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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesionalisme Aparatur 
Pemerintahan pada Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten malinau. Penelitian 
ini diangkat karena profesionalisme aparatur pada KPT masih belum maksimal 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dikarenakan masih terikat 
dengan SKPD lain. Oleh sebab itu, penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi 
faktor - faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pada KPT di Kabupaten 
Malinau. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten 
Malinau sebagai Pelaksana pengawasan terhadap kegiatan aparatur di Kantor. 
Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan dan 
penelitian di lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Narasumber 
ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan  key informan adalah Kepala 
Kantor Pelayanan terpadu, informan Kepala Sub Bagian TU dan Kasi 
perijinan,Kasi Pelayanan, Kasi pengaduan Masyarakat dan aparat/staff sebsagai 
narasumber lain. Kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan teknik 
analisis kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesionalisme Aparatur 
Pemerintahan pada Kantor Pelayanan terpadu di Kabupaten Malinau khususnya 
di Pelayanan perijinan sudah cukup professional dan bertanggung jawab dengan 
tugas dan fungsi aparatur . Karena pelayanan perijinan merupakan prioritas 
utama pada KPT. Temuan  lainnya adalah  tidak adanya Peraturan Daerah 
tentang transportsi untuk melakukan pelayanan ke beberappa Kecamatan yang jau 
dari Ibu Kota Kabupaten. Adapun yang menjadi faktor penghambat dari 
profesionalisme aparatur yaitu keterikatan KPT dengan dinas terkait dalam 
menerbitkan izin dan fasilitasnyang dimiliki KPT dalam pelaksanaan tugasnya. 

 
Kata Kunci : Profesionalisme, Aparatur, pemerintahan, Pelayanan Terpadu 

 
 

Pendahuluan  
Kurang profesionalnya aparatur dalam memberikan pelayanan pada 

masyarakat hal ini terjadi di berbagai tingkat dan sektor pemerintahan yang 
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banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Hampir segala bentuk layanan yang 
disediakan oleh birokrasi pemerintah, dalam kehidupan sehari-hari baik itu 
pelayanan pembuatan (IMB),izin tempat usaha (SITU), surat izin usaha 
perdagangan (SIUP), izin usaha industri (IUP), Sutat izin tower Bersama ,izin 
usaha jasa kontruksi (IUJK)  dan  sebagainya sering memiki hambatan.  

Permasalahan yang lain, yaitu warga kurang begitu mengetahui tentang 
prosedur. Tahapan-tahapan prosedural ini kurang tersosialisasikan luas kepada 
masyarakat. Hal ini menunjukan adanya sosialisasi yang kurang tentang 
pelaksanaan prosedur yang benar yang harus dijalani dalam mendapatkan 
layanan pemerintah. Tampaknya kurang optimalnyalnya profesionalisme 
Aparatur di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau.  

Fenomena pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah belum 
profesional menunjukan gejala yang hampir sama di berbagai sektor pelayanan 
pemerintah yang berujung pada ketidakpuasan masyarakat sebagai konsumen. 
Salah satunya terjadi di daerah kabupaten malinau, yaitu dalam hal 
profesionalisme aparatur yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah di  
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau. 
 
Kerangka Dasar Teori  
Birokrasi 

Birokrasi adalah organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para 
pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan 
(to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil 
keputusan (decision makers). Idealnya, birokrasi merupakan suatu sistem 
rasional atau struktur yang terorganisir yang dirancang sedemikian rupa guna 
memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien. 
Birokrasi juga dioperasikan oleh serangkaian aturan serta prosedur yang 
bersifat tetap. Terdapat rantai komando berupa hirarki kewenangan di mana 
tanggung jawab setiap bagian-bagiannya 'mengalir' dari 'atas' ke 'bawah.' 

