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ABSTRAK 

DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN PULAU PISANG KABUPATEN 

PESISIR BARAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

DI KANTOR KECAMATAN 

 

Oleh: 

Ahmad Irfan 

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari 

Pemerintah, maka pemekaran wilayah di anggap salah satu solusi terciptanya 

pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Karena tujuan utama pemekaran 

adalah untuk memperpendek rentang kendali dan pelayanan kemasyarakatan. 

Namun kenyataan yang terjadi pelayanan yang diberikan oleh pihak kecamatan 

masih kurang baik, mulai dari fasilitas sampai proses pemberian pelayanan..   

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi 

kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pulau Pisang setelah di mekarkan, 

serta Faktor pendukung dan penghambat pelayanan di Kantor Kecamatan Pulau 

Pisangsetelah di mekarkan.Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif.Teknik pengumpulan data dengan: wawancara, observasi 

dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian, kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Pulau 

Pisang sudah menerapkan dimensi Tangibel, Realiability, Responsiviness, 

Assurance dan Emphaty. Indikator yang sudah berjalan sesuai dengan haraan 

diantaranya penampilan, menggunakan alat bantu, kecermatan pegawai dan 

kemampuan pegawai dalam menggunakan alat bantu respon  pegawai 

menanggapi  pertanyaan, permintaan dan keluhan masyarakat, kemudahan dalam  

proses pelayanan, penjelasan  prosedur, jaminan biaya, penjelasan  prosedur, 

menanggapi keluhan masyarakat, pegawai melayani dengan tidak diskriminatif. 

Akan tetapi beberapa indikator belum berjalan dengan baik sesuai dengan yang 

diharapkan seperti sarana dan prasarana tidak tertata dengan rapih, fasilitas masih 

sangat minim, kedisiplinan waktu pegawai yang sangat rendah, pegawai belum 

semuanya mampu menggunakan alat bantu, masih terjadi penundaan pelayanan, 

tidak ada standar pelayanan, ketepatan waktu pelayanan, menanggapi keluhan 

masyarakat, sikap kurang ramah dan sopan santun pegawai serta sikap 

menghargai pengguna layanan yang masih kurang. Faktor pendukung pelayanan 

publik kantor kecamatan pulau pisang adalah rapat koordinasi dan evaluasi, 

tunjangan daerah khusus atau terpencil sedangkan faktor penghambat pelayanan 

publik di kantor kecamatan pulau pisang adaah sumber daya aparatur, kesadaran 

masyarakat, keadaan alam, sarana dan prasarana. 

 

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Pemekaran  



 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

IMPACT OF BANANA ISLAND POST-REDISTRICTING WESTERN 

COASTAL DISTRICTS OF THE QUALITY OF PUBLIC SERVICE 

IN THE DISTRICT OFFICE 

 

By: 

 

Ahmad Irfan 

In line with the community's need for quality service from the Government, 

the division of the region is considered one of the solutions to the creation of 

effective and quality public services. Because the main purpose of redistricting is 

to shorten the range of control and community service. However, the fact that the 

services provided by the sub-district is still not good, ranging from facilities to the 

process of providing services. 

The purpose of this research is to get description of public service quality at 

Pisang Island Sub-District Office after in mekarkan, as well as Supporting Factor 

and inhibiting service at Pisang Island District Office after in mekarkan. This type 

of research is descriptive research with qualitative approach. Technique of 

collecting data by: interview, observation and documentation. 

The results of the research, the quality of public services in the District 

Office of Banana Island has applied dimensions Tangibel, Realiability, 

Responsiviness, Assurance and Emphaty. Indicators that have been running in 

accordance with the haran including the appearance, using tools, accuracy of 

employees and the ability of employees in using the response tool employees 

respond to questions, requests and complaints, ease of service process, 

explanation procedures, cost guarantees, explanation procedures, , Employees 

serve with no discrimination. However, some indicators have not run well in 

accordance with the expected facilities such as facilities and infrastructure are 

not organized neatly, facilities are still very low, very low time employee 

discipline, not all employees are able to use tools, there is still a delay service, 

there is no standard service , Timeliness of service, responding to community 

complaints, lack of friendliness and courtesy of employees and the attitude of 

respecting service users who are still lacking. Supporting factors of public service 

of banana sub-district office is coordination meeting and evaluation, special area 

allowance or isolated, while inhibiting factor of public service at banana sub-

district office is resource of apparatus, public awareness, natural condition, 

facilities and infrastructure. 

