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ABSTRAK SKRIPSI 
 

 
Kecamatan Gabus merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di 

kabupaten Pati. Berdasarkan hasil observasi di Desa Tanjung Anom, Gabus dan 
Tambah Mulyo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, kondisi sumberdaya aparatur 
pemerintah desa serta sarana dan prasarana dalam fasilitas pelayanan belum 
terwujud secara memadai. Kondisi tersebut telah berdampak pada kinerja yang 
tidak maksimal dari Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pelayanan 
administrasi desa dikecamatan Gabus kabupaten Pati. 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses penyelenggaraan 
pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan administratif desa di kecamatan 
Gabus kabupaten Pati sudah sesuai standar pelayanan dan mengetahui hambatan-
hambatan pada penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan 
administratif desa khususnya dibidang kependudukan di kecamatan Gabus 
kabupaten Pati. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, 
sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, metode pengumpulan 
data yaitu menggunakan data primer dan sekunder, metode pengolahan dan 
penyajian data menggunakan teknik pengolahan data, dan teknik penyajian data, 
metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. 

Desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa Gabus, 
Pertama, menyediakan dan memberikan pelayanan publik untuk masyarakat 
dengan mencangkup empat prinsip (pelayanan prima) yaitu: cepat, tepat, akurat, 
dan berkualitas. (a) Cepat disini maksudnya, Pemerintah Desa harus memberikan 
pelayanan yang cepat karena dalam hal ini masyarakat tidak membutuhkan waktu 
tunggu yang lama; (b) Tepat maksudnya, ketepatan dalam berbagai aspek yaitu: 
aspek waktu, biaya prosedur, sasaran, kualitas maupun kuantitas serta kompetensi 
petugas; (c) Akurat maksudnya pelayanan tidak boleh salah, harus ada kepastian, 
kekuatan hukum, tidak meragukan keabsahannya; dan (d) Berkualitas maksudnya 
tidak seadanya, sesuai dengan keinginan pelanggan, memuaskan, berpihak, dan 
untuk kepentingan pelanggan atau masyarakat. 

 
 

Kata Kunci: penyelenggaraan pelayanan, administrasi 
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