
 
IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI 

TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN 

GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 

 

 

SKRIPSI 

    Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

 

 

 

 

Oleh  

Ganang Qory Alfana 

8111413298 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2017 

 



ii 
 

 



iii 
 

 



iv 
 

PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Ganang Qory Alfana  

NIM  : 8111413298 

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi berjudul “Implementasi 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang 

dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian 

hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara 

hukum. 

 

      

 

  Semarang,    April 2017  

 

 

 

Ganang Qory Alfana 

NIM. 8111413298 

  



v 
 

 



vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 (ALLAH) Yang menjadikan mati dan hidup,supaya Dia menguji kamu, 

siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi 

Maha Pengampun. (QS Al Mulk (67) : 2 ) 

 Hidup bagiku adalah melanjutkan sejarah dan membuat sejarah baru. 

(Sumber : Penulis) 

 

 

PERSEMBAHAN 

1. Untuk bapak, dan ibu, terhebat (Drs. Haryanto dan 

Kamsyah Suparjanti) 

2. Untuk Kakak Dan Adik (Indrayu Fatika Mahardika 

S.H. dan Vigur Ulamas Sporta) 

3. Untuk Keluarga Besar Suparmin Dan Jaenah 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

KATA PENGANTAR 

   

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul: “Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang” Skripsi diajukan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri 

Semarang.  

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima 

kasih kepada : 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Semarang. 

3. Dani Muhtada, Ph.D dan Tri Sulistiyono, S.H., M.H. selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan 

kritik yang membangun dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Saru Arifin, S.H., LL.M. selaku dosen wali yang telah membimbing 

penulis selama menempuh perkuliahan. 

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu. 



viii 
 

6. Bapak Ali Ahmadi, S.E. Kasubag Pemerintahan Umum, Bagian Tata 

Pemerintahan SETDA pemerintah Kota Semarang yang telah 

membantu dalam proses penelitian dan penyusunan Skripsi. 

7. Ibu Imroatun Nurul sholikhah, S.E. pegawai pelayan dalam 

pelaksanaan program Paten di kantor Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang yang telah membantu dalam proses penelitian dan 

penyusunan Skripsi. 

8. Orang tua penulis, Drs. Haryanto dan Kamsyah Supar janti yang telah 

mendukung, membimbing, dan mendoakan penulis agar sukses dan 

bermanfaat bagi orang lain. 

9. Seluruh Keluarga Besar Suparmin yang selalu memberikan dukungan 

baik moral maupun material serta menjadi panutan dalam kehidupan.  

10. Fera Kavitasari yang selalu memberi semangat dalam proses 

pencapaian gelar sarjana hukum. 

11. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Sragen (KMS) Regional 

Semarang, dan KMS Unnes yang telah menjadi keluarga baru di 

perantauan. 

12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 

(Satria, Nico, Bella, Rudi, Husein, Ajeng, Endang, Deka,dll) sebagai 

teman perjuangan yang hebat.  

13. Keluarga Satu Kontrakan di Unnes ( Puguh, Candra, Faizal, Amin, 

Ngarji). 



ix 
 

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril 

maupun materiil. 

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari 

Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan 

tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca. 

 

Semarang,   April 2017 

Penulis 

 

 

Ganang Qory Alfana 

NIM. 8111413298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ABSTRAK 

Alfana, Ganang Qory. 2017. Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Prodi Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dani Muhtada, Ph.D dan 

Tri Sulistiyono, S.H., M.H. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan, Kecamatan, PATEN 

 

Pelayanan Publik merupakan suatu kebutuhan yang sangat sakral bagi 

masyarakat, terutama dalam prosedur yang berbelit-belit serta lamanya proses 

pelayanan dan kondisi geografis daerah yang berbeda beda. Terkhusus di 

Kecamatan Gunungpati yang jaraknya lumayan jauh untuk menunju kepusat kota 

semarang hanya untuk melakukan pelayanan kependudukan atau masalah 

perizinan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota semarang melaksanakan program dari 

kementerian Dalam Negeri yang diberi nama PATEN (Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan) Guna meningkatkan proses pelayanan publik agar 

masyarakat lebih merasa nyaman,aman, dan tepat serta cepat dalam melaksanakan 

proses pelayanan. Permasalahan yang dikaji adalah Implementasi pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan GunungpatiKota 

Semarang beserta kendala pelaksanaanya.  

Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep 

pelayanan publik, teori kebijakan publik, teori Good Governance dan konsep 

pemerintahan daerah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif hukum dengan 

jenis penelitian yuridis-sosiologis. Fokus penelitian pada Implementasi pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) serta kendala pelaksanaannya. 

Sumber data menggunakan sumber data primer, sekunder dan tertier dengan 

teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data 

tersebut kemudian diperiksa keabsahannya melalui validitas data dengan teknik 

triangulasi dan menggunakan analisis data dengan interactive analisys models. 

Hasil penelitian menunjukan implementasi pelayanan administrasi terpadu 

kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah 

menerapkan suatu pelayanan yang disebut pelayanan satu pintu yaitu pelayanan 

Perizinan dan pelayanan Non Perizinan yang difasilitasi dengan 

ketepatan,kecepatan dan transparansi pelayanan serta penyediaan fasilitas berupa 

sarana dan prasarana yaang lengkap. 

Simpulan penelitian ini adalah: (1) Implementasi pelayanan asministrasi 

terpadu kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dibagi 

menjadi dua jenis pelayanan yaitu pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; (2) 

kendala pelaksanaan meliputi pembagian tugas camat, kurangnya pegawai, 

kordinasi kelurahan yang masih kurang, kualitas jaringan, dan pasrtisipasi 

masyarakat yaang kurang mengerti tentang PATEN. Penulis memberikan saran 

bahwa perlu peningkatan jumlah pegawai bagian pelayanan, peningkatan jaringan 

serta peningkatan sosialisasi ditingkat kelurahan mengenai program PATEN. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

    Pelayanan publik adalah segala kegiatan  dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk 

atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan 

publik adalah segala kegiatan  dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai 

dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa 

dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan diberikan guna memenuhi hak 

masyarakat baik itu layanan sipil maupun layanan publik.  

Artinya dalam pelayanan pemenuhan suatu hak yang dimiliki pada setiap 

orang, baik secara individu maupun berkelompok. Tugas pelayan lebih 

mendahulukan kepentingan umum ketimbang kepentingan sendiri serta 

mempermudah urusan publik dan mempersingkat waktu proses pelaksanaan 

urusan. Pelayanan publik semakin penting dengan diberlakukannya otonomi 

daerah, yang merupakan salah satu barometer untuk mengukur berhasil  tidaknya 

penyelenggaraan pemerintahan. Daerah otonom yang diberikan kewenangan 

untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, dengan 

demikian upaya peningkatan pelayanan harus diperbaiki dan 

ditingkatkan.Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi 

1 
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yang harus diemban pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai 

tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.  

 Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945, yakni “Negara bertanggung jawab atas 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang 

layak.’’ Oleh karena itu pelayanan masyarakat harus benar benar ditekankan dan 

dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah agar tujuan negara  yang terdapat 

Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ke 4, yang berbunyi “Memajukan 

Kesejahteraan Umum.” Benar-benar terlaksana. 

Pelayanan publik Salah satu langkah yang ditempuh oleh  pemerintah  dalam 

mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas adalah diberlakukannya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

Nomor 318/312/PUM tgl 28 Feb 2011 tentang Penerapan Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

138/113/PUM tgl 13 Januari 2012 tentang Percepatan Penerapan Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di daerah, Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan Akhirnyas 

pemerintan mengeluarkan suatu sistem yang namaya PATEN, Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah Penyelenggaraan pelayanan 

publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai 

ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat ini disini 

berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan. 

Sistem PATEN ini memposisikan warga masyarakat hanya berhubungan 

dengan petugas meja/loket pelayanan di kecamatan. Pelayanan Administrasi 
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Terpadu Kecamatan (PATEN) diselenggarakan dengan maksud untuk 

mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul 

pelayanan bagi badan/kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Kabupaten / 

Kota bagi kecamatan yang secara geografis daerah akan lebih efektif dan efisien 

dilayani melalui kecamatan. Pusat pelayanan masyarakat berarti dimasa 

datang,kecamatan harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

proporsional berdasarkan kriteria dan skala kecamatan dibidang perizinan dan non 

perizinan. 

Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama terlihat dari aspek waktu dan 

biaya pelayanan. Melalui penyelenggaraan PATEN, warga masyarakat dapat 

menerima pelayanan yang lebih cepat dan terukur dengan jelas lebih cepat bila 

dibandingkan sebelum adanya PATEN. Bila sebelumnya untuk mengurus suatu 

jenis surat atau rekomendasi, seorang warga yang datang ke kantor kecamatan 

harus menunggu penyelesaian surat/rekomendasinya bisa dalam waktu satu jam, 

beberapa jam hingga beberapa hari, karena Camat atau petugas yang berwenang 

tidak ada di tempat, maka melalui PATEN, warga dijamin memperoleh pelayanan 

yang cepat dan terukur dengan jelas sesuai dengan standar pelayanan. Pada 

standar operasional pelayanan disebutkan bahwa waktu penyelesaian satu jenis 

pelayanan publik sudah ditentukan, apakah itu 15 menit, 30 menit atau 1 jam, 

berkas persyaratan yang harus dilengkapi, petugas yang melayani dan biaya 

pelayanan (bila ada). Bila petugas yang berwenang sedang tidak ada di tempat, 

maka tugasnya didelegasikan kepada petugas lain yang di tunjuk, sehingga 

pelayanan kepada masyarakat tetap dapat terjaga kepastiannya. Sekarang ini 

banyak masalah yang terjadi di masyarakat mengenai pelayanan publik, seperti 
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masalah perijinan,pembuatan administrasi kependudukan, perpanjangan surat-

surat yang dibutuhkan masyarakat, misalnya pembuatan KTP, Kartu Keluarga, 

Akta Kelahiran dan surat-surat pengantar untuk diajukan ke instansi yang lebih 

tinggi.  

Di Kantor Kecamatan Gunungpati, Kecamatan ini berada paling Selatan Kota 

Semarang, Jarak yang di tempuh untuk menuju ke Kota Semarang dari Kecamatan 

Gunung Pati kurang lebih ±20 KM. Untuk menuju ke Pusat Kota Semarang. Ada 

16 kelurahan di kecamatan Gunungpati diantaranya sebagaiberikut Cepoko, 

Gunungpati, Jatirejo, Kalisegoro, Kandri, Mangunsari, Ngijo, Nongkosawit, 

Pakintelan, Patemon, Plalangan, Pongangan, Sadeng, Sekaran, Sukorejo, 

Sumurejo, Berikut Data Jumlah Warga di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang,  

Tabel 1.1 

Data Jumlah Warga Kantor Kecamatan Gunungpati Tahun 2015 

 

(Sumber : Data Arsip jumlah kelurahan dan Jumlah Warga di Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang) 



5 

 

Karena itulah dengan adanya PATEN sangat berguna sekali dalam pelaksanaan 

pelayanan masyarakat yang efisien. Berdasarkan hasil orientasi lapangan yang 

dilakukan peneliti, proses Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan 

(PATEN) di Kantor Camat Gunungpati sudah sesuai SOP, Namun masih ada 

beberapa kekurangan yang ada yaitu dari Sumber daya manusia yang kurang 

cekatan dalam pelaksanaan paten, Masih diperlukan pelatihan yang lebih 

siknifikan lagi agar masyarakat benar-benar merasa puas akan pelayanan yang 

dilakukan pihak kecamatan, dan kekurangan yang lain adalah tempat pelayanan 

yang kurang luas sehingga pengantri masih banyak yang diluar ruangan 

pelayanan, untuk sarana dan prasarana seperti komputer informasi, kenyamanan 

tempat antrian, adanya jalur landai bagi penyandang cacat fisik, AC, Air Minum 

geratis dan mesin loket semua sudah baik. Semua penulis lihat saat proses PKL di 

Pemkot Semarang dibagian Tata Pemerintahan yang kebetulan bertugas untuk 

monitoring Paten di 16 Kecamatan yang ada di Kota Semarang.Oleh karena itu, 

Penulis hendak melakukan Penelitian dengan judul    “Implementasi Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamtan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Guna memberikan gambaran dalam skripsi ini, penulis perlu 

mengidentifikasi masalah yang akan diteliti berkaitan dengan judul yang penulis 

angkat, antara lain: 

1. Kurang adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Pelayanan Satu 

Pintu ini,mengakibatkan masyarakat masih terpaku dengan kebijakan yang 

lama sehingga masyarakat malas dalam mengurus segala administrasi 

yang menjadi kewajiban masyarakat 

2. Rendahnya kemampuan pegawai baik secara  tehnis dan operasional 

dalam melaksanakan tugas 

3.  Kurang kondusifnya kondisi dan lingkungan kerja akibat dari luas ruang 

pelayanan yang kurang memadai 

4. Kurangnya jumlah petugas dalam menangani setiap bagian pada bagian 

pelayanan administrasi 

5. Masih kurangnya pengadaan papan informasi yang berisi tentang alur 

dalam pelayanan. 

6. Pelayanan yang diberikan di kecamatan masih membutuhkan waktu yang 

relatif lebih lama dari waktu yang telah ditentukan dan belum mampu 

memberikan kepuasan masyarakat. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas dan tidak menyimpang yang dapat 

menyebabkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi 

masalah yang akan diteliti, antara lain : 

1. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

di kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

2. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) di kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diuraikan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan   

(PATEN) di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang ? 

2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan   (PATEN) di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan  (PATEN) di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

2. Menemukan kendala dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan   (PATEN) di Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya tujuan penulisan penelitian yang telah diuraikan penulis di 

atas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai dari 

penulisan penelitian ini. Manfaat dan kegunaan dari penelitian yang ingin penulis 

dapatkan adalah : 

1.6.1 Secara Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini untuk mengembangkan ilmu Hukum 

Tata Negara dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

1.6.2 Secara Praktis 

1.6.2.1   Bagi Masyarakat 

Melalui penulisan penelitian ini penulis dapat memberikan sedikit 

pandangan dan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan 

perbandingan bagi yang perlu menggunakan dasar-dasar untuk penelitian 

yang sama. 

1.6.2.2   Bagi Pemerintah 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk  

Pemerintah Kecamatan Gunungpati dan Pemerintah kota Semarang dalam 

pengembangan PATEN di seluruh Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

      Penulis merasa perlu menjaga orisinalitas penelitian ini, sehingga 

penulis perlu memberikan contoh penelitian terdahulu yang juga 

membahas mengenai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN). Dalam hal ini penelitian terdahulu akan dijelaskan mengenai isi 

dan substansinya, sehingga pada akhirnya dapat diketahui bahwa 

penelitian penulis memiliki hasil akhir yang tidak sama atau berbeda 

dengan penelitian terdahulu. 

Penelitian pertama berjudul Kualitas Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan di Kantor Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta, 

ditulis oleh Vintya Dwi Ramdhani dari Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Yogyakarta. Temuan dari penelitian ini adalah kualitas Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dimana dalam penelitian ini 

belum membahas bagaimana implementasi Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam bagaimana pelaksanaannya serta 

juga tidak membahas apa saja kendala dalam pelaksanaan Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN) tersebut.  

Penelitian kedua berjudul Pengaruh Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) terhadap tingkat kepuasan masyarakat  di 

Kabupaten Brebes, ditulis oleh Nurkhaenti dari Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal. Temuan dari penelitian ini 

9 
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adalah berisi tentang bagaimana pengaruh Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN)  terhadap kepuasan masyarakat dalam 

menerima pelayanan dari kantor kecamatan yang terdiri dari pelayanan 

non perizinan ataupun pelayanan mengenai perizinan perizinan di 

Kabupaten Brebes, serta membahas tentang bagaimana gambaran secara 

deskripsi implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) dan tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten Brebes. 

Meskipun dalam penelitian ini sudah membahas implementasi PATEN 

namun penelitian ini lebih terfokus terhadap bagaimana efek ke 

masyarakatnya mengenai kepuasan masyarakat dalam menerima 

pelayanan ditingkat Kecamatan. 

