
I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan memiliki keragaman

budaya. Ada banyak ragam kebudayaan di Indonesia, bahkan setiap pulau di

Indonesia memiliki ciri khas kebudayaan sendiri, seperti kebudayaan yang

ada di pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau dari

sekian banyak pulau yang ada di Indonesia.

Provinsi Lampung adalah suatu bagian ujung Pulau Sumatera, memilik iluas

35.376,50 km². Provinsi Lampung didiami oleh dua golongan masyarakat asli

dan penduduk pendatang. Berdasarkan adat istiadatnya penduduk asli suku

Lampung terdiri dari dua kelompok, yaitu masyarakat Lampung beradat

Pepadun yang berada di daerah pedalaman dan masyarakat Lampung beradat

Saibatin atau Peminggir yang berada di daerah pesisir. Masyarakat Lampung

Pepadun terbagi dalam perserikatan-perserikatan adat yang diantaranya

sebagai berikut :

1. Abung Siwou Megou (Abung Sembilan Marga) yang meliputi tanah

wilayah Way Abung (Lampung Utara), Way Rarem, Way Terusan, Way

Pengubuwan dan Way Seputih
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2. Megou Pak Tulang Bawang (Marga Empat Tulang Bawang) yang

meliputi : Wilayah tanah Tulang Bawang Ilir yaitu Marga Tegamoan,

Marga Buay Bulan, Marga Suay Unpu dan MargaAji

3. Buway Lima Way Kanan dan Sungkai (lima keturunan Way Kanan)

meliputi daerah di Way Kanan dan Way Sungkai

4. Pubiyan Telu Suku (Pubiyan Tiga Suku) meliputi daerah Way

Sekampung Tengah dan Way Sekampung Ulu.

Sedangkan masyarakat Saibatin pada umumnya secara kultural mengakui

bahwa asal usul nenek moyang mereka berasal dari dataran tinggi Sekala

Berak. Dari sinilah keturunan mereka menyebar di sepanjang pantai, sebagian

bermukim di sekitar perbukitan dan sebagian lagi menyebar di dataran rendah

dan pedalaman. Masyarakat adat Saibatin terbagi dari berbagai ragam marga

atau kebuawaian (garis keturunan) diantaranya :

1. Sai Batin Masyarakat Kalianda, yang terdiri dari : Marga Ratu, Marga

Legun Marga Rajabasa (2 Kepenyimbngan Adat), Marga Dantaran (2

Kepenyimbangan Adat), Marga Katibung (Menyata, Pubian)

2. Sai Batin Masyarakat Bandar Lampung terdiri dari : Sai Batin Marga

Lunik, Sai Batin Marga Balak, Sai Batin Marga Bumi Waras Teluk

Betung

3. Sai Batin Masyarakat Pesawaran terdiri dari : Sai Batin Punduh (7

Kepenyimbangan Adat), Sai Batin Pedada (8 Kepenyimbangan Adat), Sai

Batin Way Lima, Sai Batin Kedundung, Sai Batin Gedung Tataan, Sai

Batin Ratai (Sanggi Padang Cermin)
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4. Sai Batin Masyarakat Tanggamus terdiri dari : Sai Batin Kelumbayan (dari

Paksi Keratuan Semaka), Sai Batin Talang Padang, Sai Batin Marga

Pertiwi (dari Paksi Keratuan Semaka), Sai Batin Kuta Agung dan sekitar.

5. Sai Batin Masyarakat Lampung Barat terdiri dari : Sai Batin Ngaras dan

Bengkunat, Sai Batin Way Suluh, Sai Batin Ngambur, Sai Batin Pugung,

Sai Batin Penggawa Lima (Pesisir Tengah)

Sedangkan penduduk pendatang yang tinggal di provinsi Lampung adalah

penduduk etnis lain yang datang, baik melalui program transmigrsai maupun

insiatif individu itu sendiri. Penduduk pendatang tersebut antara lain

masyarakat yang bersuku Jawa, Sunda, Bali, Batak, Semendo (Sum-Sel) dan

sebagainya diluar masyarakat asli Lampung. Selain masyarakat yang memiliki

suku diatas, terdapat juga masyarakat pendatang yang berasal dari warga

negara asing, seperti orang Tiongkok (China), orang Arab dan lain

sebagainya.

Masyarakat pendatang didefinisikan sebagai masyarakat yang datang dari

suatu daerah ke daerah lain akibat mutasi dan hidup bermasyarakat, bersatu

dengan yang lainnya dimana menimbulkan perbedaan baik suku, ras, budaya,

dan adat istiadat pada masyarakat pribumi. Masyarakat pendatang di propinsi

Lampung dengan demikian diartikan sebagai suku daerah lain berdomisili di

daerah Lampung yang adat istiadatnya berbeda dengan adat istiadat

masyarakat pribumi (masyarakat Lampung).
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Masyarakat Lampung menganut falsafah hidup Piil Pesenggiri dan bermoral

tinggi yang didukung identitas pribadi Juluk Beadek, perilaku atau sikap

Nemui-Nyimah, Nengah-Nyappur, dan Sakai Sambayan.

