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ABSTRACT

QUALITY OF PUBLIC SERVICE DISTRICT POST-REDISTRICTING
(Study In Sukarame Distric of Bandar Lampung)

By

Raras Efriyanti Putri

The essentials of the redistricting is to shorten the control range so that the
quality of public services becomes more better. Reality of public services in the
Sukarame District of Bandar Lampung has a problem that is not yet the
implementation of service standards so that public services in the district doesn’t
have a standard for the process, timing, cost and quality of product produced.
KTP services (Identity Card), KK (family card), etc  in fact has taken a longer
time than before the separation districts.

This research purposes to give a description of the quality of public services in the
Sukarame District after the redistricting. Identification of constraints that affect
the quality of public services in the district Sukarame. This research type is
descriptive research with qualitative approach. While data collection techniques
done by interview, documentation and observation.

Results of this research, the quality of public services in the Sukarame District is
still not good. It is seen from there is so many people who complained about
public services, especially from sub-district employees who didn’t understand the
fundamental duty as a public servant and inhospitable serve employees in the
public service process. Then there is an obstacle that founded in public services
implementation in Sukarame Disrtict Bandar Lampung are infrastructure whose
uses ain’t got optimal, the resources of public officials who wasn’t discipline, and
accountability of the employees who was less responsible for providing services.

Keywords: Quality of Public Services; Redistricting



ABSTRAK

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN
KECAMATAN

(Studi Di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)

Oleh

Raras Efriyanti Putri

Esensi pokok pemekaran adalah untuk memperpendek rentang kendali sehingga
kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. Realitas pelayanan publik di
Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung terdapat masalah yaitu belum
diterapkannya standar pelayanan sehingga pelayanan publik di kecamatan tidak
memiliki standar menyangkut proses, waktu, biaya dan mutu produk yang
dihasilkan. Pelayanan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Dll
pada kenyataannya memakan waktu lebih lama daripada sebelum pemekaran
kecamatan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi kualitas
pelayanan publik pasca pemekaran kecamatan di Kecamatan Sukarame Kota
Bandar Lampung. Teridentifikasinya kendala yang mempengaruhi kualitas
pelayanan publik di Kecamatan Sukarame. Tipe penelitian yang digunakan
adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil dari penelitian, kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sukarame masih
belum baik. Hal ini terlihat dari masih banyak masyarakat yang mengeluhkan
pelayanan publik terutama dari pegawai kecamatan yang belum memahami tugas
pokok sebagai pelayan publik serta ketidakramahan pegawai dalam melayani
masyarakat dalam proses pelayanan. Serta ditemukan kendala dalam pelakasanaan
pelayanan publik di Kecamatn Sukarame Kota Bandar Lampung yaitu sarana
prasarana yang penggunaannya masih belum optimal, sumber daya aparatur
publik yang tidak disiplin, dan akuntabilitas pegawai yang kurang
bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Publik; Pemekaran
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pelayanan publik merupakan bagian dari penyelenggaraan

pemerintahan negara yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (eksekutif) Pasal

4 UUD 1945. Atas asumsi tersebut maka penyelenggaraan pelayanan publik

merupakan mandat bagi Negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik

kepada masyarakat. Terdapat 3 (tiga) pertimbangan mengapa pelayanan publik

harus diselenggarakan oleh Negara. Pertama, investasinya hanya bisa dilakukan

atau diatur oleh Negara, seperti pembangunan infrastruktur transportasi,

pemberian layanan administrasi negara, perizinan dan lain-lain. Kedua, sebagai

kewajiban Negara karena posisi Negara sebagai penerima mandat. Dan ketiga,

biaya pelayanan publik didanai dari uang masyarakat, baik melalui pajak maupun

mandat masyarakat kepada negara untuk mengelola sumber kekayaan negara.

Seiring dengan penerapan sistem desentralisasi, pelayanan publik akhir-akhir ini

menjadi perhatian di kalangan masyarakat. Sebelumnya pelayanan publik kurang

menjadi perhatian karena berkembang asumsi bahwa pelayanan publik itu hanya

urusan pemerintah saja, mulai dari proses perumusan, kebijakan, implementasi

sampai dengan evaluasi masyarakat seringkali tidak dapat mengakses segala

informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik.



2

Pelayanan publik sebagai bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik

maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan

dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat yang merupakan pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

yang menjelaskan bahwa pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

publik. Pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang

dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum.

Menurut Supriatna (2003: 27) pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur

pemerintahan kepada masyarakat berkaitan erat dengan upaya untuk menciptakan

kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Hal ini merupakan dampak dari

fungsi aparat negara sebagai pelayanan masyarakat, karena itu kedudukan

aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public service) sangat strategis

karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan

yang baik bagi masyarakat.

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah adalah

pelayanan kependudukan. Pelayanan kependudukan yang berkaitan dengan

administrasi kependudukan merupakan pelayanan dasar bagi setiap warga di

Indonesia. Oleh karena itu pelayanan kependudukan merupakan salah satu elemen



3

penting dalam pelayanan publik kepada masyarakat khususnya pelayanan yang

dilakukan di tingkat kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan,

menjelaskan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan

Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pembentukan

kecamatan berasal dari pemekaran satu kecamatan menjadi dua atau lebih, atau

berasal dari penyatuan wilayah desa atau kelurahan dari beberapa kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka pembentukan kecamatan harus

memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan sehingga daerah

tersebut dapat dikatakan daerah yang layak untuk dijadikan daerah pemekaran.

Salah satu kecamatan di Kota Bandar Lampung yang mengalami pemekaran

adalah Kecamatan Sukarame. Pemekaran Kecamatan Sukarame  menghasilkan

dua kecamatan yaitu Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Way Halim.

Kecamatan Sukarame merupakan salah satu kecamatan yang memenuhi

persyaratan untuk ikut dimekarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2008 tentang Kecamatan dalam pasal 3 menyebutkan bahwa pembentukan

kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi

persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Selain untuk mendekatkan

diri kepada masyarakat dalam memaksimalkan pelayanan publik, pemekaran

Kecamatan Sukarame juga bertujuan untuk memperjelas batas wilayah, posisi

wilayah Kecamatan Sukarame sebelum dilakukan pemekaran menduduki

sebagian wilayah perbatasan antara Kota Bandar Lampung dengan wilayah
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Kabupaten Lampung Selatan, pemekaran Kecamatan Sukarame dilaksanakan

pada tanggal 17 September 2012.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Kecamatan Sukarame

membawahi enam kelurahan yaitu tiga kelurahan lama dan tiga kelurahan baru

seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Wilayah Kerja Kecamatan Sukarame Bandar Lampung

No Keluarahan Keterangan
Lingkungan RT

1 Sukarame 3 32 -
2 Sukarame Baru 2 13 -
3 Way Dadi 2 16 -
4 Way Dadi Baru 2 23 -
5 Korpri Jaya 2 13 -
6 Korpri Raya 2 19 -

Sumber: Profil Kecamatan Sukarame Bandar Lampung (2014)

Sebelum adanya pemekaran Kecamatan Sukarame, masalah-masalah pelayanan

publik yang diberikan masih tetap menjadi sorotan masyarakat pengguna layanan

tersebut. Permasalahan yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah

mengenai pelayanan administrasi kependudukan seperti pelayanan pembuatan

KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), dan administrasi

kependudukan lainnya, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Sukarame Bandar Lampung Sebelum Pemekaran

No Jenis pelayanan Keluhan
1 KTP (Kartu Tanda Penduduk) Lambatnya pengurusan KTP (> 7 hari) dan

tidak lengkapnya data yang ada di Kantor
Kecamatan Sukarame

2 KK (Kartu Keluarga) Prosedur pengurusan yang panjang dan biaya
yang dibebankan kepada masyarakat

3 Akta Tanah (SKT) Pengurusan akta tanah yang cukup lama yang
seharusnya 1 minggu menjadi 3 minggu

4 Keterangan domisili Prosedur pengurusan dinilai masyarakat cukup
lama yaitu sekitar 3 hari yang seharunya 1 hari

Sumber: Hasil wawancara pada masyarakat Kecamatan Sukarame (2015)
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Setelah adanya pemekaran Kecamatan Sukarame masih menimbulkan

permasalahan, dimana sejumlah masyarakat mengeluh karena efek pemekaran itu

terutama pada pelayanan kependudukan.  Masyarakat yang tinggal di wilayah

Kecamatan Sukarame sudah banyak yang memperoleh pelayanan publik di

kecamatan baik dalam pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu

Keluarga), dan administrasi kependudukan lainnya, akan tetapi tidak sedikit

masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Sukarame mengeluhkan

pelayanan kependudukan yang diberikan oleh aparatur publik di Kecamatan

Sukarame.  Hal ini terkait tentang kepastian waktu dalam proses pelayanan

kependudukan (Hasil pra-riset tanggal 7 Juni 2015).

Urgensi pemekaran Kecamatan Sukarame di Kota Bandar Lampung adalah

luasnya rentang kendali yang dihadapi kecamatan. Rentang kendali yang luas

menimbulkan inefisiensi biaya dan waktu bagi kecamatan dan masyarakat. Pasca

pemekaran kecamatan, pelayanan publik di kecamatan masih dilakukan dengan

pola fungsional dan belum menerapkan standar pelayanan. Belum diterapkannya

standar pelayanan membuat pelayanan publik di kecamatan disebabkan karena

tidak memiliki standar menyangkut proses, waktu, biaya dan mutu produk yang

dihasilkan. Pelayanan KTP di kecamatan pada kenyataannya memakan waktu

lebih lama yaitu lebih dari 7 hari daripada sebelum pemekaran kecamatan

Sukarame.

Perlunya dilakukan penelitian mengenai kurang baiknya pelayanan di Kecamatan

Sukarame setelah pemekaran karena seharusnya dengan adanya pemekaran

wilayah Kecamatan Sukarame dapat memberikan pelayanan prima bagi
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masyarakat dan lebih meningkatkan mutu pelayanannya terutama dengan adanya

fasilitas yang baru dan cakupan wilayah pelayanan kepada masyarakat yang sudah

tidak terlalu luas, namun masih kurang baiknya pelayanan yang diberikan oleh

pihak kecamatan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti bermaksud

melakukan penelitian yang berjudul “Kualitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran

Kecamatan (Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti merumuskan permasalahan pada

penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualitas pelayanan publik pasca pemekaran kecamatan di

Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung?

2. Kendala apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Kecamatan

Sukarame Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan deskripsi kualitas pelayanan publik pasca pemekaran kecamatan

di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

2. Terindentifikasinya kendala yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di

Kecamatan Sukarame.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara ilmiah hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran,

informasi, dan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Negara mengenai

fenomena yang terjadi dalam salah satun ruang lingkup administrasi negara

yaitu pelayanan publik. Terutama tentang kualitas pelayanan publik pasca

pemekaran kecamatan di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, yang

selama ini masih kurang baik.

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparatur

pemerintah Kecamatan Sukarame dalam meningkatkan kualitas pelayanan

publik, agar dijadikan referensi untuk perbaikan kualitas dalam

penyelenggaraan pelayanan publik terutama dari aspek kemampuan dan

keandalan pegawai dalam melayani masyarakat.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Kotler dalam Sinambela (2006: 4), pelayanan adalah setiap kegiatan

yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Lukman (2000: 8), pelayanan adalah setiap kegiatan yang

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan kepada orang lain atau pihak lain yang

dapat memberikan suatu keuntungan dan dapat memberikan manfaat, hasil dari

pelayanan berupa kepuasan yang diberikan walaupun hasil dari pelayanan yang

diberikan tidak terikat pada suatu benda.

Monir dalam Pasolong (2011: 128) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses

pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung. Pelayanan

publik diartikan pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata

cara yang telah ditetapkan. Menurut Keputusan Menpan Nomor

63/Kep/M.Pan/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
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dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Senada dengan pendapat diatas Gronroos dalam Ratminto dan Atik  (2012: 2),

mengatakan bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas

yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat

adanya interaksi antara konsumen dengan pegawai atau hal-hal yang disediakan

oleh organisasi pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan

permasalahan konsumen atau pelanggan. Sementara itu, Lovelock dalam Duadji

(2013: 30), menyebutkan bahwa pelayanan adalah hal-hal yang jika diterapkan

terhadap suatu produk akan meningkatkan daya atau nilai terhadap pelanggan

(service is those thing which when added to a product, increase its utility or value

to the costumer)

Menurut Dwiyanto (2005: 141), pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai

serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat, bahwa pelayanan umum merupakan kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, akan tetapi tidak

disebabkan oleh hal itu saja melainkan pemerintah memang harus memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan kepada

masyarakat harus sesuai dengan standar pelayanan, karena masyarakat berhak

mendapatkan pelayanan dari pemerintah secara prima atau pelayanan yang

berkualitas.
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Berdasarkan penjelasan di atas, pelayanan yang baik dan memuaskan akan

berdampak positif seperti yang dikutip dari Moenir (2008: 58) antara lain:

a. Masyarakat menghargai kepada korps pegawai
b. Masyarakat patuh terhadap aturan-aturan layanan
c. Masyarakat akan merasa bangga kepada korps pegawai
d. Adanya kegairahan usaha dalam masyarakat
e. Adanya peningkatan dan pengembangan dalam masyarakat menuju

tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila

Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2004 membedakan jenis

pelayanan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

a. Kelompok pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan

sebagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misanya status

kewarganegaraan, sertifikat kompentensi, kepemilikan atau penguasaan

terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain

Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte pernikahan, akte kelahiran, akte kematian,

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM),

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

b. Kelompok pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai

bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon,

penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

c. Kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk

jasa yang di butuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan

kesehatan dan sebagainya.

Beberapa alasan perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik menurut

Wasistiono (1999: 2) antara lain sebagai berikut:
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a. Instansi pemerintah pada umumnya penyelenggarakan kegiatan yang bersifat

monopoli, sehingga tidak terdapat iklim kompetisi di dalam, padahal tanpa

kompetisi tidak akan tercipta efisiensi dan peningkatan kualitas.

b. Dalam menjalankan kegiatan, aparatur pemerintah lebih mengandalkan

kewenangan daripada berbuat jasa atau pun kebutuhan konsumen.

c. Belum atau tidak diadakan akuntabilitas terhadap kegiatan suatu instansi

pmerintah, baik akuntabilitas vertikal ke bawah, ke samping, maupun ke atas.

Hal ini disebabkan oleh adanya tolak ukur kinerja setiap instansi pemerintah

yang dibakukan secara nasional berdasarkan tanda yang dapat diterima secara

umum.

d. Dalam aktifitasnya, aparat pemerintah seringkali terjebak pada pandangan

ectic, yakni mengutamakan pandangan dan keinginan mereka sendiri

(birokrasi) daripada konsep emic, yakni konsep dari mereka menerima jasa

layanan pemerintah.

e. Kesadaran anggota masyarakat pada hak dan kewajian sebagai warga negara

maupun sebagai konsumen masih relatif rendah, sehingga mereka cenderung

menerima begitu saja, terlebih layanan yang diberikan bersifat cuma-cuma.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan

publik adalah kegiatan melayani orang lain atau masyarakat yang dilakukan oleh

penyelenggara pelayanan publik serta menawarkan kepuasan dan pelaksanaanya

sesuai dengan tata cara yang ada pada organisasi yang bersangkutan.
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2. Indikator Pelayanan Publik

Menurut Widodo (2001: 84) pihak pelayan publik dalam memberikan layanan

publik setidaknya harus: (1) mengetahui kebutuhan apa yang dilayani; (2)

menerapkan persyaratan manajemen untuk mendukung penampilan (kinerja); (3)

memantau dan mengukur kinerja. Sebagai perwujudan dari apa yang harus

diperhatikan dan dilakukan oleh pelayan publik agar kualitas layanan menjadi

baik, maka dalam memberikan layanan publik seharusnya: (1) mudah dalam

pengurusan bagi yang berkepentingan (prosedurnya sederhana); (2) mendapat

pelayanan yang wajar; (3) mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih; (4)

mendapat perlakuan jujur dan terus terang (transparan).

Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam Sinambela (2006: 7) berpendapat terdapat

lima indikator pelayanan publik, yaitu reliability yang ditandai pemberian

pelayanan yang tepat dan benar, tangibles yang ditandai dengan penyediaan yang

memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, responsiveness yang

ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat, assurance yang

ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan

pelayanan, dan empati yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui

keinginan dan kebutuhan konsumen.

Menurut Bandu (2013) dalam Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993

ditegaskan, bahwa penyelenggaraan layanan publik harus mengandung unsur-

unsur: (1) Hak dan kewajiban bagi pemberi layanan maupun penerima layanan

umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing, (2) Pengaturan

setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan
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kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan

perundangundangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan

efektivitas, (3) Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar

memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat

dipertanggung jawabkan, (4) Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh

instansi pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang

bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut

menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Menurut Pasolong (2011: 135) Keputusan Menpan tersebut juga ditegaskan,

bahwa pemberian layanan umum kepada masyarakat merupakan perwujudan dari

fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga

penyelenggaraannya perlu ditingkatkan secara terus menerus sesuai dengan

sasaran pembangunan. Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 menetapkan

delapan sendi yang harus dapat dilaksanakan oleh instansi atau satuan kerja dalam

suatu departemen yang berfungsi sebagai unit pelayanan umum. Ke delapan sendi

tersebut adalah:

a. Kesederhanaan,  dalam  arti  bahwa  prosedur  dan  tata  cara  pelayanan perlu

ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-

belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang

meminta pelayanan;

b. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal

prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun

administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
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dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara

pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan;

c. Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat

memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat;

d. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan,

unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian,

rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses

pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan

dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta;

e. Efesiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal

yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan;

f. Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus

ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa

pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

g. Keadilan dan pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan

diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi

seluruh lapisan masyarakat;

h. Ketepatan waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat

diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Pemilihan indikator pelayanan publik berdasarkan pada standar pelayanan sebagai

tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara
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kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,

terjangkau, dan terukur.

3. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas (quality) menurut Montgomery dalam Pasolong (2011: 132), the extend

to which products meet the requirement of people who use them. Jadi, suatu

produk baik dalam bentuk barang atau jasa dikatakan bermutu bagi seseorang

apabila produk tersebut dapat memenuhi kebutuhannya.

Kualitas Menurut Hunt dalam Nasution (2004: 40), adalah kecocokan pengguna

produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.

Kecocokan penggunaan itu didasarkan atas lima ciri utama yaiu:

a) Teknologi, yaitu kekuatan atau daya tahan

b) Psikologis, yaitu cita rasa atau status

c) Waktu, yaitu kehandalan

d) Kontraktual, yaitu adanya jaminan

e) Etika, yaitu sopan santun, ramah dan jujur

Sementara itu, Lovelock dalam Duadji (2013: 33), mendefinisikan kualitas

pelayanan sebagai penyesuaian terhadap perincian-perincian (conformance to

specification) di mana kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggualan yang

ingin dicapai, dilakukan kontrol terus menerus dalam mencapai keunggulan

tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa.

Feigenbaum dalam Nasution (2004: 41), mengatakan bahwa kualitas adalah

kepuasan pelanggan sepenuhnya (full custumer satisfaction). Suatu produk

berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu
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sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk. Kemudian

Garvin dan Davis dalam Nasution (2004: 41), menyatakan bahwa kualitas adalah

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan suatu produk, manusia/tenaga

kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan

pelanggan atau konsumen.

Sedarmayanti (2009: 252), mengatakan bahwa kualitas berarti:

a) Kesesuaian dengan persyaratan/ tuntutan

b) Kecocokan untuk pemakaian

c) Perbaikan atau penyempurnan berkelanjutan

d) Bebas dari kerusakan atau cacat

e) Pemenuhan kebutuhan pelanggan awal dan setiap saat

f) Melakukan sesuatu secara benar awal

g) Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan

Kualitas pelayanan merupakan ukuran  kesesuaian antara yang diharapkan dengan

kenyataan  dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan untuk mencapai

kualitas yang maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat harus selalu

dilakukannya kontrol/pemantauan, dan untuk melihat kualitas pelayanan

diperlukannya indikator. Berdasarkan pengertian kualitas, baik secara

konvensional maupun yang lebih strategis oleh Gespersz dalam Sinambela (2006:

6) mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu pada pengertian pokok:

a. Kualitas terdiri atas sejumlah keistmewaan produk, baik keistimewaan

langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan

dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk.
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b. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau

kerusakan.

Definisi konfensional dari kualitas menurut Sinambela (2007:6) biasanya

menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti:

a. Kinerja

b. Keandalan

c. Mudah dalam penggunaan

d. Estetika.

Crosby, Lethiman dan Wyckoff dalam Waluyo (2007: 128) mendefinisikan

kualitas pelayanan adalah penyesuaian terhadap perincian-perincian di mana

kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai,

dilakukannya kontrol terus menerus dalam mencapai keunggulan tersebut dalam

rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Wyckof dalam Tjiptono (2000: 52)

mengemukakan kualitas pelayanan adalah tingkat kesempurnaan yang diharapkan

dan pengendaliannya atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan

atau harapan pelanggan serta penyampaian pelayanan secara excellence atau

superior dibandingkan dengan harapan konsumen.

Seiring dengan kedua pendapat pakar di atas, Dwianto (2011: 18) menyebutkan

bahwa kualitas pelayanan adalah kemampuan organisasi pelayanan publik untuk

memberikan pelayanan yang dapat mamuaskan para pengguna jasa baik melalui

pelayanan teknis maupun pelayanan administrasi.
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Menurut Sinambela (2006: 6), tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah

memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas

pelayanan prima yang tercermin dari :

a. Transparansi, yakni pelayanan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakes oleh

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan dapat

dimengerti.

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip

efisiensi dan efektifitas.

d. Partisipatif, yaitu pelayanan dapat mendorong peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan

dan harapan masyaraat.

e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari

aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-

lain.

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Konsep kualitas pelayanan merupakan faktor penilaian yang merefleksikan

persepsi konsumen terhadap lima dimensi spesifik dari kinerja layanan.

Parasuraman dalam Bandu (2013) menyimpulkan bahwa ada lima dimensi

ServQual (Service Quality) yang dipakai untuk mengukur kualitas

pelayanan,yaitu:



19

a. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan

sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa.

b. Reliability, atau keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

c. Responsiveness atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan,

dengan penyampaian informasi yang jelas.

d. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan,

dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya

para pelanggan kepada perusahaan. Pada saat persaingan semakin kompetitif,

anggota perusahaan harus tampil lebih kompeten, artinya memiliki

pengetahuan dan keahlian di bidang masing-masing.

e. Factor security, yaitu memberikan rasa aman dan terjamin kepada pelanggan

merupakan hal yang penting pula. Dalam situasi banyak pesaing, sangatlah

beresiko bila menipu pelanggan. Selain itu anggota perusahaan harus bersikap

ramah dengan menyapa pelanggan yang datang.

f. Emphaty, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau

pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami

keinginan konsumen.

Lima Dimensi ServQual di atas seiring dengan menurut Zeithhaml-Parasurman-

Berry dalam Pasolong (2011: 135), kelima ServQual itu adalah :
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a. Tangibles

Kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi

administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.

b. Reliability

Kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya.

c. Responsivess

Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara tepat dan

cepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen.

d. Assurance

Kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan

kepercayaan konsumen.

e. Emphaty

Sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen.

Berdasarkan beberapa pendapat pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas

pelayanan merupakan kemampuan organisasi pelayanan publik untuk

memberikan kesempurnaan pelayanan, baik pelayanan teknis maupun pelayanan

administrasi yang dapat memuaskan pelanggan para pengguna jasa yang

penyampaiannya dilakukan secara excellence.

4. Faktor Kualitas Pelayanan Publik

Thoha (1995: 181) mengemukakan dua faktor penting yang mempengaruhi

kualitas pelayanan publik yang dislenggarakan pemerintah, yaitu:
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a. Individual

Menunjuk pada sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Semakin

tinggi kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi tentu semakin

besar kemungkinan organisasi yang bersangkutan untuk menyelenggarakan

pelayanan yang berkualitas.

b. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan digunakan dalam pelaksanaan mekanisme pelayanan.

Dalam hal ini umumnya semakin rumit dan berbelit-belit prosedur mekanisme

penyelenggaraan pelayanan publik, justru semakin sulit mewujudkan

pelayanan publik yang berkualitas.

Sementara itu, menurut Djaenuri dalam Vebri (2007) terdapat empat aspek

penting yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan

pemerintah, yaitu:

a. Aspek organisasi

a. Aspek personil

b. Aspek keuangan

c. Aspek sarana dan prasarana pelayanan.

Monir dalam LAN (2013) menambahkan bahwa beberapa faktor yang

mempengaruhi kualitas pelayanan publik, di antaranya adalah:

a. Kesadaran

Kesadaran dalam ha ini mengarah  pada keadaan jiwa seseorang yang

merupakan titik temu dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu

keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan jiwa untuk
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melakukan sesuatu hal. Kesadaran ini muncul di antara pegawai dengan

cepat/lambat akan tergantung pada masing-masing orang.

b. Aturan

Aturan akan menuntun seseorang berperilaku sesuai yang diharapkan. Adanya

aturan akan berpengaruh  baik langsung maupun tidak langsung terhadap

perilaku pemberian layanan pada masyarakat.

c. Prosedur

Prosedur atau tahap akan berpengaruh pada pegawai ketika melakukan

pelayanan. Misalnya, dengan adanya  prosedur yang dapat dipahami akan

meringankan pegawai ketika ada komplain dari masyarakat. Masyarakat juga

akan puas atau merasa tidak dibeda-bedakan dengan yang lain karena adanya

kesamaan prosedur penyelesaian.

d. Pendapatan

Untuk mendukung pelayanan yang memuaskan maka pihak kepegawaian

perlu melakukan analisis beban kerja. Beban kerja sangat penting bagi sebuah

unit dalam mengukur penyelesaian pekerjaan  pada seseorang. Pendapatan

harus sesuai dengan beban kerja yang menjadi kewajiban pegawai, Tuntutan

organisasi harus seimbang sesuai dengan gaji/upah yang diterima pegawai.

Untuk itu fakator pendapatan  perlu disesuaikan dengan jumlah  kesulitan dan

volume kerja/beban kerja pegawai.

e. Kemampuan

Dengan adanya tuntutan pelayanan  dari berbagai pihak,  maka lembaga  perlu

melihat kondisi kemampuan pegawai. Kemampuan pegawai  merupakan titik

ukur sejauh mana mereka mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
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Ini merupakan pemikiran yang tidak  terpisah dengan seluruh komponen

organisasi.

f. Sarana dan Prasarana

Berbagai jenis peralatan kerja dan perlengkapannya yang menjadikan  sebuah

pelayanan menjadi baik.

Surjadi (2009: 9) mengemukakan 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi kualitas

pelayanan publik, yaitu:

a. Struktur Organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Vebri (2007) struktur organisasi juga

dapat diartikan sebagai suatu hubungan karakteristik-karakteristik, norma-

norma dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam badan-badan eksekutif

yang mempunyai hubungan baik potensial atau nyata dengan apa yang mereka

miliki dalam menjalankan kebijaksanaan. Struktur organisasi menetapkan

bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, mekanisme

koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Lebih jauh

Robbins mengatakan bahwa struktur organisasi mempunyai tiga komponen,

yaitu:

1) Kompleksitas

Kompleksitas berarti dalam struktur organisasi mempertimbangkan tingkat

diferensiasi yang ada dalam organisasi termasuk di dalamnya tingkat

spesialisasi atau pembagian kerja, jumlah tingkatan dalam organisasi serta

tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis.
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2) Formalisasi

Berarti dalam struktur organisasi memuat tentang tata cara atau prosedur

bagaimana suatu kegiatan itu dilaksanakan (standard operating

procedures), apa yang boleh dan tidak dapat dilakukan.

b. Sentralisasi

Berarti dalam struktur organisasi memuat tentang kewenangan pengambilan

keputusan, apakah desentralisasi atau didesentralisasi. Berdasarkan

pengertian dan fungsi struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa

struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu

organisasi, sehingga dengan demikian struktur organisasi juga sangat

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

c. Kemampuan Aparat

Aparatur pemerintah adalah kumpulan manusia yang mengabdi pada

kepentingan negara dan pemerintahan dan berkedudukan sebagai pegawai,

sedangkan menurut moerdiono mengatakan aparatur pemerintah adalah seluruh

jajaran pelaksana pemerintah yang memperoleh kewenangannya berdasarkan

pendelegasian dari Presiden Republik Indonesia.

Menurut Surjadi (2009: 33) produk pelayanan yang dibutuhkan oleh publik

(public interest maupun public affairs) dengan kualitas yang memuaskan atau

tidak seadanya. Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat berarti memiliki

kewajiban memberikan pelayanan umum kepada publik yang pada dasarnya

sangan kompleks dan multidimensional di samping sebagai abdi Negara.

Dalam pelaksanaan kewajiban memberikan pelayanan publik ini, aparatur

pemerintah dituntut adanya kepekaan terhadap kepentingan publik dan
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bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta produk pelayanan sesuai

dengan tuntutan publik.

5. Prosedur Pelayanan Publik

Pengertian prosedur menurut Wijana (LAN 2013) adalah rangkaian langkah atau

kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain secara esensial yang diikuti

pendekatan fungsional. Menurut Keputusan Menpan Nomor 26 tahun 2004

tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Publik (LAN 2013), menjelaskan bahwa prosedur pelayanan adalah

rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga

menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus

ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Penjelasan Keputusan

Menpan Nomor 26 Tahun 2004 tentang prosedur pelayanan tersebut menunjukkan

adanya langkah-langkah atau cara-cara sebagai pedoman yang harus dilaksanakan

pada setiap tahapan dalam serangkaian proses penyelesaian pelayanan publik.

Berdasarkan pengertian prosedur pelayanan dari Keputusan Menpan Nomor 26

Tahun 2004, maka dapat dijelaskan bahwa empat tata cara yang dimaksud adalah

sebagai berikut:

a. Tata cara pengajuan permohonan pelayanan, ialah tahapan-tahapan yang jelas

dan pasti serta cara-cara yang harus dilaksanakan dalam rangka  mengajukan

suatu permohonan pelayanan agar permohonan yang diajukan tersebut dapat

dilayani atau diproses ke tahap berikutnya.
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b. Tata cara penanganan pelayanan, ialah tahapan-tahapan yang jelas dan pasti

serta cara-cara yang harus dilaksanakan dalam rangka menindak-lanjuti atau

menangani suatu permohonan pelayanan yang diajukan.

c. Tata cara penyampaian hasil pelayanan, ialah tahapan-tahapan yang jelas dan

pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka menyampaikan hasil

pelayanan yang telah selesai ditangani.

d. Tata cara penyampaian pengaduan pelayanan, adalah tahapan-tahapan yang

jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh untuk dapat

menyampaikan pengaduan yang berhubungan dengan masalah pelayanan.

Pemohon dapat mengadukan atau mengajukan masalah ketidakpuasan dan

masalah-masalah lain yang berhubungan dengan proses pelayanan pada setiap

tahapannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pelaksanaan pelayanan publik harus

terdapat prosedur yang tidak berbelit-belit, serta terdapat kejelasan dalam

prosedur. Sehingga pelanggan tidak merasakan kesulitan berhubungan dengan

pelaku birokrasi yang memberikan pelayanan. Prosedur pelayanan harus

berorientasi pada kepentingan masyarakat bukan kepentingan birokrasi.

B. Tinjauan Tentang Pemekaran

1. Definisi Pemekaran

Harmantyo (2007: 16) mengemukakan bahwa pemekaran adalah suatu proses

membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua

atau lebih daerah otonom baru. Tarigan (2010: 23) mengemukakan bahwa

pemekaran merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu daerah
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menjadi dua atau beberapa daerah. Menurut Pasal 1 ayat 10 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,

Penghapusan dan Penggabungan Daerah, definisi pemekaran daerah adalah

pemecahan propinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.

Sementara  itu, tujuan wilayah menurut Sihotang dalam Malik (2006: 47)

adalah sebagai suatu usaha untuk menentukan batas-batas daerah yang biasanya

lebih besar daripada daerah struktur pemerintahan lokal, dengan maksud lebih

mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah beserta perencanaan lokal dan

nasionalnya. Secara umum, pemekaran wilayah merupakan suatu proses

pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan

pelayanan dan mempercepat pembangunan. Terdapat beberapa alasan mengapa

pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati

dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan

pelayanan publik

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pemekaran adalah

pemisahan atau penggabungan suatu daerah yang kemudian akan dijadikan daerah

baru dan akan memiliki struktur baru dan menciptakan pemerintahan baru.

2. Tujuan Pemekaran Daerah

Menurut Sabarno (2007: 76) menyatakan bahwa rumusan tujuan kebijakan

pemekaran daerah telah banyak dituangkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan

yang ada selama ini, baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.

Dalam regulasi-regulasi ini, secara umum bisa dikatakan bahwa kebijakan



28

pembentukan, penghapusan dan penggabungan harus diarahkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui:

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat,

b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi,

c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian Daerah,

d. Percepatan pengelolaan potensi daerah

e. Peningkatan keamanan dan ketertiban

Rumusan regulasi ke depan bukan saja kebijakan tentang pemekaran daerah,

tetapi juga perlu memberikan porsi yang sama besar terhadap penggabungan

daerah otonom. Baik pemekaran maupun penggabungan daerah otonom

didasarkan pada argumen yang sama. Rumusan tujuan kebijakan penataan daerah

bukan hanya untuk kepentingan daerah, tetapi juga untuk pemenuhan kepentingan

nasional. Selanjutnya dikatakan Sabarno (2007: 77) bahwa alternatif rumusan

tujuan kebijakan penataan daerah adalah sejauh mana kebijakan pemekaran dan

penggabungan daerah:

a. Mendukung pengelolaan masalah sosio kultural di daerah dan di tingkat

nasional.

b. Mendukung peningkatan pelayanan publik di tingkat daerah dan nasional.

c. Mengakselerasi pembangunan ekonomi, baik ekonomi daerah maupun

ekonomi nasional dengan cara yang seefisien mungkin.

d. Meningkatkan stabilitas politik, baik dalam rangka meningkatkan dukungan

daerah terhadap pemerintahan nasional, maupun dalam rangka pengelolaan

stabilitas politik dan integrasi nasional.
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Menurut Pambudi (2003: 61) menjelaskan bahwa jika pemekaran wilayah

dilakukan, maka kebijakan itu harus memberi jaminan bahwa aparatur pemerintah

yang ada harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memaksimalkan fungsi-

fungsi pemerintahan. Asumsi yang menyertainya adalah pemekaran

pemerintahan yang memperluas jangkauan pelayanan itu akan menciptakan

dorongan-dorongan baru dalam masyarakat bagi lahirnya parakarsa yang mandiri

menuju kemandirian yang bersama. Lebih lanjut dikatakan oleh Pambudi (2003:

62) ada tiga pola dalam pembentukan wilayah pemerintahan daerah  selama ini,

yaitu:

a. Pembentukan wilayah-wilayah pemerintahan sekaligus menjadi daerah

otonom (propinsi, kabupaten/kota) dengan persyaratan yang cukup objektif

seperti jumlah penduduk dan potensi ekonomi (terutama terlihat di Jawa dan

Sumatera).

b. Pembentukan wilayah-wilayah administrasi dan daerah otonom berdasarkan

pertimbangan politis dengan jumlah penduduk relatif kecil tetapi memiliki

potensi ekonomi yang besar (seperti Papua) serta potensi ekonomi dan

penduduk yang sedikit tetapi secara historis dipandang khas.

c. Pembentukan wilayah administrasi pemerintahan tanpa disertai pembentukan

daerah otonom seperti lazim terjadi untuk pembentukan wilayah.

Taufik dalam Jeddawi (2010: 115) membagi tujuan pemekaran dari tiga aspek,

yaitu:

a. Aspek ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas

proses pengambilan keputusan sehingga pemerintah dapat merespons secara

cepat kebutuhan masyarakat.
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b. Aspek politik, pemekaran daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam proses pengambilan kebijakan karena rentang kendali menjadi lebih

pendek.

c. Aspek sosial budaya, diharapkan dapat mengakomodasi identitas lokal dan

akan berpengaruh pada pilihan-pilihan lokal dalam menentukan arah

pembangunan daerah pemekaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, menyebutkan bahwa

yang menjadi tujuan dari pemekaran daerah yaitu :

a. Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat

b. Percepatan kehidupan pertumbuhan kehidupan demokrasi

c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah

d. Percepatan pengelolaan potensi daerah

e. Peningkatan keamanan dan ketertiban

f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

Di samping itu pemekaran wilayah juga harus mengoptimalkan jangkauan

pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dikatakan Koswara (2002: 25) dalam

rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan harus

didasarkan pada:

a. Pengembangan wilayah pemerintahan atau pemekaran daerah harus selaras

dan sesuai, sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tetap dengan

konsep lingkungan, kerja yang ideal, dengan ukuran organisasi dan jumlah

instansi yang terjamin.
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b. Pengembangan wilayah pemerintahan atau pemekaran daerah bertolak dari

pertimbangan atas prospek pengembangan ekonomi yang layak dilakukan

berdasarkan kewenangan yang akan diletak kan pada pemerintahan yang baru.

c. Kebijakan pengembangan wilayah harus menjamin bahwa aparatur

pemerintahan di daerah yang dibentuk memiliki kemampuan yang cukup

untuk melaksanakan fingsi pemerintahan dan mendorong lahirnya kebijakan

yang konsisten mendukung kualitas pelayanan publik.

Selajutnya dikatakan Khairullah dan Cahyadin (2006: 46) bahwa pemekaran

daerah baru pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas

pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah baru

yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang harus seimbang antara

satu dengan yang lain, hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang

mencolok pada masa akan datang. Lebih lanjut dikatakan dalam suatu usaha

pemekaran daerah akan diciptakan ruang publik yang merupakan kebutuhan

kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi

aktifitas orang atau masyarakat, ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya

akan memperoleh pelayanan dari pusat pemerintahan baru disebabkan jarak

pergerakan berubah.

Pemekaran daerah tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentang kendali

pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan

menciptakan perekonomian wilayah yang kuat demi tercapainya kesejahteraan

masyarakat, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat mendekatkan

pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi terciptanya
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pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna

mengsejahterakan masyarakat.

3. Syarat pemekaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dalam proses

pembentukan daerah pemekaran atau daerah otonom baru maka ada tiga syarat

yang harus dipenuhi, yakni:

a. Syarat administratif, meliputi aspirasi sebagian masyarakat setempat dan

keputusan legislatif, keputusan walikota//bupati, keputusan gubernur,

rekomendasi menteri mengenai pembentukan calon daerah otonom baru.

b. Syarat teknis, meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial

budaya, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan

keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali.

c. Syarat fisik kewilayahan, meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukot,

sarana dan prasarana pemerintahan. Cakupan wilayah selanjutnya dijabarkan

sebagai berikut:

1) Pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota

2) Pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan

3) Pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan
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4. Konsep Pemekaran Daerah

Menurut Djohan (1990: 120-130), menguraikan konsep pemekaran daerah yang

meliputi:

a. Dimensi Politik

Kebutuhan akan desentralisasi atau pembentukan daerah otonomi sejak awal

sebenarnya bukan didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi lebih

merupakan hasil dari tarik menarik atau konflik politik antara daerah dengan

pusat. Dimensi politik dari pembentukan daerah dengan pusat atau

desentralisasi adalah pemerintahan yang dilokalisir sebagai bagian dari suatu

landasan pengakuan suatu kelompok masyarakat sebagai entitas politik,

sebagai bagian dari suatu landasan untuk kesamaan dan kebebasan politik .

b. Dimensi  Administrasi/Teknis

Wilayah-wilayah yang diberi status otonom atau yang didesentralisasikan

diyakini akan meningkatkan pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada

masyarakat, karena desentralisasi dapat memberi peluang pada penyesuaian

administrasi, pelayanan kepada masyarakat dan karakteristik wilayah-wilayah

yang bervariasi sebagai konsekuensi dari pembedaan-pembedaan yang

membentuk geografis. Dari sudut pandang administrasi, pemberian

desentralisasi selain menyangkut soal teknis pelaksanaan juga pembentukan

kelembagaan yang objektif.

c. Dimensi Kesenjangan Wilayah

Kasus penyelenggaraan pemerintahan nasional dalam hubungannya dengan

pemerintah daerah sering terjadi ketidakseimbangan perkembangan antar

daerah. Ada daerah yang menjadi sangat maju, tetapi sebaliknya ada daerah
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yang relatif tidak berkembang dan bahkan mengalami kemunduran. Konsep

inilah yang melandasi pemikiran hubungan antara daerah dalam melihat

persoalan pembentukan daerah otonom. Menurut teori ini, daerah otonom

terbentuk karena munculnya kesenjangan antara wilayah dalam suatu daerah.

Daerah yang ditelantarkan pertumbuhannya akan menggalang kesatuan

sebagai kelompok yang termarginalisasikan, untuk selanjutnya menuntut

pembentukan daerah otonom sendiri agar dapat secara bebas mengembangkan

dan mengelola daerah mereka.

C. Kerangka Pikir

Pemekaran kecamatan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Bandar

Lampung dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, serta

melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan

pelaksanaan tugas pemerintah baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan

pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang

maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012

tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan. Dengan Peraturan

Daerah ini, dilakukan penataan 28 kelurahan baru dan 7 kecamatan baru.

Penataan kelurahan dari 98 kelurahan menjadi 126 kelurahan, dan penataan

kecamatan dari 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan Kecamatan Sukarame

menjadi salah satu kecamatan yang dimekarkan.
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Salah satu tujuan dari pemekaran adalah untuk memotong rentang kendali

birokrasi menjadi lebih pendek sehingga masyarakat menjadi lebih mudah untuk

mendapatkan pelayanan. Menurut Zeithhaml dkk (Pasolog, 2011: 135) ada lima

dimensi Service Quality yang dipakai untuk mengukur kualitas pelayanan, yaitu:

tangibles, reliability, responsivess, assurance dan emphaty. Berdasarkan uraian

tersebut di atas, maka dapat diringkaskan ke dalam gambar  kerangka pikir

sebagai berikut:

Sumber: diolah oleh peneliti (2015)

Bagan 2.1 Kerangka Pikir

Perbaikan pelayanan publik

Pemekaran Kecamatan Sukarame

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan
Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung

Kendala dalam pelayanan publik

Pelayanan di Kecamatan Sukarame yang kurang baik

Dimensi Service Quality
a. Tangibles
b. Reliability
c. Responsivess
d. Assurance
e. Emphaty
Zeithhaml dkk (Pasolog, 2011: 135)

Pelayanan Publik yang berkualitas Pasca Pemekaran
Kecamatan di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2009: 55) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun

kelompok. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif, alasan peneliti menggunakan pendekatan ini yaitu untuk

menggambarkan serta mendeskripsikan kualitas pelayanan publik pasca

pemekaran kecamatan di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Data

yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam Moleong (2007: 128) merupakan tempat di mana peneliti

melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang

sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data

penelitian yang akurat.

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini ditentukan dengan sengaja yaitu

dilakukan pada Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi
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ini dikarenakan Kecamatan Sukarame merupakan salah satu kecamatan yang

dimekarkan. Selain itu pelayanan publik yang diberikan Kecamatan Sukarame

dirasakan masih kurang memenuhi keinginan masyarakat, karena tujuan dari

pemekaran salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di

Kecamatan Sukarame setelah dilakukan pemekaran. Pemilihan lokasi Kecamatan

Sukarame sebagai tempat penelitian adalah jumlah pendudukan Kecamatan

Sukarame yang cukup besar, merupakan kecamatan yang baru dilakukan

pemekaran serta lokasi yang mudah terjangkau oleh peneliti.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data Primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-

peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang kesemuanya

berkaitan dengan permasalahan, pelaksanaan dan merupakan hasil

pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lapangan. Data primer

diperoleh peneliti menggunakan teknik observasi dan mewawancarai informan

penelitian.

Tabel 3.1 Tabel Informan
No Nama Jabatan
1 Udo Panji Sekretaris Camat Kantor Kecamatan Sukarame
2 Sukamto Warga Kecamatan Sukarame

3 Hamdani Warga Kecamatan Sukarame

4 Hartono Warga Kecamatan Sukarame

5 Nanang Warga Kecamatan Sukarame

6 Ratno Warga Kecamatan Sukarame
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2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi

pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemekaran

Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung, profil Kecamatan

Sukarame dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan pelayanan

publik Kecamatan Sukarame.

D.  Fokus Penelitian

Ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah

penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat

membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria

inklusi eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di

lapangan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti

dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan

mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang (Moleong, 2011:

94)

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini peneliti memfokuskan masalah

penelitian pada:

1. Kualitas pelayanan publik

Kualitas pelayanan publik setelah dilakukan pemekaran di Kecamatan

Sukarame. Kemudian untuk menilai kualitas pelayanan publik dapat diukur

mengunakan dimensi kualitas pelayanan publik menurut Zeithhaml-

Parasurman-Berry dalam Pasolog (2011: 135), yaitu :
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a. Tangibles

Kualitas pelayanan berupa sarapa fisik perkantoran, komputerisasi

administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.

b. Reliability

Kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang

terpercaya.

c. Responsivess

Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara tepat

dan cepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen.

d. Assurance

Kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam

meyakinkan kepercayaan konsumen.

e. Emphaty

Sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen.

2. Kendala yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan publik setelah dilakukan pemekaran

di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Pada penelitian ini akan diteliti

mengenai kendala yang dihadapi baik dari pelaksanaan maupun peraturan

yang berlaku dalam pelayanan publik setelah dilakukan pemekaran.

Pemilihan fokus penelitian mengenai pelayanan publik dan kendala yang

mempengaruhi kualitas pelayanan publik, didasarkan pada alasan bahwa

Kecamatan Sukarame merupakan kecamatan yang baru dimekarkan sehingga

akan terjadi perubahan dan status baru pada kegiatan administrasi yang dilakukan
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oleh pihak kecamatan serta untuk melihat bagaimana kesiapan Kecamatan

Sukarame dalam memberikan pelayanan publik setelah dilakukan pemekaran.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk

memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode atau

teknik pengumpulan data dengan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian (Tika,

2006: 58).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena

yang ada pada objek. Pada penelitian ini pengamatan yang dilakukan terhadap

objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada

pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh

penulis adalah dengan cara mengamati secara langsung kegiatan dan prilaku

pegawai di Kantor Kecamatan Sukarame.

2. Wawancara

Menurut Nasution (2003: 95) wawancara (interview) adalah suatu bentuk

komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh

informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara

tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada

masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.
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Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara secara terstruktur

dengan menggunakan panduan wawancara (interview guide). Informan pada

penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Sukarame

Kota Bandar Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan Sukarame

dan perwakilan masyarakat Kecamatan Sukarame sebanyak 5 orang.

Pemilihan informan berdasarkan pada pengetahuan dan kemampuan

menjawab pertanyaan mengenai permasalahan penelitian.

3. Dokumentasi

Data sekunder (dokumentasi) adalah data yang diperoleh dari kantor, buku

(kepustakaan), Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, atau

pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan

tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh dokumentasi dari

Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung berupa struktur organisasi, data

pegawai Kecamatan Sukarame, jumlah penduduk, data sarana prasarana, dan

data penunjang dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009: 55), analisis data kualitatif

terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah data-data hasil penelitian

dikumpulkan oleh peneliti (dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan

data), langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana

menganalisis data yang telah diperoleh tadi. Langkah untuk menganalisis data-



42

data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap yang dilakukan oleh

penulis, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bukanlah suatu hal

yang terpisah dari analisis tetapi merupakan bagian dari analisis. Pilihan-

pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang,

pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita

apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Pada penelitian ini selama pengumpulan data berlangsung penulis membuat

ringkasan, menelusuri tema dan menulis memo. Reduksi data atau proses

transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan

akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang

dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh
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dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk

diadakanya suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi

penelitian dan selama proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan

merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Pada  penelitian ini penulis berusaha untuk menganalisis dan mencari pola,

tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang kemudian

dituangkan dalam kesimpulan.

G. Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2011: 324) untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness)

data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan

atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan

(dependability), dan kepastian (confirmability).

1. Teknik memeriksa Derajat Kepercayaan (Credibility)

Dalam penelitian ini, kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria

derajat kepercayaan, penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya

menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Kriteria ini

berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat

kepercayan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat
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kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada

kenyataan ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa derajat

kepercayaan ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Denzin dalam Moleong (2011: 330) membedakan empat macam triangulasi

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode,

penyidik, dan teori.

Untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

metode triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2. Teknik memeriksa Keteralihan Data (Transferability)

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat

keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam

serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Upaya untuk

memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabulasi data serta

disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan.

3. Teknik Memeriksa Kebergantungan (Dependability)

Pada penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti
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tidak melakukan penelitian di lapangan tetapi bisa memberikan data. Peneliti

seperti ini perlu diuji dependability-nya, dan untuk mengecek apakah hasil

penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan

pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf

kebenaran data serta penafsirannya.

4. Kepastian Data (Confirmability)

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang

ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada.

Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap

seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan

yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal-usul data, logika

penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah

terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung, selain merupakan

pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini

juga merupakan pusat kegiatan perekonomian. Wilayah Bandar lampung terletak

di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian

antar pulau Sumatra dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan

dan pengembangan kota sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung merupakan Keresidenan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964,

Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibu

Kotanya Tanjung karang-Teluk betung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983.  Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung

karang-Teluk betung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II

Bandar Lampug terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999

berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah

nomor 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota Bandar Lampung

dimekarkan dari 4 Kelurahan dan 30 Kecamatan menjadi 9 Kecamatan dan 58

Kelurahan.  Berdasarkan surat Keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung

Nomor G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta Surat Persetujuan Menteri

Dalam Negeri Nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran

kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung

dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 84 Kelurahan.  Kemudian berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2001 tentang

pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dan kelurahan, maka

kota Bandar Lampung kembali dimekarkan menjadi 13 Kecamatan dan 98

Kelurahan. Terakhir pada tanggal 17 September 2012 bertempat di Kelurahan

Sukamaju dilakukan kembali peresmian Kecamatan dan kelurahan baru di Kota

Bandar Lampung yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 kelurahan sesuai dengan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan

dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan.

2. Letak Geografi

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5o20’ sampai dengan 5o30’

lintang selatan dan 105o28’ sampai dengan 105o37’ bujur timur. Ibukota provinsi

Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan pulau

Sumatra.  Kota Bandar Lampung sendiri memiliki luas wilayah 197,22 Km2

yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan.  Kota Bandar Lampung

merupakan sebuah kota, sekaligus Ibu Kota Provinsi Lampung. Secara geografis,
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kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165

km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi

darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun

sebaliknya.

Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar kabupaten Lampung

Selatan.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Betung.

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang

Cermin Kabupaten Pesawaran.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang kabupaten

Lampung Selatan.

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter diatas

permukaan laut dengan topografi yag terdiri dari:

a. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan panjang.

b. Daerah perbukitan yaitu sekitar teluk Betung bagian utara

c. Daerah daratan tinggi serta sedikit bergeleombang terdapat di sekitar

Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta

perbukitan Batu Serampok dibagia Timur Selatan.

d. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan.

Di tengah-tengah kota mengalir beberapa sungai seperti sungai Way Halim, Way

Balau, Way Awi, Way Simpur di wilayah tanjung Karang, dan Way Kuripan,

Way Kupang, Way Garuntang, Way Kuwala mengalir di wilayah Teluk Betung.
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Daerah hulu sungai berada di bagian barat, daerah hilir sungai berada di sebelah

selatan yaitu di wilayah pantai. Luas wilayah yang datar hingga landai maliputi

60 persen total wilayah, landai hingga miring meliputi 35 persen total wilayah,

dan sangat miring hingga curam meliputi 4 persen total wilayah. Sebagian

wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan, yang diantaranya  Gunung

Kunyit, Gunung Kelutum, Gunung Banten, Gunung Kucing, dan Gunung Kapuk.

3. Penduduk

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Kota Bandar Lampung dari

tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada

tahun 2005 jumlah penduduk 809.860 jiwa, pada tahun 2006 jumlah penduduk

naik menjadi 844.608 jiwa. Pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi

812.133 jiwa dan mengalami kenaikan pada tahun 2008 menjadi 822.880 jiwa.

Pada tahun 2009 terjadi lagi kenaikan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung

menjadi 833.517 jiwa. Selanjutnya, penduduk Kota Bandar Lampung mengalami

perubahan signifikan pada tahun 2011 setelah dilakukan pendataan yang

dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung bekerjasana dengan lurah dan

RT. Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung per September 2011 adalah

1.223.417 jiwa. Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung diperinci menurut

Kecamatan sebelum dilakukannya pemekaran dapat dilihat pada tabel 3 berikut

ini.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2015

No. Nama Kecamatan Jumlah Penduduk
1 Teluk Betung Barat 79.897
2 Teluk Betung Selatan 122.650
3 Panjang 88.617
4 Tanjung Karang Timur 124.843
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5 Teluk Betung Utara 90.463
6 Tanjung Karang Pusat 109.248
7 Tanjung Karang Barat 82.856

No. Nama Kecamatan Jumlah Penduduk
8 Kemiling 92.791
9 Kedaton 137.694

10 Rajabasa 55.937
11 Tanjung Senang 55.493
12 Sukarame 98.012
13 Sukabumi 84.916

Total Penduduk 1.223.417
Sumber: Profil Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, 2015

Dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 tahun 2012 tentang

Penataan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan, dilakukan penataan 28

kelurahan baru dan 7 Kecamatan baru, penataan kelurahan dari 98 kelurahan

menjadi 126 kelurahan dan penataan Kecamatan dari 13 Kecamatan menjadi 20

Kecamatan.

Tabel 4.2 Nama Kecamatan dan Kelurahan baru di Kota Bandar Lampung
Tahun 2015.

No. Kecamatan Kelurahan
1. Kedaton 1.  Kedaton

2. Sidodadi
3. Sukamenanti
4. Sukamenanti Baru
5. Penengahan
6. Bukit Jati Seminung
7. Surabaya

2. Sukarame 1. Sukarame
2. Sukarame Baru
3. Way Dadi
4. Way Dadi Baru
5.  Korpri Jaya (Harapan Jaya)
6. Korpri Raya

3. Tanjungkarang Barat 1.  Gedong Air
2. Sukajawa
3. Lebak Budi
4.  Kelapa Tiga Permai
5. Susunan Baru
6.  Gunung Agung
7. Sukadnaham
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4. Panjang 1. Srengsem
2.  Karang Maritim
3. Panjang Utara
4. Panjang Selatan
5. Pidada
6. Way Lunik
7.  Ketapang

5. Tanjungkarang Timur 1.  Kota Baru
2.  Tanjung Agung
3.  Kebon Jeruk
4. Sawah Lama
5. Sawah Brebes

6. Tanjungkarang Pusat 1. Palapa
2.  Durian Payung
3.  Kaliawi
4.  Kelapa Tiga
5. Pasir Gintung
6.  Gotong Royong
7.  Kaliawi Persada

7. Telukbetung Selatan 1.  Telukbetung
2.  Gedong Pakuon
3. Pesawahan
4.  Talang
5. Sumur Putri
6.  Gunung Mas

8. Telukbetung Barat 1.  Kuripan
2. Bakung
3.  Negeri Olok Gading
4. Batu Putuk (Batu Putu)
5. Sukarame II

9. Telukbetung Utara 1. Kupang Kota
2.  Kupang Raya
3.  Kupang Teba
4. Pengajaran
5.  Gulak Galik
6. Sumur Batu

10. Rajabasa 1.  Rajabasa
2.  Rajabasa Nunyai
3.  Rajabasa Peramuka
4.  Gedong Meneng
5.  Gedong Meneng Baru

11. Tanjung Senang 1.  Tanjung Senang
2. Pematang Wangi
3. Perumnas Way Kandis
4. Way kandis
5. Labuhan Dalam
6.  Rajabasa Raya
7.  Rajabasa Jaya
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12. Sukabumi 1. Sukabumi
2. Sukabumi Indah
3.  Campang Raya
4.  Nusantara Permai
5.  Campang Jaya
6. Way Gubak
7. Way Laga

13. Kemiling 1. Sumberejo
2. Sumber Sejahtera
3.  Kemiling Permai
4.  Kemiling Raya
5. Beringin Raya
6. Beringin Jaya
7. Sumber Agung
8.  Kedaung
9. Pinang Jaya

14. Labuhan Ratu 1. Labuhan Ratu
2. Labuhan Ratu Raya
3. Sepang Jaya
4.  Kota Sepang
5.  Kampung Baru
6.  Kampung Baru Raya

15. Way Halim 1. Perumnas Way Halim
2. Way Halim Permai
3.  Gunung Sulah
4. Jagabaya I
5.  jagabaya II
6. Jagabaya III

16. Langkapura 1. Langkapura
2. Langkapura Baru
3.  Gunung Terang
4. Segalamider
5. Bilabong Jaya

17. Enggal 1.  Enggal
2. Pelita
3.  Tanjungkarang
4.  Gunung Sari
5.  Rawa Laut
6. Pahoman

18. Kedamaian 1.  Kedamaian
2. Bumi Kedamaian

3.  Tanjung Agung Raya
4.  Tanjung Baru
5.  Kalibalau Kencana
6.  Tanjung Raya
7.  Tanjung Gading
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19. Telukbetung Timur 1.  Kota Karang
2.  Kota Karang Raya
3. Perwata
4.  Keteguhan
5. Sukamaju
6. Way Tataan

20. Bumi Waras 1. Sukaraja
2. Bumi Waras
3.  Garuntang
4. Bumi Raya (Pecoh raya)
5.  Kangkung
6. Way Kuala

Sumber: Laporan Akhir Uji Kelayakan Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota
Bandar Lampung (2015)

B. Gambaran Umum Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

Wilayah Kecamatan Sukarame semula merupakan bagian dari Wilayah

Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan, kemudian berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tetang Perubahan Batas Kotamadya

Tanjung Karang-Teluk Betung dipecah menjadi Kecamatan Sukarame Kotamadya

Dati II Bandar Lampung, dengan demikian Wilayah Administratif ini merupakan

Kecamatan baru yang terduru dari 3 (tiga) kelurahan. Kemudian berdasarkan

Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung G/185/B/III HK/88,

tanggal 6 Juli 1988 dipecah menjadi 3 Desa dan 3 Kelurahan. Terakhir

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung

G/110/B/ HK/1992 diubah menjadi 6 Kelurahan.

2. Perkembangan Wilayah

Mengingat luasnya wilayah dan memperhatikan penduduk yang begitu pesat

khususnya dalam wilayah Kecamatan Sukarame, maka pada tahun 2001
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diusulkan kepada Pemeritah Kota bahwa Kecamatan Sukarame sudah

memungkinkan untuk dimekarkan kembali menjadi 2 Kecamatan guna

mempermudah rentang kendali dalam penyelenggaraan Pemerintah sebagai salah

satu upaya meningkatkan kelancaran pelayanan terhadap masyarakat.  Dengan

diterimanya usulan pemekaran Wilayah Kecamatan Sukarame maka dikeluarkan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, pengkapusan dan

Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung.  Dengan

demikian resmilah Kecamatan Sukarame dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yang

terdiri dari 11 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001

tersebut, diantara 11 kelurahan itu Kecamatan Sukarame membawahi 5 Kelurahan

yaitu 3 kelurahan lama dan 2 kelurahan baru, yakni:

a. Kelurahan Gunung Sulah

b. Kelurahan Way Halim Permai

c. Kelurahan Sukarame

d. Kelurahan Way Dadi, pecahan Kelurahan Sukarame

e. Kelurahan Harapan Jaya, pecahan Kelurahan Sukarame

Kecamatan Sukarame kembali mengalami pemekaran wilayah sesuai dengan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan

dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, dan Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penataan dan

Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan yang dikeluarkan oleh Walikota. Sesuai

dengan Peraturan Daerah tersebut Kecamatan Sukarame membawahi 6 kelurahan

yang terdiri dari 3 kelurahan lama yang di mekarkan, yakni:
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a. Kelurahan Sukarame

b. Kelurahan Sukarame Baru

c. Kelurahan Way Dadi

d. Kelurahan Way Dadi Baru

e. Kelurahan Harapan Jaya, yang selanjutnya berganti nama manjadi Korpri Jaya

f. Kelurahan Korpri Raya

Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Sukarame, dengan batas-

batasannya sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Way Halim dan Kecamatan

Kedamaian

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan.

3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor. 31 Tahun 2008

tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah

Kecamatan, maka Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagai berikut:

a. Camat

b. Sekretaris Kecamatan

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Pembangunan

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
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g. Seksi Pelayanan umum

h. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya

a. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Sukarame sebanyak : 31 orang yang

terdiri dari:

1) Golongan IV : 2 orang

2) Golongan III : 19 orang

3) Golongan II : 9 orang

4) Golongan I : 1 orang

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Sukarame yang menduduki Jabatan

Struktural adalah:

1) Camat (Eselon IIIa) : 1 orang

2) Sekertaris Camat (Eselon IIIb) : 1 orang

3) Kepala Seksi (Eselon IVa) : 5 orang

4) Kepala Subbagian (IVb) : 3 orang

b. Kelengkapannya (Sarana dan Prasarana Kantor)

Untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Sukarame didukung

dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain :

1) Gedung kantor : 1 unit

2) Aula : 1 unit

3) Kendaraan roda 4 (empat) : 2 buah
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4) Kendaraan roda 2 (dua) : 2 buah

5) Mesin ketik : 2 buah

6) Personal Computer (PC) : 3 unit

7) Meja kerja : 21 buah

8) Kursi kerja : 25 buh

9) Meja rapat : 1 buah

10) Pesawat telepon : 1 buah

11) Felling Cabinet : 4 buah

12) Lemari : 4 buah

13) Meja podium : 1 buah

5. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31 Tahun 2008 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Bandar

Lampung

a. Camat.

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum.

3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan.

4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan.
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6) Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau

kelurahan

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

1) Perizinan.

2) Rekomendasi.

3) Koordinasi.

4) Pembinaan.

5) Pengawasan.

6) Fasilitasi.

7) Penetapan.

8) Penyelenggaraan.

9) Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi

1) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

2) Penyusunan rencana dan program kerja yang meliputi rencana strategis

Kecamatan, rencana kerja Kecamatan dan rencana anggaran Kecamatan.

3) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya

yang diselenggarakan oleh semua instansi.

4) Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum.
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5) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

6) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

7) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan.

8) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

9) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

meliputi:

1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan

pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan

pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan .

2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik

pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.

3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di

wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun

swasta.

4) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

5) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja

Kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat

daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
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Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum meliputi:

1) Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau

Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja

Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat

di wilayah Kecamatan.

3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada

Walikota.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan meliputi:

1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan

fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.

2) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan

fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia. dan

3) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum meliputi:
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1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi

vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum.

2) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

3) Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

di tingkat Kecamatan meliputi:

1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi

vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja

perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan.

3) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan. dan

4) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

kepada Walikota.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan meliputi:

1) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan

kelurahan.
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2) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan

administrasi kelurahan.

3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah.

4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan.

5) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat

Kecamatan. dan

6) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

kelurahan meliputi:

1) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

2) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.

3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan

kepada masyarakat di Kecamatan.

4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di

wilayah Kecamatan.

5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah

Kecamatan kepada Walikota.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan

kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan
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dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan

pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

1) Sekretariat, membawahi:

a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

b) Sub Bagian Keuangan.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin

oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas

pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan,

evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program,

pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan

Kecamatan.

b) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan

pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan

keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Kecamatan.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan

dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang

meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan
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masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan

perlengkapan di lingkungan Kecamatan.

c. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di

bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan, yang

meliputi:

1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang

pemerintahan umum,pemerintahan kelurahan dan kependudukan.

2) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.

3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang

pemerintahan umum, kelurahan dan kependudukan.

4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang

pemerintahan umum, kelurahan dan kependudukan.

5) Penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang pemerintahan

umum, kelurahan dan kependudukan.

6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

pemerintahan umum, kelurahan dan kependudukan.

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

tugas pokok.

d. Seksi Pembangunan
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Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Kecamatan yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat melalui sekretaris. Seksi

Pembangunan mempunyai tugas bidang pembangunan yang meliputi:

1) Mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan program pembangunan.di

Kecamatan

2) Mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan

pembangunan di Kecamatan.

3) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan bantuan

pembangunan kepada masyarakat.

4) Memfasilitasi pengembangan swadaya gotong royong dalam pembangunan,

5) Melaksanakan monitoring bersama instansi terkait terhadap kegiatan

pembangunan.

6) Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Kecamatan.

7) Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan

bimbingan di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat,

yang meliputi:

1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang

kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
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2) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.

3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang

kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.

4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang

kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.

5) Penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan

sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.

6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

tugas pokok.

f. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan

bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi

Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat, yang meliputi:

1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang

ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja

Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.

2) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja

Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
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3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang

ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja

Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.

4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang

ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja

Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.

5) Penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan

ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta

perlindungan masyarakat.

6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja

Kecamatan, sertaperlindungan masyarakat.

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

tugas pokok.

g. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melakukan pelaksanaan

kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pelayanan umum yang meliputi:

1) Melaksanakan penyusunan program di bidang pelayanan umum, pembinaan

kekayaan dan inventaris Kecamatan serta kelurahan

2) Melaksanakan pembinaan pelayanan dibidang kebersihan, keindahan,

pertamanan dan sanitasi lingkungan.

3) Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik

pelayanan umum.

4) Melaksanakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
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5) Melakukan pengawasan terhadap penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

6) Melakukan pengawasan, pemeliharaan serta pembinaan terhadap aset-aset

Pemerintah Daerah yang ada diwilayah Kecamatan

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perubahan struktur dalam pemekaran Kecamatan Sukarame yang bertujuan

untuk memperpendek rentang kendali ternyata belum serta merta diikuti oleh

peningkatan kualitas pelayanan, terkait dengan hasil penelitian kualitas

pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tangible; Pelayanan yang diberikan pegawai Kecamatan Sukarame berupa

sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan

tempat informasi cukup baik. Dapat dilihat dari sarana prasarana yang

sudah lengkap dan mencukupi untuk proses pelayanan publik.

b. Reliablity; Pelayanan yang diberikan pegawai Kecamatan Sukarame

kurang realiblity, dimana dalam memberikan pelayanan, pelayan publik

harus memiliki kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan

yang terpercaya dan akurat. Sedangkan pegawai Kecamatan Sukarame

masih belum memahami tugas yang dibebankan sesuai dengan SOP yang

telah ditetapkan.

c. Responsivess; Ketepatan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan

Sukarame masih belum baik, dapat dilihat dari lama waktu yang tidak

sesuai seperti yang dijanjikan oleh pegawai Kecamatan Sukarame.
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d. Assurance; Sopan santun dan kemampuan pegawai Kecamatan Sukarame

dalam memberikan pelayanan kurang ramah dan sabar dalam melayani

keluhan masyarakat.

e. Emphaty; Kemampuan pegawai Kecamatan Sukarame dalam memberikan

perhatian kepada masyarakat yang kesulitan memahami prosedur dalam

memperoleh pelayanan masih kurang baik. Pegawai kecamatan masih acuh

tak acuh terhadap masyarakat yang datang ke Kecamatan sehingga

masyarakat kebingungan saat akan melakukan proses pelayanan.

2. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses pelaksanaan

pelayanan pubik yang mempengaruhi kinerja pelayanan di Kantor Kecamatan

Sukarame yaitu:

a. Masih kurang baiknya penggunaan fasilitas pendukung kegiatan pelayanan

kepada masyarakat, seperti komputer dan alat-alat kantor lainnya terutama

untuk memperlancar dan mempercepat proses pelayanan.

b. Masih ada aparat petugas pelayanan yang kurang menguasai teknis tugas

pokoknya, sehingga pelayanan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu

pihak pimpinan instansi pemerintah setempat harus mendanai alokasi

khusus dilanjuti dengan mengadakan dana alokasi khusus untuk suatu

pelatihan seperti pelatihan komputer, kursus pembukuan dan kehumasan.

Dengan demikian diharapkan kualitas kemampuan teknis aparat petugas

pelayanan akan meningkat, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi

masyarakat pengguna jasa pelayanan.
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c. Belum ada pembagian tugas yang jelas di kantor, oleh karena itu pihak

pemimpin perlu membuat deskripsi tugas pokok dan fungsi masing-

masing agar dana alokasi khusus terjadi over lapping dalam pekerjaan,

khususnya tugas pelayanan umum.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dibuat, maka saran yang dapat penulis

sampaikan adalah:

1. Pemerintah Kecamatan Sukarame sebaiknya segera melakukan evaluasi untuk

kenyamanan masyarakat dalam proses pelayanan umum di Kantor Kecamatan

baik dari segi sarana prasarana dan efisensi pelayanan terutama setelah adanya

pemekaran kecamatan dan adanya sarana prasarana yang baru seharusnya

dapat dilakukan secara optimal.

2. Aparat pemerintah Kecamatan Sukarame sebaiknya diberi kesempatan untuk

mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun non

teknis dengan harapan, terciptanya tenaga kerja yang terampil dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu penyediaan sarana

informasi yang lengkap kepada masyarakat terutama yang berhubungan proses

pelayanan yang diberikan di Kecamatan Sukarame.

3. Pegawai kecamatan sebaiknya bekerja dan berkomitmen sesuai dengan

Standar Operasional Prosedur yang berlaku sehingga dalam melakukan

pelayanan publik kepada masyarakat, pegawai Kecamatan Sukarame dapat

menjalankan pelayanan sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat

Kecamatan Sukarame yang membutuhkan pelayanan terutama dalam hal

keramahan dalam menanggapi masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
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