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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Seperti yang sudah dibahas pada sebelumnya bahwa pada saat ini 

masyarakat Indonesi sudah mengalami perubahan sosial yang sangat pesat, 

baik itu dari segi kebudayaan, pendidikan dan lingkungan pemerintahan. 

Karena masyarakat sendiri sadar bahwa hidupnya itu tidak sendiri, semua 

akan saling membutuhkan satu sama lain. Dari ketiga unsur diatas tersebut 

memerlukan etika dalam berperilaku yang adil dan bermoral baik dalam 

mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan lainnya. Dari beberapa 

pertanyaan yang sudah diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

Penerapan Etika Pemerintah dalam Mewujudkan Birokrasi yang Baik (Good 

Gavernance). Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Kecamatan Jatirejo, 

bahwa penerapan etika pemerintah yang baik dalam memberikan pelayanan 

bisa tercapai dengan apabila berpendoman pada kode etik pemerintah. 

Di dalam etika pemerintahan terdapat seperangkat norma/nilai yang 

bisa dijadikan sebagai referensi atau acuan dan penuntun bagi birokrasi dalam 

memberikan pelayanan yang baik (Good Gavernance) dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangannya, yaitu: Pertama, Persamaan adalah perlakuan yang 

sama dan adil atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kedua, 

Loyalitas adalah kesetiaan pada aturan, hukum, pimpinan, dan rekan kerja. 

Ketiga, Tanggung jawab adalah kualitas dalam menjalankan tugas dan 
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tanggung jawabnya serta menyancakup sikap kejujuran, keberanian dalam 

bertugas, dan optimis dalam bekerja. Keempat, Pertanggungjawaban adalah 

apabila aparatur/pegawai yang melakukan kesalahan dapat 

mempertanggungkan kesalahan yang telah dilakukannya tanpa harus 

berbohong kepada publik. 

5.2. Saran 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Kecamatan Jatirejo 

Kabupaten Mojokerto harus dapat menjadikan aparaturnya sebagai teladan 

dalam penerapan etika pemerintah, hukum serta konstitusi, karena sudah 

bukan waktunya lagi bagi pemerintah daerah dengan seenaknya saja 

mengambil hak orang lain tanpa ada kewenangan yang jelas serta pemberian 

imbalan yang  sewajarnya. Di harap setiap aparatur pemerintah harus 

mentaati aturan yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan yang 

berlaku serta pendoman dan kode etik penyelenggaraan pemerintah. 

Dilihat dari hasil penelitian bahwa sarana dan prasarana pelayanan di 

Kecamatan Jatirejo masih belum memadai, dan juga banyak pegawai atau 

aparatur pemerintah yang sudah lanjut usia, atau bisa dikatakan banyak yang 

sudah mau pensiun. 