Piil berasal dari bahasa Arab, Fiil yang berarti perilaku dan pesenggiri

maksudnya keharusan bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, serta

kewajiban. Namun dalam realita saat ini filsafat ini mengalami deformasi. Piil

diartikan sebagai perasaan ingin besar dan dihargai (Julia Maria, 1993:20).

Falsafah hidup ini merupakan acuan masyarakat Lampung untuk selalu

bersikap terbuka dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi, baik dengan

sesama kelompok maupun dengan masyarakat lainnya. Dalam praktek

pergaulan kemasyarakatan sehari-hari keadaan ini senantiasa didukung oleh

eksistensi aksara dan bahasa Lampung sebagai alat komunikasi yang relatif

efektif, karena didasari oleh nilai-nilai moral dan keimanan yang cukup

tinggi, khususnya agama Islam.

Sikap watak Piil Pesenggiri ini masih nampak pada lingkungan masyarakat

Lampung. Salah satu unsur yang masih melekat adalah nemui nyimah. Nemui

nyimah diartikan sebagai sikap terbuka atau ramah tamah. Nemui nyimah

merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dan masyarakat Lampung pada

umumnya, dan khususnya masyarakat hukum adat Lampung Saibatin untuk

tetap menjaga silaturahmi, di mana ikatan keluarga secara genealogis selalu

tetap terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepantasan, dan kewajaran.
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Dalam konsepsi nemui nyimah umumnya disebutkan agar tuan rumah mampu

bersikap terbuka dan ramah, serta sebaliknya tamu bersikap tahu diri dan

menghargai tuan rumah. Fungsi nilai nemui-nyimah dalam masyarakat adat

Lampung Saibatin juga dapat sebagai sarana atau wadah silaturahmi, untuk

memelihara kerukunan keluarga, kerukunan antartetangga maupun kerukunan

sosial, sebagai wadah dalam musyawarah antarwarga dalam mengambil

sebuah keputusan, juga sebagai sarana pembangunan moral. Selain itu, fungsi

nilai nemui-nyimah juga dapat sebagai pencegah terjadinya konflik, sebab

tujuan nemui-nyimah adalah saling terbuka, dengan adanya keterbukaan

konflik yang terjadi baik laten maupun manifest diharapkan tidak akan terjadi

karena saling terbuka satu sama lain dalam menghadapi konflik.

Fungsi nilai nemui-nyimah yang tak kalah penting adalah untuk

meningkatkan kebersamaan dan kesatuan antarsesama masyarakat, karena

yang dihasilkan dari fungsi nemui-nyimah ini adalah sebuah keterbukaan

yang dapat menghasilkan kenyamanan, kepedulian antarsesama juga dapat

saling menerima satu sama lain. Sedang konsep piil pesenggiri yang kerap

dibincangkan adalah distorsi pemaknaan perilaku dan keharusan bermoral

tinggi (pesenggiri) yang bergeser menjadi perasaan ingin besar, ingin

dihargai, tak ingin lebih rendah atau kalah dari orang lain yang disebut

sebagai ijdelheid, dalam Bahasa Belanda (Hadikusuma, 1989). Padahal

praktik piil pesenggiri sebagaimana dirilis Kuntara Raja Niti tidak lepas dari

pedoman untuk berlaku arif dan bijaksana dalam memecahkan masalah (way

ni dang robok, iwa ni dapok), termasuk  memahami anggota masyarakat yang
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kehendaknya tidak sama (pak huma pak sapu, pak jelma pak semapu, sepuluh

pandai sebelas ngulih-ulih, sepuluh tawai sebelas milih-pilih) (Anshory,

2007).

Fungsi nilai nemui nyimah tidak hanya berlaku bagi masyarakat Lampung

saja, akan tetapi interaksi dengan masyarakat etnis lain pun dapat dilakukan.

Fungsi nemui nyimah bagi masyarakat etnis lain adalah agar didalam suatu

jaringan kehidupan sosial itu dapat lebih terbuka, dapat menghargai apapun

dan siapapun serta ramah tamah terhadap orang lain. Ramah tamah sangat

dibutuhkan dalam suatu pergaulan, karena dengan begitu kita dapat lebih

akrab serta mempererat tali persaudaraan dengan masyarakat etnis lainnya.

Tidak hanya ramah tamah, sifat terbuka serta saling membantu dibutuhkan

dalam kehidupan bermasyarakat, baik antar individu maunpun antar

kelompok lainnya.

