak 0 responden, dan yang 

menyatakan sangat baik sebesar 19,0% atau sebanyak 19 responden. 

2. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang penyediaan tempat 

pembayaran listrik di Kecamatan Margoyoso. Responden yang 

menyatakan sangat tidak baik sebesar 0,00% atau sebanyak 0 

responden, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 25,0% atau 

sebanyak 25 responden. 

3. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang pengadaan pasar 

murah di Kecamatan Margoyoso. Responden yang menyatakan sangat 

tidak baik sebesar 0,00% atau sebanyak 0 responden, dan yang 

menyatakan sangat baik sebesar 21,0% atau sebanyak 21 responden. 

4. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang adanya 

pengobatan gratis di Kecamatan Margoyoso. Responden yang 

menyatakan sangat tidak baik sebesar 0,00% atau sebanyak 0 

responden, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 21,0% atau 

sebanyak 21 responden. 

5. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat buta huruf di Kecamatan Margoyoso. 

Responden yang menyatakan Responden yang menyatakan sangat 

tidak baik sebesar 0,00% atau sebanyak 0 responden, dan yang 

menyatakan sangat baik sebesar 27,0% atau sebanyak 27 responden. 

6. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang terdapatnya akses 

transportasi dari desa ke kota di Kecamatan Margoyoso. Responden 
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yang menyatakan sangat tidak baik sebesar 1,0% atau sebanyak 1 

responden, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 29,0% atau 

sebanyak 29 responden. 

7. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang kondisi jalan desa 

di Kecamatan Margoyoso. Responden yang menyatakan sangat tidak 

baik sebesar 0,00% atau sebanyak 0 responden, dan yang menyatakan 

sangat baik sebesar 35,0% atau sebanyak 35 responden. 

8. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang penerangan jalan 

di Kecamatan Margoyoso. Responden yang menyatakan sangat tidak 

baik sebesar 0,00% atau sebanyak 0 responden, dan yang menyatakan 

sangat baik sebesar 30,0% atau sebanyak 30 responden. 

9. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang layanan 

pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) di Kecamatan Margoyoso. 

Responden yang menyatakan sangat tidak baik sebesar 0,00% atau 

sebanyak 0 responden, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 

22,0% atau sebanyak 22 responden. 

10. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang layanan 

pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Margoyoso. 

Responden yang menyatakan sangat tidak baik sebesar 0,00% atau 

sebanyak 0 responden, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 

30,0% atau sebanyak 30 responden. 

11. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang penyebarluasan 

informasi kepada masyarakat di Kecamatan Margoyoso. Responden 
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yang menyatakan sangat tidak baik sebesar 0,00% atau sebanyak 0 

responden, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 31,0% atau 

sebanyak 31 responden. 

12. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang layanan surat 

keterangan/pengantar di Kecamatan Margoyoso. Responden yang 

menyatakan sangat tidak baik sebesar 0,00% atau sebanyak 0 

responden, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 30,0% atau 

sebanyak 30 responden. 

Berdasarkan hasil hasil deskripsi di atas persentase terbesar dalam 

tingkat pelayanan publik di kecamatan Margoyoso sebesar 67,0% atau 

senilai 67 responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat akan 

lebih mengetahui dan memahami tentang Tingkat Pelayanan Publik di 

Kecamatan Margoyoso bahwa pelayanan di Kecamatan Margoyoso telah 

memberikan pelayanan yang menimbulkan peningkatkan produktivitas 

barang dan jasa, ketepatan ukuran/ kualitas produk terjamin, lebih mudah/ 

sederhana dalam gerak para pelakunya, menimbulkan rasa kenyamanan 

bagi orang-orang yang berkepentingan, menimbulkan perasaan puas dan 

mengurangi sifat emosional pelanggan. 

4.3.2.2 Kinerja Aparat Pemerintah dalam Pelayanan Publik 

Untuk mengetahui jawaban responden penelitian mengenai Kinerja 

Aparat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati diajukan 13 pertanyaan 

yang merupakan indikator variabel Pelayanan Publik di Kecamatan 

Margoyoso Kabupaten Pati yang terdiri dari pelayanan barang publik, 

pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif. Berikut ini disajikan 
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hasil distribusi jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel 4.5. 

berikut ini: 

Tabel 4.5 

 

Jawaban Responden tentang Variabel Kinerja Aparat di Kecamatan 

Margoyoso. 

 

Pernyataan  

SB B RR TB STB TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

1. Rutinitas Kinerja Pegawai 

Kecamatan 
17 17,0 44 44,0 36 36,0 3 3,0 0 0,00 100 100 

2. Tidak Pernah Ijin Tanpa Alasan 

yang Jelas 
24 24,0 48 48,0 25 25,0 2 2,0 1 1,0 100 100 

3. Rajin Mengikuti Kegiatan di 

Kantor Kecamatan 
25 25,0 42 42,0 30 30,0 3 3,0 0 0 100 100 

4. Keterampilan Petugas Kecamatan 
pada pemberian Pelayanan 

22 22,0 44 44,0 33 33,0 1 1,0 0 0 100 100 

5. Pemanfaatan pada Saat Kerja 

Efisien 
28 28,0 47 47,0 21 21,0 4 4,0 0 0 100 100 

6. Ketepatan Waktu Memberikan 

Layanan 
29 29,0 42 42,0 24 24,0 4 4,0 1 1,0 100 100 

7. Pengutamaan Kepentingan Layanan 

daripada Kepentingan Pribadi 
35 35,0 37 37,0 27 27,0 1 1,0 0 0 100 100 

8. Kedisiplinan Petugas pada Saat 

Melaksanakan Pekerjaan 
16 16,0 46 46,0 35 35,0 3 3,0 0 0 100 100 

9. Tidak Pernah Berganti Tempat 

Kerja dengan yang Lain 
24 24,0 51 51,0 23 23,0 2 2,0 0 0 100 100 

10. Kesesuaian Tugas dengan Keahlian 

dan Keterampilan yang dimiliki 
26 26,0 40 40,0 31 31,0 3 3,0 0 0 100 100 

11. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai 

dengan Tanggung Jawabnya 
31 31,0 49 49,0 20 20,0 0 0,0 0 0 100 100 

12. Respon/Tanggapan 30 30,0 57 57,0 13 13,0 0 0,0 0 0 100 100 

13. Layanan yang tidak 

Diskriminatif 
27 27,0 53 53,0 16 16,0 3 3,0 1 1,0 100 100 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2011. 
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Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa tanggapan 