Keywords: Public Services, Quality of Public Services, Redistricting  
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Dalam konteks otonomi daerah dapat dipahami bahwa pembentukan daerah

melalui pemekaran daerah diarahkan untuk mempercepat proses

pembangunan di daerah dan bukan  untuk  memperkuat daerah agar pada

saatnya nanti dapat melepaskan diri dari pusat. Penambahan daerah otonom

ini merupakan fenomena yang layak dikaji ulang. Sebab, pemekaran atau

penambahan daerah otonom yang banyak terjadi di beberapa daerah di

Indonesia sekarang ini tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM)

yang baik, akibatnya yang terjadi adalah tersendatnya roda pemerintahan

daerah dan carut-marutnya tata pemerintahan.

Pemekaran wilayah merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh

pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan, dan

pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang

lebih maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur. Pemekaran wilayah pada

dasarnya bertujuan untuk peningkatan pelayanan (service delivery)

pemerintah daerah (local government) kepada masyarakat, agar lebih efisien
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dan efektif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik di masing-

masing daerah. Oleh karena itu adanya pemekaran wilayah seharusnya akan

membuat suatu daerah menjadi semakin terbuka, jalur pengembangannya

lebih luas, tersebar ke seluruh wilayah, sebagai wahana untuk secara cepat

keluar dari kondisi keterpurukan ekonomi.

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.

Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah di atas desa dan kelurahan

yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.  Kecamatan harus

berupaya memperbaiki diri agar menjadi lebih baik demi melayani

masyarakat dengan efisien dan semaksimal mungkin. Salah satu cara untuk

meningkatkan hal tersebut adalah dengan pemekaran kecamatan, dengan

melihat kenyataan bahwa pelaksanaanya berdampak baik atau buruk terhadap
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efektivitas pelayanan masyarakat pada saat sebelum terjadinya pemekaran di

kecamatan tersebut.  Oleh karena itu sasaran yang hendak di capai dengan

pemekaran kecamatan tersebut apakah berdampak baik atau sebaliknya bagi

efektivitas dan kualitas terhadap pelayanan masyarakat.

Setelah di lakukannya pemekaran kecamatan, yang perlu diketahui adalah

bagaimanakah pelayanan terhadap masayarakat akan menjadi lebih baik.

Berdasarkan perubahan tersebut dampak yang dapat dinikmati oleh

masyarakat dengan adanya pemekaran kecamatan adalah masyarakat dapat

lebih cepat dalam menerima pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan

kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah sangat

mengharapkan dengan adanya pemekaran kecamatan tersebut akan dapat

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat

berkaitan erat dengan upaya untuk menciptakan kepuasan masyarakat sebagai

penerima layanan. Hal ini sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat

negara sebagai pelayanan masyarakat, karena itu kedudukan aparatur

pemerintah dalam pelayanan umum (public service) sangat strategis karena

sangat akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan

pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, dengan demikian akan

menentukan sejauh mana pemerintah telah menjalankan perannya dengan

baik.

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi yaitu terciptanya hubungan yang

dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan, baik barang, ataupun jasa.
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Pelayanan publik berkaitan erat dengan kemampuan, daya tanggap, ketepatan

waktu, dan sarana prasarana yang tersedia. Apabila layanan yang diberikan

sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna layanan, maka dapat

dikatakan pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang berkualitas.

Sebaliknya jika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan

pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut tidak

berkualitas. Baik buruknya kualitas layanan bukan berdasarkan sudut

pandang atau persepsi penyedia jasa atau layanan melainkan berdasarkan

pada persepsi konsumen dan aturan atau ketentuan tentang kualitas

pelayanan.

Pelayanan yang baik kepada masyarakat harus didukung oleh pegawai-

pegawai yang handal, berkompeten, mampu memahami serta dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang tanggung

jawab yang dibebankan kepadanya. Selain itu, mereka tentu harus memiliki

komitmen dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Tentunya

masyarakat ingin mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dari pemerintah.

Pelayanan yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan pelayanan prima

merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan.