Salah satu unsur Piil Pesenggiri ini dapat juga menjadi suatu kriteria yang

ditujukan untuk instansi pemerintahan terutama dalam hal pelayanan publik.

KEPMENPAN (Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara)

Nomor 63 Tahun 2003 menyatakan bahwa hakikat pelayanan publik adalah

pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan

kewajiban dari aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan

Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
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penerima pelayananan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. (Kep. Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2004).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan bentuk

pelayanan prima. Pelayanan prima dapat terlaksana jika aparatur pemerintah

mampu menjalankan asas-asas pelayanan publik yang terdiri dari :

Transparansi, yang setara dengan prinsip nemui-nyimah yakni keterbukaan.

Baik tentang persoalan biaya ataupun waktu penyelesaian pelayanan.

Akuntabilitas, yang setara dengan pertanggungjawaban terhadap kewajiban

yang harus dilaksanakan sebagai aparatur pemerintah, seperti disiplin baik

waktu maupun disiplin dalam bekerja. Selanjutnya kondisional, yakni

pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi pemberi dan penerima pelayanan,

atau sikap toleransi. Partisipatif, yang dapat juga digunakan dalam

musyawarah adat seperti hippun pemekonan. Kesamaan hak, yakni tidak

diskriminatif terhadap suku, ras, agama, golonagn dan status sosialnya. Serta

keseimbangan antara hak dan kewajiban setara dengan prinsip nemui-nyimah

kepantasan. Aparatur pemerintah sudah sepantasnya melaksanakan

kewajibannya seperti berprilaku ramah-tamah, santun serta melayani dengan

tulus ikhlas.

Aparatur merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global, untuk

mewujudkan good governance diperlukan SDM aparatur yang memiliki

kompetensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan.
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Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam melayani

masyarakat salah satunya fungsi nilai nemui nyimah atau ramah tamah,

terbuka dan bersikap santun terhadap masyarakat. Dalam hal ini nilai nemui-

nyimah dapat berfungsi mempermudah, melancarkan, membantu segala

urusan administrasi di instansi pemerintah dalam melayani masyarakat.

Karena pada dasarnya nemui-nyimah merupakan sikap atau perilaku ramah-

tamh serta sopan dan santun, yang itu juga merupakan menjadi salah satu

prinsip dari pelayanan publik yang tertuang dalam Kepmenpan (Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) nomor 63 tahun 2003,

bashwasannya pemberi pelayanan dalam hal ini aparatur pemerintah, harus

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah tamah, serta memberikan

pelayanan dengan ikhlas. Dengan demikian, hak-hak masyarakat dalam

proses pelayanan publik dapat tercapai atau diperoleh secara efektif.

Pelayanan publik tidak diperbolehkan mempersulit masyarakat yang akan

membuat atau mengurus surat-surat penting lainnya, karena itu bisa

menimbulkan kerugian yang akan dialami oleh masyarakat, misalnya saja

kehilangan banyak waktu, kerugian dalam hal materi bahkan dapat

menghilangkan rasa kepercyaan masyarakat terhadap instansi pelayanan

publik. Selain itu juga, dalam melayani masyarakat pun mereka harus

menerapkan sikap atau perilaku nemui-nyimah atau ramah tamah, tulus

ikhlas, memelihara kepedulian sosial atau solidaritas sosial agar tidak ada

penyimpangan dan kesalahpahaman yang terjadi yang nantinya akan

menimbulkan konflik.
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Fungsi nilai nemui-nyimah sebaiknya dapat berfungsi dengan baik agar

tingkat efektivitas pelayanan publik pun dapat berjalan sebagaimana prosedur

Kepmenpan yang pada hakikatnya melayani dengan prima, sepenuh hati dan

ramah tamah, karena jika tidak, akan dapat menimbulkan beberapa akibat

yang akan dirasakan oleh masyarakat. Akibatnya tersebut antara lain :

kehilangan waktu, karena biasanya masyarakat yang ingin membuat atau

sedang mengurus surat-surat penting yang harus dibuat di kantor pelayanan

publik itu mengeluh berbelit-belit juga bertele-tele, sehingga banyak waktu

yang terbuang. Dalam melayani pun terkadang aparatur pemerintahnya

sedang merokok yang kadang menggangu konsentrasi warga yang ingin

membuat atau mengurus surat-surat penting. Selain itu juga dapat

menimbulkan berbagai masalah, seperti enggan untuk mengurus bahkan

malas untuk berurusan dengan kantor kecamatan.

Seharusnya sebagai pelayanan publik yang tugasnya melayani masyarakat,

instansi pemerintah memberikan pelayanan yang baik tanpa pandang bulu

siapa itu dan dari kalangan mana masyarakat tersebut. Karena hal ini sesuai

dengan prinsip pelayanan publik yakni kesamaan hak, maksudnya ialah tidak

diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,

gender dan status ekonomi.

Harapannya pun nemui-nyimah yang sifatnya terbuka dan beramah tamah ini

eksistensi (keberadaanya) tetap ada dan berfungsi, agar antara masyarakat dan

instansi pemerintah atau pelayanan publik tidak hanya sekedar bertatapmuka

hanya demi kepentingan semata, akan tetapi dapat saling kenal, memperluas
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jaringan pergaulan, menjalin tali silaturahmi satu sama lain dan yang

terpenting menunjang juga memperlancar efektivitas pelayanan publik

Secara umum, diharapkan penerapan sikap atau perilaku nemui-nyimah dapat

meningkatkan efektivitas pelayanan publik, khususnya pada instansi

pemerintah di kantor kecamatan Teluk Betung Selatan. Pelayanan publik

dikatakan dapat efektif jika target waktu penyelesaian pelayanan, seperti

pembuatan E-KTP, kartu keluarga (KK) atau akta kelahiran dapat tepat

waktu, selain itu sikap atau perilaku yang dilakukan aparatur kecamatan

seperti disiplin, sopan santun, serta ramah-tamah diwujudkan ketika

masyarakat ingin menerima pelayanan. Sehingga output (hasil) yang tercapai

yakni kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan instansi

kecamatan dapat terpenuhi, dengan begitu aparatur kecamatan pun sudah

bekerja dengan baik sesuai Kepmenpan No.63 tahun 2003.

Namun, pada kenyataannya terdapat suatu fenomena yang bertolak belakang

dari penerapan fungsi nemui-nyimah ini. Salah satu warga Kampung Masjid

Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Rf (27) mengaku

bahwa pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kecamatan Teluk

betung selatan ini kurang begitu baik, khususnya dalam pelayanan umum,

seperti waktu pengerjaan yang diundur-undur, yang membuat kerugian

waktu.

“Buat KTP sama kartu keluarga dari bulan Februari sampai sekarang belum

ada kejelasan kapan jadinya. Padahal syarat-syarat yang harus dipenuhi

sudah saya berikan, seperti surat pindah sama KTP saya yg lama. Tapinya
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sampai sekarang belum ada jawaban kapan jadinya KTP sama KK itu juga

alasannya kenapa belum jadi-jadi sampai sekarang.”

Bapak Rf membuat kartu tanda penduduk (KTP) yang sudah dari 2 bulan

lebih lamanya tak kunjung juga membuahkan hasil. Sebelum ke kantor

kecamatannya, beliau bertanya dahulu kepada Ketua RT, lalu dilimpahkan

lagi ke kantor kecamatan, alhasil sampai sekarang Bapak Rafel belum

mendapatkan kepastian tentang kapan terbentuknya KTP beliau tersebut. Hal

ini dapat kita lihat bahwa pelayanan yang di lakukan kurang begitu baik,

selain itu kepastian waktu, pertanggungjawaban yang diabaikan juga

keramah-tamahan yang idealnya dilakukan oleh intansi pemerintah pelayanan

publik tidak didapatkan oleh masyarakat, khususnya Bapak Rafel ini sebagai

masyarakat yang merasakan hal tersebut.

Berdasarkan kenyataan sebagaimana dikemukakan diatas, maka peneliti perlu

melakukan penelitian dengan judul Fungsi Nilai Nemui-Nyimah terhadap

Tingkat Efektivitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Teluk

Betung Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja fungsi nilai nemui-nyimah dalam masyarakat di lingkungan

kantor kecamatan Teluk Betung Selatan ?
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2. Apakah eksistensi (keberadaan) & perilaku fungsi nilai nemui-nyimah

masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kantor

kecamatan Teluk Betung Selatan ?

3. Bagaimana prosedur pelayanan publik berdasarkan Kepmenpan nomor 63

tahun 2003 di lingkungan kantor kecamatan Teluk Betung Selatan ?

4. Bagaimana penerapan fungsi nilai nemui-nyimah dalam meningkatkan

efektivitas pelayanan publik dalam masyarakat di kantor kecamatan Teluk

Betung Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan tentu memiliki tujuan. Karena itu tujuan yang

ingin di capai dalam penulisan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui fungsi nilai nemui nyimah dalam piil pesenggiri terhadap

tingkat efektivitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Teluk Betung

Selatan

D. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang fungsi

nilai nemui-nyimah dalam pelayanan publik dan pengaplikasian keilmuan

penulis selama perkuliahan.

b. Secara praktis, untuk memberikan masukan dan sumbangan pikiran bagi

instansi pemerintah pelayanan publik dan masyarakat khususnya.