100 responden mengenai variabel Kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang rutinitas kinerja 

pegawai di Kecamatan Margoyoso. Responden yang menyatakan 

sangat tidak baik sebesar 0,00% atau sebanyak 0 responden dan yang 

menyatakan sangat baik sebesar 17,0% atau sebanyak 17 responden. 

2. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang tidak pernah ijin 

tanpa alasan yang jelas. Responden yang menyatakan sangat tidak baik 

sebesar 1,0% atau sebanyak 1 responden dan yang menyatakan sangat 

baik sebesar 24,0% atau sebanyak 24 responden. 

3. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang rajin mengikuti 

kegiatan di kantor Kecamatan Margoyoso. Responden yang 

menyatakan sangat tidak baik sebesar 0,00% atau sebanyak 0 

responden, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 25,0% atau 

sebanyak 25 responden. 

4. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang keterampilan 

petugas kecamatan pada pemberian pelayanan di Kecamatan 

Margoyoso. Responden yang menyatakan sangat tidak baik sebesar 

0,00% atau sebanyak 0 responden, dan yang menyatakan sangat baik 

sebesar 22,0% atau sebanyak 22 responden. 

5. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang pemanfaatan pada 

saat kerja efisien. Responden yang menyatakan sangat tidak baik 
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sebesar 0,00% atau sebanyak 0 responden, dan yang menyatakan 

sangat baik sebesar 28,0% atau sebanyak 28 responden. 

6. Tanggapan responden mengenai pertanyaan ketepatan waktu 

memberikan layanan di Kecamatan Margoyoso. Responden yang 

menyatakan sangat tidak baik sebesar 1,0% atau sebanyak 1 

responden, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 29,0% atau 

sebanyak 29 responden. 

7. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang pengutamaan 

kepentingan layanan daripada kepentingan pribadi di Kecamatan 

Margoyoso. Responden yang menyatakan sangat tidak baik sebesar 

0,00% atau sebanyak 0 responden, dan yang menyatakan sangat baik 

sebesar 35,0% atau sebanyak 35 responden. 

8. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang kedisiplinan 

petugas pada saat melaksanakan pekerjaan di Kecamatan Margoyoso. 

Responden yang menyatakan sangat tidak baik sebesar 0,00% atau 

sebanyak 0 responden, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 

16,0% atau sebanyak 16 responden. 

9. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang tidak pernah 

berganti tempat kerja dengan yang lain. Responden yang menyatakan 

sangat tidak baik sebesar 0,00% atau sebanyak 0 responden, dan yang 

menyatakan sangat baik sebesar 24,0% atau sebanyak 24 responden. 

10. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang kesesuaian tugas 

dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki di Kecamatan 

Margoyoso. Responden yang menyatakan sangat tidak baik sebesar 
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0,00% atau sebanyak 0 responden, dan yang menyatakan sangat baik 

sebesar 26,0% atau sebanyak 26 responden. 

11. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya di Kecamatan 

Margoyoso. Responden yang menyatakan sangat tidak baik sebesar 

0,00% atau sebanyak 0 responden, dan yang menyatakan sangat baik 

sebesar 31,0% atau sebanyak 31 responden. 

12. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang respon/tanggapan 

di Kecamatan Margoyoso. Responden yang menyatakan sangat tidak 

baik sebesar 0,00% atau sebanyak 0 responden, dan yang menyatakan 

sangat baik sebesar 30,0% atau sebanyak 30 responden. 

13. Tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang layanan yang tidak 

diskriminatif di Kecamatan Margoyoso. Responden yang menyatakan 

sangat tidak baik sebesar 1,0% atau sebanyak 1 responden, dan yang 

menyatakan sangat baik sebesar 27,0% atau sebanyak 27 responden. 

Berdasarkan hasil hasil deskripsi di atas persentase terbesar dalam 

kinerja aparat di kecamatan Margoyoso sebesar 35,0% atau senilai 35 

responden, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja aparat di 

kecamatan Margoyoso pengutamaan kepentingan layanan daripada 

kepentingan pribadi di Kecamatan Margoyoso. 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/ 

25 / M. PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum 
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Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi 

Pemerintah menjelaskan bahwa : 

a. Pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus 

ditingkatkan, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan; 

b. Untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada 

masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat 

terhadap pelayanan, melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat; 

c. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), salah 

satu kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah 

menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur terhadap 

optimalisasi kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada 

masyarakat. 

d. Perlu ditetapkan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat unit pelayanan Instansi Pemerintah dengan Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Pedoman Penyusunan 

Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan sebagai acuan  

bagi Unit Pelayanan instansi pemerintah dalam menyusun indeks 

kepuasan masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja 

unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan 

kebijakan dalam rangka peningkatan – kualitas pelayanan publik 

selanjutnya. Bagi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat 
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digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang 

bersangkutan. 

Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990) mengemukakan bahwa : 

Kinerja pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui berbagai 

indikator yang sifatnya fisik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang 

baik dapat dilihat melalui aspek fisik pelayanan yang diberikan, seperti 

tersedianya gedung pelayanan yang representatif, fasilitas pelayanan 

berupa televisi, ruang tunggu yang nyaman, peralatan pendukung yang 

memiliki teknologi canggih, misalnya komputer, penampilan aparat 

yang menarik di mata pengguna jasa, seperti seragam dan aksesoris, 

serta berbagai fasilitas kantor pelayanan yang memudahkan akses 

pelayanan bagi masyarakat. 

 

Pada prinsipnya setiap pelayanan umum ini, senantiasa harus selalu 

ditingkatkan kinerjanya sesuai dengan keinginan klien atau masyarakat 

pengguna jasa. Akan tetapi kenyataannya untuk mengadakan 

perbaikan terhadap kinerja pelayanan publik bukanlah sesuatu yang 

mudah. Banyaknya jenis pelayanan umum di negeri ini dengan 

macam-macam persoalan dan penyebab yang sangat bervariasi antara 

satu dengan yang lainnya, sehingga perlu dicari suatu metode yang 

mampu menjawab persoalan tadi, guna menentukan prioritas 

pemerintah. (Harry P. Hatry, 1980 : 41). 

 

4.3.2.3 Langkah Mengoptimalkan Pelayanan Publik 

Langkah-langkah Pemerintah dalam mengoptimalkan Pelayanan 

Publik yaitu: Pemerintah telah memberikan berbagai pelayanan sarana/ 

pelayanan yang menyangkut segala peralatan, perlengkapan kerja, fasilias 

utama, dan pembantu pelaksanaan kerja serta meningkatkan sarana layanan 

publik dalam menggunakan sarana elektronik agar lebih efektif dan efisien.  

Pelayanan ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja, dalam ketepatan 

melaksanakan tugas, memberikan rasa aman dan nyaman bagi publik yang 

bersangkutan. Suatu masalah dapat bisa segera diatasi dan dicarikan solusinya 

apabila tanggap terhadap keluhan dan fenomena yang terjadi. Jika banyaknya 
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keluhan dari masyarakat pengguna jasa layanan merupakan suatu bukti bahwa 

pelayanan yang diberikan belum memenuhi harapan masyarakat, menjadi 

masukan yang seharusnya segera ditanggapi dan dicarikan jalan keluarnya. 

Peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan terus menerus agar keleluasan 

semakin bertambah besar. Inovasi pelayanan perlu dilakukan sesuai dengan 

masukan dari masyarakat pelanggan dan dengan kemampuan unit pelayanan 

sehingga untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan sehingga mengoptimalkan 

layanan publik bagi kepuasan masyarakat. 

Usaha dalam menghindari kemungkinan buruk dalam pelayanan. 

Biasanya aparat di kecamatan Margoyoso harus memberikan 

senyuman dan sambutan pada masyarakat yang datang, memahami 

kebiasaan pelanggan karena setiap konsumen pasti akan senang 

apabila nama dan kebiasaannya dipahami melalui menyapa nama 

mereka sembari mengucapkan selamat datang dan jangan abaikan 

sopan santun. Meskipun menjadikan kita pelanggan sebagai 

masyarakat yang dekat dengan mereka, namun jangan pernah 

mengabaikan sopan santun dalam memberikan pelayanan dengan 

menggunakan kata-kata sopan seperti “Tolong”, “Terimakasih”, 

“Permisi, ada yang bisa saya bantu”, serta bersikap dengan baik agar 

tercipta sebuah keakraban. 

(bapak Budi, warga kecamatan Margoyoso : 2012) 

 
 

Unit pelayanan publik di Kecamatan perlu ditingkatkan agar 

kualiatasnya sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat. Oleh 

karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik perlu dilakukan survey tentang indeks kepuasan masyarakat 

(IKM) terhadap pelayanan yang ada di kecamatan khususnya yang 

berada di Kantor Kecamatan. Salah satu kegiatan dalam upaya 

meningkatkan pelayanan publik adalah menyusun Indeks Kepuasan 

Masyarakat sebagai tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan 

publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat.Penyusunan 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berpedoman pada Keputusan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks 

Kepuasan Masyarakat ini selanjutnya akan dibandingkan dengan 

kinerja aktualnya sehingga dari sini akan diperoleh indeks kepuasan 
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masyarakat yang mencerminkan kualitas pelayanan publik yang  

diterima oleh masyarakat. 
(jurnal Suci, 2013) 

 

 

4.4 Pembahasan 

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang 

dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus 

dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan 

penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk 

mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta 

terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara 

jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan 

pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi 

yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan 

penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik.  

Kepentingan umum dengan adanya kepastian hukum dan kesamaan 

hak serta keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, 

persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, 

fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan 

kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dan bertujuan menjalankan sistem 

penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum 

pemerintahan dalam pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi 
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masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Pada  

ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki 

dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara 

pelayanan publik yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan 

oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Melalui kajian tentang pemerintahan daerah dan asas desentralisasi 

dalam kaitanya di bidang pelayanan pelayanan publik ditinjau dari UU Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan mengetahui mekanisme dan 

implikasi desentralisasi pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparat Kantor Kecamatan 

Margoyoso merupakan aspek penting yang penulis ambil sebagai salah satu 

fenomena penelitian untuk mengetahui layanan publik yang dilakukan oleh 

aparat Kecamatan kepada masyarakat.  

Berdasarkan definisi pelayanan di atas dapatlah disimpulkan bahwa 

pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau instansi 

yang ditujukan untuik kepentingan masyarakat yang dapat berbentuk 

uang, barang, ide, atau gagasan ataupun surat-surat atas dasar keikhlasan, 

rasa senang, jujur, mengutamakan rasa puas bagi yang menerima layanan. 

Pengurusan untuk layanan publik sudah menjadi tugas aparat, diharapkan 

setiap pekerjaan yang dalam layanan publik yang berkualitas merupakan salah 

satu ciri dari pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai tujuan dari 

pendayagunaan aparatur negara. Untuk mengoptimalkan pelayanan publik 

perlu adanya prosedur/tatacara pelayanan diselenggarakan secara mudah, 

cepat, tepat, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami untuk dilaksanakan oleh 
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masyarakat yang meminta pelayanan sehingga mendapatkan kejelasan dan 

kepastian (transparan). 

4.4.1 Tingkat Pelayanan Publik 

Berdasarkan hasil hasil deskripsi tingkat pelayanan publik di atas 

persentase terbesar dalam tingkat pelayanan publik di kecamatan 

Margoyoso sebesar 67,0% atau senilai 67 responden, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat akan lebih mengetahui dan memahami 

tentang Tingkat Pelayanan Publik di Kecamatan Margoyoso bahwa 

pelayanan di Kecamatan Margoyoso telah memberikan pelayanan yang 

menimbulkan peningkatkan produktivitas barang dan jasa, ketepatan 

ukuran/ kualitas produk terjamin, lebih mudah/ sederhana dalam gerak 

para pelakunya, menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang 

berkepentingan, menimbulkan perasaan puas dan mengurangi sifat 

emosional pelanggan. 

Apabila ada hal-hal yang dapat memudahkan dalam pelayanan 

sebaiknya disosialisasikan atau diberitahukan secara jelas, begitu juga jika 

ada hal-hal yang sekiranya dapat menghambat proses pelayanan juga 

diberitahukan secara jelas, sehingga masyarakat faham dan mengerti serta 

berusaha untuk mendapatkan kemudahan dalam pelayanan tersebut. 

Sehingga tidak mengganggu proses pelayanan dan tidak mempengaruhi 

sikap aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Masyarakat siapapun dan dari instansi atau golongan apapun hendaknya 

dilayani sama dan adil sesuai dengan standar dan prosedur yang ada.  
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Dalam rangka pelayanan di Kantor Kecamatan Margoyoso selain 

loket-loket pelayanan telah disediakan ruangan tunggu bagi masyarakat 

dan dibuat papan informasi serta bagan alir pertanahan dengan dilengkapi: 

a. Persyaratan dokumen yang diperlukan untuk masing-masing jenis 

kegiatan pelayanan; 

b. Besarnya biaya sesuai dengan standar yang ditentukan berdasarkan 

peraturan; 

c. Jangka waktu penyelesaian pelayanan;  

Pelayanan publik dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, pemerintah daerah akan dapat mencipatakan momentum untuk 

melakukan penguatan politik lokal yang berdampak kepada perbaikan 

pelayanan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah 

kepada rakyat. Hal ini akan tercapai apabila apartur birokrasi di daerah 

mentaati asas-asas pelayanan publik, kemudian disampaikan juga bahwa 

dalam rangka peningkatan kinerja aparat dalam peningkatan pelayanan 

para pegawai.  

Mengenai pelayanan air bersih, penyediaan tempat pembayaran 

listrik juga penyediaan pasar murah serta pengobatan gratis dan 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat buta huruf akses transportasi 

dan jalan  juga penerangan dijalan tanggapan responden sangat baik. 

Dalam pengurusan untuk layanan pembuatan KTP (Kartu Tanda 

Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK) juga  surat keterangan/pengantar 

tanggapan dari responden baik. 
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Dapat disimpulkan bahwa masyarakat akan lebih mengetahui dan 

memahami tentang Tingkat Pelayanan Publik bahwa pelayanan di 

Kecamatan Margoyoso telah diberikan layanan yang dapat meningkatkan 

produktivitas barang dan jasa, ketepatan waktu juga lebih mudah/ 

sederhana dalam gerak para pelakunya, menimbulkan rasa kenyamanan 

bagi orang-orang yang berkepentingan, menimbulkan perasaan puas dan 

mengurangi sifat emosional masyarakat. 

4.4.2 Kinerja Aparat 

Berdasarkan hasil hasil deskripsi kinerja aparat di atas persentase 

terbesar dalam kinerja aparat di kecamatan Margoyoso sebesar 35,0% atau 

senilai 35 responden, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 

aparat di kecamatan Margoyoso pengutamaan kepentingan layanan 

daripada kepentingan pribadi di Kecamatan Margoyoso 

Kinerja pelayanan di Kantor Kecamatan Margoyoso sangat 

tergantung dari pribadi masing-masing aparat dan kondisi wilayah yang 

bersangkutan. Kondisi wilayah yang berdampak pada kompleksitas 

masalah. Aparat yang jujur, yang dengan ikhlas memberikan pelayanan 

kepada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun 

tentu saja akan memperlancar pelayanan. Sebaliknya aparat yang terlalu 

banyak mengharapkan imbalan dari masyarakat, dengan alasan demi 

kelancaran pelayanan, sehingga tanpa disadarinya terjebak dalam konflik 

kepentingan pribadi, akan menghambat jalannya pelayanan sebab tanpa 

adanya jasa tersebut pelayanan tidak akan berjalan seperti apa adanya. 
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Aparat sudah barang tentu akan memilih masyarakat yang memberikan 

imbalan jasa dari pada masyarakat yang tidak memberikan sama sekali. 

Bila demikian, kinerja bekerja aparatlah yang selanjutnya memegang 

peranan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang ada, dan akan 

menentukan keputusan atau prilaku dari aparat. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini penulis mengamati kinerja bekerja para aparat pelaksana 

kegiatan pelayanan yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan pada 

Kantor Kecamatan Margoyoso, Pati.  

Dalam pengurusan untuk layanan publik sudah menjadi tugasnya, 

sehingga diharapkan dari setiap pekerjaan yang dikerjakan dengan 

terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri 

dari pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai tujuan dari 

pendayagunaan aparatur negara. Dalam kaitan inilah maka peningkatan 

kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya yang harus dilakukan 

secara terus menerus, berkelanjutan dan harus dilaksanakan oleh semua 

para aparatur pemerintah. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masing-masing para 

pegawai atau stafnya sudah memahami tugasnya masing-masing sesuai 

dengan uraian tugas yang diberikan, dalam kinerja bekerja mereka. 

Pelayanan Publik di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sebagai 

pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif. Berdasarkan rutinitas 

kinerja pegawai tidak pernah ijin tanpa alasan yang jelas rajin mengikuti 

kegiatan di kantor Kecamatan Margoyoso mengenai keterampilan petugas 
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kecamatan pada pemberian pelayanan pemanfaatan pada saat kerja efisien 

dan ketepatan waktu memberikan layanan di Kecamatan Margoyoso serta 

pengutamaan kepentingan layanan daripada kepentingan pribadi 

mempunyai tanggapan yang sangat baik bagi masyarakat. 

Dengan kedisiplinan petugas pada saat melaksanakan pekerjaan di 

Kecamatan Margoyoso juga tidak pernah berganti tempat kerja dengan 

yang lain serta kesesuaian tugas dengan keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki oleh aparat Kecamatan Margoyoso semua pelaksanaan pekerjaan 

sesuai dengan tanggung jawabnya dalam layanan yang tidak diskriminatif 

dengan tanggapan/respon yang baik untuk masyarakat di Kecamatan 

Margoyoso Pati. 

Dengan kinerja Aparat pelayanan publik dapat disimpulkan setiap 

pelayanan umum ini, senantiasa harus selalu ditingkatkan kinerjanya 

sesuai dengan keinginan klien atau masyarakat pengguna jasa. Banyaknya 

jenis pelayanan umum di negeri ini dengan macam-macam persoalan dan 

penyebab yang sangat bervariasi antara satu dengan yang lainnya, akan 

tetapi kenyataannya untuk mengadakan perbaikan terhadap kinerja 

pelayanan publik bukanlah sesuatu yang mudah sehingga perlu, pedoman 

penyusunan indeks kepuasan masyarakat dimaksudkan sebagai acuan bagi 

Unit Pelayanan instansi pemerintah dalam menyusun indeks kepuasan 

masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit 

pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan 

dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.  
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4.4.3 Mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan Margoyoso 

Seperti diketahui bahwa dengan demikian pengotimalan dalam 

layanan publik harus ditingkatan oleh aparatur pemerintahan di Kecamatan 

Margoyoso guna menunjukan, bahwa dalam pelaksanaannya pelayanan 

yang didasarkan pada peraturan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 

mempunyai beberapa implikasi positif maupun negatif. Dengan demikian 

meskipun telah dilaksanakan perubahan peraturan dari masing-masing 

pribadi aparat juga turut membawa pengaruh ke dalam organisasi dan 

akhirnya berdampak pada pemberian pelayanan pada masyarakat. 

Untuk mengoptimalkan pelayanan publik perlu adanya 

prosedur/tatacara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, 

tidak berbelit-belit dan mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh 

masyarakat yang meminta pelayanan sehingga kejelasan dan kepastian 

(transparan), yang mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian 

mengenai: 

a. prosedur/tatacara pelayanan 

b. persyaratan pelayanan. baik persyaratau teknis maupun persyaratan 

administratisi 

c. unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan  

d. jadwal waktu penyelesaian pelayanan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bambang Sancoko (2010), 

hipotesis kerja yang menyatakan “Pemberian remunerasi akan 

meningkatkan kinerja pegawai sehingga kualitas pelayanan yang diberikan 

akan meningkat” dinyatakan diterima. Demikian pula dengan hipotesis 
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statistik Ha yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

atas pemberian remunerasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik 

di KPPN Jakarta I dinyatakan diterima. Sedangkan Ho yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas pemberian remunerasi 

terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di KPPN Jakarta I 

dinyatakan ditolak. 

Sedangkan penelitian yang dilakuakan suci mengenai indeks 

kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan instansi pemerintah yaitu 

Implementasi Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan 

Indeks Kepuasaan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah di 

Kantor Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung sudah efektif. 

Bentuk Implementasi Keputusan Menteri Negara dalam penyelenggaran 

pelayanan publik dapat dilihat dari : Pertama pelaksanan pelayanan 

berdasarkan unsur-unsur pelayanan publik. 

Setiap bentuk pelayanan yang diberikan di Kantor Kecamatan 

Tulungagung berdasarkan unsur-unsur pelayanan publik. Kedua penetapan 

dan pelaksanan standar pelayanan melalui Perda Provinsi Jawa Timur 

Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Provinsi Jawa Timur. 

Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kantor 

Kecamatan Tulungagung yang memerlukan banyak perbaikan dan 

peningkatan kualitas pelayanan aparatur Negara. 

Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Tulungagung 

dalam Implementasi Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 adalah banyak aparatur yang tidak 

memandang efisiensi waktu dan biaya, banyaknya sarana dan prasarana 

Kantor Kecamatan Tulungagung yang kurang memadai, kurangnya 

inovatif dari petugas dalam memberikan informasi yang dibutuhkan 

pelanggan. 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

Implementasi Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

No. KEP/25/M.PAN/2/2004 adalah memberikan pembinaan kepada 

aparatur penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengambil tindakan 

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku, mengembangkan sistim komunikasi dan informasi 

secara maksimal. Kesadaran petugas akan memberikan pelayanan dengan 

sikap yang sopan, adil, disiplin dan bertanggungjawab. Meningkatkan 

kemampuan petugas dalam kecepatan pelayanan untuk tingkat efisiensi 

waktu agar terjadwal selesai dengan tepat waktu. 

 

Dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang erat dengan 

tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KK/KTP, IMB dan 

lain sebagainya. Pelayanan Pembangunan merupakan pelayanan 
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masyarakat  yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk 

memberikan fasilitas kepada masyarakat aktifitasnya sebagai warga 

masyarakat seperti penyediaan jalan, jembatan dan lain sebagainya. 

Pelayanan Kemasyarakatan merupakan pelayanan yang berhubungan 

dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-

kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, dan 

pendidikan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Sesuai dengan temuan masalah dapat ditarik simpulan bahwa sebagai 

pelayanan publik di kecamatan Margoyoso Pati yang telah memberikan layanan 

untuk masyarakat pada unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang 

berada di kecamatan Margoyoso yang secara langsung maupun tidak langsung 

memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan. Dengan adanya kemampuan  

layanan yang baik dan koordinasi yang mantap akan mempengaruhi keberhasilan 

aparat atau pegawai dalam  peningkataan efektifitas pelayanan.  

Dari pemberi layanan publik untuk melaksanakan tugas kinerja aparat 

dapat dioptimalkan sebagai layanan publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dan masyarakat yang menerima layanan dari aparatur penyelenggara 

pelayanan publik antara lain 

- Masyarakat akan lebih mengetahui dan memahami tentang Tingkat Pelayanan 

Publik bahwa pelayanan di Kecamatan Margoyoso telah diberikan layanan 

yang dapat meningkatkan produktivitas barang dan jasa, ketepatan waktu juga 

lebih mudah/ sederhana dalam gerak para pelakunya, menimbulkan rasa 

kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan, menimbulkan perasaan 

puas dan mengurangi sifat emosional masyarakat. 

- Pelayanan umum, senantiasa harus selalu ditingkatkan kinerjanya sesuai 

dengan keinginan klien atau masyarakat pengguna jasa.  
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B. Saran 

Saran-saran yang penulis ajukan adalah untuk meningkatkan kinerja 

pelayanan publik Kantor Kecamatan Margoyoso, Pati kepada masyarakat. 

Berdasarkan kesimpulan yang ada, saran-saran yang penulis ajukan adalah 

sebagai berikut:  

- Untuk mengoptimalkan pelayanan publik perlu adanya prosedur/tatacara 

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

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta 

pelayanan sehingga kejelasan dan kepastian (transparan) 

- Memberikan fasilitas  lebih lengkap mengenai sarana prasarana kepada 

masyarakat dalam pelayanan publik Kantor Kecamatan Margoyoso seperti 

penyedia jalan, jembatan, dan sebagainya. 
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PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN MARGOYOSO  

KABUPATEN PATI  

(STUDI TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 25 TAHUN 2009  

TENTANG PELAYANAN PUBLIK) 

 

 

Dengan hormat,  

Dalam rangka menyelesaikan studi akhir pada Jurusan Politik dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNNES, kami mohon dengan hormat 

kesediaan Bapak/ Ibusaudara meluangkan waktu sejenak. Maksud dari daftar ini 

semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah. Jawaban yang Anda berikan sangat 

berharga bagi kami sebagai bahan untuk menyusun skripsi. 

Oleh karena itu, jawaban yang sejujur-jujurnya merupakan harapan 

kami. Adapun judul skripsi yang penulis susun yaitu ”PELAYANAN PUBLIK 

DI KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI (STUDI TENTANG 

PELAKSANAAN UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 

PUBLIK)”. 

Pada kesempatan yang baik ini peneliti juga mengucapkan terima 

kasihyang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara, yang telah 

meluangkan waktunya untuk mengisi angket ini. Peneliti mohon maaf apabila ada 

pertanyaan yang kurang berkenan di hati Bapak/ Ibu/ Saudara. 

 

 Hormat kami, 

 

        Reni Prasetyo 
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II. PEDOMAN WAWANCARA 

PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN 

PATI  

(STUDI TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 25 TAHUN 2009  

TENTANG PELAYANAN PUBLIK) 

 

Tujuan wawancara : 

Wawancara ditujukan kepada responden dilakukan untuk mengetahui secara 

mendalam tingkat pelayanan publik, kinerja aparat, langkah untuk 

mengoptimalkan pelayanan publik sesuai dengan UU no. 25 Tahun 2009 di 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. 

 

Responden : 

Responden adalah Kepala Kecamatan Margoyoso, pegawai Kecamatan 

Margoyoso, dan masyarakat Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. 

 

Pelayanan Publik : 

Mengingat luasnya pelayanan publik yang ada, untuk mempermudah pemahaman 

responden terhadap pertanyaan yang diajukan serta mengurangi bias dari 

kesalahpahaman responden, maka pelayanan publik dibatasi pada pelayanan 

publik di kantor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. 

 

Materi wawancara : 

1. Tingkat pelayanan publik di kecamatan Margoyoso. 

2. Kinerja aparat di kecamatan Margoyoso. 

3. Langkah untuk mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan 

Margoyoso. 
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LEMBAR KUESIONER PENELITIAN 

 

III. Petunjuk Pelaksanaan 

 Angket yang peneliti sediakan ini terdiri dari dua bagian bagian yaitu: 

bagian pertama yang berisi tentang identitas responden. Pada bagian ini Bapak / 

Ibu / Saudara cukup mengisi bagian yang telah disediakan. Bagian kedua yang 

berisi daftar pertanyaan. Pada bagian ini Bapak / Ibu / Saudara memilih salah satu 

jawaban yang dianggap paling benar. 

IV. Angket Penelitian 

 Identitas Responden  

1. Nama                                : 

2. Jenis Kelamin                    : 

3. Umur                     : 

4. Kedudukan dalam kantor  : 

5. Alamat          : 

Keterangan *) Coret yang tidak perlu 

 Daftar Pertanyaan 

Berilah tanda centang (V) pada salah satu kotak dari pertanyaan dibawah ini : 
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NO 

 

Tingkat Pelayanan Publik di kecamatan Margoyoso 

Jawaban 

SB B RR TB STB 

 a. Pelayanan barang Publik      

1. Pelayanan air bersih       

2.  Penyediaan tempat pembayaran listrik       

3.  Pengadaan pasar murah      

 b. Pelayanan jasa Publik SB B RR TB STB 

4. Adanya pengobatan gratis      

5. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat buta huruf      

6. Terdapat akses transportasi dari desa ke Kota      

7. Kondisi jalan desa      

8. Penerangan jalan       

 c. Pelayanan Administratif SB B RR TB STB 

9. Layanan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk)      

10. Layanan pembuatan Kartu Keluarga (KK)      

11. Penyebar luasan informasi kepada masyarakat      

12. Layanan surat keterangan/ pengantar      

 Kinerja aparat di kecamatan Margoyoso      

 a. Mengurangi absensi SB B RR TB STB 

13. Rutinitas kinerja pegawai kecamatan      

14. Tidak pernah ijin tanpa alasan yang jelas      

15. Rajin mengikuti kegiatan di kantor Kecamatan      

 b. Semangat Kerja SB B RR TB STB 

16. Ketrampilan petugas kecamatan pada pemberian pelayanan      

17. Pemanfaatan pada saat kerja efisien      

18. Ketepatan waktu memberikan layanan      
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19. Pengutamaan kepentingan layanan daripada kepentingan pribadi      

 c. Mengurangi perpindahan SB B RR TB STB 

20. Kedisiplinan petugas pada saat melaksanakan pekerjaan      

21. Tidak pernah berganti tempat kerja dengan yang lain      

22. Kesesuaian tugas dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki      

 d. Bekerja secara optimal SB B RR TB STB 

23. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya       

24. Respon/ tanggapan       

25. Layanan yang tidak diskriminatif       
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Identitas Responden  

1. Nama                              : 

2. Jenis Kelamin                   : 

3. Umur                    : 

4. Kedudukan dalam kantor : 

5. Alamat         : 

 

Pertanyaan: 

1. Menurut Anda, apa saja pelayanan publik yang diberikan kepada 

masyarakat di Kecamatan Margoyoso? 

2. Menurut Anda, bagaimanakah tingkat pelayanan publik di Kecamatan 

Margoyoso? 

3. Menurut Anda, apakah aparat yang memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat di Kecamatan Margoyoso telah sesuai dengan aturan yang 

berlaku? 

4. Menurut Anda, bagaimanakah kinerja aparat di Kecamatan Margoyoso? 

5. Menurut Anda, bagaimanakah langkah untuk mengoptimalkan pelayanan 

publik di Kecamatan Margoyoso? 

6. Menurut Anda, apa yang menjadi kendala dalam mengoptimalkan 

pelayanan publik di Kecamatan Margoyoso? 
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Frequency Table 
 

 
X1_1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tidak baik 1 1.0 1.0 1.0 

Ragu-ragu 20 20.0 20.0 21.0 

Baik 60 60.0 60.0 81.0 

Sangat baik 19 19.0 19.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
X1_2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tidak baik 1 1.0 1.0 1.0 

Ragu-ragu 24 24.0 24.0 25.0 

Baik 50 50.0 50.0 75.0 

Sangat baik 25 25.0 25.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
X1_3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 3 3.0 3.0 3.0 

3 29 29.0 29.0 32.0 

4 47 47.0 47.0 79.0 

5 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
X1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 8 1 1.0 1.0 1.0 

9 7 7.0 7.0 8.0 

10 16 16.0 16.0 24.0 

11 18 18.0 18.0 42.0 

12 23 23.0 23.0 65.0 

13 19 19.0 19.0 84.0 

14 10 10.0 10.0 94.0 

15 6 6.0 6.0 100.0 
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X1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 8 1 1.0 1.0 1.0 

9 7 7.0 7.0 8.0 

10 16 16.0 16.0 24.0 

11 18 18.0 18.0 42.0 

12 23 23.0 23.0 65.0 

13 19 19.0 19.0 84.0 

14 10 10.0 10.0 94.0 

15 6 6.0 6.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
X2_1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tidak baik 1 1.0 1.0 1.0 

Ragu-ragu 33 33.0 33.0 34.0 

Baik 45 45.0 45.0 79.0 

Sangat baik 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
X2_2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 4 4.0 4.0 4.0 

3 22 22.0 22.0 26.0 

4 47 47.0 47.0 73.0 

5 27 27.0 27.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
X2_3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 

2 4 4.0 4.0 5.0 

3 24 24.0 24.0 29.0 

4 42 42.0 42.0 71.0 

5 29 29.0 29.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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X2_4 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

3 29 29.0 29.0 30.0 

4 35 35.0 35.0 65.0 

5 35 35.0 35.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 
X2_5 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 21 21.0 21.0 21.0 

4 49 49.0 49.0 70.0 

5 30 30.0 30.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
X2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 10 1 1.0 1.0 1.0 

13 1 1.0 1.0 2.0 

15 9 9.0 9.0 11.0 

16 5 5.0 5.0 16.0 

17 6 6.0 6.0 22.0 

18 9 9.0 9.0 31.0 

19 15 15.0 15.0 46.0 

20 8 8.0 8.0 54.0 

21 9 9.0 9.0 63.0 

22 11 11.0 11.0 74.0 

23 17 17.0 17.0 91.0 

24 4 4.0 4.0 95.0 

25 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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X3_1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tidak baik 1 1.0 1.0 1.0 

Ragu-ragu 10 10.0 10.0 11.0 

Baik 67 67.0 67.0 78.0 

Sangat baik 22 22.0 22.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
X3_2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 21 21.0 21.0 21.0 

4 49 49.0 49.0 70.0 

5 30 30.0 30.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
X3_3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 14 14.0 14.0 14.0 

4 55 55.0 55.0 69.0 

5 31 31.0 31.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
X3_4 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 21 21.0 21.0 21.0 

4 49 49.0 49.0 70.0 

5 30 30.0 30.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

X3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 11 1 1.0 1.0 1.0 

12 3 3.0 3.0 4.0 

13 6 6.0 6.0 10.0 

14 13 13.0 13.0 23.0 

15 7 7.0 7.0 30.0 

16 24 24.0 24.0 54.0 

17 11 11.0 11.0 65.0 

18 9 9.0 9.0 74.0 

19 20 20.0 20.0 94.0 

20 6 6.0 6.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
Y1_1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tidak baik 3 3.0 3.0 3.0 

Ragu-ragu 36 36.0 36.0 39.0 

Baik 44 44.0 44.0 83.0 

Sangat baik 17 17.0 17.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
Y1_2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 

2 2 2.0 2.0 3.0 

3 25 25.0 25.0 28.0 

4 48 48.0 48.0 76.0 

5 24 24.0 24.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
Y1_3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 3 3.0 3.0 3.0 

3 30 30.0 30.0 33.0 

4 42 42.0 42.0 75.0 

5 25 25.0 25.0 100.0 
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Y1_3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 3 3.0 3.0 3.0 

3 30 30.0 30.0 33.0 

4 42 42.0 42.0 75.0 

5 25 25.0 25.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
Y1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 7 2 2.0 2.0 2.0 

8 2 2.0 2.0 4.0 

9 11 11.0 11.0 15.0 

10 14 14.0 14.0 29.0 

11 16 16.0 16.0 45.0 

12 23 23.0 23.0 68.0 

13 19 19.0 19.0 87.0 

14 7 7.0 7.0 94.0 

15 6 6.0 6.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
Y2_1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tidak baik 1 1.0 1.0 1.0 

Ragu-ragu 33 33.0 33.0 34.0 

Baik 44 44.0 44.0 78.0 

Sangat baik 22 22.0 22.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
Y2_2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 4 4.0 4.0 4.0 

3 21 21.0 21.0 25.0 

4 47 47.0 47.0 72.0 

5 28 28.0 28.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Y2_3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 

2 4 4.0 4.0 5.0 

3 24 24.0 24.0 29.0 

4 42 42.0 42.0 71.0 

5 29 29.0 29.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
Y2_4 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

3 27 27.0 27.0 28.0 

4 37 37.0 37.0 65.0 

5 35 35.0 35.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 
Y2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 7 1 1.0 1.0 1.0 

10 1 1.0 1.0 2.0 

11 1 1.0 1.0 3.0 

12 11 11.0 11.0 14.0 

13 7 7.0 7.0 21.0 

14 8 8.0 8.0 29.0 

15 15 15.0 15.0 44.0 

16 12 12.0 12.0 56.0 

17 5 5.0 5.0 61.0 

18 26 26.0 26.0 87.0 

19 7 7.0 7.0 94.0 

20 6 6.0 6.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Y3_1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tidak baik 3 3.0 3.0 3.0 

Ragu-ragu 35 35.0 35.0 38.0 

Baik 46 46.0 46.0 84.0 

Sangat baik 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
Y3_2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 

3 23 23.0 23.0 25.0 

4 51 51.0 51.0 76.0 

5 24 24.0 24.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
Y3_3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 3 3.0 3.0 3.0 

3 31 31.0 31.0 34.0 

4 40 40.0 40.0 74.0 

5 26 26.0 26.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
Y3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 7 2 2.0 2.0 2.0 

8 1 1.0 1.0 3.0 

9 11 11.0 11.0 14.0 

10 14 14.0 14.0 28.0 

11 16 16.0 16.0 44.0 

12 23 23.0 23.0 67.0 

13 20 20.0 20.0 87.0 

14 7 7.0 7.0 94.0 

15 6 6.0 6.0 100.0 
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Y3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 7 2 2.0 2.0 2.0 

8 1 1.0 1.0 3.0 

9 11 11.0 11.0 14.0 

10 14 14.0 14.0 28.0 

11 16 16.0 16.0 44.0 

12 23 23.0 23.0 67.0 

13 20 20.0 20.0 87.0 

14 7 7.0 7.0 94.0 

15 6 6.0 6.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
Y4_1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Ragu-ragu 20 20.0 20.0 20.0 

Baik 49 49.0 49.0 69.0 

Sangat baik 31 31.0 31.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
Y4_2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 13 13.0 13.0 13.0 

4 57 57.0 57.0 70.0 

5 30 30.0 30.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
Y4_3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 

2 3 3.0 3.0 4.0 

3 16 16.0 16.0 20.0 

4 53 53.0 53.0 73.0 

5 27 27.0 27.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Y4 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 8 1 1.0 1.0 1.0 

9 3 3.0 3.0 4.0 

10 17 17.0 17.0 21.0 

11 9 9.0 9.0 30.0 

12 29 29.0 29.0 59.0 

13 9 9.0 9.0 68.0 

14 19 19.0 19.0 87.0 

15 13 13.0 13.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
Pelayanan Barang Publik (X1) 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.636 3 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

X1_1 7.85 1.684 .361 .644 

X1_2 7.83 1.254 .577 .341 

X1_3 7.96 1.372 .415 .588 
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Pelayanan Jasa Publik (X2)     
 
Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.835 5 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

X2_1 16.04 6.463 .679 .790 

X2_2 15.93 6.389 .631 .803 

X2_3 15.96 5.756 .726 .774 

X2_4 15.86 6.445 .594 .813 

X2_5 15.81 7.024 .555 .822 
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Pelayanan Administratif (X3)    
 
Reliability 
 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.849 4 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

X3_1 12.35 3.523 .475 .887 

X3_2 12.36 2.516 .848 .733 

X3_3 12.28 3.113 .608 .841 

X3_4 12.36 2.516 .848 .733 
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Mengurangi absensi (Y1)   
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.649 3 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Y1_1 7.81 1.974 .376 .658 

Y1_2 7.64 1.627 .528 .453 

Y1_3 7.67 1.698 .479 .523 
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Semangat Kerja (Y2)    
 
Reliability 
 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.823 4 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Y2_1 11.99 4.374 .647 .778 

Y2_2 11.87 4.215 .643 .779 

Y2_3 11.92 3.751 .722 .741 

Y2_4 11.80 4.364 .583 .806 
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Mengurangi Perpindahan (Y3)   
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.669 3 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Y3_1 7.86 1.899 .382 .695 

Y3_2 7.64 1.627 .573 .453 

Y3_3 7.72 1.557 .498 .551 
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Bekerja secara optimal (Y4)   
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.763 3 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Y4_1 8.19 1.630 .568 .710 

Y4_2 8.13 1.690 .644 .640 

Y4_3 8.28 1.396 .590 .699 

 
 

 

 