Informasi yang di peroleh dari berita online http://mui-lampung.or.id (yang

di akses pada 18 desember 2016 pukul 14:56) Ada 6 kelompok instansi

terbesar yang dilaporkan masyarakat tentang pelayanan publik yang jelek

diantaranya Pemda, POLRI, Lembaga-Lembaga institusi vertical dan Badan



5

Pertahanan Nasional. Berikut adalah presentase laporan mengenai mal

administrai pelayanan publik:

Tabel 1. laporan yang masuk ke ombudsmen RI pada rentang
tahun 2013-2016 mengenai mal administrasi

No Mal administras Persentase
1 Penundaan Berlarut 25,31%
2 Penyimpangan Prosedur 21,30%
3 Tidak Melayani 16,50%

Sumber: http://mui-lampung.or.id

Sedangkan informasi yang di peroleh dari berita online

http://lampung.antaranews.com/berita/287461/waduhpelayanan-publik-di-

lampung-buruk (yang di akses pada 18 desember 2016 pukul 14:56) laporan

dari masyarkat kepada ombudsmen mengenai pelayanan:

Tabel 2. Laporan masuk tentang keluhan pelayanan publik
ke Ombudsman Lampung di tahun 2016

No Instansi Laporan
1 Pemerintah Kabupaten/Kota 49
2 Pemerintah Provinsi 12 12
3 Kecamatan 2
4 BUMN/BUMD 25
6 Kementerian Agama 3
8 Kantor Pertanahan 1
9 Kementerian Hukum dan HAM 1
10 Kepolisian Resort 2
13 kesehatan 16
14 pendidikan 15
15 infrastruktur 11
17 tidak memberikan pelayanan/dll 28

Sumber: http://lampung.antaranews.com

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik

yang di berikan oleh instansi pemerintah  kualitas nya masih sangat kurang di

rasakan oleh masyarakat. Termasuk di dalam nya terdapat laporan pelayanan

mengenai pelayanan yang di berikan oleh kecamatan. Instansi pemerintah
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daerah seperti kecamatan merupakan salah satu contoh instansi pemerintah

yang melaksanakan pelayanan publik secara langsung kepada masyrakat .

Banyak permasalahan yang di keluhkan oleh masyarakat mengenai pelayanan

yang di berikan oleh pihak kecamatan tetapi hanya sedikit masyarakat yang

melaporkan permasalahan tersebut.

Kecamatan merupakan ujung tombak dari pemerintah, khususnya pemerintah

daerah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat,

seperti halnya Kecamatan Pulau Pisang. Kecamatan Pulau Pisang merupakan

pulau yang berada di perairan Samudera Hindia. Untuk menuju pulau ini, ada

2 jalur alternatif penyebrangan yang dapat di akses, yang pertama melalui

pelabuhan penyebrangan Kuala setabas di Kota Krui Pesisir Barat dengan

waktu tempuh sekitar 45 menit sampai satu jam. Alternatif yang kedua adalah

melaului pelabuhan penyeberangan dari Desa Tembakak dengan waktu

tempuh lebih cepat yaitu sekitar 15-30 menit menggunakan perahu (jukung)

bermesin. Akan tetapi jukung yang di gunakan sebagai transportasi hanya

melakukan penyebrangan di waktu tertentu saja.

Sebelum dilakukan pemekaran, Pulau Pisang adalah sebuah pulau yang

berada di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang secara administratif

merupakan bagian dari Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pulau Pisang

dibentuk melalui pemekaran Kecamatan Pesisir Utara. Pembentukan

Kecamatan Pulau Pisang telah memenuhi kebutuhan atas regulasi yang

diamanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang

Kecamatan, dimana dalam pasal 8 dijelaskan bahwa kabupaten dapat
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membentuk kecamatan yang mencakup satu pulau atau lebih dengan

mengecualikan persyaratan sebagaimana di atur dalam pasal 3, dalam

pertimbangan untuk efektifitas pelayanana dan pemberdayaan masyarakat

pulau terluar dan terpencil, selanjutnya syarat wilayah, fisik maupun

administrasi, yang sebelumya di setujui oleh gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat di daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6

Tahun 2012 bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan

serta mempercepat pemerataan pembangunan, maka dipandang perlu

melakukan pembentukan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung

Barat.