Menurut Priyo Budi Santoso,(1998: 14) birokrasi menjadi tiga kategori, 
yaitu: 1) birokrasi dalam pengertian yang baik atau rasional (bureau-
rationality) seperti terkandung dala pengertian Hegelian Bureaucracy dan 
Weberian Bureaucracy; 2) birokrasi dalam pengertian sebagai suatu penyakit 
(bureau-pathology) seperti diungkap oleh Karl Marx, Laski, Robert Michels, 
Donal P. Warwick, Michael Crocier, Fred Luthan, dan sebagainya; 3) birokrasi 
dalam pengertian netral (value-free), artinya tidak terkait dengan pengertian 
baik atau buruk. Dalam pengertian ini birokrasi dapat diartikan sebagai 
keseluruhan pejabat negara di bawah pejabat politik, atau keseluruhan pejabat 
negara pada cabang eksekutif, atau birokrasi dapat juga diartikan sebagai setiap 
organisasi yang berskala besar (every big organization is bureaucracy). 
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Profesionalisme 
Profesionalisme (profésionalisme) (KBBI,1994). Ialah sifat-sifat 

(kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana 
yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. 
Profesionalisme berasal dari pada profesion yang bermakna berhubungan 
dengan profesion dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. 

Dalam buku Zadudu dan Zaini (2004:76) Profesinalisme dari kata 
“profesi” yang artinya pekerjaan dari padanya di dapatkan nafkah untuk hidup 
atau pekerjaan yang dikuasainya karena pendidikan keahlian, dan 
profesionalime yang di artikan mempunyai keahlian dan keterampilan yang di 
dapat dari pendidikan dan latihan serta profesi yang memperoleh bayaran 
karena pekerjaan itu.  

Profesionalisme disini lebih ditujukan kepada kemampuan aparatur 
dalam memberikan pelayanan yang baik, adil, dan inklusif dan tidak hanya 
sekedar kecocokan keahlian dengan tempat penugasan. Sehingga aparatur 
dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian untuk memahami dan 
menterjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kedalam kegiatan dan 
program pelayanan. 
a) Kreatifitas (creativity) 
b) Inovasi (innovasi) 
c) Responsifitas (responsivity). 

Jadi, indikator minimal untuk mengukur profesionalisme adalah 
berkinerja tinggi; taat asas; kreatif, inovatif, kreatifitas artinya memiliki 
kualifikasi di bidangnya. Sedangkan perangkat pendukung Indikator adalah 
standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya; kode etik profesi; 
sistem reward and punishment yang jelas ; sistem pengembangan sumber daya 
manusia (SDM); dan standar indikator kinerja. 

 
a) Konsep Kreatifitas 
Kemampuan aparatur untuk menghadapi masalah  dalam memberikan 
pelayanan kepada publik jika sebuah masalah telah terpecahkan akan kesulitan 
telah teratasi atau jika sesuatu yang baru telah diciptakan sesuatu yang baru 
telah di ciptakan atau sesuatu yang lama telah mengalami penyesuaian berarti 
kreativitas telah bekerja Petty, (1997). Menurut Munandar bahwa kreativitas 
adalah kemampuan mencerminkan kelancaran, keluwesan (fleksibilitas) dan 
orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi 
mengembangkan, memperkaya, memperinci suatu gagasan dalam Irwanto, 
(2002 : 185) Artinya kreatifitas menciptakan hal-hal yang baru sangatlah 
penting dalam memberikan solusi dari berbagai masalah dinamika organisasi 
khususnya bagi instansi pemerintah misalkan kemampuan aparatur dalam 
menyelasaikan hambatan yang berkaitan dengan pelayanan publik yang masih 
bersifat statis (mampu beradaptasi) atau aturan lama yang masih diterapkan 
tetapi sudah tidak relevan dengan tuntutan masyarakat masa kini. Kreativitas 
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juga dapat menjadi cerminan potensi seseorang dalam membangun ide, gagasan 
untuk dikembangkan dan perkaya untuk menciptakan sebuah inovasi.  
Pendapat  Rogers, dalam Munandar, (2004) bahwa sumber dari kreativitas 
adalah kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri, mewujudkan potensi, 
dorongan untuk berkembang dan menjadi matang, kecenderungan untuk 
mengekspresikan dan mengaktifkan semua kemampuan organisme. 
 
b) Konsep inovasi 
Kemampuan apartur dalam memecahkan masalah-masalah pelayanan publik 
yang sering berkaitan dengan profesionalisme aparatur. Inovasi merupakan 
kelanjutan dari sebuah kreatifitas birokrasi melalui respon yang ada dari 
perubahan lingkungan. Inovasi dalam dunia birokrasi publik seringkali 
menghadapi hambatan dan benturan dari keberadaan aturan formal dan 
rendahnya sikap pemimpin yang visioner dalam lingkungan birokrasi publik. 
Inovasi menunjukkan bahwa birokrasi menemukan dan melakukan proses kerja 
baru yang bertujuan untuk menjadikan pekerjaan dan pelayanan menjadi lebih 
baik. Argument tersebut diperkuat oleh Ashkens, (1995) 
Thoha,(1997;16)  bahwa suatu organisasi yang profesional dan modern 
berusaha untuk selalu berorientasi kepada pelanggan (publik) dan berusaha 
mendorong dan menghargai kreatifitas anggota. Kondisi dimana birokrasi 
publik Indonesia dewasa ini dihadapkan dengan lingkungan kerja yang tidak 
kondusif bagi terciptanya inovasi dan kurang menghargai kreatifitas yang ada 
di dalamnya. Inovasi tidak hanya bertujuan untuk menciptakan suatu model 
kerja baru tetapi juga bertujuan untuk mencapai suatu kepuasan kerja bagi 
individu maupun organisasi dan kepuasan pelayanan bagi masyarakat. 
Upaya melakukan sebuah inovasi dalam lingkungan birokrasi pemerintah perlu 
mendapat dukungan penghargaan terhadap setiap kinerja aparatur sehingga 
lebih termotivasi lagi dalam melakukan pekerjaan dan lebih cenderung 
mendukung setiap aparatur berkretifitas menemukan hal-hal yang baru serta 
meminimalisir segala bentuk hambatan misalkan proses kerja yang sangat 
prosedural dan birokratis juga pada aturan baku yang berkaitan dengan tugas 
dan fungsi organisasi. 
Dari pendapat diatas bahwa  inovasi menjadi sangat urgensi dilakukan dalam 
menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis yang disebakan oleh 
pengaruh modernisasi dan globalisasi saat ini, serta segala bentuk penghargaan, 
insentif bagi birokrat guna meningkatkan kompetisi serta gairah aparat dalam 
menjalan tugas dan fungsi organisasi. 
 
c) Konsep Responsifitas 
Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, 
perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. 
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Menurut Lenvine, (1990) dalam Dwiyanto, (1995;7) bahwa yang dimaksud 
dengan responsifitas adalah: kemampuan organisasi untuk mengenali 
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 
mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan 
dan aspirasi publik. Artinya responsifitas berkaitan dengan kecocokan dan 
keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan 
aspirasi masyarakat. 

Sedangkan menurut Siagian, (2000;165) yang dimaksud dengan 
responsifitas adalah : Sebagai bentuk kemampuan birokrasi dalam 
mengantisipasi dan menanggapi aspirasi baru, kebutuhan baru dan tuntutan 
baru dari masyarakat. Aparatur pemerintah diharapkan memiliki kemampuan 
dalam merespon dan mengantisipasi segala bentuk aspirasi masyarakat untuk 
kemudian aspirasi baru masyarakat diakomodir sebagai  issu perumusan 
kebijakan pemerintah dalam program-program pelayanan publik. Sedangkan 
kegiatan pelayanan adalah merupakan bentuk dari kewajiban birokrasi dan 
pengabaian terhadap hal tersebut akan berdampak kepada kekecewaan 
masyarakat yang pada gilirannya mungkin berakibat kepada timbulnya “krisis 
kepercayaan” kepada pemerintah. 

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud 
dengan responsifitas merupakan kemampuan aparatur dalam mencermati 
perubahan lingkungan (Tuntutan kebutuhan publik, kemajuan teknologi) dan 
merealisasikannya dalam bentuk program dan pelayanan yang berorientasi 
kepada masyarakat. 

Dalam pandangan Tjokrowinoto (1996:190) birokrasi dapat 
dikatakan profesional atau tidak, diukur melalui kompetensi sebagai berikut:  
a. Profesionalisme yang Wirausaha (Entrepreneurial-Profesionalism). 

Kemampuan untuk melihat peluang-peluang yang ada bagi peningkatan 
pertumbuhan ekonomi nasional, keberanian mengambil risiko dalam 
memanfaatkan peluang, dan kemampuan untuk menggeser alokasi 
sumber dari kegiatan yang berproduktifitas rendah ke produktifitas tinggi 
yang terbuka dan  memberikan peluang bagi terciptanya lapangan kerja 
dan peningkatan pendapatan nasional.  

b. Profesionalisme yang Mengacu Kepada Misi Organisasi (Mission-driven 
Profesionalism).  
Kemampuan untuk mengambil keputusan dan langkah langkah yang 
perlu dan mengacu kepada misi yang ingin dicapai (mission-driven 
professionalism), dan tidak semata mata mengacu kepada peraturan yang 
berlaku (rule-driven professionalism). 

c. Profesionalisme Pemberdayaan (Empowering-Profesionalism).  
Kemampuan ini diperlukan untuk aparatur pelaksana atau jajaran bawah 
(grassroots) yang berfungsi untuk memberikan pelayanan publik (service 
provider).  Profesionalisme yang dibutuhkan dalam hal ini adalah 
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profesionalisme pemberdayaan (empowering prefesionalisme) yang 
sangat berkaitan dengan gaya pembangunan. Dalam konsep ini birokrasi 
berperan sebagai fasilitator atau meningkatkan kemampuan masyarakat 
untuk tumbuh berkembang dengan kekuatan sendiri (enabler)  Osborne 
& Gaebler,(1992).  

 
 

Metode Penelitian 
Penelitian yang tiada pernah mengenal sudah, terus berkembang dari 

waktu kewaktu seiring dengan perkembangan zaman dalam segala bidang 
disiplin ilmu, bail ilmu yang bersifat eksakta, filsafat, humaniora dan sains 
terus menunjukkan perkembangan positif. Seiring dengan perkembangan 
penelitian tersebut, juga memberi warna baru terhadap jenis metode, 
pendekatan dalam penelitian itu sendiri. Pendekatan penelitian misalnya 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif.  

Peneliti mengambil metode penelitian kualitatif dengan alasan sebagai 
berikut: 
1) Mengumpulkan data serta menganalisis data. 
2) Karena sifat dari masalah yang diteliti.  
3) Apabila peneliti hendak mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru 

sedikit diketahui, karena metode kualitatif dapat memberikan rincian yang 
kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. 

4) Penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti bidang ilmu social dan 
perilaku, juga oleh para peneliti dibidang yang menyoroti maslah yang 
terkakit dengan prilaku dan peranan manusia. Jenis penelitian ini biasa 
digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok dan individu. 

Oleh karena itu peneleti tertarik mengambil metode penelitian kualitatif 
dengan alasan sesuai dengan judul yang diambl peneliti yaitu Profesionalisme 
Aparatur Pemerintahan Pada Kantor Pelayanaan Terpadu Di Kabupaten 
Malinau. 

Adapun tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk memahami 
fenomena atau gejala social yang lebih menitikberatkan pada gambaran yang 
lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada memerinci menjadi variabel-
variabel yang saling terkait. Harapannya adalah diperoleh pemahaman yang 
mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. 
Memilih penelitian dengan metode kualitatif, menggunakan beberapa bentuk 
pengumpulan data seperti transkip wawancara terbuka, deskripsi observasi, 
serta analisis dokumen dan artefak lainnya. Data tersebut dianalisis dengan 
tetap mempertahankan keaslian teks yang memakainya. 

Kemudian kegunaan dari penelitian kualitaif yaitu, digunakan untuk 
menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui, 
digunakan oleh peneliti bermaksud meneliti sesuatu secara mendalam, 
digunakan oleh peneliti yang berkeinginan untuk menggunakan hal-hal yang 
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belum banyak diketahui, dan peneliti yang ingin meneliti sesuatu dari segi 
prosesnya. 

