
VI.KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di Bab

sebelumnya, fungsi nilai nemui-nyimah di kantor Kecamatan Teluk

Betung Selatan sudah berfungsi dengan baik. fungsi nilai nemui-nyimah

tersebut adalah keterbukaan, akuntabilitas atau tanggung jawab, disiplin,

toleransi, memperlancar dan mempermudah pelayanan, meningkatkan

kebersamaan masyarakat, meningkatkan kepedulian sosial, sebagai wadah

kegiatan musyawarah masyarakat, mempererat masyarakat antaretnis, non-

etnis maupun pendatang, dan sebagai sarana pembangunan moral. Hal

tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa informasi dari informan dan

observasi perilaku aparatur kecamatan dan masyarakat yang pernah

mendapatkan proses pelayanan publik yang ada di kantor Kecamatan

Teluk betung Selatan.

Sedangkan eksistensi (keberadaan) dan perilaku nemui-nyimahpun di

kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan sudah ada dan tanpa disadari

sudah diterapkan dengan baik, diantaranya yaitu :

Keterbukaan perilaku nyata aparatur kantor kecamatan yaitu

menyantumkan syarat-syarat, jangka waktu penyelesaian, serta pelayanan



119

tidak di pungut biaya atau gratis. Perilaku nyata nemui-nyimah dalam hal

akuntabilitas adalah aparatur membuat laporan pertanggunjawaban setiap

ada permintaan pelayanan yang masuk dan keluar. Selanjutnya, dilaporkan

ke camat dan akan menjadi bahan evaluasi pihak kantor kecamatan.

Perilaku nemui-nyimah dalam hal toleransi adalah dengan adanya

toleransi waktu, yaitu pihak kantor kecamatan tetap melakukan pelayanan

disaat jam 12 siang yang biasanya para staff sedang beristirahat. Dan

eksistensi serta perilaku nyata nemui-nyimah dalam hal memperlancar dan

mempermudah pelayanan dibuktikan dengan perilaku aparatur yang

menginformasikan syarat-syarat dengan lugas dan jelas, serta jangka

waktu penyelesaian dalam proses pelayanan publik yang tercantum di

kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan. Selain itu dalam melayani

masyarakat, pihak kantor kecamatan sudah menerapkan prosedur

pelayanan publik menurut Kepmenpan nomor 63 tahun 2003 sebagai

acuan dan pedoman.

Dengan demikian pelayanan publik yang ada di kantor Kecamatan sudah

cukup efektif, karena aturan yang diterapkan secara nemui-nyimah, dan

terbukti bahwa nemui-nyimah dapat mendorong aparatur kecamatan dapat

berperilaku sesuai nilai-nilai kehidupan.

Akan tetapi masih ada saja kendala, baik yang dirasakan oleh aparatur

kecamatan maupun masyarakat. Kendala tersebut adalah hambatan secara
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teknis, yakni keterlambatan waktu penyelesaian khususnya dalam

pembuatan e-KTP, mental masyarakat yang masih curiga terhadap

transparansi pelayanan publik di kantor kecamatan, masih adanya warga

yang belum bahkan malas untuk membayar pajak, dan aparatur yang

belum disiplin sehingga terkadang membuat proses pelayanan publik

menjadi terhambat. Dari berbagai kendala tersebut upaya yang dapat

dilakukan oleh aparatur Kecamatan Teluk Betung Selatan yakni,

menerapkan prinsip nemui-nyimah berupa keterbukaan dengan

menjelaskan bahwa keterlambatan pembuatan E-Ktp disebabkan alatnya

rusak yang ada di kotamadya. Upaya yang dilakukan jika ada warga yang

belum membayar pajak adalah dengan bersinergi dengan masing-masing

lurah, rt/rw setempat agar mensosialisasikan pentingnya membayar pajak

demi pembangunan negara ini.

B. Saran

Dari kendala tersebut dapat direkomendasikan saran sebagai berikut :

1. Merubah cara pandang masyarakat agar lebih kritis terhadap birokrasi

saat ini. Caranya dengan masyarakat mendatangi sendiri tanpa melalui

oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan agar masyarakat

dapat mengetahui dan merasakan sendiri adanya transparansi

pelayanan publik di kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan.

2. Keterlambatan waktu dalam proses penyelesaian dapat diupayakan

dengan penambahan alat cetak di kotamadya agar pembuatan e-KTP

dapat efektif dan cepat prosesnya. Dan juga memberikan penyuluhan
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atau pelatihan sumber daya manusia dalam hal ini aparatur, agar dapat

mengelola alat pencetak e-KTP tersebut.

3. Masyarakat yang belum bahkan malas membayar pajak dapat

dilakukan upaya berupa sosialisasi melalui masing-masing

RT/kelurahan akan pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban

warga negara.

4. Aparatur kecamatan yang belum disipin waktu dapat dilakukan upaya

dengan pengawasan lebih diperketat serta memberikan sanksi tegas

dari camat agar pegawai maupun pejabat yang bersangkutan dapat

merasakan jera dan tidak mengulanginya lagi.


