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SARI 
 

Winarti, Yuni. 2015. Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan 
Gunungpati Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good 
Governance). Skripsi, Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. 
Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci:  Penerapan, PATEN, Kecamatan, Good Governance 
 
 Pelayanan administrasi terpadu diselenggarakan bertujuan untuk 
memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimanakah penerapan prinsip-
prinsip good governance pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
(PATEN) di Kantor Kecamatan Gunungpati, (2) Bagaimanakah inovasi 
penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam 
menjamin hak-hak masyarakat saat menerima pelayanan publik, (3) 
Bagaimanakah kelebihan dan kelemahan pelaksanaan Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Gunungpati dalam upaya 
mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. 
 Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. 
Lokasi penelitian adalah Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Jawa 
Tengah. Fokus dari penelitian ini yaitu (1)Penerapan prinsip-prinsip good 
governance dalam pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan 
(PATEN) di kantor Kecamatan Gunungpati (2)Inovasi penyelenggaraan 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (3)Kelebihan dan 
kelemahan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 
Kantor Kecamatan Gunungpati. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pelayanan administrasi 
terpadu di Kantor Kecamatan Gunungpati secara umum mengacu pada prinsip-
prinsip good governance yakni dengan berdasar pada prinsip kepastian hukum, 
akuntabilitas, transparasi/keterbukaan dan profesionalisme. Inovasi yang ada 
dalam PATEN yakni dengan menerapkan pelayanan dengan sistem informasi 
manajemen.  Kelebihan dari pelayanan administrasi terpadu ini yakni pelayananya 
yang cepat, mudah dan murah. Kelemahan dari program ini yakni kurangnya 
personil petugas pelayanan. 
 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu (1) Penyelenggaraan pelayanan 
administrasi terpadu di Kantor Kecamatan berdasarkan pada prinsip-prinsip good 
governance, (2) Pelayanan administrasi terpadu di Kantor Kecamatan Gunungpati 
diselenggarakan dengan menerapkan pelayanan dengan sistem informasi 
manajemen (3) Sisi kelebihan dari penyelenggaraan pelayanan yakni dari segi 
fasilitas yang sudah sangat lengkap dan kekuranganya yaitu kurangnya koordinasi 
pembagian tugas sehingga beberapa loket tidak dijaga oleh petugas. 
 Saran untuk penelitian ini yaitu (1) Bagi pihak penyelenggara PATEN 
untuk bisa mengemas program ini agar masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, (2) Pemerintah lebih mengembangkan pelayanan 
berbasis internet dan tekonologi. (3) Pihak penyelenggara PATEN hendaknya 
meningkatkan koordinasi dan pembagian tugas agar PATEN berjalan dengan 
lancar. 
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Winarti, Yuni. 2015. The application of the Integrated Administrative Services in 
the District Gunungpati as an Effort to Achieve Good Governance (Good 
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 Integrated administrative services held aims to provide convenience and 
service closer to the community. The problem in this research are (1) how the 
application of the principles of good governance in the Administrative Services 
Integrated Subdistrict (PATENT) at the District Office Gunungpati, (2) How is 
the innovation of Administrative Services Integrated Subdistrict (PATENT) in 
ensuring the rights of people receiving services public, (3) How the strengths and 
weaknesses of the implementation of the District Integrated Administrative 
Service (PATENT) at the District Office Gunungpati in efforts to achieve good 
governance or good governance. 
 This research is using qualitative methods. The research location in the 
District Office Gunungpati Semarang, Central Java. The focus of this study are (1) 
Application of the principles of good governance in the implementation of 
administrative services integrated districts (PATENT) at the district office 
Gunungpati (2) Innovation implementation of Administrative Services Integrated 
Subdistrict (PATENT) (3) Strengths and weaknesses of the implementation of 
Administrative Services Integrated Subdistrict (PATENT) at the District Office 
Gunungpati. 
 The results showed that the application of integrated administrative 
services at the District Office Gunungpati generally refers to the principles of 
good governance, namely with regard to the principle of legal certainty, 
accountability, transparency  or openness and professionalism. Innovation is in 
PATENT namely by implementing the service management information system. 
The advantages of this integrated administrative services namely His ministry is 
quick, easy and inexpensive. The downside of the program is the lack of 
personnel services officer. 
 The conclusion of this study are (1) Implementation of administrative 
services integrated in the District Office based on the principles of good 
governance, (2) Administration Services are integrated at the District Office 
Gunungpati held by implementing service with the management information 
system (3) The sides of the advantages of service delivery that in terms of 
facilities are already very full and the lack of coordination and weakness of this 
research is division of tasks so that multiple counters are not guarded by officers. 
 Suggestions for this study: (1) For the organizers PATENT untuuk can 
pack these programs so that the people participate actively in governance, (2) 
Governments further develop Internet-based services and technology. (3) The 
organizer PATENT should improve the coordination and distribution of tasks to 
be PATENTS running smoothly. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pemerintahan yang baik atau good governance merupakan suatu 

penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya melibatkan satu pihak saja. 

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang 

melibatkan tiga pihak yakni pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. 

Perwujudan dari good governance yakni terciptanya suatu hubungan dan 

kerjasama yang baik diantara ketiga pihak tersebut. Pihak-pihak tersebut 

tentunya memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan good 

governance. Pemerintah memiliki peran sebagai pengambil keputusan dan 

pengatur jalanya pemerintahan, masyarakat memiliki peran untuk selalu ikut 

berpartisipasi dan mendukung segala keputusan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah, sedangkan pihak swasta memiliki peran membantu dan 

mendukung pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yakni 

dengan cara menciptakan adanya perluasan lapangan kerja dan pendapatan 

masyarakat. Masing-masing peran ini harus seimbang dan tidak boleh saling 

menguasai. Ketiganya harus berjalan selaras sesuai dengan peranya masing-

masing. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu iklim pemerintahan yang 

baik. 

 Pemerintahan yang baik atau good governance merupakan upaya 

perwujudan suatu tata pemerintahan yang lebih baik, baik dari segi 
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pelayanan, kepastian hukum, peraturan, kejelasan, pertanggung jawaban, 

serta efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance juga suatu 

pemerintahan yang berupaya untuk menghilangkan dan memberantas korupsi. 

OECD dan World Bank (Sedarmayanti, 2003:7) mengungkapkan bahwa good 

governance merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang 

solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang 

efesien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan 

pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan 

disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi 

tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Adanya good governance diharapkan 

mampu memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan bersih dalam 

menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-

wenang baik atas diri, hak ataupun harta bendanya. 

 Melihat hal yang demikian, hal yang wajar bahwa pemerintahan yang 

baik atau good governance saat ini merupakan hal yang sedang digadang-

gadang dan menjadi perbincangan publik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari 

adanya pemerintahan yang dianggap belum mampu menciptakan iklim 

pemerintahan yang baik oleh masyarakat. Pelayanan yang dianggap belum 

mampu memenuhi keinginan masyarakat, tidak adanya kejelasan, prosedur 

pelayanan yang terlalu berbelit-belit, jangka waktu yang tidak menentu serta 

banyaknya kasus korupsi yang terungkap merupakan bebera pa faktor yang 

melatarbelakangi ide good governance muncul dan menjadi hal yang 
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diimpikan oleh publik. Pada tahun 2015 Kota Semarang menduduki peringkat 

ketiga dari 11 kota di Indonesia (Thohary dkk, 2015:8)  

 Hasil tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Transparency 

International Indonesia, hal ini dilakukan karena hingga akhir 2014, 

Indonesia masih mengalami korupsi yang relatif tinggi. Pada Tahun 2014 

Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari 

skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Survei ini 

bertujuan untuk memetakan resiko korupsi dan menilai efektivitas program 

antikorupsi dalam rangka pencapaian target-target Stranas PPK. Secara lebih 

khusus, Survei Persepsi Korupsi 2015 bertujuan untuk mengumpulkan data 

antar waktu dan antar kota yang setidaknya menggambarkan tentang daya 

saing dan hambatan berusaha; potensi korupsi dan integritas pelayanan 

publik; potensi suap dan integritas sektor bisnis, penilaian sistem integritas 

lokal, dan penilaian kinerja perekonomian daerah. Berdasarkan survei 

tersebut dapat ditemukan data bahwa kota yang memiliki skor Indeks 

Persepsi Korupsi tertinggi adalah Kota Banjarmasin dengan skor 68, Kota 

Surabaya dengan skor 65, dan Kota Semarang dengan skor 60. Potensi 

korupsi yang dimaksud dalam survei tersebut dapat dikenali dalam 5 (lima) 

kategori: prevalensi korupsi; akuntabilitas publik; motivasi korupsi; dampak 

korupsi; dan efektivitas pemberantasan korupsi. Potensi korupsi dinilai 0 jika 

sangat korup dan 100 jika sangat bersih (Thohary dkk, 2015:4).  

 Kasus-kasus korupsi yang selama ini terungkap memiliki banyak jenis 

dan bentuk, mulai dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar. Besar 

dan kecilnya korupsi tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena apapun 
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bentuk dan jenisnya, korupsi merupakan perbuatan yang merugikan. Kasus 

korupsi tidak hanya berbentuk pemberian materi saja, namun memperlakukan 

orang secara istimewa dengan tujuan membeda-bedakanya dengan orang lain 

juga termasuk salah satu bentuk perbuatan korupsi. Peristiwa seperti ini 

sering kita jumpai ketika kita sedang dalam ranah memberi atau menerima 

pelayanan publik. Hal ini merupakan hal yang tidak dibenarkan karena 

menggambarkan adanya diskriminasi pelayanan publik. Kesamaan hak 

masyarakat dalam menerima layanan tidak terpenuhi. Adanya diskriminasi 

atau perbedaan perlakuan terhadap masyarakat ini tentunya akan merampas 

hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. 

 Hasil survei tersebut memang tidak bisa dijadikan acuan bahwa negara 

Indonesia tidak akan bisa bangkit dari korupsi, namun hasil survei tersebut 

dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah dan masayarakat untuk 

menciptakan suatu iklim pemerintahan yang lebih baik lagi. Beberapa lini 

pemerintahan di Indonesia memang harus segera diperbaiki, tidak hanya 

dalam kasus korupsi saja namun hal lain juga menunggu untuk segera 

disentuh oleh perbaikan. Salah satu contoh hal yang sedang gencar 

diupayakan yakni adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan 

publik. Komitmen pemerintah dalam menanggapi kenyataan kondisi 

pemerintahan yang ada menunjukan itikad yang baik. Pemerintah berusaha 

untuk menanggapi kegelisahan-kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat. 

Salah satu upayanya yaitu dengan mewujudkan pemerintahan yang baik atau 

good governance. Upaya tersebut direalisasikan melalui Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan 
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Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan dari adanya peraturan ini yakni 

mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi 

simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. 

Hal ini merupakan upaya yang ditempuh oleh pemerintah dengan tujuan 

untuk memangkas adanya birokrasi yang panjang, yang menimbulkan 

pelayanan berbelit-belit, masyarakat kurang begitu paham tentang prosedur 

pelayanan karena harus melewati beberapa tahap kepengurusan, pelayanan 

yang jangka waktunya lama yang pada kenyataanya memang menjadi 

keluhan masyarakat selama ini. Adanya Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) ini diharapkan dapat memberi kemudahan dan dapat 

merangkul semua hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan publik dari 

pemerintah. 

 Kecamatan sebagai lembaga teknis pemerintah harus mampu 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh pemerintah daerah 

baik kabupaten/kota. Kecamatan merupakan lembaga teknis pemerintah yang 

membantu pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan 

administrasi masyarakat baik dalam hal perizinan maupun nonperizinan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu tersebut dalam penyelenggaraan 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ada tiga syarat untuk 

menyelenggarakan pelayanan tersebut. Syarat yang harus dipenuhi oleh 

kecamatan untuk dapat menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) tersebut yakni adanya pendelegasian sebagian 

wewenang bupati/walikota kepada camat hal ini bisa saja ditempuh melalui 
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peraturan bupati/walikota ataupun keputusan bupati/walikota. Syarat kedua 

yang harus dipenuhi yakni harus adanya standar pelayanan dan beberapa 

uraian tugas personil kecamatan. Syarat yang ketiga yakni adanya sarana dan 

prasarana yang mampu mendukung terselenggaranya Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan tersebut. 

 Kota atau kabupaten sebagai pemerintahan daerah memiliki peran yang 

sangat besar bagi terwujudnya program ini. Kecamatan sebagai lembaga 

teknis daerah tentunya tidak dapat menjalankan dan menerapkan Pelayanan 

Administrasi Terpadu tanpa adanya dukungan dari pemerintahan 

kabupaten/kota. Kota Semarang sebagai salah satu kota terbaik dalam hal 

pelayanan publik di Jawa Tengah tentunya juga harus memberikan dukungan 

yang sangat besar untuk keberhasilan dan keberlangsungan penyelenggaraan 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kota/kabupaten atas 

amanat otonomi daerah diberi wewenang untuk membentuk lembaga teknis 

yang berfungsi membantu menjalankan tugas dan kewajiban pemerintahan 

daerah. Salah satu lembaga teknis tersebut yakni kecamatan. Dukungan dan 

komitmen tersebut direalisasikan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui 

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Standar 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Hal yang demikian 

ini mengharuskan adanya sebuah pelayanan administrasi terpadu di seluruh 

kecamatan yang ada di Kota Semarang. 

 Kecamatan merupakan wilayah kerja camat beserta perangkat pemerintah 

daerah lainya yang diamanati tugas untuk memberikan pelayanan dan 

memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat. Kantor kecamatan sebagai 
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lembaga pemerintahan yang rnemiliki posisi sangat dekat dengan masyarakat 

seharusnya mampu mengambil peran dalam mendukung mewujudkan good 

governance, salah satunya yaitu dengan menerapkan Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN). Kecamatan Gunungpati sebagai salah satu 

kecamatan yang ada di Kota Semarang nampaknya telah memenuhi syarat 

untuk menerapkan program tersebut. Berdasarkan survei awal yang dilakukan 

pada 10 Februari 2016 didapatkan informasi bahwa kantor Kecamatan 

Gunungpati merupakan salah satu kantor kecamatan yang dijadikan contoh 

penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 

 Pada tahun 2013 Kecamatan Gunungpati mendapat sebuah penghargaan 

yakni menjadi salah satu kecamatan yang dijadikan percontohan 

penyelenggaraan PATEN oleh Pemerintah Kota Semarang. Pada saat itu 

belum semua kantor kecamatan menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN). Hal ini tentunya sebuah prestasi yang dapat dijadikan 

referensi oleh kantor-kantor kecamtan lain dalam hal menyelenggarakan 

pelayanan publik. Apabila hal ini dapat ditiru dan ditingkatkan, diperbaiki 

segala yang menjadi kelemahan dan diaplikasikan hal-hal yang sudah baik 

oleh semua kantor kecamatan maka bukan hal yang tidak mungkin akan 

terciptanya suatu tatanan pemerintahan yang baik atau good governance. 

 Sebagai kecamatan yang dijadikan percontohan tentunya memiliki 

beberapa kelebihan dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN). Selain baik dalam penyelenggaraan PATEN, 

hal yang tidak boleh ditinggalkan yakni bagaimana menyelenggarakan 

pelayanan publik yang dapat merangkul semua hak-hak masyarakat dalam 
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mendapatkan pelayanan. Selain itu pelayanan yang selama ini 

diselenggarakan sudah mampu memenuhi kebutuhan dan memenuhi hak-hak 

masyarakat atau belum. Berdasarkan hal tersebut maka penulis melaksanakan 

penelitian di Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dengan judul 

KECAMATAN GUNUNGPATI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip good governance pada 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor 

Kecamatan Gunungpati? 

2. Bagaimanakah inovasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam menjamin hak-hak 

masyarakat saat menerima pelayanan publik? 

3. Bagaimanakah kelebihan dan kelemahan pelaksanaan Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan 

Gunungpati dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik 

atau good governance? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Mengacu pada rumusan masalah yang hendak diteliti di atas, maka 

tujuan penelitia ini adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam upaya 

mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance guna 

memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat. 

2. Mengembangkan inovasi pelayanan publik terutama dalam 

menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu sebagai upaya 

mewujudkan kemudahan pelayanan publik bagi masyarakat serta 

mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance  

3. Mengetahui kelebihan dan kelemahan pelaksanaan Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan 

Gunungpati. 

 

D. Manfaat Peneletian 

 Hasil penelitian ini bagaimanapun juga diharapkan bermanfaat baik secara 

teoretis maupun secara praktis. Dengan kata lain manfaat teoretis berarti hasil 

penelitian memberikan konstribusi secara teoretis bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan secara praktis berarti hasil penelitian memberikan 

konstribusi dalam pengambilan kebijakan guna perbaikan kedepan. 
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1. Manfaat Teoretis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap 

pengembangan teori good governance terutama mengenai Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 

evaluasi terhadap upaya pemerintah dalam upaya 

menyelenggarakan pemerintahan yang baik atau good governance 

yang selama ini telah dilaksanakan. Ada inovasi baru terkait 

mewujudkan good governance yakni melalui Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 

b. Sebagai masukan Pemerintahan Kota Semarang untuk mengetahui 

kelebihan dan kelemahan terkait program yang direncanakan dan 

dilaksanakan yakni Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) 

c. Sebagai masukan untuk Kantor Kecamatan Gunungpati terkait 

dengan penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini sudah 

dilaksanakan. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Good Governance 

  OECD dan World Bank (Fauzan, dkk, 2012:Volume 12) 

mengartikan good governance sebagai suatu pemerintahan yang 

memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan bersih dalam 
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menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan 

sewenang-wenang baik atas diri, hak ataupun harta bendanya. Good 

governance yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan 

Gunungpati, dengan menerapkan segala prinsip-prinsip good governance 

secara umum yakni prinsip kepastian hukum, profesionalisme, 

keterbukaan atau transparasi dan akuntabilitas atau pertanggung jawaban. 

2. Pelayanan Terpadu 

  Hardiyansyah (2011:88) mengungkapkan bahwa pelayanan terpadu 

yaitu pola pelayanan terpadu diselenggarakan dalam satu tempat yang 

meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan 

proses dan dilayani melalui berbagai pintu. Pelayanan terpadu yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu pelayanan terkait dengan administrasi 

masyarakat yang memang wewenangnya diurusi oleh kecamatan. 

Pelayanan tersebut diberikan oleh kantor kecamatan untuk memudahkan 

masyarakat. 

3. Inovasi Pelayanan Publik 

  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Nomor  31 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan 

Publik menyebutkan bahwa inovasi pelayanan publik adalah terobosan 

jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan atau 

adaptasi modifikasi yang memberikan  manfaat bagi masyarakat, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi pelayanan publik dalam 

penelitian ini yakni terkait dengan inovasi-inovasi apa saja yang ada dalam 
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Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Inovasi pelayanan publik 

sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru tetapi dapat merupakan 

suatu pendekatan baru. 

4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

  Selanjutnya dalam pasal 1 (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menyebutkan bahwa 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN 

adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap 

permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan 

Gunungpati kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan yakni 

masyarakat hanya memasukan berkas administrasi yang akan diurus ke 

kecamatan kemudian pegawai kecamatan yang akan mondar-mandir 

mengurus segala kebutuhan yang diperlukan dan masyarakat menerima 

berkas tersebut dalam bentuk sudah jadi. Pelayanan dalam hal ini terkait 

dalam pelayanan pembayaran PBB, pembuatan surat rekomendasi KTP 

dan pembuatan surah ahli waris. 

5. Kecamatan 

  Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah pasal 209 kecamatan merupakan perangkat daerah 

kabupaten/kota. Kecamatan sebagai sebuah lembaga atau instansi 

pemerintah memiliki pegawai dan staf yang melaksanakan secara praktis 
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dari tugas yang diembannya. Kecamatan yang dimaksud dalam penelitian 

ini yaitu camat beserta pegawai kecamatan yang membantu 

menyelenggarakan pemerintahan serta melayani semua kebutuhan 

masyarakat di kecamatan tersebut yang tugas, wewenang, kewajiban serta 

haknya sudah ditentukan dengan peraturan perundang-undangan 

  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diterapkan 

dengan tujuan untuk mempermudah dan mendekatkan masyarakat dalam 

Administrasi Terpadu di Kantor Kecamatan Gunungpati Sebagai Upaya 

Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance

mengetahui bagaimana inovasi pelayanan publik. Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) dapat mempermudah masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan serta kebutuhan administrasi dan hak-hak 

memperloeh pelayanan dapat terpenuhi. PATEN yang diselenggarakan di 

Kecamatan Gunungpati yaitu pelayanan administrasi kependudukan di 

kecamatan berdasarkan surat pengantar dari kelurahan, surat keterangan 

tindak sengketa, pemberian rekomendasi kegiatan dibidang pendidikan, 

pemberian rekomendasi penyelenggaraan dan pendirian tempat pendidikan 

nonformal, rekomendasi terhadap izin PKL yang memenuhi syarat dan 

ketentuan, surat rekomendasi untuk penerbitan izin menara 

telekomunikasi, surat keterangan domisili, surat pengantar izin 

pembangunan sarana sosial, surat rekomendasi jalan masuk, surat 

rekomendasi izin keramaian, permohonan IMB, dan surat keterangan tidak 

mampu.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

a. Pengertian Good Governance 

  Tascheregoau dan Campos (Sulistiyani dan Ambar, 2011:22) good 

governance atau tata pemerintahan yang baik adalah suatu kondisi yang 

menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan 

peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakuakan oleh komponen 

yakni pemerintahan (goverment), rakyat (citizen) atau civil society dan 

usahawan (business) yang berada di sektor swasta. Good governance 

adalah cita-cita yang menjadi visi setiap penyelenggaraan negara di 

berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia. Secara sederhana, good 

governance dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan 

yang memungkinkan layanan publiknya efesien, sistem pengendalianya 

bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggung jawab pada publik. Hal 

lain diungkapkan oleh Romli (2007:142) bahwa Good governance adalah 

terdesentralisasi yaitu pemberian kewenangan yang luas disertai sumber 

daya pendukung kepada lembaga dan aparat yang di bawahnya untuk 

mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang dihadapi. 

  Menurut Sedarmayanti (2003:6) good governance mengandung 

dua pengertian yakni: 
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1. Nilai yang menjunjung tinggi atau keinginan atau kehendak 

rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat 

dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan 

berkelanjutan dan keadilan sosial. 

2. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efesien 

dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. 

  Berdasarkan pengertian tersebut good governance berorientasi 

pada orientasi ideal dan pemerintahan yang berfungsi secara ideal.  

1. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan 

nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam 

kehidupan bernegara dengan elemen konstituenya seperti: 

legitimacy dari rakyat, accountability (akuntabilitas), securing of 

human rights, autonomy and devolution of power, dan 

assurance of civilian control. 

2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif 

dan efesien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. 

Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah 

mempunyai  kompetensi, dan sejauh mana struktur serta 

mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif 

dan efesien. 

 Sumarto (2003:128) menyebutkan langkah-langkah lanjutan agar 

partisispasi yang mendukung proses menuju good governance yakni: 

1. Memperkuat legalbasis untuk partisipasi dan penguatan 

kapasitas warga 
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2. Penguatan kapasitas intitusi komunitas dengan mendorong 

kebebasan berorganisasi yang seluas-luasnya dalam 

mengalokasikan sumberdaya untuk penguatan institusi lokal 

3. Menyediakan dan menyebarluaskan berbagai informasi publik 

dalam bentuk-bentuk dan media yang community friendly 

4. Melakukan proses desentralisasi fiskal ke tingkat bawah 

kelurahan, Rt dan Rw 

5. Mengembangkan berbagai metode patnership dan partisipasi 

warga 

  OECD dan World Bank (Sedarmayanti, 2003:7) juga 

mengungkapkan pengertian good governance. Menurutnya good 

governance merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang 

solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang 

efesien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan 

pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan 

disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi 

tumbuhanya aktivitas kewiraswastaan. Sejalan dengan pendapat yang 

diungkapkan oleh OECD dan World Bank (Fauzan, dkk, 2012:Volume 12) 

juga mengartikan good governance sebagai suatu pemerintahan yang 

memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan bersih dalam 

menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan 

sewenang-wenang baik atas diri, hak ataupun harta bendanya. 

 Berdasarkan pendapat beberapa tokoh terkait dengan pengertian 

good governance khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka 
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dapat disimpulkan bahwa good governance adalah penyelenggaraan 

pemerintahan yang melibatkan beberapa pihak yang masing-masing pihak 

tersebut saling mempengaruhi, selain itu good governance juga merupakan 

penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan keefektifan dan 

keefesienan serta pertanggungjawaban. Jadi dalam setiap penyelenggaraan 

pemerintahan, pemerintah selalu berusaha untuk melibatkan beberapa 

pihak untuk ikut serta berpartisipasi dalam upaya mewujudkan tujuan yang 

ingin dicapai. 

 

b. Tujuan Adanya Good governance   

  Hardiyansyah (2011:105) mengungkapkan tujuan pokok  good 

governance adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat 

menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan 

melibatkan kerjasama antara semua komponen pelaku (negara, 

masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta). Munculnya 

istilah good governanance ini tentunya juga ditujukan agar terjadi 

perubahan-perubahan yang ekstensif dalam pemerintahan, pemerintah 

tidak perlu melakukan segalanya sendiri namun hanya sebagai pemberi 

fasilitas dan mengkoordinir saja. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

atau good governance pada dasarnya yakni membagi peran, hal ini agar 

tidak ada kekuasaan yang memonopoli. Pihak-pihak yang terkait dalam 

good governance yakni pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Adanya 

good governance ini diharapkan dapat menyeimbangkan dari masing-

masing peran pihak yang terkait agar seimbang dan searah yakni 
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mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efesien serta bertanggung 

jawab. 

 

c. Karakteristik Good governance 

  Dwiyanto (2008:18) mengemukakan karakteristik dan nilai yang 

melekat pada praktik good governance yaitu : 

1) praktik good governance harus memberi ruang aktor lembagan 

non-pemerintahan untuk berperan serta secara optimal dalam 

kegiatan pemerintahan, sehingga memungkinkan adanya sinergi 

diantara aktor dan lembaga pemerintah dengan non pemerintah 

seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar  

2) praktik good governance mengandung nilai-nilai yang membuat 

pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan 

kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti efesiensi, keadilan dan 

daya tanggap menjadi nilai yang penting 

3) praktik good governance adalah praktik pemerintahan yang 

bersih dan bebas dari praktik KKN serta berorientasi pada 

kepentingan publik. Karena itu praktik pemerintahan dinilai baik 

jika mampu mewujudkan transparasi penegakan hukum dan 

akuntabilitas publik. 

  Sedangkan karakteristik good governance menurut UNDP 

(Purwanto, dkk, 2005:40): 

1) partisipation 
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Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam 

pembuatan keputusan.  

2) Rule of law 

Hukum harus bersifat adil dan diimplementasikan tanpa 

pandang bulu. 

3) Transparancy 

Informasi yang ada dilembaga-lembaga publik harus dapat 

dipahami dan dimonitor oleh publik 

4) Responsiveness 

Lembaga-lembaga publik harus mencoba merespon kebutuhan 

stakeholders 

5) Consensuss orintation 

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda 

untuk memperoleh pilihan yang terbaik 

6) Equity 

Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

7) Effectiviness and efficiency 

Proses penyelenggaraan pemerintah harus mencapai hasil 

dengan menggunakan resources yang efisien.  

8) Accountability 

Para pembuat keputusan baik disektor pemerintahan, sektor 

swasta dan masyarakat bertanggung jawab pada publik dan 

stakeholders. 
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9) Strategic vision 

Para pemimpin harus memiliki perspektif yang jelas tentang 

good governance. 

 Selain mengetahui karakteristik dari penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik atau good governance, kita perlu mengetahui pula bagaimana 

karakterisitik dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak baik atau 

sering disebut dengan bad governance. Hal ini merupakan sebuah upaya 

agar terhidar dari penyelenggaraan pemerintah yang tidak baik atau bad 

governance. Menurut Kenneth dalam (Romli, 2007:143) karakteristik bad 

governance yaitu: 

1) Tidak adanya pemisahan antara kekayaan dan sumber milik 

rakyat dan milik pribadi 

2) Tidak ada aturan hukum yang jelas dan sikap pemerintah yang 

tidak kondusif untuk pembangunan 

3) Adanya regulasi yang berlebihan sehingga menyebabkan 

ekonomi biaya tinggi 

4) Prioritas pembangunan yang tidak konsisten 

5) Tidak ada transparasi dalam pengambilan keputusan. 

 Sedarmayanti (2012:277) mengungkapkan bahwa ciri-ciri dari tata 

kepemerintahan yang baik yakni: 

1) Mengikutsertakan semua masyarakat 

2) Transparan dan bertanggung jawab 

3) Efektif dan adil 

4) Menjamin adanya supermasi hukum 
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5) Menjamin prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi 

didasarkan pada konsesus masyarakat 

6) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan 

lemah dalam proses pengambilan keputusan, termasuk 

menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. 

 Pemerintahan modern (Governance) baru memiliki karakteristik jika 

dibandingkan dengan pemerintahan klasik: 
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Tabel 2.1. Perbandingan Karakter Good Governace Baru dan Klasik 

Karakter Governance Baru Birokrasi 

Klasik/Ortodok 

Hubungan dengan 

Warga Negara 

Memungkinkan adanya hubungan 

dan mengikutsertakan masyarakat 

Langsung dengan 

pengumuman 

Goals Diarahakan dengan misi Diarahkan dengan 

program 

Pendekatan kepada 

masalah-masalah 

Proaktif dengan memberikan 

kesempatan-kesempatan untuk 

kreatif 

Reaktis dengan individu 

sebagai solusi 

permasalahan 

Perilaku umum Desentralistis, kewirausahaan, pasar 

mengarahkan dalam penentuan 

pilihan 

Sentralistik, hierarki 

Perlakuan kepada 

warga Negara 

Pelanggan, pemerintah dengan 

penekanan pada pelanggan 

Klien, pemerintah 

ditekankan pada 

kepentingan spesifik 

Nilai-nilai untuk sukses Mengembangkan hasil Mengutamakan input 

Pengeluaran  Keuntungan jangka panjang Keuntungan jangka 

pendek 

Jaringan organisasi Area horizontal, kolaborasi dengan 

kelompok-kelompok yang 

berkepentingan 

Hierarki, satu ukuran 

untuk seluruh kondisi  

Sumber: Indiahono (2006:65) 
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 Berdasarkan beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh 

beberapa tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa good governace 

memiliki karakteristik yakni bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik harus ada pertanggungjawaban dari pihak yang 

menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan yang baik juga memiliki 

karakteristik bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemerintahanya harus 

terbuka,  harus mencapai suatu target yang telah ditentukan dengan 

memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sumber daya yang ada. 

Pemerintahan yang baik atau good governance juga dalam 

penyelenggaraan pemerintahanya terbebas dari adanya korupsi, kolusi dan 

nepotisme.  

 

d. Prinsip-prinsip Good governance  

  Tercapainya cita-cita kepemerintahan yang baik (good governance) 

sesuai tuntutan masyarakat diperlukan suatu sistem yang memungkinkan 

terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan 

efesien dengan menjaga sinergi yang konstruktif diantara pemerintah, 

sektor swasta dan masyarakat. Peran pemerintah difokuskan menciptakan 

lingkungan politik dan hukum yang kondusif; sementara sektor swasta 

sebagai pendorong terciptanya perluasan lapangan kerja dan pendapatan 

masyarakat; sedangkan posisi masyarakat sebagai wadah interaksi sosial 

politik, diharapkan mampu memobilisasi kelompok untuk berpartisipasi 

dalam aktivitas ekonomi sosial dan politik, oleh karena itu diperlukan 

empat prinsip dasar yang harus dipenuhi, masing-masing adalah: kepastian 
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hukum, keterbukaan/transparan, akuntabilitas dan profesionalisme 

(Pramusinto dkk, 2009:87). 

  Kesepakatan juga dibuat oleh Asosiasi Pemerintahan Kabupaten 

Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh 

Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia 

(ADEKSI), terdapat 10 prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu : 

1) partisipasi, dalam arti bahwa setiap warga didorong untuk 

menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam 

proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan 

masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung 

2) penegakan hukum, yaitu menegakan hukum secara adil bagi 

semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM, dan 

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 

3) transparasi, yakni menciptakan kepercayaan timbal balik 

antara pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan 

penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam 

memperoleh informasi yang akurat dan memadai 

4) kesetaraan, yakni memberi peluang yang sama bagi setiap 

anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

5) daya tangkap, yakni meningkatkan kepekaan para 

penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat 

tanpa kecuali 

6) wawasan ke depan, yaitu membangun daerah berdasarkan visi 

dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga 
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masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, sehingga 

warga masyarakat memiliki dan ikut bertanggung jawab 

terhadap kemajuan daerahnya. 

7) akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil 

keputusan dalam bidang yang menyangkut kepentingan 

masyarakat yang luas 

8) pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap 

penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang dengan 

mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas 

9) efesiensi dan efektivitas, yaitu menjamin terselenggaranya 

pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber 

daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab 

10) profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral 

penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan 

yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau 

(Handoyo, 2010:93). 

 

e. Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

  Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah cita-cita bagi 

setiap pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibanya. 

Cita-cita tersebut tentunya dapat terwujud, apabila kita memahami 

dengan pasti tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu 

seperti apa. Bukan hanya sekedar paham namun juga segera 

diaplikasikan dalam pemerintahan apa yang telah dipahami tersebut. 
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Beberapa tokoh telah menyampaikan pendapatnya tentang apa itu 

pemerintahan yang baik atau good governance. Hal yang yang menjadi 

penting dalam hal ini yakni bukan seberapa banyak membaca pendapat 

dari banyak tokoh, tetapi lebih terkait dengan pengaplikasianya dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu hal utama yang perlu 

diperhatikan dalam hal ini yakni terkait tentang seberapa besar 

komitmen peyelenggara pemerintahan mengaplikasikan konsep, 

prinsip, nilai-nilai dari good governance tersebut. Salah satu contoh 

implementasi good governance  yakni pemerintahan yang memberikan  

berbagai  kemudahan,  kepastian dan bersih dalam menyediakan 

pelayanan. 

  Selain itu, menurut  Abdul  Gani  Abdullah (Fauzan, dkk, 

2012:Volume 12), good governance itu berhubungan erat  dengan 

manajemen pengelolaan kebijakan pembangunan (pemerintahan). Apabila 

seorang pejabat pemerintah akan mengambil keputusan dalam 

melaksanakan pembangunan, terlebih dahulu dia harus menerapkan 

prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga hasil 

akhirnya secara menyeluruh adalah suatu perintah yang baik. Keputusan 

yang diambil oleh seroang pejabat pemerintah harus benar-benar 

berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang maupun yang 

dilimpahkan oleh pejabat. Ciri good governance disini adalah keputusan 

tersebut diambil secara demokratis, transparan, akuntabilitas, dan benar. 

Good governance adalah prinsip yang mengetengahkan keseimbangan 

hubungan antara masyarakat dengan negara serta negara dengan pribadi. 
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Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan seharusnya 

melibatkan berbagai sektor baik masyarakat maupun sektor swasta. 

 

2. Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu dan Pelayanan-Pelayanan 

Yang Diberikan Oleh Kecamatan Dalam Penyelenggaraan PATEN 

a. Pelayanan Publik dan Inovasi Pelayanan Publik 

 Menurut Sampara dalam (Sinambela, 2010:5) pelayanan adalah 

suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi 

langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, 

dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan merupakan perihal 

atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan 

memperoleh imbalan uang, dan kemudahan yang diberikan berkaitan 

dengan jual beli barang atau jasa (KBBI, 2002). Pelayanan merupakan 

setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat 

pada suatu produk secara fisik. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau 

urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi  langsung antar seseorang 

dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasaan 

pelanggan. American Marketing Association (Hardiyansyah, 2011) juga 

mengungkapkan bahwa pelayanan merupakan kegiatan atau manfaat 

yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada 

hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan 

sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu 

produk fisik.  
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 Secara etimologis pelayanan berasal dari kata layan yang berarti 

membantu menyiapkan/mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang 

kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai perihal atau cara melayani; 

servis/jasa; sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Dari uraian 

tersebut maka pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang 

diberikan untuk membantu menyiapkan dan mengurus baik itu berupa 

barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain (Hardiansyah, 

2011:10). Pada dasarnya pelayanan merupakan hal yang menyangkut 

sejumlah informasi yang diinginkan pelanggan, tindakan yang sukar 

disentuh dan diukur secara eksak, sangat sensitif dan sukar diprediksi 

serta sangat tergantung pada nilai yang dianggap pantas oleh pelanggan 

terhadap apa yang diterima atas apa yang sudah dibayarkan, hal ini 

diungkapkan oleh Ibrahim (Handoyo, 2013). Berdasarkan beberapa 

pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pelayanan 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

suatu pihak, maka dari itu pelayanan harus dilakukan atas kebutuhan 

dari pihak yang diberi pelayanan tersebut. 

 Unsur kata kedua dalam pelayanan publik yakni publik yang 

berarti umum. Isitilah publik dapat diruntut dari sejarah negara Yunani 

dan Romawi Kuno. Bangsa Yunani Kuno mengekspresikan kata publik 

sebagai koinion yang dalam bahasa Romawi disebut dengan res-publica 

yang artinya merujuk pada komunitas atau negara (Handoyo, 2013:1). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, publik merupakan kata benda 

yang berarti orang banyak atau umum. Berdasarkan pengertian tersebut 
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maka penulis mengartikan bahwa publik merupakan suatu hal yang 

berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan orang banyak. Publik 

merupakan suatu hal yang berkaitan dengan orang banyak maka dari itu 

segala kebutuhan dan kepentinganya harus diutamakan atau 

didahulukan. Sementara itu menurut Sinambela (2010:5) istilah publik 

berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, 

Negara. Kata public sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa 

Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, 

ramai. Padanan kata yang tepat digunakan adalah praja yang sebenarnya 

bermakna rakyat sehingga lahir istilah pamong praja yang berarti 

pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat.  

 Istilah pelayanan publik sering disamakan dengan istilah pelayanan 

umum, banyak pendapat terkait dengan pengertian pelayanan publik 

atau pelayanan umum. Pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik 

oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak 

swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna 

memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat (Santosa, 2008). 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

mengartikan pelayanan publik sebagai 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. Dalam undnag-undang ini 

penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara 



30 
 

 

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 

undang-undang untuk memberikan pelayanan publik atau badan hukum 

lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

 Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut 

diungkapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

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

Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pelayanan publik 

merupakan jasa yang diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah 

masyarakat dalam menyelesaikan persoalanya maupun mengurus dan 

memenuhi segala kebutuhan dasarnya sebagai warga negara. Pada 

hakikatnya, pelayanan publik merupakan pelayanan prima kepada 

masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara 

sebagai abdi negara (Handoyo, 2013: 170).  

 Tujuan dari suatu pelayanan publik pada umumnya adalah dapat 

memuaskan masyarakat tanpa memandang apapun. Untuk itu dalam 

penyelenggaran pelayanan publik dituntut kualitas prima yang 

tercermin sebagai berikut: 

1) transparasi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan 

dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan 

disediakan secara memadai serta mudah dimengerti 
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2) akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung 

jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

3) kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas 

4) partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat 

5) kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan 

diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, 

agama, golongan, status sosial dan lain-lain 

6) keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan 

penerima pelayanan publik (Ratminto, 2007:18-19). 

 Sebagai sebuah pelayanan yang diselenggarakan dengan tujuan 

untuk memberikan kepuasaan kepada masyarakat maka pelayanan publik 

dalam pelaksanaanya harus berdasarkan pada prinsip atau asas: 

1) kepentingan umum 

2) kepastian hukum 

3) kesamaan hak 

4) keseimbangan hak dan kewajiban 

5) profesioanl 

6) partisipatif 
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7) persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif 

8) terbuka 

9) akuntabel 

10) perlakuan khusus bagi yang lemah 

11) tepat waktu 

12) cepat mudah dan terjangkau (Wibawa, 2012:60). 

Unsur-unsur yang terdapat dalam pelayanan publik menurut 

Hardiyansyah (2011:12) yakni: 

1) organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu 

pemerintah/pemerintahan daerah 

2) penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat 

atau organisasi yang berkepentingan 

3) kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima 

layanan (pelanggan) 

 Sedangkan komponen-komponen yang menjadi kriteria pelayanan 

publik menurut Handoyo (2013:171) yakni: 

1) kegiatan pemberian pelayanan 

2) oleh penyelenggara pelayanan (pemerintah, korporasi, 

lembaga independen) 

3) berupa barang atau jassa 

4) kepada masyarakat atau publik 

5) agar mereka puas 

 Pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang berkualitas. 

Kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang baik yaitu suatu 
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sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat 

secara memuaskan. Sebagaiman dikemukakan oleh Trigono 

setiap saat, secara cepat dan memuasakan, berlaku sopan, ramah dan 

da empat unsur dalam 

pelayanan unggul yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan. 

Keempat komponen tersebut merupakan suatu kesatuan yang integrasi, 

artinya pelayanan menjadi tidak unggul ketika ada komponen yang kurang. 

 Pengembangan terhadap pelayanan publik secara komprehensif, 

secara singkat ditujukan pada : 

1) Nilai kepuasaan yaitu menunjukan pada tingkat dimana 

pelayanan pemerintah dapat dengan mudah diakses dan 

tersedia untuk warga negara. 

2) Nilai keamanan yaitu, menunjuk pada tingkat dimana layanan 

disediakan pada kondisi yang membuat warga negara merasa 

aman dan percaya diri (yakin) untuk memakainya. 

3) Taksiran realibilitas, yaitu menunjuk pada tingkat dimana 

pelayanan pemerintah disediakan dengan benar dan tepat 

waktu 

4) Perhatian personal, yaitu menunjuk pada tingkat dimana 

pegawai mampu menyampaikan informasi kepada warga 

negara dan pekerja denganya serta membantu memenuhi 

kebutuhan warga negara 
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5) Pendekatan penyelesaian masalah, yaitu menunjuk pada 

tingkat dimana pegawai membantu warga negara untuk 

mendapatkan informasi dan menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya. 

6) Nilai kejujuran yaitu menunjuk pada tingkat dimana warga 

negara percaya bahwa pelayanan pemerintah disediakan 

secara berkeadilan untuk semua 

7) Responsibilitas fiskal, yaitu menunjuk pada tingkat dimana 

warga negara mempercayai pemerintah lokal atau pemerintah 

daerah yang menyediakan pelayanan melalui penggunaan 

uang yang responsibel (bertanggung jawab) 

8) Nilai pengaruh warga negara, yaitu menunjuk pada tingkat 

diamana warga negara merasa dapat mempengaruhi kualitas 

pelayanan yang diterima dari pemerinta lokal/pemerintah 

daerah (Dwiyanto:2008) 

 Pelayanan publik sebagai salah satu unsur dari terselenggaranya 

pemerintahan yang baik atau good governance tentunya harus memiliki 

kualitas. Goetsch dan Davis dalam Ibrahim (Handoyo dan Rismawan, 

2014: Volume 2) merumuskan bahwa kualitas pelayanan sebagai suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses 

dan lingkungan yang memenuhi atau bahkan mungkin melebihi harapan. 

Kualitas pelayanan juga diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan 

dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan (masyarakat), dimana 

pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan 
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atau jasa sesuai dengan kebutuhan para pelangan (masyarakat). Kualitas 

pelayanan publik berdasarkan Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2003 harus 

memuat prinsip-prinsip seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, 

akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, 

kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta 

kenyamanan. 

 Guna menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan publik 

diperlukan sebuah inovasi pelayanan publik. Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tentang 

Pedoman Inovasi Pelayanan Publik Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan 

bahwa inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik 

yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal danjatau adaptasijmodifikasi 

yang memberikan  manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Hilda (2014:volume 2) menyebutkan bahwa inovasi 

pelayanan publik adalah cara/upaya menerapkan trobosan-trobosan atau 

ide yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk mencapai 

tujuan dan memenuhi kebutuhan penerima layanan serta memberikan 

kontribusi bagi pengguna layanan dalam hal kualitas pelayanan. 

 Berdasarkan hal tersebut inovasi pelayanan publik berarti tidak 

mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu 

pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas 

dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat 

berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada 

inovasi yang ada. inovasi pelayanan publik merupakan upaya untuk 
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menjaring dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka 

percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 

b. Pelayanan Terpadu 

  atau pelanggan adalah raja sudah 

lama menjadi nilai yang sangat dipegang oleh organisasi bisnis. Untuk 

merealisasikan semboyan tersebut, berbagai upaya telah ditempuh oleh 

organisasi bisnis agar dapat memberikan pelayanan yang memuasskan 

kepada para pelanggan mereka. Ada banyak cara yang dilakukan untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan. Terkait hal output pelayanan berupa 

barang, maka standardisasi produk merupakan cara yang banyak ditempuh 

oleh organisasi bisnis untuk menjamin bahwa produk-produk yang mereka 

hasilkan memiliki kualitas yang sempurna. Tentu saja untuk menghasilkan 

produk dengan standar kualitas yang sempurna tersebut organisasi bisnis 

juga mnenerapkan standar bagaimana produk-produk tersebut dihasilkan. 

Sementara itu, apabila produk layanan yang dihasilkan berupa jasa 

standardisasi prosedur pelayanan merupakan cara yang dilakukan oleh 

organisasi bisnis untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan 

memiliki kualitas yang baik (Pramusinto dan Erwan, 2009:302).   

 Pelayanan perizinan terpadu sebagai salah satu bentuk pelayanan 

yang output-nya berupa jasa juga diharapkan memiliki kualitas yang 

sempurna. Pelayanan terpadu merupakan salah satu bentuk pelayanan 

publik yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat, tujuanya agar masyarakat segala kebutuhan terkait dengan 
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perizinan maupun nonperizinan dapat terpenuhi secara mudah, efektif, dan 

efesien. Salah satu pola pelayanan prima yang telah diterapkan oleh 

pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah 

dengan menyelenggarakan pelayanan terpadu yaitu pola pelayanan terpadu 

diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan 

yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui berbagai 

pintu Hardiyansyah (2011:88). Pola pelayanan terpadu ini ditujukan untuk 

memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, masyarakat cukup 

datang kesatu tempat untuk mendapatkan layanan dan tidak perlu 

mendatangi ke dinas/instansi pemberi izin yang lokasinya tersebar. 

Kelebihan pelayanan terpadu adalah demi efesiensi bagi publik yang 

membutuhkan jenis pelayanan tersebut dan kemudahan koordinasi antar 

institusi yang berkaitan dengan pelayanan (Dwiyanto, 2006:53). Peraturan 

Mentri Dalam Negeri Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata 

Kerja Unit Pelayanan Peizinan Terpadu Di Daerah menyebutkan bahwa 

penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan 

perizinan dan nonperzinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap 

permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu 

dalam satu pintu dan satu tempat.  

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014  

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan 

bahwa pelayanan terpadu satu pintu diartikan sebagai pelayanan secara 

terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan 

sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 
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Ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi seluruh pelayanan 

perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. Pasal 2 Peraturan ini menjelaskan bahwa tujuan dari 

diselenggarakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini yakni:  

1) memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada 

masyarakat 

2) memperpendek proses pelayanan 

3) mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, 

transparan, pasti, dan terjangkau 

4) mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada 

masyarakat. 

 Selanjutnya dalam pasal 3 Peraturan ini menyebutkan bahwa 

pelaksanaan atau penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini harus 

berdasarkan pada prinsip: 

1) keterpaduan 

2) ekonomis 

3) koordinasi 

4) pendelegasian atau pelimpahan wewenang 

5) akuntabilitas 

6) aksesibilitas. 

 Terkait dengan standar dan pembinaan pelayanan terpadu satu pintu 

pelayanan terpadu satu pintu, dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 

2014  Tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga 

dijelaskan dalam pasal 14 sebagai berikut: 
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1) penyelenggara wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pelayanan publik.  

2) standar pelayanan meliputi komponen: 

a. dasar hukum 

b. persyaratan 

c. sistem, mekanisme dan prosedur atau Standar Operasional 

Prosedur 

d. jangka waktu penyelesaian 

e. biaya/tarif 

f. produk pelayanan 

g. prasarana dan sarana 

h. kompetensi pelaksana 

i. pengawasan internal 

j. penanganan pengaduan, saran dan masukan 

k. jumlah pelaksana 

l. jaminan pelayanan 

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 

n. evaluasi kinerja pelaksana. 

 

c. Pelayanan-pelayanan Yang diberikan Oleh Kecamatan Dalam 

Peyelenggaraan PATEN 

  PATEN merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh 

pemerintah guna mendekatkan dan memudahkan pelayanan publik kepada 
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masyarakat. PATEN merupakan suatu pola pelayanan terpadu yang 

diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat baik dalam hal mengurus 

peizinan maupun nonperizinan. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang 

Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN), pelayanan yang diselenggarakan di Kecamatan 

Gunungpati yaitu pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan 

berdasarkan surat pengantar dari kelurahan, surat keterangan tindak 

sengketa, pemberian rekomendasi kegiatan dibidang pendidikan, 

pemberian rekomendasi penyelenggaraan dan pendirian tempat pendidikan 

nonformal, rekomendasi terhadap izin PKL yang memenuhi syarat dan 

ketentuan, surat rekomendasi untuk penerbitan izin menara 

telekomunikasi, surat keterangan domisili, surat pengantar izin 

pembangunan sarana sosial, surat rekomendasi jalan masuk, surat 

rekomendasi izin keramaian, permohonan IMB,  surat keterangan tidak 

mampu, surat mutasi atas hak tanang/bangunan, surat pengantar SKCK, 

dan surat keterangan tidak mampu. 

 

3. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Sebagai Upaya 

Mewujudkan Good Governanace 

a. Pengertian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

  Selanjutnya dalam pasal 1 (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menyebutkan bahwa 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN 
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adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap 

permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. 

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan kecamatan sebagai 

pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi 

kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. PATEN mempunyai 

tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat.  

  

b. Pejabat Penyelenggara Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) 

  Pejabat penyelenggara PATEN adalah pejabat yang melakukan 

pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel. Pasal 15 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pejabat 

penyelenggara PATEN terdiri atas:  

1. Camat; 

2. Sekretaris kecamatan; dan 

3. Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi. 

  Camat mempunyai tugas:  

1) memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan 

penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) 

2) menyiapkan rencana anggaran dan biaya 

3) menetapkan pelaksana teknis 
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4) mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati 

atau Walikota melalui Sekretaris Daerah.  

  Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas: 

1) Melakukan penatausahaan administrasi PATEN.  

2) Sekretaris Kecamatan adalah penanggungjawab 

kesekretariatan atau ketatausahaan penyelenggaraan 

PATEN. 

3) Sekretaris Kecamatan bertanggungjawab kepada Camat. 

  Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi mempunyai 

tugas: 

1) melaksanakan teknis pelayanan 

2) Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi  

bertanggungjawab kepada Camat. 

 

c. Hak-hak Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan 

salah satu bentuk dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

pemerintah guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar administrasi 

masyarakat. Tujuan utama dari diselenggarakanya PATEN ini yakni 

mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Jika dilihat dari 

tujuanya tersbut maka dapat ditarik benang merah bahwa pemerintah 

berusaha mempermudah masyarakat untuk memperoleh hak-haknya dalam 

memperoleh pelayanan publik. Berdasarkan pasal 34 UU No. 25 Tahun 
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2009 pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus 

berperilaku sebagai berikut: 

1) Adil dan tidak diskriminatif 

2) Cermat 

3) Santun dan ramah 

4) Tegas, handal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-

larut 

5) Profesional 

6) Tidak mempersulit 

7) Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar 

8) Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas 

institusi penyelenggara 

9) Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib 

dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

10) Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk 

menghindari benturan kepentingan 

11) Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas 

pelayanan publik 

12) Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan 

dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif 

dalam memenuhi kepentingan masyarakat 

13) Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau 

kewenangan yang dimiliki 

14) Sesuai dengan kepantasan; dan 
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15) Tidak menyimpang dari prosedur 

  Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dismpulkan bahwa 

dalam memperoleh pelayanan publik dari pemerintah masyarakat memiliki 

hak untuk dilayani secara adil dan tidak dibeda-bedakan, tidak dipersulit, 

mendapatkan perlakuan yang santun dan ramah serta profesionalisme kerja 

dari aparatur pemerintaha yang berwenang memberikan pelayanan, 

mendapatkan informasi yang jelas dan berhak mendapat kemudahan-

kemudahan selama proses pelayanan. Pasal 27 Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 4 Tahun 2010 menyebutkan bahwa setiap penerima layanan 

berhak untuk mendapatkan kemudahan informasi.  

  Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2012 Tentang  

Standar Pelayanan  Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pasal 5 

menjelaskan bahwa PATEN diselenggarakan dengan prinsip: 

a) Kesederhanaan yaitu prosedur yang tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan mudah dilakukan 

b) Kejelasan dan kepastian terhadap: 

1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan 

2) Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian 

permasalahan/keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan 

pelayanan 

3) Rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran 

4) Proses pelayanan 

5) Waktu pelayanan 
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c) Akurasi, yaitu produk yang diterima dengan benar, tepat dan sah 

d) Keamanan dan kenyamanan, yaitu proses dan produk PATEN 

memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum 

  Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dismpulkan bahwa 

dalam memperoleh pelayanan publik dari pemerintah masyarakat memiliki 

hak untuk dilayani dengan proses yang mudah dan tidak berbelit-belit, 

mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum, mendapatkan pelayanan 

dengan waktu, biaya, proses dan persyaratan yang tepat sesuai dengan 

yang sudah ditentukan. Selain itu masyarakat yang mendapat pelayanan 

juga berhak mendapatkan produk pelayanan yang benar, tepat dan sah 

serta masyarakat berhak mendapat pelayanan yang memberikan rasa aman 

dan rasa nyaman. 

   

4. Pengertian, Tugas, Fungsi dan Wewenang Kecamatan 

a. Pengertian Kecamatan 

  Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah pasal 209 kecamatan merupakan perangkat daerah 

Kabupaten/Kota. Kecamatan merupakan perangkat daerah 

Kabupaten/Kota yang sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang 

mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang camat. 

Sebagai seorang pemimpin yang diberi tugas sebagai pelaksana teknis 

kewilayahan, camat tidak bisa menyelesaikan tugas itu sendiri dan 

biasanya dibantu oleh aparatur pemerintah yang berada di kecamatan. 

Aparatur pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan 



46 
 

 

kemampuannya dalam menyelenggarakan pembangunan serta 

melaksanakan tugas pelayanan pemerintahan dengan cara-cara yang dapat 

meningkatkan hasil guna dan daya-guna. Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara memberi pengertian tentang aparatur 

pemerintah adalah alat kelengkapan pemerintah untuk menjalankan tugas-

tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik di pusat maupun 

daerah termasuk aparatur perekonomian negara dan daerah. Aparat 

pemerintah adalah orang-orang yang menduduki jabatan dalam 

kelembagaan pemerintah (badan eksekutif) yang meliputi pejabat negara 

yang bertugas di pemerintahan, termasuk semua perangkatnya secara 

keseluruhan.  

  Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

kecamatan merupakan suatu lemnbaga yang membantu pemerintahan 

Kota/Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat. 

Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dibantu oleh 

beberapa aparatur pemerintah lainya. Camat dalam hal ini tentunya harus 

mempertanggung jawabkan apa yang telah dikerjakan sebagai tugas dan 

kewajiban, pertanggungjawaban camat tersebut harus disampaikan kepada 

Wali Kota atau Bupati, sebagai Aparat Pemerintah yang berada di atasnya. 
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b. Tugas dan Fungsi Kecamatan 

  Pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Pemerintahan nomor 19 

tahun 2008 tentang kecamatan, peraturan ini mengatur secara rinci 

mengenai tugas dan wewenang camat, baik untuk yang bersifat atributif 

maupun delegatif. Dalam kaitanya dengan tugas atributif camat 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: 

1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

2) Mengoordinasikan upaya penyelnggaraan kecamatan dan ketertiban 

umum 

3) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan 

4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum 

5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat 

kecamatan 

6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 

7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkuo 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa 

atau kelurahan. 

  Sedangkan dalam melaksanakan tugas delegatif, camat 

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang 

meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, 
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pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelnggaraan dan kewenangan lain 

yang dilimpahkan. 

  Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 tahun 2008 

tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang, 

kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan 

yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kota untuk menangani sebagian urusan 

Otonomi Daerah, dengan fungsi sebagai berikut: 

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemerintahan, Bidang 

Pembangunan, Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang 

Kependudukan serta Bidang Ketentraman dan Ketertiban di 

Kecamatan. 

2) Penyususan rencana Program dan Rencana Kerja Anggaran di 

Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang 

Kesejahteraan Sosial, Bidang Kependudukan serta Bidang 

Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan. 

3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan 

4) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat 

5) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum 

6) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan 

7) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum 
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8) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat kecamatan 

9) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan 

10) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa / 

Kelurahan 

11) Pelaksanaan fungsi pejabat pembuat akta tanah PPAT sementara 

12) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Instansi Pemerintah di 

wilayahnya 

13) Pengelolaan urusan kesekretariatan kecamatan 

14) Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh Walikota 

15) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas kecamatan 

16) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai 

dengan bidang tugasnya 

 

c. Wewenang Kecamatan 

  Selain diberi tugas, untuk menunjang pelaksanaan tugas dan 

fungsinya kecamatan diberi wewenang. Peraturan Walikota Semarang 

Nomor 54 tahun 2008 menjelaskan bahwa kecamatan memiliki 

kewenangan antara lain: 

1) Melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan umum di Kecamatan dan Kelurahan 
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2) Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan 

Kelurahan 

3) Menjalin koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan menjalin 

kerjasama dengan para pengusaha dan tokoh masyarakat di 

wilayah 

4) Menciptakan dan menjaga ketentraman dan keteriban masyarakat 

di wilayah demi terciptanya konndisi wilayah yang kondusif 

5) Melaksanakan pembangunan dengan melibatkan peran serta aktif 

dari masyarakat 

6) Melaksanakan pembinaan kepada pegawai di lingkungan 

kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan pembinaan kepada 

masyarakat 

  Selain itu tugas kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 

15 (1) peraturan pemerintah No 19 tahun 2008 tentang Kecamatan bahwa 

camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang 

meliputi aspek: 

1) Perizinan 

2) Rekomendasi 

3) Koordinasi 

4) Pembinaan 

5) Pengawasan 

6) Fasilitasi 
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7) Penetapan 

8) Penyelenggaraan, dan  

9) Kewenangan lain yang dilimpahkan 

 

d. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) oleh Kecamatan 

  Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari 

tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. 

Penyelenggaraan PATEN dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan 

di tingkat kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi 

simpul bagi kantor, badan atau dinas pelayanan terpadu di kabupaten/kota 

di seluruh Indonesia. Tujuan utama yakni untuk meningkatkan kualitas dan 

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bawah koordinasi dan 

binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggara PATEN. Ruang 

lingkup penyelenggaraan PATEN di kecamatan meliputi pelayanan pada 

bidang perizinan dan nonperizinan.  

  Adanya PATEN di kecamatan membawa harapan bahwa akan 

terbangun dan tercipta sebuah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan 

terjangkau sesuai dengan harapan masyarakat. Kecamatan sebagai salah 

satu unit organisasi pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang 

strategis karena berada di garis terdepan yang berhadapan langsung 

dengan masyarakat. Camat sebagai pemimpin kecamatan tentunya 

memiliki kewenangan yakni terkait dengan koordinasi, pembinaan dan 
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pengawasan. Guna mewujudkan penyelenggaraan PATEN yang sesuai 

dengan harapan maka camat harus dibantu oleh aparatur pemerintah lain 

yang berkompeten serta didukung oleh fasilitas yang memadai untuk 

mempermudah terselenggaranya PATEN di kecamatan. 

  PATEN yang diselenggarakan di Kecamatan Gunungpati yaitu 

pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan berdasarkan surat 

pengantar dari kelurahan, surat keterangan tindak sengketa, pemberian 

rekomendasi kegiatan dibidang pendidikan, pemberian rekomendasi 

penyelenggaraan dan pendirian tempat pendidikan nonformal, 

rekomendasi terhadap izin PKL yang memenuhi syarat dan ketentuan, 

surat rekomendasi untuk penerbitan izin menara telekomunikasi, surat 

keterangan domisili, surat pengantar izin pembangunan sarana sosial, surat 

rekomendasi jalan masuk, surat rekomendasi izin keramaian, permohonan 

IMB,  surat keterangan tidak mampu, surat mutasi atas hak 

tanang/bangunan, surat pengantar SKCK. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Pelayanan publik menuju upaya pemerintahan yang baik (good 

governance) di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

  Penelitian ini ditulis oleh M. Abdur R pada tahun 2014 dalam 

rangka penelitian skripsi. Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang 

masalah terkait dengan integritas Kota Semarang yang masih di bawah 

rata-rata nasional. Selain itu di Kota Semarang juga masih terdapat banyak 

layanan publik terutama terkait dengan bidang perizinan yang belum 
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dilakukan satu pintu, dari 103 perizinan berkurang menjadi 39 saja. Hal ini 

menunjukan rendahnya pelayanan publik di Kota Semarang. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa pada dimensi masyarakat sudah puas 

dengan pelayanan yang diberikan. Pelayanan di Kantor Kecamatan 

Gunungpati tergolong baik dengan nilai 77,43.  

  Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan denga penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini merupakan penelitian 

yang sama-sama terkait dengan pelayanan publik dalam hal mewujudkan 

pemerintahan yang baik (good governance). Perbedaan dari keduanya 

yakni penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan pada upaya 

mewujudkan good governance melalui Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN). PATEN yang diselenggarakan harus dikemas agar 

mampu memepemudah masyarakat dalam menerima pelayanan publik 

serta hak-hak sebagai warga negaranya dapat terpenuhi. 

 

2. Pelayanan publik di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Studi 

Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik) 

  Penelitian ini merupakan penelitian yang ditulis oleh Reni Prasetyo 

pada tahun 2013 dalam rangka penelitian skripsi. Isi pokok dari penelitian 

ini yakni terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik selalu 

berhubungan dengan dua pihak yakni pihak yang memberi pelayanan 

(pemerintah) dan pihak yang diberi pelayanan (masyarakat). Mengingat 

pentingnya pelayanan publik dalam kehidupan bernengara tersebut maka 
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penelitian ini dilakukan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas pelayanan sudah terjadi serta pelayanan yang diberikan sudah 

sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. 

  Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan denga penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini merupakan penelitian 

yang sama-sama terkait dengan pelayanan publik dalam hal mewujudkan 

pemerintahan yang baik (good governance). Perbedaan dari keduanya 

yakni penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan pada upaya 

mewujudkan good governance melalui Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN). Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini tidak 

hanya menekankan pada pelayanan yang sesuai dengan prosedur, namun 

penelitian ini lebih ditegaskan pada pelayanan yang sesuai dengan 

prosedur yang sudah ditetapkan yang mampu merangkul hak-hak 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.  

 

3. Publik Service In a Clean Government (Good Governence) 

  Penelitian ini merupakan penelitian yang dijadikan jurnal 

internasional. Jurnal ini ditulis oleh Dr. Haposan Siallagan dalan The 

International Journal of Humanities & Social Studies dengan ISSN 2321-

9203. Jurnal ini menjelaskan tentang pentingnya pelayanan publik bagi 

masyarakat. Pelayanan publik dipandang sebagai bentuk dari pelayanan 

sektor publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk barang 

atau jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarkat lalu ditetapkan 

oleh badan legislatif. Jurnal ini memberikan pemahaman bahwa 
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masyarakat sebagai penerima layanan harus dipandang sebagai subjek 

yang diutamakan ketika akan membuat suatu keputusan tertentu. Sebuah 

penyelenggaraanpelayanan publik harus dapat merangkul dan memenuhi 

hak-hak dasar masyarakat serta harus memuat sebuah kejelasan. Guna 

minimum 

service standar -hal seperti: prosedur 

pelayanan, waktu pelayanan, harga pelayanan, mekanisme komplain, 

pelanggaran dan sanksi.  

 

4. The Challenge of Good Governance 

  Peneletian ini merupakan penelitian yang dijadikan referensi 

internasional. Jurnal internasional ini di tulis oleh Michiel S de Vries pada 

tahun 2013. Penelitian ini ditulis dalam The Innovation Journal: The 

Public Sector Innovation Journal, 18(1), 2013, article 2. Vries 

menyebutkan bahwa good governance merupakan hal memiliki pengaruh 

besar terhadap fenomena yang berkaitan dengan pembangunan 

masyarakat. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk 

menyatakan bahwa sesuatu tersebut telah mencapai good governance atau 

tidak. Banyak permasalahan yang ditemui ketika akan mencapai tujuan 

tersebut. Penelitian ini membahas bagaimana mengemas sebuah 

pemerintahan yang tata pengelolaanya baik dan pemerintahan yang lebih 

demokratis. Salah satu cara untuk mewujudkan ha tersebut yaitu dengan 

cara responsibility for the development of policies were the basic right. 
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5. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kantor Camat 

Tangaran Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas 

  Penelitian ini ditulis oleh Eldi Agustriadi dari Universitas Tanjung 

Putra Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yang 

mengukur efektivitas penerpan pelayanan administrasi terpadu kecamatan 

di Kantor Camat Tangaran Kabupaten Sambas. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan 

menunjukan hasil yang belum efektif. Hal tersebut dilihat dari indikator 

yang mengukur adanya efektiifitas pelayanan administrasi terpadu 

kecamatan. 

  Penelitian ini memiliki unsur kesamaan dengan hal yang akan 

diteliti oleh penulis yakni sama-sama terkait dengan penelitian tentanf 

pelayanan administrasi terpadu kecamatan di kantor camat. Hal yang 

membedakan diantara keduanya yakni juka penelitian sebelumnya meneliti 

tentang efektivitas maka penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

penelitian yang lebih mendalam kepada penerpan pelayanan administrasi 

terpadu masayarakat. Hal ini dilihat dari inovasi-inovasi yang ada dalam 

pelayanan administarasi terpadu kecamatan serta mengetahui kelebihan 

dan kelemahanaya. 

 

6. Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di 

Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo 

  Penelitian ini ditulis oleh Iis Dwi Arini dari Universitas Negeri 

Surabaya. penelitian ini untuk mendiskripsikan dan mengetahui tingkat 
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kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di 

Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif deskriptif dengan pengukuran kualitasnya berpedoman 

pada Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 tentang standar pelayanan, yaitu 

prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk 

pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pemberi 

pelayanan. 

  Penelitian ini memiliki unsur kesamaan dengan hal yang akan 

diteliti oleh penulis yakni sama-sama terkait dengan penelitian tentang 

pelayanan administrasi terpadu kecamatan di kantor camat. Hal yang 

membedakan diantara keduanya yakni juga penelitian sebelumnya meneliti 

tentang kualitas pelayanan administarasi terpadu kecamatan maka 

penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang lebih 

mendalam kepada penerapan pelayanan administrasi terpadu masayarakat. 

Hal ini dilihat dari inovasi-inovasi yang ada dalam pelayanan 

administarasi terpadu kecamatan serta mengetahui kelebihan dan 

kelemahanya. 

  Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan dari penelitian ini 

yakni adanya pembahasan terkait dengan hak-hak masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan publik. Hal ini menjadi kelebihan dari penelitian 

ini, dimana penelitian-penelitian yang sebelumnya hanya membahas 

terkait pelayanan publik dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan 

hanya secara umum namun tidak membahas hak-hak masyarakatnya.  
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C. Kerangka Berpikir 

 Rendahnya kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

pemerintah sangatlah dieluh-eluhkan oleh masyarakat. Menanggapi adanya 

hal tersebut tentunya pemerintah tidak hanya tinggal diam saja tanpa 

mengambil langkah. Melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2010 

Tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN), pemerintah berusaha memberi jaawaban atau memberi 

respon tentang apa yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Adanya 

peraturan tersebut diharapkan mampu mendektakan pelayanan publik kepada 

masyarakat. Selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan 

adanya peraturan tersebut juga merupakan salah satu terobosan pemerintah 

dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. 

 Peraturan tersebut menghimbau agar seluruh kecamatan di Indonesia 

menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 

Penyelenggaraan Pelayanan Admininstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

tersebut tentunya harus didukung oleh Pemerintah Kabuupaten atau Kota 

sebagai pemerintahan yang menaungi kecamatan. Pemerintah Kabupaten atau 

Kota harus segera membuat sebuah keputusan agar melimpahkan wewenang 

penyelenggaraan pelayanan tersebut dilaksanakan oleh kecamatan, membuat 

pedoman terkait prosedur penyelenggaraan pelayanan dan menyediakan dan 

memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung 

terselenggaranya program ini. Kota Semarang sebagai daerah otonom yang 

diberi wewenang untuk mengatur dan mengurusi daerahnya sendiri 

nampaknya sudah memberikan dan melimpahkan tugas dan wewenang 
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kepada kecamatan untuk melakukan dan menyelenggarakan Pelayanan 

Admininstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).  

 Kecamatan Gunungpati telah melaksanakan dan menyelenggarakan 

Pelayanan Admninstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sejak tahun 2012 

berdasar pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2012 Tentang 

Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota 

Semarang. Kecamatan Gunungpati merupakan kecamatan yang dijadikan 

percontohan dalam menyelenggarakan Pelayanan Admininstrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) tersebut. Adanya penyelenggaraan PATEN tersebut 

ditujukan guna mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Selain mempermudah dan mendekatkan, PATEN hendaknya 

juga dijadikan sebuah strategi pemenuhan hak-hak masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan publik. Sebagai kecamatan yang dijadikan contoh 

dalam menyelenggarakan pelayanan tersebut, tentunya Kecamatan 

Gunungpati memiliki keistimewaan tersendiri.  

 Kerangka berpikir dari penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah 

bagan sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

PATEN DISELENGGARAKAN MELALUI 
PERATURAN WALIKOTA ATAU BUPATI 

PERATURAN WALIKOTA 
SEMARANG NO. 43 TAHUN 2012 

Percontohan 
penyelenggaraan 

PATEN 
Pedoman 

Penyelenggaraan 
PATEN 

Kec. 
Gunungpati 

Kec. Semarang 
Barat 

Pelaksanaan 
PATEN 

Kecamatan Penyelenggara PATEN 
berdasarkan Good Governance 

Mendekatkan dan 
mempermudah 

pelayanan 

Strategi Pemenuhan hak-hak 
masyarakat dalam 

memeperoleh pelayanan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang PATEN 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, 

adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu: 

1. Berdasarkan hasil peneletian yang dilakukan oleh peneliti, 

penyelenggaraan PATEN di Kantor Kecamatan Gunungpati secara umum 

dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip good governance. 

Prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan 

administrasi terpadu kecamatan ditujukan agar pelayanan yang 

diselenggarakan dapat lebih memberi kemudahan kepada masyarakat. 

Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip akuntabilitas, keterbukaan atau 

transparasi, kepastian hukum dan profesionalisme.  

2. Berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti maka 

dapat ditemukan adanya prinsip terpadu satu pintu dalam 

penyelenggaraan PATEN di Kantor Kecamatan Gunungpati. Prinsip 

tersebut memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan sehingga hak-hak mendapat pelayanan dengan 

mudah, cepat dan murah dapat terpenuhi. Inovasi untuk memberikan rasa 

nyaman kepada masyarakat yaitu dengan memberikan fasilitas-fasilitas 

seperti memberikan jalur khusus bagi penyandang cacat dan membuat 

arena bermain. Penyelenggaraan PATEN juga dengan menerapkan sistem 

informasi manajemen. 



 
 

 

3. Sisi kelebihan dari penyelenggaraan pelayanan yakni dari segi fasilitas 

yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Gunungpati. Fasilitas-fasilitas 

yang ada sangat baik dan lengkap sehingga hal ini memberikan rasa 

nyaman bagi masyarakat. Pemberian fasilitas ini juga sudah berusaha rata 

dan menyeluruh bagi masyarakat tanpa terkecuali. Sisi kelemahan dari 

penyelenggaraan PATEN di Kantor Kecamatan Gunungpati yakni 

kurangnya koordinasi serta adanya pembagian tugas yang kurang optimal, 

sehingga beberapa loket yang seharusnya dijaga oleh petugas pelayanan 

dalam pelaksanaanya tidak dijaga. Hal ini terlihat dari loket informasi dan 

loket pengaduan masyarakat masih kosong belum dijaga oleh petugas. 

 

B. Saran 

Adapun beberapa masukan yang peneliti berikan untuk pihak 

penyelenggara PATEN adalah sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

sebaiknya memperhatikan atau mengupayakan agar masyarakat ikut 

berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dan 

2. Sebaiknya fasilitas-fasilitas yang ada agar dapat difungsikan secara 

optimal. Hal ini agar fasilitas yang ada dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya. Selain itu fasilitas-fasilitas yang ada juga memerlukan 

perawatan rutin. 

3. Hendaknya meningkatkan koordinasi untuk melayani masyarakat dan 

melakukan pembagian tugas secara optimal sehingga semua loket yang 

harus ada dalam penyelenggaraan PATEN  dijaga oleh petugas. 



 
 

 

Beberapa masukan yang dapat peneliti berikan untuk masyarakat dan 

pemerintah di Kantor Kecamatan Gunungpati adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi aktif dalam proses 

penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu, baik dengan cara 

memberikan masukan serta memberikan kritik saran atau dengan cara 

yang lain. 

2. Pemerintah di Kantor Kecamatan Gunungpati hendaknya 

mengupayakan pengembangan fasilitas yang lebih modern, misalnya 

mengembangkan pelayanan berbasis teknologi dan internet. 
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