Dengan demikian melalui pendekatan deskriptif kualitatif peneliti 
berharap dapat mengetahui bagaimana proses untuk mempermudah peneliti 
dalam memperoleh gambaran yang mendalam terhadap masalah yang diteliti. 
Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran yang 
menyeluruh tentang  profesionalisme aparatur pemetintahan pada kantor 
pelayanan terpadu di kabupaten Malinau. 
 
Hasil Penelitian  

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil yang di peroleh di lapangan 
melalui observasi, wawancara dan penelitian dokumen, yaitu mempelajari data-
data laporan dan arsip yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu penulis 
juga akan memberikan gambaran umum Kabupaten Malinau dan Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau, untuk memudahkan penelitian dan 
penyajian data, maka penulis akan memberikan gambaran umum. 

Profesionalisme (profésionalisme) Ialah sifat-sifat (kemampuan, 
kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang 
sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang professional. Indikator 
minimal untuk mengukur profesionalisme adalah berkinerja tinggi ;inovatif, 
kreatifitas,responsifitas artinya memiliki kualifikasi di bidangnya. 

Kreatifitas, Kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam 
memberikan pelayanan kepada publik, adanya kesediaan pemimpin untuk 
memberdayakan bawahan antara lain melalui partisipasi dalam pengambilan 
keputusan yang menyangkut pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, karier dan 
penyelesaian permasalahan tugas. 

Inovasi, menemukan dan menggunakan cara baru, metode kerja baru, 
dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan yang paling mendasar dari perilaku 
inovatif adalah rasa cepat puas terhadap hasil pekerjaan yang telah dicapai. 

Kreatifitas, Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan 
menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan 
baru, birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu faktor yang menghambat 
kelancaran dan efektifitas birokrasi publik adalah tidak profesionalnya aparatur 
birokrasi publik dalam menjalankan fungsi dan tugas.  

Dengan menyelaraskan profesionalisme aparatur pemerintahan, 
profesinalisme aparatur sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan 
sebagai aparatur yang profesional dapat melaksanakan  tugas dan fungsinya 
sesuai dengan bidangnya masing-masing, dapat bertanggung jawal terhadap 
organisasi dan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan 
masyarakat, maka Kantor Pelayanan Selalu Profesional dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya sebgai Pelayan Publik, dan melakukan hal-hal baru dalam 
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memberikan pelayanan dalam bidangnya masing masing agar tidak berbelit-
belit serta tepat waktu. 

Kantor pelayanan terpadu sebagai kantor yang melayani berbagai 
perijinan khususnya di Kabupaten Malinau yang saat ini masih terkait dengan 
dinas lain dalam pengurusan perijinan saat ini status Kantor pelayanan Terpadu 
masih wacana akan dinaikan statusnya menjadi Badan agar pelayanan dalam 
peneribitan izin bisa dilakukan di kantor pelayanan terpadu saja tanpa harus 
adanya surat rekomendasi dari Dinas terkait, dikarenakan adanya banyak 
keluhan dari masyarakat mengenai urusan dengan dinas terkait terlebih dahulu 
mengurus rekomendasi debelum ke Kantor pelayanan Terpadu untuk mengurut 
penerbitan izin dan juga sebagian masyarakat yang belum memahami prosedur 
perijinan, maka dari itu Kantor pelayanan terpadu merespon berbagai keluhan 
dari masyarakat yang mengatakan pengurusan berbagai perijinan berbelit-belit 
dikarenakan harus ke Dinas terkait, saat ini KPT masih direncanakan statusnya 
menjadi badan dan saat ini sebagian pelayanan sudah dilakukan hanya melalui 
KPT saja terkecuali IMB yang masih harus ada rekomendasi dari Dinas Tata 
Kota. 

Dengan dinaikan status KPT menjadi Badan tentunya aparatur lebih 
mudah menjelaskan kepada masyarakat mengenai berbagai pelayanan perijinan 
yang ada di KPT dan tentunya lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat 
dan tentunya profesionalisme aparatur pemerintahan di KPT lebih baik. 

Berikut ini Penulis akan menyajikan dan membahas mengenai 
profesionalisme apratur pada kantor pelayanan terpadu kabupaten malinau yang 
penulis proleh dari hasil penelitian di lapangan baik melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap 
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu  sebagai key informan, dan Kasubag 

Tata Usaha, Kasi Perijinan, Kasi Pengaduan Masyarakat dan 3 orang 
staff/Pegawai Kantor Pelayanan Terpadu sebagai informan lain yang 
bertanggung jawab masing-masing bidangnya, telah diproleh data yang 
disajikan sebagai berikut : 

 Profesionalisme Aparatur pada Kantor Pelayanan Terpadu di 
Kabupaten Malinau diharapkan mampu menjadi aparatur yang kreatifitas, 
inovasi,  responsifitas dan berkinerja tinggi yang artinya memiliki kualifikasi 
dibidangnya. 
 
Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian lapangan tentang Profesionalisme Aparatur 
Pemerintahan Pada Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten Malinau, maka dapat 
disimpulkan dari hal-hal  sebagai berikut: 

Profesionalisme Aparatur Pemerintahan pada Kantor Pelayanan Terpadu di 
Kabupaten Malinau. Kantor Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan berbagai 
kegiatan pelayanan perijinan dilaksanakan dengan pengawasan langsung dan terjun 
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kelapangan berdasarkan tugas dan fungsi, kewenangan serta kewajiban KPT. 
Profesionalisme aparatur kantor pelayanan terpadu secara langsung memberikan 
pelayanan face to face dengan pemohon dan yang masih memiliki hambatan 
program SIM pelayanan belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari 
sebagian pelayanan masih secara manual dan belum adanya perhatian dari 
pemerintah mengenai program tersebut. 

Kreatifitas, Mengembangkan ide dan metode kerja baru dalam pelaksanaan 
tugasnya, yang dilakukan aparatur KPT antara lain memberikan motivasi dan 
dorongan kepada aparatur dalam memberikan pelayanan saat melaksanakan tugas 
dan funsinya dan sesuai bidannya. 

Inovasi, Menciptakan hal-hal yang baru dalam memberikan solusi dari 
berbagai masalah organisasi yang dilaksanakan aparatur antara lain, Dengan 
melakukan banyak koordinasi dengan Badan/Dinas yang terkait seperti Dinas Tata 
Kota, Dinas Perhubungan dan lainnya, dan juga langsung turun/terjun kelapangan 
(masyarakat). 

Responsifitas, Merespon dan menghadapi  aspirasi baru, tuntutan baru, dan 
pengetahuan baru dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dilakukan aparatur 
Kantor Pelayanan Terpadu yaitu,  Merespon dengan positif, selalu update agar 
tidak gaptek dan sesuai dengan permohonan masyarakat. 
 
Rekomendasi 

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis 
kemukakan, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut : 
1. Untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang professional perlu adanya 

kerjasama dan memiliki kreatifitas,inovasi serta responsifitas pada seorang 
aparatur agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya 
dan bertanggung jawab. 

2. Perlu dinaikan status Kantor Pelayanan Terpadu menjadi Badan,agar bisa 
melaksanakan pelayanan satu pintu dan tidak melibatkan SKPD lain dan juga 
mempermudah pemohon dalam mengurus berbagai perijinan. 

3. Perlu adanya pengaturan penempatan kerja bagi aparatur agar bisa melakukan 
pelayanan ke beberapa Kecamatan yang jau dari Kota. 

4. Perlu adanya Sosialisai lagi dengan masyarakat karena masih ada sebagian 
masyarakat yang belum memamahi alur perijinan dan prosedur di KPT. 

5.  Perlu segera dibuatkan peraturan daerah maupun peraturan bupati mengenai 
pelayanan perijinan didaerah yang jau dari Ibu Kota Kabupaten karena 
dibeberapa kecamatan yang ada diapau kayan tentunya banayak yang belum 
memiliki IMB dan sebagainya. 
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