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BAB V 

ANALISIS HASIL PENELTIAN 

 

5.1 Analisis Kualitas Pelayanan Adminisratif Di Kantor Desa Lewonama 

Kecamatan Solor Barat 

Analisis kualitas pelayanan administratif di kantor Desa Lewonama 

Kecamatan Solor Barat adalah sejauhmana aktivitas para pemberi layanan 

publik dari pihak organisasi dalam menerapkan asas-asas pelayanan publik 

sehingga terciptanya iklim kualitas pelayanan yang efektif dan efisien yang 

akan memperlancar aktivitas pelayanan publik sehingga masyarakat 

merasakan kepuasaan.  

Pelayanan publik merupakan hal yang mutlak yang harus diberikan oleh 

pemberi  jasa pelayanan dan dalam konteks ini adalah Pemerintah Desa 

Lewonama. Pemerintah Desa Lewonama juga dituntut untuk memberikan 

pelayanan  publik yang optimal kepada masyarakat desa. Semakin tinggi 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan maka 

akan semakin mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa sudah dengan 

optimal dalam memberikan pelayanan publik. demikain sebaliknya juga, 

semakin rendah kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan 

maka secara tidak langsung akan mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa 

belum optimal dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan adminisratif 

adalah salah satu bentuk pelayanan publik yang juga dilaksanakan oleh 

Pemerintah Desa Lewonama. Konteks pelayanan administratif dalam 
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penelitian ini adalah kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen 

kependudukan atau sejenisnya yang paling sering dibutuhkan oleh 

masyarakat desa. Semakin sering masyarakat menerima pelayanan 

administatif maka akan semakin mudah peneliti mengukur sejauh mana 

tingkat kepuasan masyatakat terhadap kualitas pelayanan administratif pada 

kantor Desa Lewonama 

Dalam hal ini peneliti mencoba menganalisis sejauh mana tingkat kualitas 

pelayanan administratif yang berikan kepada masyarakat oleh pemberi jasa 

pelayanan publik dalam hal ini Pemeritah Desa Lewonama dengan 

menggunakan Indikator-indikator penelitian yang telah dirumuskan. 

1.1.1 Berwujud (Tangibel) 

Dalam melaksanakan suatu pelayan publik dalam hal ini pelayanan 

administratif , diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana. Disadari 

atau tidak, kehadiran sarana dan prasarana sangat memperlancar aktivitas 

pada suatu  pelayanan. Dalam jenjang pelayanan yang diberikan, tidak 

semua hal harus dikerjakan oleh karyawan ( manusia) tetapi diperlukan 

peralatan atau mesin sesuai dengan kebutuhan. Pada dasarnya aspek 

Tangibel (Berwujud) adalah suatu komponen pendukung aktivitas 

pelayanan dalam bentuk benda fisik. Selain sarana dan prasarana, layanan 

berupa produk atau surat juga menjadi perhatian Pemerintah Desa 

Lewonama agar menghasilkan produk layanan berupa surat atau kartu 

yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketika pelayanan 

yang diberikan sudah dengan memaksimal dengan berbagai sarana dan 
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prasarana serta produk layanan berupa surat atau kartu yang ada, maka 

masyarakat sebagai sasaran dari pelayanan publik akan merasa puas.  

1) Kondisi Sarana dan Prasarana 

Salah satu yang mendukung kelancaran dalam memberikan 

pelayanan publik dalam hal ini pelayanan adminsitartif yakni kesiapan 

sarana dan prasarana. Kondisi sarana dan prasaran yang baik secara 

langsung akan memperlancar proses pelayanan. Tidak dapat dihindari, 

bahwa dengan adanya sarana dan prasarana secara langsung akan 

mendukung segala proses pelayanan yang akan dilaksanakan. 

Ketersediaan sarana dan prasarana lebih kepada kondisi sarana dan 

prasarana tersebut. Dengan sarana dan prasarana yang dalam kondisi 

baik, berarti akan sangat mendukung proses pelayanan. Salah satu kunci 

kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan juga 

terletak bagaiaman sistem perawatan yang dilakukan.  

Tabel 5.1 

Sarana dan prasarana Kantor Desa Lewonama 

Sarana dan prasarana Jumlah Kondisi 

Laptop 2 buah Baik 

Computer  2 unit Baik 

Printer  4 buat Baik 

Meja computer  2 buah Kurang baik  

Meja rapat  1 buah Baik 

Rak buku 2 buah Kurang baik 

Meja biro  2 buah Kurang baik  

Meja biro 6 buah Baik 
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Meja kayu biasa  1 buah Baik 

Kursi pimpinan 1 buah Baik 

Kursi kayu  10 buah Kurang baik  

Kursi plastik 80 buah Baik 

Lemari arsip  4 buah Kurang baik 

Gedung Kantor Desa 1 buah Dalam pembangunan 

 Sumber : Kantor Desa Lewonama 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka terlihat beberapa sarana pada 

kantor Desa Lewonama tidak dalam kondisi siap pakai. Pemerintah 

Desa Lewonama juga dituntut untuk menyiapkan sarana dan prasarana 

yang baik. Sebagai pusat pemerintah tingkat desa, Pemerintah Desa 

Lewonama juga harus menyediakan sarana dan prasarana pendukung 

pelayanan. Semakin baik sarana dan prasarana yang disediakan oleh 

Pemerintah Desa Lewonama, juga akan semakin mengindikasikan 

bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam medukung kelancaran 

pelayanan publik terlebih khusus dalam pelayanan administratif dan 

begitu juga sebaliknya.  

Tabel 5.2 

Skor jawaban responden terhadap kondisi sarana dan prasarana 

Jumlah Responden 

Memilih 

(T) 

Pilihan Skala 

Likert 

(Pn) 

Skor  

(T X Pn) 

3 3 9 

7 2 14 

20 1 20 

Jumlah  43 

 Sumber : Data Olahan Peneliti 
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Merujuk pada Tabel 5.2  di atas, diketahui terkait dengan kondisi 

sarana dan prasarana pelayanan publik pada Kantor Desa Lewonama 

tidak memuaskan. Hal ini terlihat dari total skor yang berjumlah 43. 

Berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat, angka ini berada pada 

klasifikasi Tidak Puas (30,0 – 50,0). Mendukung hasil tabel diatas, 

perkuat lagi dengan wawancara.  

Berkaitan dengan kondisi sarana dan prasaran, disampaikan oleh 

Kepala Desa Lewonama Bapak Andreas Mado Lewar bahwa  

“Sarana dan prasarana yang ada di kantor desa sudah 

mendukung. Hanya saja masih belum lengkap.Dan untuk 

keseriusan dalam menyediakan sarana dan prasarana, tahun ini 

bisa dibilang cukup serius. Kami mau menyiapkan papan 

informasi,corong pemerintahan desa dan website 

desa”(wawanacara, Selasa 11 juni 2019) 

 

Menyambung yang dikatakan oleh Kepala Desa Lewonama, juga 

disampaikan oleh pegawai kantor Desa Lewonama Bapak Andreas 

Belang bahwa 

“sebagai pegawai kantor desa saya melihat sarana dan prasarana 

yang ada sudah mendukung. Dan tahun ini sudah tercatat untuk 

membuat papan informasi, corong pemerintahan desa dan website 

desa. Dan juga tahun ini menyelesaikan pembangunan kantor 

desa.”(wawancara, Selasa 11 juni 2019) 

 

Sebagai pengguna jasa pelayanan administratif pada Kantor Desa 

Lewonama, pastinya masyarakat secara tidak langsung akan mengamati 

soal kondisi sarana dan prasarana pendukung pelayanan administratif. 
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Berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana juga disampaikan oleh 

masyarakat Bapak Aprianus Apadaten Krowin bahwa 

“Oa, menurut tiu kondisi sarana dan prasarana di kantor desa 

lewonama belum mendukung. di karenakan masih ada sarana dan 

prasarana  yang belum lengkap. seperti gedung kantor yang belum 

selesai dibangun, belum ada papan informasi. Tapi tahun ini akan 

di buat papan informasi, website desa dan lain sebagainya, 

kemudian fasilitas yang ada pada kantor desa itu seperti Balai 

desa, , papan data desa,pendukung mebel di kantor, computer, 

printer,penerangan (meteran sendiri), air bersih(bak sendiri),air 

minum (daur ulang) toilet dan taman. fasilitas yang ada sudah 

cukup memadai terlebihnya dalam melayani masyarakat desa 

lewonama.”(wawancara,  senin 10 juni 2019) 

Selain hasil wawancara diatas, peneliti juga melakukan 

pengamatan pada kantor Desa Lewonama. Berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti pada saat penelitian, sementara berlangsung 

pembangunan kantor desa yang baru namun belum selesai. Kemudian 

terkait sarana dan prasarana memang masi kurang terkait jumlah, 

ketersediaan serta perawatan yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, maka dapat 

disimpulkan bahwa terkait kondisi sarana dan prasarana pada kantor 

Desa Lewonama masih belum optimal. Banyaknya sarana dan 

prasarana yang masih kurang tentunya akan menghambat serta kurang 

mendukung dalam proses pelayanan administratif. 
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2) Produk layanan berupa surat atau kartu  

Produk layanan berupa surat dan kartu merupkan bentuk fisik dari 

hasil pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih khusus 

dalam pelayanan adminsitratif. Produk layanan berupa surat atau kartu 

merupakan hasil akhir dari segala proses pelayanan yang dilakukan. 

Surat atau kartu haruslah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, maka dari itu sangat dibtuhkan ketelitian serta pemahaman 

yang baik oleh petugas dalam memperoses pelayanan berupa surat atau 

kartu tersebut. Dalam Bagian Ketiga Administrasi Penduduk Pasal 6 

Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Buku Induk Penduduk; 

b. Buku Mutasi Penduduk Desa; 

c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk; 

d. Buku Penduduk Sementara; dan 

e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga. 

Berdasarkan Bagian Ketiga Administrasi Penduduk Pasal 6 

Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 

jenis-jenis pelayanan administrasi penduduk yang sering dibutuhkan 

oleh masyarakat desa dan membutuhkan hasil pelayanan berupa surat 

atau kartu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

Berkaitan dengan produk layanan berupa surat atau kartu juga 

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lewonama dalam memberikan 

pelayanan publik terlebih khususnya dalam pelayanan administratif 
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yang sangat dan sering dibutuhkan oleh warga masyarakat. Dalam 

konsteks penelitian ini, produk layanan berupa surat atau kartu akan 

lebih difokuskan kepada kesesuian kebutuhan masyarakat dalam 

membutuhkan serta menerima produk layanan berupa surat atau kartu 

dengan hasil yang dikerjakan oleh pegawai kantor desa. Apakah hasil 

layanan produk yang diterima sudah sudah sesuai dengan keutuhan.  

Tabel 5.3 

Skor Jawaban Responden Terhadap Produk Layanan Surat atau Kartu 

Jumlah Responden 

Memilih 

(T) 

Pilihan Skala Likert 

(Pn) 

Skor  

(T X Pn) 

4 3 12 

22 2 44 

4 1 4 

Jumlah  60 

 Sumber : Data Olahan Peneliti 

 

Merujuk pada tabel 5.3 dapat diketahui terkait produk layanan 

berupa surat atau kartu pada Kantor Desa Lewonama memuaskan. Hal 

ini terlihat dari total skor yang berjumlah 60. Berdasarkan klasifikasi 

yang telah dibuat, angka ini berada pada klasifikasi Puas (50,1 – 70,0). 

Hal ini menunjukan bahwa selama ini masyarakat selalu dilayani dalam 

pembuatan surat atau kartu pada Kantor Desa Lewonama. Mendukung 

hasil tabel diatas, perkuat lagi dengan wawancara. 

Berkaitan dengan produk layanan berupa surat atau kartu 

disampaikan oleh Kepala Desa Lewonama Andreas Mado Lewar bahwa 
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“Kalau untuk target, iya kami punya target mengenai KTP, KK 

dan dokumen lainnya. di tahun 2020 semua masyarakat harus 

memiliki terkait dengan dokumen-dokumen seperti akte kelahiran, 

akte perkawinan. kalau untuk KTP hampir 100% masyarakat 

memiliki,kalau untuk dokumen lainnya belum 100% karena 

kendalanya pada data-data pribadi yang belum falid. Kalau dalam 

satu hari kami tidak ada target. Kami targetnya jangka menengah, 

jangka panjang, itu target harian. Tapi pelayanan iya, tetap kami 

jalankan. Jadi kalau ada masyarakat yang mau mengurusi 

dokumen-dokumen kami siap melayani”(wawancara Selasa 11 juni 

2019) 

 

Berkaitan dengan produk layanan berupa surat atau kartu, juga 

disampaikan oleh pegawai kantor Desa Lewonama Andreas Belang 

bahwa 

“Kami mempunyai target agar masyarakat desa lewonama mulai 

balita sampai orang dewasa agar secepatnya memiliki dokumen 

kependudukan seperti akte kelahiran, perkawinan, KK, KTP dan 

sebagainya.kami selaku pegawai kantor desa akan berusaha 

semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat desa lewonama 

dalam mengurusi dokumen kependudukan tersebut. Kalau untuk 

target tidak ada. Karena yang kami tau kantor desa ini setiap senin 

sampai jumad buka hanya untuk melayani masyarakat yang butuh 

pelayanan dari kami.jadi saya rasa kalau untuk target itu tidak 

ada.Yang sering dilayani itu surat keterangan tidak mampu, surat 

keterangan domisili, surat keterangan tempat 

usaha.”(wawanacara Selasa 11 juni 2019) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan 

terkait produk layanan berupa surat atau kartu sejauh ini di Desa 
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Lewonama, secara umum Pemerintah Desa Lewonama tidak 

mempunyai target pelayanan administratif berupa surat atau kartu 

dalam sehari. Pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwai hari 

kerja kantor, apabila masyarakat membutuhkan pelayanan administratif 

maka tetap dilayani. Namun Pemerinath Desa Lewonama menerapkan 

targert sisitem menengah dan jangka panjng untuk semua masyarakat 

sampai dengan tahun 2020 sudah mempunyai dokumen tergantung 

klasifikasi umur dan keperluan yang dibutuhkan masyarakat desa. 

1.1.2 Kehandalan (Reliability) 

Salah satu faktor pendukung  yang juga menjadi kunci keberhasilan 

dari suatu pelaksanaan pelayanan publik  adalah kualitas Sumber Daya 

Manusia. Pelayanan publik yang dilaksanakan  akan dinilai akan berhasil 

apabila diikuti dengan kualitas pegawai dalam memberikan pelayanan 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aspek Kehandalan yang dimiliki oleh 

pegawai menjadi salah satu tolak ukur dari kualitas Sumber Daya 

Manusia. Aspek kehandalan dapat diartikan sebagai suatu ketrampilan soft 

skill yang lebih kepada sikap pegawai dalam memposisikan diri sebagai 

pemberi layanan dengan memliki kemampuan serta rasa kepekaan yang 

lebih.  

1) Kemampuan petugas 

Dalam mendukung proses pelayan yang optimal, selain dengan 

dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai, juga harus didukung 

dengan Sumber Daya Non Manusia. Dalam hal ini adalah perangkat 
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kerja seperti alat-alat teknologi lainnya. Kehadiran alat pendukung 

lainnya, secara langsung akan memperlanjar kinerja manusia. 

Pelayanan publik dalam hal ini pelayanan administratif  selain 

didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia juga harus didukung 

dengan alat-alat lainnya seperti komputer dan sejenisnya. 

Kehadiran alat-alat tersebut juga harus disesuaikan dengan 

kemampuan pegawai dalam mengoperasikan alat-alat tersebut. 

Ketidakmampuan pegawai dalam menggunakan alat bantu yang ada, 

secara tidak langsung akan mengahmbat proses pelayan yang ada. Hal 

yang sama juga perlu dilaksanakn oleh Pemerintah Desa Lewonama. 

Pengadaan Sumber daya non-manusia menjadi penting untuk 

diadakan sebagai pendukung pelayanan publik. Namun disisi lain 

perlu juga memperhatikan kemampuan pegawai dalam menggunakan 

alat bantu tersebut.  

Tabel 5.4 

Skor Jawaban Responden Terhadap Kemampuan Petugas 

Jumlah Responden 

Memilih 

(T) 

Pilihan Skala 

Likert 

(Pn) 

Skor  

(T X Pn) 

3 3 9 

9 2 18 

18 1 18 

Jumlah  45 

 Sumber : Data Olahan Peneliti 

 

Merujuk pada tabel 5.4 dapat diketahui terkait kemampuan 

petugas dalam menggunakan alat bantu  pada Kantor Desa Lewonama 
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tidask memuaskan. Hal ini terlihat dari total skor yang berjumlah 45. 

Berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat, angka ini berada pada 

klasifikasi Tidak Puas (30,0 – 50,0). Mendukung hasil tabel diatas, 

perkuat lagi dengan wawancara. 

Sejauh ini terkait kemampuan pegawai dalam menggunakan alata 

bantu di Desa Lewonama masih tergolong lemah dan belum optimal. 

Seperti yang dikatakan masyarakat bapak Kuintitus Rodriguez Nanu 

Belang bahwa  

“Setau kaka pegawai di kantor desa sudah menggunakan alat 

bantu yang oa tanya itu.tetapi masih ada pegawai yang belum 

mahir menggunakannya. Mereka yang tau menggunakan itu yang 

lulusan sarjana. Tapi yang lulusan SMA belum terlalu mahir 

menggunakan alat itu”(wawanacara Rabu 12 Juni) 

 

Menyambung yang dikatakan oleh masyarakat, hal yang berkaitan 

juga disampaikan oleh pegawai Kantor Desa Lewonama Bapak 

Yeremias M. Keray bahwa  

“terkait alat bantu yang ada itu oa, ada Computer/laptop, printer 

ATK.Cuma beberapa orang saja yang sudah mampu,itu juga 

karena mereka kuliah, jadi sudah terlatih. sedangkan yang lain 

belum mampu.masih belajar sedikit-sedikit. Kalau pelatihan, Tidak 

ada pelatihan oa. Kami yang sarjana ini yang biasa membantu 

mereka. Kalau ada waktu kosong mereka belajar. Biar sedikit juga 

setidaknya mereka sudah belajar”(wawancara, Selasa 11 juni 

2019) 
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Sebagai pimpinan Pemerintahan Desa, tentunya akan sangat 

paham terkait penyediaan alat bantu sebagai pendukung pelayanan 

administratif. Tidak hanya penyediaan barang/ alat bantu, Kepala 

Desa juga menunut pegawainya untuk bisa mengelola alat bantu 

dengan baik. hal ini, disampaikan Kepala Desa Lewonama Bapak 

Andreas Mado Lewar bahwa 

“Alat bantu berupa computer, printer, ATK, dokumen informasi 

(terkait data kependudukkan). Data-data itu kemudian bisa 

mengakses, sehingga kita bisa terbitkan surat atau dokumen untuk 

masyarakat. Kami di kantor ada 11 orang mulai dari kepala desa 

sampai kepala wilayah. Untuk penggunaan alat totu lihat Yang 

bisa menggunakan alat secara baik dan sudah mahir itu kurang 

lebih 60% lalu yang sekedar bisa itu yah sisanya 40% itu juga 

hanya tau buka dan main game saja. Kalau untuk sekarang belum 

ada program pelatihan. Mereka belajar sendiri. Sudah ada 

rencana untuk tahun depan untuk pelatihan 

computer”(wawanacara, Selasa 11 juni 2019) 

Selain hasil wawancara diatas, penulis juga mengamati langsung 

pada Kantor Desa Lewonama, menurut hasil pengamatan, tidak semua 

pegawai bisa mengelola alat bantu dengan baik. terdapat beberapa 

pegawai yang optimal dalam menggunakan alat bantu selebihnya 

belum optimal.  

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil pengamatan peneliti, 

maka dapat disimpulkan bahwa terkait kemampuan pegawai dalam 

menggunakan alat bantu belum optimal. Dimana tidak semua pegawai 

mampu mengelola alat bantu yang ada dengan baik. kemudia tidak 
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ada juga pelatihan dalam menggunakan alat bantu. Pegawai yang 

mampu menggunakan alat bantu adalah lulusan sarjana yang sudah 

mengetahui proses pengoperasian alat bantu. 

2) Kedisiplinan petugas 

Kedisiplinan dapat diartikan sebagai tingkat kepatuhan pegawai 

dalam metaati peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan lebih dapat 

di artikan bukan takut akan sanksi yang diterima apabila melanggar 

peraturan yang telah ditetapkan namun lebih kepada rasa tanggung 

jawab pegawai dalam menjalankan peraturan yang ada. Kedisiplinan 

pegawai dalam menjalankan tugas akan mengindikasikan seberapa 

besar tanggung jawab yang akan dilakukan. Kedisiplinan menjadi 

modal pokok yang harus dijalankan oleh pegawai. Semakin tinggi 

disiplin pegawai dalam menjalankan berbagai tugas pokoknya, maka 

akan mengindikasikan bahwa pegawai telah tertib dalam mendukung 

proses pelayanan publik dan juga pelayanan administratif. 

Pemerintah Desa Lewonama juga perlu meningkatkan  

kedisiplinan pegawai. Sebagai pusat pemerintahan tingkat desa, 

pegawai diharapkan untuk selalu disiplin dalam menjalankan 

pelayanan publik. Peran Kepala Desa menjadi penting untuk 

mengkoordinir staffnya untuk selalu disiplin. 
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Tabel 5.5 

Skor Jawaban Responden Terhadap Kedisiplinan Petugas 

Jumlah Responden 

Memilih 

(T) 

Pilihan Skala 

Likert 

(Pn) 

Skor  

(T X Pn) 

5 3 15 

9 2 18 

16 1 16 

Jumlah  49 

 Sumber : Data Olahan Peneliti 

 

Merujuk pada tabel 5.5 dapat diketahui terkait kedisiplinan 

petugas   pada Kantor Desa Lewonama tidask memuaskan. Hal ini 

terlihat dari total skor yang berjumlah 45. Berdasarkan klasifikasi 

yang telah dibuat, angka ini berada pada klasifikasi Tidak Puas (30,0 – 

50,0). Mendukung hasil tabel diatas, perkuat lagi dengan wawancara. 

Berkaitan dengan tingkat kedisplinan pegawai dalam memberikan 

pelayanan publik terlebih khusus dalam pelayanan administratif 

disampaikan masyarakat Bapak Fransiskus Tobi  Belang bahwa  

“Kalau bicara disiplin,ada pegawai yang disiplin. Kadang , 

pegawai mereka untuk masuk kantor pagi saja ada yang datang 

terlambat. Mungkin karena masih urus keluarga atau juga ada 

keperluan lain sehingga masuk kantor juga terlambat. Dan kalau 

soal disiplin keluar kantor, semuanya disiplin. Ada yang pikiran 

babi belum makan di kandang, pulang kantor harus cincang 

makanan babi. Yah namanya hidup di kampung ee oa. Jadi seperti 

itu.”(wawancara, Kamis 13 juni 2019) 

 

Berkaiatan dengan hal diatas, juga disampaikan oleh masyarakat 

lainnya Ibu Bernadhete Lewar bahwa 
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”oa. Kalau bilang disiplin pegawai kantor desa belum terlalu 

disiplin. Kadang mereka sering terlambat”(wawancara, Kamis 13 

juni 2019) 

 

Menyambung yang dikatakan oleh warga masyarakat desa, juga 

disampaikan oleh pegawai kantor Desa Lewonama Yeremias M. 

Keray bahwa  

“Kalau disiplin masuk kantor sebagian besar kami tidak disiplin. 

Bahkan kepala desa saja biasanya tidak disiplin. Kalau disiplin 

keluar kantor sebagian besar kami disiplin. Mengenai sanksi ada 

sanksi. Seperti membuat surat pernyataan. Tidak ada sanksi yang 

tegas.”(wawanacara selasa 11 juni 2019) 

 

Sebagai pimpinan Pemerintahan Desa, Kepala Desa juga harus 

mencontohkan kedisplinan kepada pegawai kantor desa. Hal yang 

berkaitan juga disampaikan oleh Kepala Desa Lewonama bahwa 

“Yah, kalau disiplin masuk kantor itu jam 8 pagi. Tapi kalau ada 

halangan biasanya ada yang molor. dan pulang kantor jam stenga 

2 siang itu kami tepat waktu. Kalau sanksi hanya sanksi 

administrasi saja. Untuk sementara belum ada sanksi yang 

tegas.karena mereka tidak melakukan pelanggaran yang 

serius”(wawancara selasa 11 juni 2019) 

 

Selain hasil wawancara, peneliti juga mengamati langsung terkait 

tingkat kedisplinan pegawai. Hasil pengamatan menunjukan bahwa 

pegwai tidak sepenuhnya tepat masuk dan keluar kantor. Terdapat 

beberapa pegawai yang tertib pada jam operasional kantor namun ada 

juga pegwai sering indispliner terhadap jam operasional kantor.  
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Berdasarkan hasil wawancara dan hasil pengamatan, maka 

peneliti dapat menyimpukan bahwa sejauh ini terkait dengan 

kedisiplinan pegawai kantor Desa Lewonama masih tergolong lemah. 

Bahwa pegawai sering kali terlambat dan pulang cepat dari jam 

operasional kantor yang seharusnya. Menurut analisis peneliti, 

tentunya hal ini akan menghambat proses pelayanan administratif 

pada kantor Desa Lewonama 

1.1.3 Respon (Responsiviness) 

Dalam suatu organisasi, pegawai juga memegang peranan penting. 

Secara umum, pegawai dapat dikategorikan sebagai pelaksana dari rencana 

organisasi yang telah ditetapkan. Dukungan pegawai akan sangat 

mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Untuk itu, pegawai perlu untuk 

dibina serta diberi latihan agar siap dalam menjalankan tugas yang telah 

ditetapkan. Salah satu hal penting yang dituntut dari pegawai adalah 

adanya tingkat tanggap terhadap keadaan (Responsiviness) yang tinggi. 

Ketanggapan pegawai terhadap keadaan yang ada secara tidak langsung 

akan mempengaruhi kondisi dari sistem kerja. Semakin tinggi tingkat 

ketanggapan pegawai terhadap keadaan maka menunjukan bahwa pegawai 

peka serta dapat mengkondisikan keadaan yang terjadi dan begitu 

sebaliknya. 

Respon atau tingkat ketanggapan pegawai dalam memberikan 

pelayanan publik sangatlah urgent. Respon pegawai pada kantor Desa 

Lewonama juga lebih diartikan pegawai tanggap dalam memberikan 
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pelayanan publik. Pemerintah Desa Lewonama, dalam hal ini Kepala Desa 

untuk selalu menggkoordinir pegawainya untuk selalu tanggap dalam 

memberikan pelayanan publik. 

1) Kecepatan pelayanan  

Salah satu jenis pelayan yang dinilai optimal adalah ketika 

pegawai atau pihak pemberi layanan bisa merespon (tanggap) dalam 

memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat. Ketanggapan dalam 

memberikan pelayanan secara tepat dan cepat akan mempengaruhi 

kinerja dari suatu organisasi apalagi dalam sistem pelayanan 

pemerintahan. Ketanggapan pemberi layanan dalam mengahadapi 

kondisi yang ada, maka sistem pelayanan yang dijalankan semakin 

baik. kecepatan pelayanan lebih dimaksudkan bahwa pegawai 

melayani penggunan jasa layanan dengan mengoptimalkan waktu 

pelayanan. Semakin tinggi kecepatan dan ketepatan pelayanan maka 

akan mengidikasikan bahwa pegawai tidak menumpuk pekerjaan yang 

ada.  

Kecepatan pelayanan juga perlu menjadi perhatian Pemerintah 

Desa Lewonama. Pegawai dituntut untuk selalu dengan baik 

mengoptimalkan waktu yang ada sehingga tidak terjadinya 

penumpukan pekerjaan. Sebagai akibat dari adanya penumpukan 

pekerjaan maka akan jelas juga bahwa akan adanya keterlambatan 

pengguna jasa layanan menerima pelayanan publik berikutnya. Sejauh 
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ini, terkait dengan kecepatan pelayanan pada Kantor Desa Lewonama 

masih jauh yang diharpakan.  

Tabel 5.6 

Skor Jawaban Responden Terhadap Kecepatan Pelayanan 

Jumlah Responden 

Memilih 

(T) 

Pilihan Skala Likert 

(Pn) 

Skor  

(T X Pn) 

5 3 15 

9 2 18 

16 1 16 

Jumlah  49 

 Sumber : Data Olahan Peneliti 

 

Merujuk pada tabel 5.6 dapat diketahui terkait kecepatan 

pelayanan pada Kantor Desa Lewonama tidask memuaskan. Hal ini 

terlihat dari total skor yang berjumlah 49. Berdasarkan klasifikasi 

yang telah dibuat, angka ini berada pada klasifikasi Tidak Puas (30,0 – 

50,0). Mendukung hasil tabel diatas, perkuat lagi dengan wawancara. 

Bahwa sering kali pegwai tidak cepat dalam melayanai pelayanan 

administratif yang dibutuhkan oleh masyrakat. Seperti yang 

disampaikan oleh masyarakat Bapak Agustinus Kebaku Lion bahwa 

“Tidak. Kalau menurut om yang sudah pernah mengalami 

mereka selalu terlambat dalam memberikan pelayanan.apalagi 

kalau kita sangat membutuhkan, itu berjam-jam kita tunggu di 

kantor desa. Sudah tunggu berjam – jam coba langsung dapat 

hasil bae  ini pegawai suruh totu besok baru datang lagi ke 

kantor”(wawancara, jumat 14 juni 2019) 

 

Menyambung yang telah dikatakan oleh masyarakat, juga 

dismapiakn oleh masyarakat lainnya Magdalena Dawin Nayan bahwa  
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“Di kantor desa tidak ada papan informasi. Segala bentuk 

informasi disampaikan melalui megafon.tentunya kadang-kadang 

merka juga tidak sampaikan terus menerusnya dan akhirnya lupa. 

Coba kalau ada papa informasi oa, kan kita tinggal baca juga 

baik.. Tapi ini tidak ada. Kalau pelayanan cepat juga tidak oa. 

Kadang kami tunggu lama-lama dulu baru dapat.”(wawancara 

Kamis 13 juni 2019) 

 

Berdasarkan hasil wawanacara diatas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa sejauh ini terkait dengan kecepatan pelayanan 

administratif pada Kantor Desa Lewoanama masih jauh dari yang 

diharpkan. Kecepatan pelayanan dilaksanakan tidak optimal. Menurut 

analisis peneliti, dengan tidak cepatnya pelayanan administratif yang 

diberikan maka akan menumpuk perkejaan administratif lainya yang 

dibutuhkan oleh masyrakat sehingga pelayanan administratif tidak 

akan berjalan optimal 

2) Tanggung jawab petugas 

Dalam menjalanakan berbagai tugas- tugas yang ada, maka 

pegawai dituntut untuk selalu konsisten dalam melaksanakan 

tanggung jawab dengan baik. Tanggung jawab merupakan kesediaan 

dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan dan 

dilaksanakan dengan optimal. Tanggung jawab yang diberikan sebagai 

perwujudan dari kepercayaan yang diberikan kepada  pegawai dalam 

menjalankan berbagai pelayanan publik. Keberhasilan dalam 

pelayanan publik yang diberikan juga tidak terlepas dari adanya 
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konsistensi pegawai dalam menjalankan berbagai tanggung jawab 

yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tergantung 

kedudukan pegawai tersebut.  

Sebagai pihak pemberi layanan publik terlebih khususnya dalam 

pelayanan Administratif, Pemerintah Desa Lewonama juga dituntut 

demikian. Bagaimana secara tidak langsung peran kepala desa dalam 

menjaga konsistensi pegawai untuk tetap menjalankan tanggung 

jawab yang ada secara konsisten dan berkelanjutan. Pegawai menjadi 

ujung tombak dalam memberikan berbagai pelayanan kepada 

masyarakat, maka pegawai kantor Desa Lewonama dituntut juga 

untuk selalu konsisten dalam memberikan pelayanan dengan optimal 

dan juga melaksanakan tanggung jawab yang diberikan dengan baik.  

Tabel 5.7 

Skor Jawaban Responden Terhadap Tanggung Jawab 

Jumlah Responden 

Memilih 

(T) 

Pilihan Skala 

Likert 

(Pn) 

Skor  

(T X Pn) 

5 3 15 

9 2 18 

16 1 16 

Jumlah  49 

 Sumber : Data Olahan Peneliti 

 

Merujuk pada tabel 5.7 dapat diketahui terkait tanggung jawab 

pegawai  pada Kantor Desa Lewonama tidask memuaskan. Hal ini 

terlihat dari total skor yang berjumlah 49. Berdasarkan klasifikasi 
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yang telah dibuat, angka ini berada pada klasifikasi Tidak Puas (30,0 – 

50,0). Mendukung hasil tabel diatas, perkuat lagi dengan wawancara. 

Berkaitan dengan tanggung jawab pegawai dalam memberikan 

pelayanan publik terlebih khususnya pelayanan administrasi, 

disampaikan oleh Pegawai kantor desa   M. Kina Krowin bahwa  

“Kalau dari saya sebagai salah satu pegawai di kantor desa 

lewonama kami sudah bekerja sesuai tanggung jawab. Dan tupoksi 

sudah dijalankan tetapi tidak setiap saat terkadang ada hambatan 

juga”(wawancara Selasa 11 juni 2019) 

 

Menyambung yang dikatakan oleh pegawai kantor desa, juga 

disampaikan oleh warga masyarakat Yosep Wujo Lewar  bahwa  

“Mereka sudah bekerja sesuai dengan tanggung jawab. Dan 

tupoksi juga sudah dijalankan hanya saja saya melihat ada tupoksi 

yang belum dijalankan”(wawanacara senin 10 juni 2019) 

 

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa 

terkait dengan tanggung jawab pegawai pada Kantor Desa Lewonama 

masih kurang optimal. Terdapat beberapa pegawai yang kurang 

paham terhadap tangunng jawab masing-masing. 

1.1.4 Jaminan (Assurance) 

Aspek Jaminan merupakan salah satu pemberian pelayanan yang baik 

dari pihak pemberi layanan kepada pihak pengguna layanan. Pemberian 

jaminan dapat diartikan sebagai keunggulan dari pihak pemberi jasa 

layanan bahwa jasa pelayanan yang diberikan adalah yang dilaksanakan 

dengan optimal. Selain itu juga pemberian jaminan akan menjadi tolak 
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ukur apakah pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawaban. 

Sebagaimana halnya pada kantor pemerintah lainnya,  Pemerintah Desa 

Lewonama  juga harus menerapkan hal yang sama. Dengan adanya 

pemberian jaminan maka akan mempengaruhi kulaitas pelayanan yang 

diberikan. Kepuasan masyarakat juga akan mudah diukur dilihat dari 

seberapa besar jaminanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa 

Lewonama. 

1) Prosedur pelayanan  

Salah satu aspek jaminan yang penting yakni prosedur pelayanan. 

Prosedur pelayanan dapat diartikan sebagai tata cara atau mekanisme 

dalam proses pengurusan terkait pelayanan publik. prosedur pelayanan 

merupakan aturan baku atau yang telah ditetapkan untuk dijalankan 

sesuai dengan prosedur tersebut. Pada dasarnya prosedur pelayanan 

yang dibuat untuk menjelaskan kepada pengguna layanan tentang 

mekanisme atau tata cara dalam mengurus sesuatu. Selain itu juga 

prosedur pelayanan hendaknya juga diketahui oleh pengguna jasa 

layanan sehingga memperoleh  informasi yang diterimadengan jelas. 

Pemerintah Desa Lewonama juga harus menjelasan tentang 

prosedur yang berlaku pada segala proses pelayanan publik khususya 

pelayanan administrasi kepada masyarakat desa sehingga masayarakat 

bisa memperoleh informasi dengan jelas. Prosedur pelayanan yang 

dibuat harusnya semakin mempermudah segala proses pelayanan. 
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Sebagai tindak lanjut dari mudahnya prosedur yang dijalankan maka 

segala urusan pelayanan akan bisa terselesaikan dengan baik.  

 

Tabel 5.8 

Skor Jawaban Responden Terhadap Prosedur Pelayanan 

Jumlah Responden 

Memilih 

(T) 

Pilihan Skala Likert 

(Pn) 

Skor  

(T X Pn) 

4 3 12 

22 2 44 

4 1 4 

Jumlah  56 

 Sumber : Data Olahan Peneliti 

 

Merujuk pada tabel 5.8  dapat diketahui terkait prosedur 

pelayanan publik   pada Kantor Desa Lewonama memuaskan. Hal ini 

terlihat dari total skor yang berjumlah 56. Berdasarkan klasifikasi 

yang telah dibuat, angka ini berada pada klasifikasi Puas (50,1 – 70,0). 

Mendukung hasil tabel diatas, perkuat lagi dengan wawancara. 

Berkaitan dengan prosedur pelayanan administratif pada Kantor 

Desa Lewanama, disampaikan oleh Kepala desa  Andreas Mado 

Lewar bahwa  

“Yah, pelayanan di kantor desa kami tidak mempersulit 

masyarakat. Kami mempermudah mereka untuk mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan.jadi prosesnya tidak berbelit. Di kantor 

desa untuk sementara ini belum ada papan informasi”(wawancara 

Selasa 11 Juni 2019) 

 

Menyambung yang dikatakan oleh Kepala Desa, jugas 

disampaikan oleh Pegawai Kantor Desa M.Kina Krowin bahwa 
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“Proses pelayanan menurut kami tidak berbelit. Segala macam 

kebutuhan dari masyarakat selalu kami layani dengan baik. 

Sementara ini belum ada papan informasi.(wawancara Selasa 11 

Juni 2019) 

Namun hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh 

masyarakat Yosefina Do Herin bahwa  

“Proses pelayanan di kantor desa itu sebenarnya tidak berbelit. 

Hanya saja pegawai di kantor desa lamban dalam melayani kami 

masyarakat”(wawancara Selasa 11 juni 2019) 

 

Selain hasil wawancara, hasil observasi yang telah peneliti 

lakukan menunjuka terkait prosedur pelayanan juga berjalan cukup 

baik. bahwa masyarakat datang  ke kantor Desa, kemudian 

memberitahu kepada pegawai tentang urusan yang diperlukan 

kemudian dilayani.  

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa sejauh ini terkait dengan prosedur pelayanan 

pada Kantor Desa Lewonama sudah berjalan cukup optimal. Bahwa 

segala prosedur pelayanan semuanya mudah dan prosesnya tidak 

berbelit-belit. Namun yang masih menjadi kendala ialah tidak adanya 

papan informasi terkait alur prosedur pelayanan yang dapat dibaca 

oleh masyarakat desa. Disisi lain hanya tersedia megafon untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat desa. Kemudian juga 

pelayanan masih menjadi tidak optimal dikarenakan pegawai lamban 

dalam memberikan pelayanan publik  
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2) Kepastian biaya 

Selain prosedur pelayanan, jaminan biaya juga merupakan hal 

yang penting. Jaminan biaya dapat diartikan sebagai pembayaran 

pengurusan adminsitrasi (bila ada)sesuai dengan tarif yang berlaku. 

Pembayaran yang dimaksudkan lebih kepada adanya ketersediaan 

dana untuk persiapan pengurusan adminsitrasi yang lebih baik pada 

pengurusan administrasi selanjutnya. Hal ini tentunya diperlukan  

informasi terkait biaya pengurusan administrasi. Dengan begitu 

masyarakat akan mengetahui tarif yang harus dibayar. Hal ini juga 

unntuk menghindari adanya pungutan-pungutan liar yang sering 

terjadi. 

Berkaitan dengan adanya jamainan biaya ini,  maka sangat 

diperlukan kerja sama antara Kepala Desa dengan untuk pegawai 

untuk memberitahu informasi yang jelas kepada masyarakat bahwa 

ada atau tidaknya biaya yang tersedia dalam proses pengurusan 

admistratif. Kepala Desa perlu mengontrol segala proses pelayanan 

sehingga tidak terciptanya pungutan liar.  

Tabel 5.9  

Skor Jawaban Responden Terhadap Kepastian Biaya 

Jumlah Responden 

Memilih 

(T) 

Pilihan Skala 

Likert 

(Pn) 

Skor  

(T X Pn) 

22 3 66 

8 2 16 

0 1 0 

Jumlah  82 

 Sumber : Data Olahan Peneliti 
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Merujuk pada tabel 5.9  dapat diketahui terkait kepastian biaya 

pada Kantor Desa Lewonama sangat memuaskan. Hal ini terlihat dari 

total skor yang berjumlah 82. Berdasarkan klasifikasi yang telah 

dibuat, angka ini berada pada klasifikasi Puas (70,1 – 90,0). 

Mendukung hasil tabel diatas, perkuat lagi dengan wawancara. 

Berkaitan dengan aspek jaminan biaya, ini disampaikan oleh 

Kepada desa Andreas Mado Lewar bahwa  

“Untuk segala keperluan Tidak ada biaya administrasi oa. Kecuali 

kewajiban seperti pajak. Tidak ada pungutan liar. Berkaitan 

dengan dokumen dan surat-surat kependudukan”(wawancara 

selasa 11 juni 2019) 

 

Menyambung yang teah dikatakan oleh Kepala Desa, juga 

disampaikan oleh Pegawai kantor desa Andreas Belang bahwa  

“Tidak ada biaya dan pungutan liar dalam mengurusi segala 

keperluan administrasi”.(wawancara Selasa 11 juni 2019) 

 

Sebagai pengguna jasa layanan, pastinya masyarakat merasakan 

secara langsung ada atau tidaknya pungutan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa Lewonama, hal ini disampaikan oleh Masyarakat 

Benedikta Bongi Kung bahwa  

“Selama nona mereka urus keperluan administrasi di kantor desa 

itu tidak ada biaya administrasi oa.sampe di kantor desa hanya isi 

formulir saja. Selanjutnya pegawai kantor desa yang 

urus”(wawancara Jumat 14 Juni 2019) 
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Jaminan biaya merupakan hal yang sangat sensitive di tengah 

kebutuhan pelayanan, maka sangat diperlukan peran dari Pimpinan 

Pemerintahn Desa untuk mengantisipasi adanya pungutan liar seperti 

yang disampaikan oleh Kepala Desa Lewonama Bapak Andreas Mado 

Lewar bahwa 

“Peran kepala desa, jika ada pungutan yang dilakukan oleh aparat 

yang tidak sesuai dengan prosedur saya kira harus dikenakan 

sanksi. Dan sebagai kepala desa juga harus tegas kepada aparat 

agar tidak melakukan pungutan biaya kepada 

masyarakat.”(wawancara Selasa 11 juni 2019) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa terkait dengan kepastian biaya dalam pelayanan administratif 

pada Desa lewonama tidak dipungut biaya. Bahwa benar-benar 

masyarakat tidak dikenakana niaya dalam pengurusan administratif. 

disisi lain juga terdapat peran Kepala desa dalam mengontorl 

pelayanan agar tidak adanya pungutan liar. 

3) Kepastian jadwal 

Salah unsur unsur penting dalam pemberian kualitas pelayan yang 

baik adalah adanya ketepatan waktu. Dengan waktu penyelesaain 

yang tepat, maka dapat dipastikan tidak adanya penumpukan tugas 

yang tertunda-tunda. Dengan kata lain ketepatan waktu akan 

mempengaruhi pelayanan yang akan diberikan pada selanjutnya. 

Semakin banyak keterlambatakn waktu yang diberikan, maka akan 

menurunkan kualitas pelayanan.  
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Sebagai pihak pemberi pelayanan  publik, Pemerintah Desa 

Lewonama juga perlu menerapkan optimalisasi waktu pelayanan. Hal 

ini menjadi penting untuk menghindari adanya penumpukan 

pelayanan yang sebelumnya belum terselesaikan. Disisi lain juga, 

diperlukan kinerja pegawai yang juga optimal dalam mendukung 

optimalisasi waktu pelayanan.     

Tabel 5.10 

Skor Jawaban Responnden Terhadap Kepastian Jadwal 

Jumlah Responden 

Memilih 

(T) 

Pilihan Skala 

Likert 

(Pn) 

Skor  

(T X Pn) 

3 3 3 

3 2 6 

24 1 24 

Jumlah  39 

 Sumber : Data Olahan Peneliti 

 

Merujuk pada tabel 5.10 dapat diketahui terkait kepastian jadwal 

pada Kantor Desa Lewonama tidask memuaskan. Hal ini terlihat dari 

total skor yang berjumlah 39. Berdasarkan klasifikasi yang telah 

dibuat, angka ini berada pada klasifikasi Tidak Puas (30,0 – 50,0). 

Mendukung hasil tabel diatas, perkuat lagi dengan wawancara. 

Berkiatan dengan aspek ini, disampaikan oleh Pegawai kantor 

desa  Andreas Belang  bahwa  

“Waktu pengurusan dalam pelayanan seringkali tertunda. yang 

bikin tertunda kadang pegawai kantor ada yang tidak masuk 

kantor atau ada urusan lain itu yang menjadi hambatan.  Kalau 

untuk keterangan lama waktu, iya. Contohnya dalam pengurusan 

surat keterangan tidak mampu. Masyarakat kalau datang pagi itu 
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bisa langsung ambil. Tetapi kalau datang sudah siang itu besok 

baru bisa ambil. Karena kami pulang kantor jam setenga 2 siang.” 

(wawancara Selasa 11 Juni 2019)  

 

Menyambung yang telah dikatakan diatas, juga disampaikan oleh 

masyarakat  Marselinus Wao Lewar bahwa  

“Seringkali tertunda oa. Keterangan lama waktu juga ada. Tapi 

totu tidak puas. Kadang mereka suruh datang ambil dokumen 

tanggal ini, totu datang sesuai tanggal yang mereka tetapkan 

sampe di kantor mereka belum selesai buat”(wawanacara senin 10 

Juni 2019) 

 

Berdasarkan  hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa terkait kepastian jadawal pelayanan Pada Kantor Desa 

Lewonama berjalan tidak optimal. Dimana sering kali, surat-surat  

yang dibuthkan masyarakat tertunda untuk diselesaikan. Bahkan 

masyarakat diminta besok harinya untuk mengambil surat-surat yang 

dibutuhkan. Menurut analisis peneliti, hal ini juga akibat dari aspek 

sebelumya terkait kecepatan pelayanan yang tidak optimal  

1.1.5 Empati (Emphaty) 

Emphaty dapat diartikan sebagai keadaan identifikasi kepribadian 

yang lebih mendalam kepada seseorang, sedemikian sehingga seseorang 

yang berempaty sesaat melupakan / kehilangan identitas dirinya. Dalam 

kaitannya dengan proses pelayanan, maka dapat diartikan bahwa emphaty 

adalah pola tindak laku pemberi layanan dalam menyesuaikan keadaan 

dengan pengguna layanan sehingga tercipta situasi dan kondisi yang baik. 
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Aspek empahty dalam pemerintahan lebih kepada pegawai yang melayani 

langsung masyarakt.  

1) Kesopanan dan keramahan petugas 

Aspek Melayani dengan sikap ramah dan sopan santun merupakan 

salah satu unsur pendekatan secara kepribadian sehingga adanya 

kepuasan batin terhadap pelayanan yang baik. Dalam hal ini, 

pendekatan dengan sikap ramah dan sopan memberi kesan awal yang 

baik terhadap masyarakat sehingga masyrakat merasa dihargai ataupun 

diperlakukan secara baik.  

Pegawai Kantor Desa Lewonama sebagai pemberi jasa layanan 

terdekat dengan masyarakat harus bisa melayani dengan sopan dan 

ramah kepada masyarakat.  

Tabel 5.11 

Skor jawaban Responden Terhadap Kesopanan dan Keramahan 

Petugas 

Jumlah Responden 

Memilih 

(T) 

Pilihan Skala 

Likert 

(Pn) 

Skor  

(T X Pn) 

6 3 18 

22 2 22 

2 1 2 

Jumlah  64 

 Sumber : Data Olahan Peneliti 

 

Merujuk pada tabel 5.11 dapat diketahui terkait kesopanan dan 

keramahan petugas pada Kantor Desa Lewonama memuaskan. Hal ini 

terlihat dari total skor yang berjumlah 64. Berdasarkan klasifikasi yang 
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telah dibuat, angka ini berada pada klasifikasi Puas (50,1 – 70,0). 

Mendukung hasil tabel diatas, perkuat lagi dengan wawancara. 

Secara tidak langsung, sikap pegawai dalam memberikan 

pelayanan akan menjadi tolak ukur secara umum terkait pelayanan pada 

Kantor Desa Lewonama. Hal ini disampaikan oleh masyarakat 

Elisabeth Kayobrain Lewar bahwa  

“Iya, mereka bersikap ramah dan sopan serta memberikan 

penjelasan yang jelas. Maklum saja oa, di kampung masyarakat 

juga banyak yang hanya tamat SD dan SMP. jadi penjelasan harus 

ulang-ulang supaya masyarakat benar-benar 

mengerti”(wawancara Kamis 13 juni 2019) 

Meyambung hal yang sama,  juga disampaikan oleh masyarakat 

Agustinus Kebaku Lion bahwa 

“Mereka selalu melayani dengan ramah. Hanya saja untuk 

menindak lanjuti keluhan itu mereka lamban.”(wawancara Jumat 

14 juni 2019) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa sejuah ini terkait dengan keramahan dan sopan santun dalam 

memberikan pelayanan administratif pada Kantor Desa Lewonama 

sudah berjalan baik dan optimal. Bahwa pegawai melayani dengan 

sopan dan ramah kepada masyarakat karena masyarakat memerlukan 

informasi yang jelas. Namun disisi lain bahwa pegawai cukup kurang 

respon dengan adanya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat 

karena bisa saja ketidakmampuan mengoperasikan komputer, dll. 
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2) Keadilan mendapat pelayanan 

Keadilan mendapat pelayanan dapat diartikan sebagai pelayanan 

yang diberikan harus lebih kepada siapa yang datang dahulu untuk 

proses pengurusan  berbagai urusan administrasi. Pelayanan yang 

optimal harus dihindarkan istilah “orang dalam”. Sudah menjadi hal 

umum bahwa sering kali pelayanan bersifat diskrimasi masih sering 

terjadi sehingga mengabaikan kepentingan yang lainnya.  

Bekaitan dengan keadilan mendapatkan pelayanan juga harus 

diterapkan oleh Pemerintah  Desa Lewonama. Tidak bisa dipungkiri 

bahwa kondisi sosial budaya pada Desa Lewonama merupaka rumpun 

keluarga besar dalam artian semaunya masih mempunyai ikatan 

keluarga 

Tabel 5.12 

Skor Jawaban Responden Terhadap Keadilan Mendapatkan 

Pelayanan 

Jumlah Responden 

Memilih 

(T) 

Pilihan Skala Likert 

(Pn) 

Skor  

(T X Pn) 

5 3 15 

7 2 14 

18 1 18 

Jumlah  49 

 Sumber : Data Olahan Peneliti 

 

Merujuk pada tabel 5.12 dapat diketahui terkait keadilan 

mendapatkan pelayanan pada Kantor Desa Lewonama  tidak 

memuaskan. Hal ini terlihat dari total skor yang berjumlah 49. 

Berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat, angka ini berada pada 
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klasifikasi tidak Puas (30,0 – 50,0). Mendukung hasil tabel diatas, 

perkuat lagi dengan wawancara. 

Hal-hal ini perlu dihindari mengingat akan  mempegaruhi 

pelayanan antara siapa yang datang terdahulu dan kepentingan 

keluarga. Hal ini disampaikan oleh masyarakat  Yoakhim Balaama 

Lewar bahwa  

“Iya, masyarakat selalu menjadi tempat utama dalam pelayanan. 

Setiap kebutuhan pasti dipenuhi kecuali tidak diprioritaskan. 

Namun kalau soal mengutmakan keluarga itu ada beberapa kali 

saya temukan”(wawancara rabu 12 juni) 

Menyambung yang dikatakan oleh masyarakat sebelumnya, juga 

disampaikan oleh Yosep Wujo Lewar  bahwa  

“Memang jo oa. Masyarakat kita ini jadi utama pelayanan. Namun 

yang sering terjadi Biasanya lebih prioritaskan keluarga dari pada 

yang bukan keluarga. Kan keluarga juga masyarakat to oa”( 

wawancara Senin 10 juni 2019) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa terkait keadilan mendapatkan pelayanan bahwa masyarakat 

adalah tujuan serta sasaran dalam pelayanan administratif yang 

dilaksanakan pada Kantor Desa Lewonama. Namun yang masih sering 

terjadi ialah adanya prioritas pelayanan terhadap keluarga. Tentunya hal 

ini akan menghambat pelayanan administratif pada masyarakat yang 

sudah datang terlebih dahulu.  

 