Alasan lain pemekaran Kecamatan Pulau Pisang dalam proposal pengajuan

pemekaran Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Karya Penggawa

menjadi Kecamatan Pulau Pisang adalah yang pertama karena warga

Kecamatan Pulau Pisang merupakan satu kesatuan marga yang menjadi

pendorong kuat masyarakat untuk meningkatkan status dari pekon menjadi

kecamatan, yang kedua luas wilayah dan jarak tempuh ke ibu kota kecamatan

yang memakan waktu, yang ketiga karena  kondisi nyata tidak meratanya

pembangunan, hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk tidak diikuti

dengan pelayanan publik yang cepat, selanjutnya terabaikannya pengelolaan

sumber daya alam dan ekonomi seperti cengkeh, kopra, kopi, hasil laut, dan

potensi pariwisata, adanya keterbatasan sarana dan prasarana fisik pendidikan



8

dan kesehatan, juga termasuk akses penghubung Pulau Pisang dengan daerah

lainnya yang belum terbangun sehingga membuat warga Pulau Pisang sedikit

terisolasi dari daerah sekitarnya

Sedangkan hasil wawancara dengan pihak kecamatan bapak Darmansyah,SE

dan bapak Nizarsyah menyatakan bahwa alasan pemekaran Kecamatan Pulau

Pisang adalah karena tuntutan dan keluhan dari masyarakat yang menyatakan

bahwa kantor kecamatan yang terlampau jauh untuk mereka tempuh. Terlalu

jauhnya jarak desa mereka ke kantor kecamatan dan hal itu terkadang

membuat mereka malas atau kurang bersemangat berurusan kekantor

kecamatan karena belum tentu sampai disana urusan mereka dapat

diselesaiakan saat itu juga, selain itu pulau yang berada di tengah laut dan

menjadi daerah terpencil di Lampung Barat pada saat itu, meski demikian

banyak potensi dan sumber daya alam yang menunggu untuk dikelola dan

dikembangkan, sehingga dapat menjadikan Kecamatan Pulau Pisang menjadi

sentra pariwisata. Diluar dari itu semua pemekaran Kecamatan Pulau Pisang

adalah salah satu langkah persiapan untuk pemekaran Kabupaten Pesisir

Barat.

Pelayanan publik yang di lakukan di Kecamatan Pulau Pisang dapat di

kategorikan kedalam jenis pelayanan administrasi dan pelayanan umum,

pelayanan administrasi merupakan pelayanan dasar bagi setiap warga

masyarakat, Oleh karena itu pelayanan administrassi merupakan salah satu

elemen penting dalam pelayanan publik kepada masyarakat khususnya pelayanan

yang dilakukan di tingkat kecamatan.
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Jenis pelayanan di Kecamatan Pulau Pisang dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3. Jenis pelayanan di Kecamatan Pulau Pisang

No Jenis Pelayanan
A Pelayanan Administrasi Kependudukan

1 Permohonan KTP
2 Permohonan KK
3 Legalisasi surat-surat umum

a. Legalisasi foto copy KTP/KK
b. Legalisasi Surat Keterangan

B Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 Pengajuan  Akte Kelahiran
2 Pengajuan Surat Keterangan  Kematian
3 Permohonan Pindah Penduduk
4 Permohonan Masuk Penduduk

C Pelayanan Umum
1 Permohonan Ijin IMB
2 Permohonan SKCK
3 Permohonan Ijin Keramain
4 Legalisasi Nikah, Talak, Cerai, Rujuk dan Belum Pernah Nikah
5 Legalisasi Dispensasi Nikah
6 Surat pengantar catatan berkelakuan baik
7 Ijin Penelitian
8 Proposal Bantuan Bupati (Kesmas)
9 Proposal Bantuan Lin-lain

10 Proposal Bantuan Pembangunan
11 Informasi Publik

Sumber: Kecamatan Pulau Pisang

Berdasarkan pengamatan dan prariset yang penulis lakukan pada tanggal 14

november 2016 dapat di ketaui bahwa sebelum adanya pemekaran,

masyarakat belum mendapatkan pelayanan yang maksimal, hal ini ditandai

dengan, biaya yang tak sedikit untuk mendapatkan layanan dan kinerja

aparatur yang sering mempersulit mayarakat, seperti datang terlambat dan

tidak ada di tempat pada jam kerja. Oleh karena itu pemekaran diharapkan

mampu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang

semakin efektif dan efisien, yaitu masyarakat dapat memperoleh pelayanan

tanpa membuang waktu dan biaya yang banyak, untuk mencapai hasil yang

maksimal.
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Namun demikian setelah empat tahun usia pemekaran Kecamatan Pulau

Pisang, masih ditemukan beberapa permasalahan di bidang pelayanan publik

di kantor Kecamatan Pulau Pisang. seperti camat dan sekretaris camat jarang

berada di tempat, kinerja aparatur yang sering mempersulit masyarakat

seperti datang terlambat dan tidak berada di tempat pada jam kerja, bahkan

pegawai yang pulang kantor lebih awal dari jadwal jam pulang kantor, hal

tersebut berdampak terhadap waktu pelayanan yang menjadi tidak pasti,

selanjutnya adalah mengenai sarana dan prasana yang masih kurang, kantor

kecamatanpun masih dalam status sewa.

Selanjutnya adalah mengenai kekurangan pegawai di Kecamatan Pulau

Pisang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Pegawai Kecamatan Pulau Pisang

No Jabatan/Bagian Jumlah
1 Camat 1
2 Sekretaris Kecamatan 1
3 Keuangan 1
4 Umum/Kepegawaian 1
5 Perencanaan 1
67 Pemerintahan 2
8 Kemasyarakatan 3
9 Ekbang 2
10 Trantib 2
11 Jabatan Fungsional 3
12 Pelayanan -

Sumber: kecamatan pulau pisang

Berdasarkan pada tabel tersebut terdapat 1 Pegawai Keuangan, 1 Pegawai

Umum/Kepegawaian, 1 Pegawai Perencanaan, 2 Pegawai Pemerintahan,  3

Pegawai Kemasyarakatan, 2 Pegawai Ekbang, 2 Pegawai Trantib, 3 Pegawai

Jabatan Fungsional dan 0 untuk Pegawai Pelayanan. Kecamatan Pulau Pisang
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tidak memiiliki pegawai khusus pelayanan.  Berdasarkan wawancara dengan

ibu Efriyanti, SPd diketahui bahwa semua kepala seksi dan sub bagaian di

Kecamatan Pulau Pisang masi dalam status PLT  karena sebagian besar masih

pegawai honor dan yang PNS bekum mencukupi jabatan fungsionalnya.

Sekarang yang perlu di persoalkan apakah dengan di lakukannya pemekaran

kecamatan ini dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap masyarakat

atau tidak, sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat dan tentu menjadi

tujuan dari pemekaran itu sendiri, terutama pengaruh dalam bidang pelayanan

yang di berikan. Perlunya dilakukan penelitian mengenai kurang baiknya

pelayanan di kantor Kecamatan Pulau Pisang setelah pemekaran, karena

seharusnya dengan adanya pemekaran wilayah kantor Kecamatan Pulau

Pisang dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dan lebih

meningkatkan mutu pelayanannya terutama dengan adanya fasilitas yang baru

dan cakupan wilayah pelayanan kepada masyarakat yang sudah tidak terlalu

luas, namun kenyataan yang terjadi pelayanan yang diberikan oleh pihak

kecamatan masih kurang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis terdorong melakukan

penelitian dengan judul: “Dampak Pemekaran Kecamatan Pulau Pisang

Kabupaten Pesisir Barat terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor

Kecamatan”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas , maka yang akan di

teliti mengenai “Dampak Pemekaran Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten

Pesisir Barat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di kantor kecamatan”

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pulau

Pisang setelah di mekarkan ?

2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat

pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pulau Pisang setelah

di mekarkan.?

C. tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Pulau Pisang setelah di

mekarkan.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelayanan di Kantor Kecamatan

Pulau Pisang setelah di mekarkan..

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

a. Secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa

memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan
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khususnya mengenai pelayanan Kantor Kecamatan sebagai upaya

peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

b. Bagi civitas akademika, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat

dalam memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan

khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisa

permasalahan tentang kualitas dan efektifitas pelayanan publik

b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi

bagi masyarakat  tentang tujuan pelayanan publik sebagai bentuk

kewajiban aparatur pemerintah kepada masyarakat dengan

berlandaskan asas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif,

kesamaan hak serta keseimbangan hak dan kewajiban, dalam

memberikan kejelasan pelayanan atas kebutuhan masyarakat.

c. Bagi pemerintah dan daerah penelitian ini diharapkan dapat memberi

masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang akan membangun

kepercayaan masyarakat serta mampu memberikan pelayanan berkualitas.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Desentralisasi

Desentralisasi dapat dipahami sebagai konsekuensi dari interaksi yang

berlangsungantara lembaga-lemabaga pemerintah yang berada pada

kedudukan secara struktural, yakni antara pemerintah di atas dan di bawah

nya. Hal tersebut menekankan pada aspek keleluasaan otoritas di level bawah

untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya secara mandiri tanpa

campur tangan yang mendalam dari lembaga pemerintah yang berada di level

atas, keleluasan tersebut acap kali di anggap sebagai independence of

localities. Dengan demikian desentralisasi diharapkan mampu untuk

mendorong perwujudan stabilitas politik, efektivitas pelayanan publik

mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan keadilan di tengah

masyararakat.

Kansil (2001:5) asas desentralisasi menyatakan penyerahan sejumlah urusan

pemerintah dari pusat ke daerah, yang berarti prakarsa wewenang  dan

tanggung jawab daerah tersebut baik mengenai politik, kebijakan,

perencanaan, dan pelaksanaannya maupun segi pembiayaannya. Pada

efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dapat di tinjau dari kesesuaian
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antara penyediaan layanan publik dengan kebutuhan masyarakat, dengan

desentralisasi diharapkan pemerintah di daerah lebih mengetahui dan

mengenal dengan akurat kebutuhan masyarakat sehingga layanan publik yang

disediakan benar benar menjawab kebutuhan masyarakat dan bukan di

persepsikan atas kebutuhan kekuasaan semata.

1. Makna Desentralisasi

Hulme Dan Turner (2014: 80) menyatakan bahwa “ dezentralization

within the state involves a transfer of outhority to perform some service to

te public from an individual or agency which is closser to the public to be

served” yang menyatakan desentralisasi  pada aspek penyerahan otoritas

pada level pemerintahan yang berbeda dalam hal pelayanan publik.

Medina Marcella (2002) menyampaikan bahwa desentralisasi merupakan

“the proces by which te central goverment transfer powers, fungctions

and resources to departements and municipalytis, its goal is to increase

the autonomy of the sub national levels of government and encourage

more direct citizen participation in local public affairs” gagasan tersebut

menyatakan bahwa proses desentralisasi merupakan pendelegasian

kekuasaan fungsi dan sumberdaya  dari pemerintah yang lebih tinggi ke

level yang lebih rendah. Tujuannya adalah penguatan otonomi pemerintah

daerah serta mendorong partisipasi warga masyarakat di tingkat lokal

dalam urusan publik.   Ada tiga hal yang di serahkan oleh pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah yakni :
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a. Kekuasaan untuk menjalankan pengambilan keputusan secara cepat

dan akurat guna merespon problematika serta urusan-urusan publik

yang tengah di hadapi oleh masyarakat daerah.

b. Menjalankan fungsi fungsi krusial pemerintahan yaitu memainkan

peran tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang sudah di

tegaskan dalam konstitusi negara bagi masyarakat pada tingkat

daerah sehingga kehadiran pemerintah daerah dapat dirasakan secara

nyata.

c. Pelimpahan sumberdaya yang memungkinkan pemerintah daerah

dalam konteks kapasitas kewenangan yang dimiliki nya untuk

menyediakan barang publik dan melaksanakan penyelenggaraan

pelayanan publik dalam rangka memenuhi masyarakat daerah.

Berdasarkan dari  uraian di atas dapat peneliti berkesimpulkan bahwa

desentralisasi merupakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari

pusat ke daerah. Harapkan pemerintah dengan desentralisasi di daerah

dapat lebih mengetahui dan mengenal dengan akurat kebutuhan

masyarakat sehingga layanan publik yang di sediakan benar benar

menjawab kebutuhan masyarakat.

B. Otonomi Daerah

Otonomi daerah dilahirkan sebagai wujud kepercayaan pemerintah pada

daerah. Melalui kepercayaan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat

mengelola daerahnya dengan lebih baik, efesien, adil, dan merata. Otonomi
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daerah dicanangkan dalam rangka tercapainya suatu bangsa yang lebih

demokratis dan sistem pemerintan yang lebih responsif.

Murbiyanto (2012:189) pada hakikatnya otonomi adalah penyerahan

wewenang segala urusan pemerintah kepada kabupaten atau kota, sehingga

diharapkan pemerintah kabupaten atau kota dapat meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat, dengan demikian dapat dikatakan secara teoritis bahwa

pelaksanaan otonomi daerah akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan

publik karena:

1. Otonomi daerah akan memperpendek tingkatan atau jenjang hirarki

pengambilan keputusan, sehingga keputusan dapat di ambil dengan

cepat.

2. Otonomi daerah akan memperbesar kewenangan dan keleluasaan daerah

sehingga kabupaten atau kota dapat merumuskan dan

mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah

dan tuntutan masyarakat.

3. Otonomi daerah akan memperdekat penyelenggaraan pemerintahan

dengan konstituen nya, sehingga penyelenggaraan pemerimntah akan

dapat merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara tepat.

4. Kedekatan dengan konstituen tersebut juga akan meningkatkan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan karena masyarakat lebih

dekat dengan kontrol.

Jurnal Roby dan Pairul (2012) Adanya perubahan otonomi daerah sampai

dengan tingkat kecamatan memberikan pilihan-pilihan strategis bagi
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pemerintah daerah untuk melakukan dan mengeluarkan kebijakan pemekaran

di sejumlah kecamatan dengan menggabungkan desa-desa yang berada di

dalam lingkup pemerintahan kecamatan yang bersangkutan. pemekaran

kecamatan saat ini dianggap mendesak mengingat jauhnya rentang kendali

yang tersebar di sebuah kabupaten/kota.

Tidak sedikit bupati/walikota yang mengambil kebijakan untuk melakukan

pemekaran kecamatan dengan maksud untuk mempercepat pembangunan

daerah. Tidak hanya sampai disana tentunya kebijakan ini diambil, akan

melainkan harus ada tindak lanjut dari terbentuknya kecamatan yang baru

yaitu penempatan lokasi pusat pemerintahan kecamatan sehingga mampu

memaksimalisasikan pelayanan umum kepada masyarakat yang

berkepentingan.

Bambang Yudhoyono (2001:9) otonomi mendekatkan pemerintah dengan

rakyat, pelaksanaan otonomi daerah secara luas di letakkan di daerah

kabupaten dan daerah kota bukan kepada daerah provinsi karena

penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif dan efisien, jika yang

memberikan pelayanan dan perlindungan dan yang diberikan pelayanan dan

perlindungan berada pada jarak yang dekat yang membuat fungsi

pemerintahan menjadi lebih cepat dan tepat.

Haw Widjaja (2002:81) arus otonomi pada saat ini semakin membuka

pandangan baru bagi kinerja birokrasi dalam rangka mempercepat pelayanan

kepada masyarakat dimana yang tadinya birokrasi di anggap lamban, lambat,

dan berbelit belit serta sangat formalitas yang semua nya di ubah menjadi
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seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangan nya kebutuhan akan

pelayanan yang semakin kompleks dan semakin baik, cepat, tepat, dan kinerja

yang semakin baik pula adalam pelaksanaan otonomi daerah.

Peneliti dapat menyimpulkan otonomi merupakan penyerahan wewenang

segala urusan pemerintah kepada kabupaten atau kota, mendekatkan

pemerintah dengan masyarakat.  Arus otonomi pada saat ini semakin

membuka pandangan baru bagi kinerja birokrasi dalam rangka mempercepat

pelayanan kepada masyarakat.

C. PemekaranKecamatan

1. Tinjauan Pemekaran

a. Pengertian Pemekaran

Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran

daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik provinsi,

kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan menjadi dua daerah atau

lebih. Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan

pengembangan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kualitas

sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat.

Sedangkan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang

pemerintah daerah bahwa pemekaran daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa: pemecahan Daerah Provinsi

atau Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi dua atau lebih daerah

baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding
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dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pada

dasarnya pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi

daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu di perhatikan karena

dengan adanya pemekaran wilayah di harapkan dapat

memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan

pengembangan wilayah.

Mulyanto (2008:2)  pengembangan wilayah dilakaukan untuk

mecapai tujuan yang menguntungkan wilayah itu sendiri yang

termuat dalam azaz sosial dan ekonomi dimana usaha pemenuhan

kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup serta peningkatan

kesejahteraan seluruh masyarakat.  Pemenuhan sarana dan prasarana

yang dapat memacu perkembagan dan pertumbuhan ekonomi.

Dede Mariana (2008: 191) penataan wilayah dalam kaitannya

dengan manajemen pemerintahan merupakan upaya untuk menata

atau mengatur  penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka

pengaturan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat,dimana tujuan akhir nya adalah kesejahteraan

masyarakat. Konsep penataan wilayah dapat di pemekaran,

penggabungan dan re-grouping kecamatan dan atau desa dalam

wilayah kabupaten.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti berkesimpulkan bahwa

pemekaran adalah pemisahan atau penggabungan suatu daerah yang
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kemudian dijadikan daerah baru dan akan memiliki pemerintahan

dan struktur baru.

b. Tujuan Pemekaraan

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 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. Sedangkan berdasarkan PP No. 78 Tahun

2007, menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan dari pemekaran

daerah yaitu:

1. Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat
2. Percepatan kehidupan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah
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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.

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 fungsi

pemerintahan dan mendorong lahirnya kebijakan yang konsisten

mendukung kualitas pelayanan publik.

c. Konsep Pemekaran

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

daerah yang meliputi :

1. Dimensi Politik

Kebutuhan akan desentralisasi atau pembentukan daerah

otonomi sejak awal sebenarnya bukan didasarkan pada
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pertimbangan teknis, tetapi lebih merupakan hasil dari tarik

menarik atau konflik politik antara daerah dengan pusat (Dahl,

1989). Dimensi politik dari pembentukan daerah 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 (Dahl, 1989).

Dimensi politik memiliki beberapa faktor, yaitu :

a. Faktor Geografis

Faktor geografis yaitu faktor yang mengasumsikan bahwa

kondisi geografis suatu daerah akan berpengaruh terhadap

pembentukan identitas suatu kelompok masyarakat yang

akhirnya akan berkembang menjadi satu kesatuan politik.

Geografi menjadi batas yuridiksi wilayah yang ditempati

oleh sekelompok masyarakat yang menjadi syarat

pembentukan daerah otonom.

b. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya mengasumsikan, jika suatu masyarakat

terikat dengan suatu sistem budaya tersendiri yang member

perbedaan identitas budaya dengan masyarakat lain, maka

secara politis ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan

lebih kuat. Faktor ini secara langsung terkait dengan

persoalan etnisitas dan mungkin saja keagamaan.
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c. Faktor Demografi

Faktor demografi, yaitu faktor yang mengasumsikan bahwa

homogenitas penduduk akan mendorong lahirnya kesatuan

penduduk secara politis. Jika faktor homogenitas ini

dikolaborasikan dengan kesatuan secara geografis, maka

secara politis kekuatan pembentukan kesatuan masyarakat

tersebut akan lebih kuat dan secara langsung akan semakin

mendorong tuntunan terbentuknya daerah otonom (Smith,

1985).

d. Faktor Sejarah

Faktor yang keempat, adalah faktor sejarah, faktor ini

mengasumsikan, bahwa struktur kepemerintahan masa lalu

dari suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap keinginan

masyarakat tersebut menjadi suatu daerah otonom.

2. 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 dan pelayanan terhadap karakteristik wilayah-

wilayah yang bervariasi sebagai konsekuensi dari pembedaan-

pembedaan yang membentuk geografis (Mutalib, 1987). Dari
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sudut pandang administrasi, pemberian desentralisasi selain

menyangkut soal teknis pelaksanaan juga pembentukan

kelembagaan yang objektif (Sharpe, 1979).

3. Dimensi Kesenjangan Wilayah

Dalam banyak kasus penyelenggaraan pemerintahan nasional

dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah sering terjadi

ketidakseimbangan perkembangan antar daerah. Ada daerah

yang menjadi sangat maju, tetapi sebaliknya ada daerah yang

relative 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.

a. Syarat Pemekaran

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

mengisyaratkan perlunya pembentukan daerah baru yang

dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  lima faktor yang harus

diperhatikan dalam pembentukan/pemekaran suatu wilayah yaitu :
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a. Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu
kesatuan dalam perhubungan, pengairan dan dari segi
perekonomian dan juga harus diperhatikan keinginan penduduk
setempat, persamaan adat istiadat serta kebiasaan hidupnya.

b. Pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan atau
pemekaran hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan
pertanggung jawaban kembar dan harus ada keseimbangan antara
beratnya kewajiban yang diserahkan dengan struktur di daerah.

c. Jumlah penduduk tidak boleh terlampau kecil.
d. Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga professional

dan ahli.
e. Keuangan daerah yang berarti terdapat sumber-sumber

kemakmuran yang dimilikki oleh daerah itu sendiri.

Beberapa alasan mengapa kebijakan pemekaran wilayah harus

diberlakukan, yaitu karena:

1. Dilihat dari sudut politik, pembentukan suatu daerah/wilayah
yang baru dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan
pada satu pihak saja yang bisa menimbulkan tirani.

2. Dalam bidang politik sebagai tindakan pendemokrasian untuk
menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri
dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.

3. Dari sudut teknik organisasi pemekaran daerah/wilayah adalah
untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

4. Dari sudut kultur diharapkan perhatian dapat sepenuhnya
dilimpahkan pada kekhususan suatu daerah seperti geografi,
keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau
latar belakang sejarahnya.

5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi diperlukan karena
pemerintah daerah dapat lebih bnyak dan secara langsung
membantu pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti berkesimpuan bahwa

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 mensejahterakan masyarakat.

2. