
BAB IV 

PENUTUP 

A.Kesimpulan 

Kinerja merupakan unsur yang menjadi salah tolak ukur pencapaian dari tujuan 

organisasi tersebut.Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas atau prestasi dari sebuah 

tanggung jawab yang dimiliki atau bebankan kepada pegawai. 

1. Akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja  

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja pegawai Negeri Sipil di 

kantor Kecamatan Malaka Barat telah berjalan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 

pertanggungjawaban pegawai terhadap tugas atau pekerjaan yang diberikan. Walaupun 

masih ada pegawai yang keluar saat jam kerja,namun sebagian besar pegawai sudah 

memahami tupoksinya masing-masing sehingga ketetapan waktu dalam menyelesaikan 

tugas sudah sesuai dengan yang ditetapkan dan tanpa dipungut biaya sesuai dengan 

aturan yang ada. Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung 

jawab atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

hal yang telah ditetapkan sebelumnya,melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakn 

secara berkala. Dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja 

pegawai dikantor Kecamatan Malaka Barat dapat dilihat melalui kualitas kerja yang 

menunjukkan kerapihan,ketelitian,keterkaitan hasil kerja dengan baik,mengabaikan 

volume pekerjaan dalam penyelesaian suatu pekerjaan yang dapat bermanfaat bagi 

kemajuan organisasi. Ada juga inisiatif yang ada dalam diri anggota organisasi untuk 

melakukan pekerjaan serta mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah. 

2. Transparansi dalam meningkatkan kinerja  

Penerapan prinsip Good Governance dalam hal transparansi di Kecamatan Malaka Barat 

Kabupaten Malaka masih memiliki kekurangan.Dimana masyarakat masih mengeluhkan 

masalah informasi tentang prosedur pengurusan berkas-berkas yang harus kekantor camat 

dulu. Transparansi adalah sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,yakni 

informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang 

dicapai. Transparansi dalam meningkatkan kinerja adanya ketepatan waktu yang dapat 



dilakukan apabila adanya sinergi antara pihak regular dan operator dengan sistem 

perencanaan yang baik,menetapkan standar operasional yang tinggi penambahan 

frekuensi beban kerja yang telah ditetapkan berdasarkan standar operasional (SOP). 

Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam 

suatu pekerjaan,sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang.  

3. Responsivitas dalam meningkatkan kinerja  

Responsivitas kinerja pegawai cukup baik. Dimana pegawai Kecamatan memahami apa 

yang diperlukan oleh masyarakat terkait dengan perbaikan pelayanan. Hanya saja 

keluhan masyarakat tentang pemanfaatan website kecamatan belum ada 

perubahan.Responsivitas adalah bentuk kepekaan dan kemampuan dari pemerintah dalam 

menyelenggarakan pelayanan.Responsivitas terutama dalam memainkan peran sebagai 

jembatan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dengan tetap berpedoman 

pada visi dan misi kecamatan. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau 

beberapa kelompok organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi 

agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. 

           B. Saran 

1) Penerapan prinsip akunrabilitas dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil  

dikantor kecamatan Malaka Barat telah berjalan baik. Tentu saja diharapkan hal ini 

ditingkatkan lagi oleh kecamatan Malaka Barat atau minimal dapat dipertahankan. 

2) Camat beserta karyawan perlu membuat papan informasi yang merinci sehingga syarat-

syarat pengurusan setiap dokumen bisa berjalan lancar dan masyarakat dapat memperoleh 

informasi yang akurat tanpa harus bertanya ke petugas. 

3) Kantor kecamatan Malaka Barat harus menyediakan atau membuat sosial media dan 

website agar masyarakat dapat mudah mengakses data-data yang diperlukan dengan 

mudah misalnya kegiatan maupun informasi tentang syarat-syarat pengurusan dokumen. 
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SUMBER UNDANG-UNDANG  

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan ditetapkan Presiden 

Jokowi pada tanggal 3 Mei 2018 di Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 