Penelitian ketiga berjudul Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan di Kantor Camat Tangaran Kecamatan Tangaran 

Kabupaten Sambas oleh Eldi Agustriadi program studi ilmu pemerintahan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kerja sama Universitas Tanjung Pura 

dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015. Penelitian ini 

beris tentang bagaimana efektivitas Pelayanan Administrasi  Terpadu  

Kecamatan  (PATEN) khususnya pelayanan administrasi kependudukan  

di  Kantor Camat  Tangaran Kabupaten Sambas yang bagaimana 

mengetahui tentang efektivitas keorganisasian pelayan terhadap proses 

pelaksanaan PATEN sehingga masyarakat disini dapat merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan pihak Kecamatan, sehingga pegawai 

pelayanan dapat selalu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan panduan 

pelaksanaan dan sesuai dengan tujuan diturunkannya program PATEN. 
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 Berikut adalah kesimpulan dari penjelasan penelitian terdahulu : 

Tabel 2.1 

Kesimpulan Penelitian Terdahulu 

 

2.2 Konsep Implementasi 

2.2.1 Konsep Implementasi Kebijakan Perspektif Ilmiah 

  Implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang penting dari 

keseluruhan proses perencanaan program/kebijakan. Kebijakan yang telah 

direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers bukanlah jaminan bahwa 

kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak 

variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik 

No Judul Penelitian Analisis 

Persamaan Perbedaan Kebaharuan 

1. Kualitas Pelayanan 

Administrasi Terpadu 

Kecamatan 

Gondokusumo 

Yogyakarta 

Membahas 

Pelayanan 

Administrasi 

Terpadu 

Kecamatan 

(PATEN) 

Penelitian ini 

mengkaji tentang 

kualitas PATEN 

di Kecamatan 

Gondokusumo 

Yogyakarta 

Melihat Implementasi 

Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan 

(PATEN) dan menemukan 

kendala pelaksanaannya 

2. Pengaruh Pelayanan 

Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) 

Terhadap Tingkat 

Kepuasan 

Masyarakat Di 

Kabupaten Brebes 

Membahas 

Pelayanan 

Administrasi 

Terpadu 

Kecamatan 

(PATEN) 

Membahas 

pengaruh 

pelayanan 

terhadap kepuasan 

pelayanan oleh 

Kantor Pelayan 

PATEN di 

Kabupaten Brebes 

Melihat Implementasi 

Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan 

(PATEN) dan menemukan 

kendala pelaksanaannya 

3. Pelaksanaan 

Pelayanan 

Administrasi Terpadu 

Kecamatan Di Kantor 

Camat Tangaran 

Kecamatan Tangaran 

Kabupaten Sambas 

Membahas 

Pelayanan 

Administrasi 

Terpadu 

Kecamatan 

(PATEN) 

Penelitiannya 

dikaji dari 

efektifitas 

PATEN terhadap 

kinerja pelaksana 

pelayanan. 

Penelitian ini berfokus 

pada Implementasi 

Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan 

(PATEN) dan menemukan 

kendala pelaksanaannya 
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bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu 

program melibatkan upaya-upaya policy makers untuk mempengaruhi 

perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan 

mengatur perilaku kelompok sasaran. (Subarsono, 2005:87) 

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood dalam Winarno 

(2004:201) hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah 

keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke 

dalam keputusan yang bersifat khusus. Sementara itu Van Meter dan Van 

Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun 

swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

dalam keputusan-keputusan sebelumnya. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari 

tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan dari 

hasil kegiatan. Sehingga penulis berkesimpulan implementasi merupakan 

suatu pelaksanaan dimana pelaksana kebijakan melakukan sebuah aktivitas 

tindakan yang sesuai dengan tujuan dan sasarannya. 

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik 

   Adapun dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dikenal beberapa 

model sebagai berikut : 

   a)   Teori Donald S.Van dan Carl E. Van Horn 

Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang 

mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: 
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1. Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan 

harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar dan 

sasaran kebijakan kabur. 

2. Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan 

sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non 

manusia.  

3. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, implementor 

sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, 

sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi 

keberhasilan suatu program. 

4. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, 

normanorma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi 

yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program 

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup 

sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok 

kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, 

karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, 

bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elit 

politik mendukung implementasi kebijakan.  

6. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu 

respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi 

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman 

terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi 

nilai yang dimiliki oleh implementor. (Subarsono, 2009:93) 

 

b)   Teori Merilee S. Grindle 

Menurut Grindle ada dua variabel besar yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi, yaitu: 

1. Variabel isi kebijakan (content of policy) yang mencakup sejauh mana 

kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat dalam isi 
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kebijakan, jenis manaat yang diterima oleh target grup, sejauh mana 

perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan, letak suatu program 

sudah tepat, suatu kebijakan telah menyebutkan implementatornya 

dengan rinci, suatu program di dukung oleh sumber daya yang 

memadai. 

2. Variabel lingkungan kebijakan yang mencakup seberapa esar 

kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor 

yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan 

rezim yang sedang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan seponsivitas 

kelompok sasaran. (Subarsono, 2009:99) 

Dari dua macam model implementasi kebijakan yang ada, penulis 

menggunakan model implementasi dari Grindle karena dalam teori 

Grindel variabel yang ada sesuai dengan penelitian penulis. 

 

2.2.3 Tahap – tahap Implementasi Kebijakan Publik 

  Implementasi kebijakan publik adalah aktifitas yang terlihat setelah 

dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya 

mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi 

masyarakat. Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa 

perspektif atau pendektan. Salah satunya ialah implementation problems 

approach yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984:9-10). Edwards III 

mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu 

mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa 

yangmendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa 
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yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan 

kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan 

syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, 

sumberdaya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, 

termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria 

penting dalam implementasi suatu kebijakan.Kegiatan ini juga meliputi 

transformasi konsep-konsep dalam keputusan menjadi tindakan yang lebih 

bersifat operasional. 

 

2.2.3.1  Aspek dalam implementasi kebijakan yaitu : 

1. Pengesahan keputusan dalam bentuk peraturan perundangan dalam 

berbagai level, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, 

keputusan presiden atau peraturan daerah  

2. Pelaksanaan kebijakan atau keputusan tersebut oleh instansi pelaksana  

3. Kesediaan para pemangku kepentingan atau kelompok target untuk 

melaksanakan keputusan-keputusan tersebut  

4. Dampak nyata atas pelaksanaan kebijakan, baik dampak yang bersifat 

positif maupun negatif. 

5. Persepsi instansi pelaksana atas pelaksanaan sebuah kebijakan 

6. Upaya perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan. 
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2.2.3.2 Komponen-komponen yang terlibat dalam implementasi sebuah 

kebijakan adalah sebagai berikut : 

1. Sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya dana, 

maupun  

2. Kemampuan organisasional; 

3. Tujuan kebijakan, dimana biasanya tujuan kebijakan masih 

bersifat abstrak  dan harus diwujudkan dalam realitas; 

4. Hasil yang berupa keluaran yang berupa keadaan yang 

diinginkan (output) atau keluaran yang berupa realitas yang bisa 

dihitung (outcome); manfaat (benefit); dampak (impact). 

Selanjutnya, implementasi kebijakan juga melibatkan beberapa aktifitas 

yakni : 

1. Pengorganisasian yang meliputi penataan kembali sumber daya, 

unit dan metode sesuai dengan tujuan kebijakan  

2. Penafsiran yang berupa penerjemahan dan penjelasan tujuan 

kebijakan ke dalam istilah dan acuan yang bersifat lebih 

operasional sehingga lebih mudah dipahami baik oleh personil 

lembaga pelaksana maupun oleh pemangku kepentingan atau 

kelompok sasaran  

3. Aplikasi yang berupa penyediaan layanan, pembayaran, atau 

pelaksanaan  

4. Instrumen atau tujuan yang telah disepakati bersama. 
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2.2.3.3    Tahapan implementasi kebijakan publik: 

1. Tahap Interpretasi: tahap penjabaran dan penerjemahan kebijakan 

yang masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian rumusan yang 

sifatnya teknis dan operasional. Hasil interpretasi biasanya berbentuk 

petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis 

2. Tahap Perorganisasian: tahap pengaturan dan penetapan beberapa 

komponen pelaksanaan kebijakan yakni: lembaga pelaksana 

kebijakan; anggaran yang diperlukan; sarana dan prasarana; penetapan 

tata kerja; penetapan manajemen kebijakan 

3. Tahap aplikasi: tahap penerapan rencana implementasi kebijakan ke 

kelompok target atau sasaran kebijakan. 

2.2.4 Teori dan Konsep Pelayanan Publik 

2.2.4.1    Pengertian Pelayanan 

Istilah pelayanan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “layan” 

yang berarti menolong menyediakan segala apa saja yang diperlukan 

oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Sedangkan dalam bahasa 

inggris pelayanan diartikan “service”.  

Pelayanan merupakan salah upaya pemuasan baik yang dilakukan 

pemerintah, swasta, maupun perorangan kepada masyarakat atau 

pelanggan. Pelayanan pada dasarnya adalah interaksi antara pemberi 

pelayanan dan penerima pelayanan sehingga bentuk pelayanan yang 

diberikan tercermin kualitas pemberi pelayanan.  

Menurut Hardiyansyah (2011:11), “pelayanan diartikan sebagai 

bentuk aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan 



18 

 

mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak 

lain”. Sedangkan definisi yang diberikan Moenir (2002:26-27) adalah 

“pelayanan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat 

pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau 

dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam garapan 

pengguna” 

Selanjutnya Batinggi (1998:21) membagi tiga jenis layanan,yaitu: 

1. Layanan dengan lisan 

Layanan dengan lisan dilakukan oleh para perugas dibidang 

Hubungan Masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi, dan 

bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau 

keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh pemberi layanan, yaitu: (1) memahani masalah-

masalah yang termasuk ke dalam bidang tugasnya. (2) mampu 

memberikan penjelasan apa yang diperlukan dengan lancar dan 

singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang 

memperoleh kejelasan mengenai sesuatu. (3) bertingkah laku sopan 

dan ramah. 

2. Layanan dengan tulisan 

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang 

paling menonjol dalam melaksanakan tugas. Sistem layanan pada 

abad informasi ini menggunakan sistem layanan jarak jauh dalam 

bentuk tulisan. 
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Layanan tulisan terdiri dari dua golongan yaitu, berupa 

petunjuk informasi dan yang sejenis ditujukan kepada orang-orang 

yang berkepentingan, agar memudahkan mereka dalam berurusan 

dengan instansi atau lembaga pemerintah. Kedua , layanan berupa 

reaksi tertulis atau permohonan laporan, pemberian/penyerahan, 

pemberitahuan dan sebagainya. Adapaun keguanaan dari layanan 

tulisan ini, yaitu: (1) Memudahkan bagi semua pihak yang 

berkepentingan, (2) Menghindari orang yang anyak bertanya kepada 

petugas, (3) Memperlancar urusan dan menghemat waktu bagi kedua 

pihak, baik petugas maupun pihak yang memerlukan pelayanan, (4) 

Menuntun orang ke arah yang tepat. 

3. Layanan dengan Perbuatan 

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan 

oleh para petugas yang memiliki faktor keahlian dan ketrampilan. 

Dalam kenyataan sehari-hari layanan ini memang tidak terhindar 

dari layanan lisan jadi antara layanan perbuatan dan lisan sering 

digabung. Hal ini disebabkan karena hubungan secara umum banyak 

dilakukan secara lisan kecuali khusus melalui hubungan tulis yang 

disebabkan oleh faktor jarak. 

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, jenis pelayanan ada tiga antara 

lain: 
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1. Pelayanan Administratif 

  Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen 

resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau 

penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-

dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte 

Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 

(BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan 

Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, 

Sertifikat Kepemilikan atau Penguasaan Tanah dan sebagainya 

2. Pelayanan Barang 

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai entuk atau jenis 

barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, 

penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya 

3. Pelayanan Jasa 

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang 

dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. 

   Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

merupakan sebuah proses aktivitas pemenuhan kebutuhan dari 

pemberi pelayanan kepada penerima pelayanan, yang tujuan 

akhirnya adalah kepuasaan penerima layanan. Dalam hal layanan 

yang dilakukan PATEN di kantor kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 
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2.2.4.2    Konsep Pelayanan Publik 

Pada dasarnya berbicara mengenai pelayanan tidak terlepas dari 

kepentingan umum atau kepentingan publik, maka dari itu sering kita 

dengar istilah pelayanan publik (Public Service). Pelayanan publik 

merupakan suatu perwujudan tugas dan kewajiban negara dalam hal 

memberikan pelayanan bagi warganya. Pelayanan publik dalam 

perkembangan lebih lanjut dapat juga timbul karena adanya kewajiban 

sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan maupun 

organisasi. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

memberikan definisi yaitu: 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian 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. 

 

Sedangkan menurut Moenir (2002:7), menyebutnya sebagai 

“pelayanan umum yakni suatu usaha yang dilakukan kelompok atau 

seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat 

dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”  

Menurut Batinggi (1998:12), “pelayanan publik diartikan sebagai 

perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus 

hal-hal yang diperlukan masyarakat atau khalayak umum”. Dengan 

demikian kewajiban pemerintah memberikan pelayanan publik adalah hak 

setiap warga negara.  
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Pelayanan publik merupakan usaha pemenuhan hak-hak dasar 

masyarakat dalam bentuk barang maupun jasa yang dilakukan oleh 

pemerintah. Melengkapi uraian tersebut Nurcholis (2005:175-176), 

mengemukakan “Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh 

negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam 

rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat”. 

Pemerintah dalam melaksanakan pelayanan pulik haruslah 

diselenggarakan secara efektif dan efisien guna melindungi hak asasi 

manusia, meperkuat demokrasi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan 

kepercayaan pulik terhadap pemerintah. Dalam buku berjudul Reformasi 

Pelayanan Publik, bahwa pelayanan publik didefinisikan sebagai berikut : 

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkaian aktivitas yang 

dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat, negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja 

dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

(Sinambela, 2006:5). 

 

  Dari uraian dan pendapat para ahli di atas, dapat penulis simpulkan 

bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 
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2.2.4.3  Unsur-unsur Pelayanan Publik 

Dalam serangkaian kegiatan pelayanan publik terdapat unsur yang akan 

mendukung  jalannya pelayanan publik. Menurut Moenir (1995:8), 

unsur-unsurnya antara lain : 

1. Sistem, Prosedur dan Metode 

  Yaitu di dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi, 

prosedur, dan metode yang mendukung kelancaran dalam 

memberikan pelayanan 

2. Personil  

  Terutama ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan 

publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus 

profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan 

atau masyarakat 

3. Sarana dan Prasarana 

  Dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja 

serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat 

parkir yang memadai, dll 

4. Masyarakat sebagai pelanggan 

  Dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah 

heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya. 
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2.2.4.4 Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik  

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah kepuasan dan 

kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 

kualitas pelayanan publik, sehingga diperlukan asas-asas pelayanan publik 

sebagai dasar pelayanannya. Definisi dari asas-asas penyelenggaraan 

pelayanan publik adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam 

pengorganisasian, acuan kerja, serta pedoman penilaian kinerja bagi setiap 

lembaga penyelenggara pelayaan publik. Sinambela (2008:6), 

mengemukakan asas-asas pelayanan publik adalah sebagai berikut : 

1. Transparansi 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti 

2. Akuntabilitas 

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perudang-undangan 

3. Kondisional 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prindip efisiensi dan 

efektivitas 

4. Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 

masyaraka 
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5. Kesamaan Hak 

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, 

golongan, gender dan status ekonomi 

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. 

 Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus sesuai 

dengan asas-asas, yakni : 

1. Kepentingan Umum 

Adalah kepentingan orang banyak yang untuk mengaksesnya, tidak 

mensyarakatkan beban tertentu. Kepentingan yang harus didahulukan 

dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan 

proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan 

lain 

2. Kepastian Hukum 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu 

yang telah ditentukan. Keadaan dimana perilaku manusia, baik 

individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam 

koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum 

3. Kesamaan Hak 

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender dan status ekonomi 
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4. Keseimangan hak dan kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 

kewajiban masing-masing pihak 

5. Keprofesionalan 

Suatu keahlian dan kemampuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan 

dalam satu bidang 

6. Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat 

7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif 

Perlakuan yang didapat dari para pelayan publik sama rata dan tidak 

melihat strata sosial masyarakat tersebut 

8. Keterbukaan  

Semua proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar 

mudah diketahui dan dipahami masyarakat baik yang diminta ataupun 

tidak 

9. Akuntabilitas 

Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan 

10. Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan 

Fasilitas yang didapat setiap orang sama, tidak ada perlakuan khusus 

bagi kelompok tertentu 

11. Ketepatan Waktu 
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Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah 

ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan 

12. Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat, dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi informatika.  

 Dari uraian asas-asas diatas dapat diketahui bahwa pelaksaanaan 

pelayanan publik ditujukan kepada semua elemen masyarakat, termasuk 

masyarakat dengan kebutuhan khusus. Semua asas tersebut mempunyai 

muara tujuan yang sama yakni kepuasaan dan kesejahteraan masyarakat 

serta mempermudah dalam akses kebutuhan masyarakat.  

2.2.4.5 Hakikat Pelayanan Publik 

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada 

masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 

sebagai abdi masyarakat (Rahmayanty, 2010:86). Sedangkan menurut 

Ibrahim (2008:19), Hakikat pelayanan publik atau pelayanan umum, antara 

lain: 

1. Meningkatkan mutu atau kualitas dan kuantitas/produktiktivitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi instansi (lembaga) 

pemerintah/pemerintahan di bidang pelayanan umum; 

2. Mendorong segenap upaya untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan 

sistem dan tata laksana pelaksanaan, sehingga pelayanan umum dapat 

diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna; 
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3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat luas. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

hakikat pelayanan publik adalah pelayanan prima kepada masyarakat 

sebagai suatu kewajiban. Dalam hal ini, penyelenggaraan pelayanan publik 

perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola 

penyelenggaraan, biaya, pengawasan, tingkat kepuasan masyarakat, dan 

evaluasi kinerja pelayanan publik. Pemberian pelayanan pulik yang prima 

kepada masyarakat merupakan perwujudan aparatur pemerintah sebagai 

pelayan dan abdi masyarakat.  

2.2.4.6 Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 

penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi 

dan atau penerima pelayanan. Menurut Rahmayanty (2010:89-90), standar 

pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: 

1. Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pengaduan 

2. Waktu penyelesaian 
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Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan 

3. Biaya pelayanan 

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam 

proses pemberian pelayanan 

4. Produk pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan 

5. Sarana dan prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik 

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan publik 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan berdasarkan 

pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang 

dibutuhkan.  

Menurut Surjadi (2009:46), kriteria pelayanan yang memuaskan atau 

yang disebut dengan pelayanan prima, banyak ragamnya menurut pakar, 

namun esensi pelayanan prima pada dasarnya mencakup empat prinsip, 

yaitu “CETAK”, yang merupakan singkatan dari Cepat, Tepat, dan 

Berkualitas. Maksud “CETAK” dalam hal ini adalah : 

1. Pelayanan harus cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama 

2. Pelayanan harus tepat, baik spek waktu, biaya, prosedur, sasaran, 

kualitas maupun kuantitas kompetensi petugas 

3. Pelayanan harus akurat, yakni nharus mempunyai kepastian, kekuatan 

hukum, dan tidak diragukan keabsahannya 
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4. Pelayanan harus berkualitas, yakni sesuai dengan keinginan pelanggan, 

memuaskan, berpihak, dan untuk kepentingan pelanggan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka standar pelayanan menjadi faktor 

kunci dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Standar 

pelayanan publik meruapakan suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai komitmen dari penyelenggara pelayanan publik kepada 

masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. 

2.2.4.7 Bentuk Pelayanan Publik 

Pelayanan publik ada karena munculnya kebutuhan masyarakat akan 

pelayanan dari penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu, terdapat macam-

macam bentuk pelayanan berdasarkan Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bentuk pola pelayanan antara 

lain: 

1. Pola Pelayanan Fungsional 

Yaitu pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggaraan 

pelayanan sesuai denga tugas dan fungsi dan kewenangannnya 

2. Pola Pelayanan Terpusat 

Yaitu pola pelayanan yang dierikan secara tunggal oleh penyelenggara 

pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan 

3. Pola Pelayanan Terpadu Satu Atap 

Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat 

yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai 
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keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis 

pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu disatu 

atapkan 

4. Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggrakan pada satu tempat 

yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu 

5. Pola Pelayanan Gugus Tugas 

Yaitu petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam entuk 

gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi 

pemberi pelayanan tertentu. 

 

2.2.5 Teori Kebijakan Publik dalam Perspektif Pelayanan Publik 

2.2.5.1 Konsep Kebijakan Publik 

   Menurut Wayne Parsons (2005:15),  kebijakan merupakan 

terjemahan dari kata policy yang berasal dari bahasa inggris. Kebijakan 

adalah istilah yang tampaknya banyak disepakati bersama. Dalam 

pengguanaanya yang umum, istilah kebijakan dianggap berlaku untuk 

sesuatu yang lebih besar daripada keputusan tertentu, tetapi lebih kecil 

daripada gerakan sosial. Jadi kebijakan adalah suatu tindakan yang 

dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

Wiliiam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya 

yang berjudul Analisis Kebijakan Publik sebagai berikut: “Kebijakan 

publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari 

pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-
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keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor 

pemerintah” (Dunn, 2003:132). 

Kebijakan publik yang dikemukakan Dunn ini mengartikan bahwa 

adanya banyak pilihan yang mempunyai ketergantungan anatara yang 

satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya terdapat keputusan-

keputusan untuk melakukan sebuah tindakan. Kebijakan publik yang 

dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah yang 

diimplementasikan dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi, serta 

perlu adanya evaluasi agar dapat dijadikan sebagai mekanisme 

pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuannya. 

Definisi lain diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengemukakan 

bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian 

mengenai “whatever goverment choose to do or not to do” artinta, 

kebijakan publik adalah apa saja yang telah dipilih oleh pemerintah 

untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Winarno, 2014:15). Selain itu, 

Hodwood dan Guun menyebutkan sepuluh penggunaan istilah 

kebijakan dalam pengertian modern yakni sebagai label untuk sebuah 

bidang aktifitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktifitas negara 

yang di harapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan 

pemerintah, sebagai otoritas formal, sebagai sebuah progam, sebagai 

output, sebagai hasil, sebagai teori atau model dan juga proses. 

(Parsons, 2005:14) 
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Menurut Thomas R. Dye dan James Anderson dalam Agustino 

(2012:4), terdapat tiga alasan keijakan publik menjadi suatu hal yang 

menarik untuk diperhatikan. Ketiga alasan tersebut adalah : 

1. Pertimbangan atau alasan ilmiah (scientific reasons) yaitu 

kebijkan publik dipelajari dalam rangka menambah pengetahuan 

yang lebih mendalam. Mulai dari alasannya, prosesnya, 

perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkan bagi 

masyarakat 

2. Pertimbangan atau alasan profesional (professional reasons), 

alasan ini menjadi studi kebijakan sebagai alas untuk 

menerapkan pengetahuan ilmiah dalam rangka memecahkan 

atau menerapkan pengetahuan ilmiah dalam rangka 

memecahkan atau menyelesaiakan masalah sehari-hari 

3. Alasan politis (political reasons), kebijakan publik dipelajari 

pada dasarnya agar setiap perundangan dan regulasi yang 

dihasilkan dapat tepat guna mencapai tujuan yang sesuai target. 

 

Berdasarkan uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa kebijakan 

publik adalah sekumpulan keputusan yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah guna mencapai hasil dan tujuan tertentu. 

Kemudian berkaitan dengan penelitian ini bahwa pembentukan PATEN 

sebagai sistem untuk mencapai Good Governance merupakan sebuah 

kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam pendekatan 

pelayanan publik kepada masyarakat secara terpadu. 

 

2.2.5.2 Proses Kebijakan Publik 

     Kebijakan publik mempunyai sifat paksaan, hal ini yang membedakan 

dengan kebijakan yang dimiiki oleh organisasi-organisasi swasta. Kebijakan 

publik menuntut kepatuhan dari seluruh masyarakat. Biasanya kebijakan 

publik dilegalisasikan dalam bentuk produk hukum, misalnya peraturan 

daerah, peraturan bupati dan sebagainya, karena dalam proses kebijakan 
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publik tanpa adanya dasar hukum tentu akan memperlemah kekuatan 

pelaksanaan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik tidaklah sama 

dengan hukum, tetapi dalam praktiknya keduanya sulit untuk dipisahkan.  

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 

karena melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dikaji. Oleh karena 

itu Winarno (2014:35-37), merumuskan tahap kebijakan publik sebagai 

berikut: 

1. Tahap Penyusunan Agenda 

Pada tahap ini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan 

masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini 

berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda 

sebuah kebijakan. Setelah itu, beberapa masalah masuk ke agenda 

kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah 

mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain 

ditetapkan menjadi fous pembahasan, atau ada pula masalah karena 

alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama 

2. Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian 

dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi 

didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. 

Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau 

pilihan kebijakan (policy alternatives/ policy options) yang ada. Sama 

halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam 

agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing 
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alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang di ambil 

untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor 

akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik  

3. Tahap Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh 

para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif 

kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, 

konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan 

4. Tahap Implementasi Kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan 

elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, 

keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif 

pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan 

oleh badan-badan adminstrasi maupun agen-agen pemerintah di 

tingkat bawah. Kebijakan yang telah di ambil dilaksanakan oleh unit-

unit administrasi yang membolisasikan sumberdaya finansial dan 

manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan 

saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat 

dukungan para pelaksana (implementor), namun beberapa yang lain 

mungkin akan di tentang oleh para pelaksana 

5. Tahap Evaluasi Kebijakan  

Pada tahap ini kebijakan publik yang telah dijalankan akan 

dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang 

dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada 
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dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, 

memecahkan masalah yang di hadapi masyarakat. Oleh karena itu, 

ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar 

untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang di 

inginkan. 

Dari uraian proses kebijakan publik diatas dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Proses Kebijakan Publik 

 

 Dalam penelitian ini mengambil tahap tentang implementasi kebijakan 

publik. Karena dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang pelaksanaan 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang. 

 

 

 

 

Penyusunan Agenda 

Formulasi Kebijakan 

Adopsi Kebijakan 

Implementasi Kebijakan 

Evaluasi Kebijakan 
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2.2.5.3 Dampak Kebijakan Publik 

     Dampak kebijakan merupakan suatu konsekuensi dari akibat atau 

hubungan yang sebenarnya dapat terjadi dari suatu tindakan atau kebijakan 

yang dilakukan sebelumnya (Winarno, 2004:207). Terdapat dua hal yang 

perlu diperhatikan dalam memahami pengaruh dari suatu kebijakan, yaitu 

policy output dan policy outcomes. Policy output merupakan sesuatu 

(biasanya berupa benda) yang dikerjakan oleh pemerintah, seperti 

konstruksi jalan, program pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Aktifitas 

kegiatan tersebut diukur dengan standardisasi yang jelas. Sedangkan policy 

outcomes lebih memfokuskan atau mencoba untuk menentukan (memahami 

dampak atau untuk menentukan) pengaruh dari kebijakan dalam kondisi 

kehidupan yang sesungguhnya. (Agustino, 2012:190-191) 

Menurut Agustino (2012:191), Dampak kebijakan memiliki 

beberapa dimensi, antara lain: 

1. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan 

melibatkan masyarakat.  

2. Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok 

lain (spillover effect).  

3. Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa yang akan datang 

seperti pengaruhnya pada kondisi saat ini.  

4. Kebijakan dapat mempunyai dampak tidak langsung yang 

merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa 

anggota diantaranya. 

Menurut Brian H. Hogwood dalam Parson (2011:602), 
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Untuk melihat pada bagian kebijakan sepanjang waktu jelas kita harus 

menggunakan pengukuran yang sudah tersedia. Akan tetapi, banyak dari 

isu kunci tentang kualitas dan isi kebijakan publik tidak dapat dipahami 

hanya dengan serangkaian data statistik. Ada bahaya bahwa pengukuran 

terhadap hal-hal yang sudah ada dan dapat dikuantifikasikan akan 

mengabaikan beberapa persoalan yang paling penting yang perlu 

dipertimbangkan. Pertimbangan semacam ini mungkin justru lebih 

mengaburkan ketimbang menjelaskan. 

 

 Pendapat diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya dampak kebijakan 

tidak hanya diukur menggunakan angka saja. Tidak hanya melihat seberapa 

besar perubahan yang terjadi akibat suatu kebijakan, tetapi lebih banyak hal 

yang sifatnya tidak terukur terbentuk pasca suatu kebijakan dipilih dan 

diimplementasikan. Penilaian pada dampak adalah untuk memperkirakan 

apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan 

seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang mungkin masuk akal. Tujuan 

dasar penilaian dampak adalah untuk memperkirakan efek bersih dari sebuah 

intervensi yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh 

pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi 

perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang 

dievaluasi itu. 

Adapun metode penilaian dampak kebijakan menurut Rossi dan Freeman 

dalam Wayne Parson (2011:604), adalah sebagai berikut:  

1. Membandingkan problem atau situasi atau kondisi dengan apa yang 

terjadi sebelum intervensi 

2. Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap 

suatu area atau kelompok dengan membandingkannya dengan apa 

yang terjadi di area atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran 

intervensi  

3. Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari 

intervensi 

4. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang 

terjadi sebagai akibat dari kebijakan masa lalu  
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5. Pendekatan kualitatif dan judgemental untuk mengevaluasi 

keberhasilan/kegagalan kebijakan dan program 

6. Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran 

tertentu dari seluruh program atau kebijakan  

7. Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan dan 

targetnya sudah terpenuhi.  

 

Selanjutnya menurut Wayen Parson (2011:604), untuk mengetahui 

mengenai dampak dari kebijakan, kita memerlukan jawaban yang kompleks 

dan politis. Dengan kata lain, dampak kebijakan adalah sesuatu yang pada 

dasarnya adalah soal nilai, bukan fakta: arti dari angkaangka tergantung dari 

si pembuat kebijakan. Dengan demikian bentuk penelitian yang lebih 

kualitatif (observasi dan bekerja dengan orang dan problemnya) menjadi 

diperlukan untuk mengimbangi efek distorsi dan dehumanisasi dari fakta dan 

angka yang kelihatan objektif. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa dampak kebijakan publik sangatlah luas cakupannya. Dalam konteks 

penilaian dampak kebijakan publik, ukuran sukses atau tidaknya sebuah 

kebijakan bisa ditinjau dari dua pendekatan, yaitu pendekatan yang menilai 

perilaku atau dikenal dengan pendekatan perilaku, dan pendekatan yang 

menilai hasil serta manfaat yang diberikan disebut pendekatan hasil. 
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2.2.6 Teori Dan Prinsip Good Governance 

2.2.6.1 Pengertian Good Governance 

    Menurut MM. Bilah, istilah good governance merujuk pada arti asli 

kata “governing” yang berarti mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi 

masalah  publik dalam suatu negeri. Karena itu good governance dapat diartikan 

sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat 

mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk 

mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian istilah  good governance tidak terbatas pada negara atau pemerintahan, 

tetapi juga pada masyarakat seperti  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 

juga sektor swasta. Singkatnya tuntutan  terhadap good governance tidak 

selayaknya ditujukan hanya kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, 

melainkan juga kepada masyarakat di luar struktur birokrasi pemerintahan yang 

bersemangat menuntut penyelenggaraan good governancepada negara. MM 

Billah, Pusat Studi Pengembangan Kawasan (1996:40). Menurut Kamal (2015: 

63) sebuah pemerintahan tidak terbatas kepada perusahaan komersial atau entitas 

perusahaan, namun hal ini juga penting untuk entitas publik, yang mencakup 

negara dan pemerintah daerah, agen-agen federal, prasarana umum, rumah sakit, 

Universitas dan perguruan tinggi, Dewan Gubernur, Dewan kota, legislator dan 

Dewan Bupati. Selain itu, perilaku yang tidak etis dalam sektor publik 

memberikan dampak yang besar untuk semua wajib pajak dan warga Negara. Di 

sektor publik, terminologi yang digunakan untuk organisasi perusahaan adalah 

pemerintahan sektor publik atau sebagai pemerintahan itu sendiri. Pernyataan 

yang dibuat oleh kantor Audit Nasional Australia (ANAO) untuk istilah yang 

berbeda tata kelola perusahaan yang digunakan dalam sektor publik dan individu 

adalah karena kata "corporate governance" lebih terkait dengan sektor rahasia. 

Istilah sektor publik pemerintahan dipilih untuk menggambarkan pemerintahan di 

sektor publik untuk tujuan kejelasan dan menipis setiap ambiguitas istilah 

perusahaan. Organisasi sektor publik yang memiliki cakupan yang sangat luas, 

termasuk bagaimana organisasi dilakukan, dengan perusahaan dan organisasi 
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sosial lain, peradaban yang, kebijakan dan strategi dan cara yang berhubungan 

dengan beberapa pemangku kepentingan. 

 

2.2.6.2 Prinsip-prinsip Good Governance 

1.    Prinsip-prinsip good governance (tata pemerintahan yang baik) 

menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 

2005, yaitu : 

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan 

dimulai dari tataran  (jajaran) pejabat yang paling atas 

2. Terciptanya sistem kelembagaan dan keta talaksanaan 

pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, 

profesional dan akuntabel 

3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat 

diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan 

masyarakat  

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

kebijakan publik 

5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, 

dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di 

atasnya. Sedarmayanti (2007:9). 

2. Sedangkan prinsip good governance menurut Tim Pengembangan 

Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik, Bappenas 

tahun 2005, yaitu : 

1) Wawasan ke depan (visionary), indikator minimal :  
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a. Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan 

menjaga kepastian hukum.  

b. Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan.  

c. Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.  

2) Keterbukaan dan Transparansi (Openness and Transparancy), 

indikator minimal :  

1. Tersedianya  informasi  yan  memadai  pada  setiap  

penyusunan  dan  implementasi   

2. kebijakan publik.  

3. Adanya  akses  pada  informasi  yang  siap,  mudah  

dijangkau,  bebas  diperoleh  dan  tepat waktu.  

3) Partisipasi masyarakat (participation), indikator minimal :  

a. Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses 

/ metode partisipatif.  

b. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas 

konsensus bersama.  

4) Tanggung Gugat (Accountability), indikator minimal :  

a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar 

prosedur pelaksanaan.  

b. Adanya   sanksi   yang   ditetapkan   pada   setiap   

kesalahan   dalam   pelaksanaan   kegiatan.   

c)   Supremasi Hukum (Rule of Law), indikator minimal :  

a. Adanya kepastian dan penegakan hukum.  

b. Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum.  
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c. Adanya   pemahaman   mengenai   pentingnya   kepatuhan   

terhadap   hukum   dan   peraturan.  

 

d)   Demokrasi (Democracy), indikator minimal :  

a. Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan 

beroganisasi.  

b. Adanya  kesempatan  yang  sama  bagi  anggota  

masyarakat  untuk  memilih  dan  membangun konsensus 

dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.  

e)  Profesionalisme   dan   Kompetensi   (Profesionalisme   and 

Competency),   indikator   minimal :  

a. Berkinerja tinggi  

b. Taat azas  

c. Kreatif dan inovatif  

d. Memiliki kualifikasi di bidangnya  

f)   Daya Tanggap (Responsiveness), indikator minimal :  

a. Tersedianya  layanan  pengaduan  dengan  prosedur  yang  

mudah  dipahami  oleh  masyarakat.  

b. Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan 

pengaduan.  

g) Keefisiensian dan Keefektifan (Efficiency and Effectiveness), 

indikator minimal :  
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a. Terlaksananya  administrasi  penyelenggaraan  negara  

yang  berkualitas  dan  tepat  sasaran dengan penggunaan 

sumber daya yang optimal.  

b. Adanya perbaikan berkelanjutan.  

c. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi 

organisasi / unit kerja.  

h)   Desentralisasi (Decentralization), indikator minimal :  

Adanya  kejelasan  pembagian  tugas  dan  wewenang  dalam  

berbagai  tingkatan  jabatan.  

i)   Kemitraan  dengan  Dunia  Usaha  Swasta  dan  Masyarakat  

(Private  Sector  and  Civil  Society Partnership), indikator 

minimal :  

a. Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-

pola kemitraan.  

b. Adanya  lingkungan  yang  kondusif  bagi  masyarakat  

kurang  mampu  (powerless) untuk berkarya.  

c. Terbukanya   kesempatan   institusi   ekonomi   lokal/   

usaha   mikro,   kecil   dan   menengah serta koperasi.  

j)   Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market), 

indikator minimal:  

a. Tidak ada monopoli.  

b. Berkembangnya ekonomi masyarakat.  

c. Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat. 

 Tim Pengembangan Kebijakan Nasional (2005:7)  
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Menurut penjelasan diatas dalam pencapaian good governance harus 

dilaksanakan dari segala sektor pemerintahan salah satunya yaitu dalam 

pelaksanaan pelayanan publik yang baik, seperti apa yang diangkat penulis 

disini bermangsud meneliti mengenai implementasi Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) yang tujuannya supaya mengerti bagaimana 

proses berjalannya Program ini sudah sesuai dengan harapan atau belum  serta 

mengerti mengenai apa saja kendala dalam pelaksanaan Pelayanan Publik 

tersebut. dimana pelayanan yang dilaksanakan disektor kecamatan ini dapat 

menjadi sarana dalam pencapaian Good Governance (Tata Pemerintahan yang 

baik) di Indonesia. 

 

2.2.7 Pemerintahan Daerah 

2.2.7.1      Pengertian Pemerintahan Daerah 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sudah diatur dan 

dijelaskan UUD NRI 1945 Pasal 18 yang menyatakan “Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi 

itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan 

kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-

Undang”. 

Dengan amanat konstitusi tersebut maka pemerintah mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain 

itu, menurut Sunarno (2008:54) sebelumnya terdapat beberapa Undang-

Undang yang mengatur pemerintahan daerah, yakni Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 

Pada dasarnya pembentukan daerah bertujuan untuk mendekatkan 

pemerintah pada rakyatnya, meningkatkan pelayanan publik dan 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain itu juga sebagai 

pendidikan politik di tingkat daerah/lokal. Pemerintah (goverment) menurut 

Suhady dalam Tjandra (2009:197) adalah sebagai pengarahan dan 

administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah 

negara, kota, dan sebagainya. Pemerintah juga diartikan sebagai lembaga 

atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara, atau kota 

dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah 

dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, 

kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam 

arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja. 

Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 mengamanatkan 

bahwa “pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat 

menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat 

hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan 

yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” 

Sedangkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan yang dimaksud pemerintahan 

daerah, yaitu: 
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Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

 Pemerintah pusat tidak dapat mengatur sendiri semua urusan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diadakan pembagian urusan 

kepada pemerintah tingkat bawahnya. Adapun ciri-ciri Pemerintah Daerah 

menurut J. Oppenheion dalam Utama (1991:1), adalah : 

1. Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih kecil 

daripada negaranya 

2. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi 

3. Adanya kepentingan-kepentingan yang diurus oleh Negara akan 

tetapi menyangkut tentang lingkungan itu sehingga penduduknya 

bergerak bersama-sama erusaha atas dasar swadaya 

4. Adanya suatu organisasi memadai untuk menyelenggarakan 

kepentingan-kepentingan tersebut 

5. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan. 

Sedangkan syarat-syarat pembentukan daerah adalah bahwa daerah 

dibentuk berdasarkan pertimbangan : 

1. Kemampuan ekonomi 

2. Potensi Daerah 

3. Sosial Budaya 

4. Sosial Politik 

5. Jumlah Penduduk 

6. Luas Daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan 

7. Terselenggaranya Otonomi Daerah (Kansil, 2001:4). 
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2.2.7.2     Konsep Otonomi Daerah 

Otonomi daerah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:805), 

berarti bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian 

otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yaitu “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”. 

Dengan diberikannya “hak dan kekuasaan” perundangan dan 

pemerintahan kepada daerah otonom seperti Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, maka daerah tersebut dengan inisiatifnya sendiri 

dapat mengurus rumah tangga daerahnya. Untuk mengurus rumah 

tangga daerah tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : 

pertama, membuat produk-produk hukum daerah yang tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maupun perundang-

undangan lainnya. Kedua, dengan menyelenggarakan kepentingan-

kepentingan umum. (Koesomahatmadja, 1979:26) 

 

Sedangkan, Syafrudin (1991:23), mengatakan, bahwa otonomi mempunyai 

makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas 

atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus 

dipertanggungjawabkan. Secara implisit otonomi mengandung dua unsur, yaitu 

adanya pemerian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan 

serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan 

berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai 

penyelesaian tugas itu. 
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 Kaho (1996:20), mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan 

pemerintah sendiri serta otonomi daerah adalah daerah yang diberi 

wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur 

urusan-urusan tertentu.Lebih lanjut, bahwa suatu daerah otonom harus 

memiliki atribut sebagai berikut: 

1. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang 

diserahkan pemerintah pusat; 

2. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, 

yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya; 

3. Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah; 

4. Mempunyai sumber keuangan sendiri, yang dapat membiayai 

segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah 

tangga itu sendiri. 

 

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya, kepada daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. disamping itu melalui 

otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan 

mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Pemberian otonomi kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip 

negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada 

pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada 

daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, 

tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada 

ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara 

kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan 

dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan 

bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada 

bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas 
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daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada 

gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.  

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai 

otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya, sesuai aspirasi dan 

kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan 

hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang 

yang lebih luas, kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan 

warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus 

memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk 

kebijakan daerah, baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya 

hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian, akan 

tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap 

memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan 

pemerintahan secara keseluruhan.  

Sama halnya dengan apa yang disampaikan Manan (2001:57), bahwa 

dari segi materiil, otonomi daerahmengandung makna sebagai usaha 

mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip kesejahteraan dan 

sistem pemancaran kekuasaan menurut dasar negara erdasarkan hukum. 

Otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan 

masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 

daerah, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD 

dengan dibantu oleh perangkat daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan 

ke daerah, berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. 
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Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan 

ada ditangan Presiden agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan 

ke daerah, berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden 

berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
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2.3  Kerangka Berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 

Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, penulis mengajukan 

simpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

Dikantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dibagi menjadi dua 

basis pelayanan, sebagai berikut: (1) Pelayanan Perizinan, yaitu 

pelayanan yang diminta masyarakat ke kantor kecamatan yang 

berkaitan dengan segala perizinan namung dalam hal perizinan 

kecamatan hanya melakukan legalisasi. Macam-macam perizinan-

perizinan tersebut dapat dimuat di website 

http://bppt.semarangkota.go.id/daftar-perijinan/ namun ada satu 

pelayanan perizinan dimana pihak kecamatan diberi kewenangan oleh 

pihak Dinas Koperasi untuk menerbitkan perizinan yaitu IUMK (Ijin 

Usaha Mikro Kecil) yang dapat diurus dikecamatan dengan cepat dan 

tanpa biaya; (2) Pelayanan Non Perizinan yaitu pelayanan yang 

dilakukan pihak kecamatan dalam bidang kependudukan dan 

mengurus akta tanah dapat dilakukan dikantor kecamatan dengan 

cepat dan tanpa dipungut biaya. Segala hal mengenai pelayanan 
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dilaksanakan dengan pemenuhan fasilitas yang sangat lengkap oleh 

pihak kantor kecamatan dimana didalam ruang pelayanan disediakan 2 

unit komputer informasi, papan informasi, tempat dududk yang 

nyaman, ruang laktasi bagi ibu menyusui, ruang tunggu anak-anak 

atau tempat bermain, dan sampai disediakan minuman dingin, hangat 

serta makanan kecil agar masyarakat saat menunggu proses pelayanan 

akan merasa nyaman sehingga pelayanan akan terlaksana sesuai 

dengan harapan masyarakat dan harapan bangsa ini yaitu tata 

pemerintahan yang baik. 

2. Kendala pelaksanaan Pelayanan Asdministrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) di Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dibagi 

menjadi kendala internal dan eksternal. Kendala internal, antara lain: 

(1) Camat sebagai pemimpin di kantor kecamatan memiliki banyak 

tugas keluarkecamatan seperti rapat atau peninjauan proyek 

kecamatan serta menghadiri undangan dari dinas atau pemerintah 

kota, sehingga ketika masyarakat ada yang membutuhkan pelayanan 

dengan atau harus ditandatangani camat pelayanan harus mundur 

beberapa jam bahkan bisa sampai berhari-hari karena camat yang 

sedang tidak ada; (2) Kurangnya Personil dalam melakukan pelayanan 

membuat proses pelayanan menjadi agak terganggu karena dalam 

pelaksanaan PATEN di kecamatan Gunungpati Meja Loket hanya 

dijaga satu orang pegawai mengingat permintaaan pelayanan yang 

sangat banyak menjadikan kendala tersendiri bagi proses pelaksanaan 

PATEN Di Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 
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Sedangkan kendala eksternal, antara lain: (1) Kurangnya Koordinasi 

kepada pihak kelurahan yang membuat masyarakat sering bingung 

dalam menyiapkan persyaratan, karena pihak kelurahan tidak 

memberikan pengertian mengenai kekurangan persyaratan apa saja 

yang masih harus disiapkan sehingga masyarakat sering bolak-balik 

kecamatan tanpa hasil pelayanan karena kurangnya persyaratan; (2) 

Ganguan jaingan atau server yang membuat proses komunikasi atau 

pengiriman data kepada Dinas yang bersangkutan menjadi terganggu 

dan menjadikan pelayanan menjadi lama akibatnya banyak 

masyarakat yang kurang puas dengan layanan yang diakibatkan 

karena gangguan jaringan tersebut: (3) Masyarakat sendiri masih 

merasa asing dengan program PATEN, dimungkinkan karena 

kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat 

merasa bingung dengan cara pelayanan yang seperti ini, dengan 

fasilitas yang sudah disediakan seperti komputer informasi dan papan 

informasi justru masyarakat tidak mau menggunakan itu semua 

disebabkan juga karena tidak bisa mengaplikasikan komputer 

sehingga mereka saat sudah dikantor pelayanan masih bingung dan 

tanya-tanya ke orang disekitarnya.  
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5.2 Saran 

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat 

dikemukakan adalah: 

1. Jumlah pegawai PATEN di Kecamatan Gunungpati perlu 

ditambahkan agar dapat melayani permintaan masyarakat yang 

banyak,Lalu dilakukan pendelegasian kepada Kasi karena Kasi 

bertugas sebagai koordinator PATEN sehingga Kasi sering berada 

dikantor. Hal ini perlu dilakukan mengingat Camat yang sering tidak 

berada di kantor. Dengan demikian PATEN di Keceamatan 

Gunungpati benar-benar terlaksana dengan baik, dan masyarakat dapat 

menerima pelayananan yang lebih cepat. 

2. Sosialisasi mengenai program Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Gunungpati kepada masyarakat 

secara Berkelanjutan jangan hanya dilakukan satu kali, dengan cara 

mengundang kembali kepala desa, yang kemudian kepala desa 

mensosialisasikan tentang apa itu PATEN kepada masyarakat, dan 

bagaimana pelayanan yang akan didapatkan oleh masyarakat saat ini 

setelah adanya PATEN, untuk lebih mempermudah seharusnya 

sosialisasi dapat dilakukan secara online. Menurut penulis hal ini perlu 

dilakukan karena tidak semua masyarakat yang mengetahui apa itu 

PATEN. 

3. Menjalin koordinasi yang lebih terkendali lagi dengan pihak 

pemerintah terkait dengan ketersediaan blangko sehingga pihak 
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kecamatan bisa menjawab apabila terjadi masalah yang berkaitan 

dengan kurangnya ketersediaan blangko. 

4. Peningkatan mutu jaringan internet agar pelayanan bisa dilaksanakan 

tanpa adanya gangguan dan masyarakat akan merasa puas dan dapat 

menyelesaikan pelayanan secara tepat waktu mengingat proses 

pelayanan perizinan yang dilakukan secara online karena harus 

berkordinasi dengan pihak Dinas yang bersangkutan. 
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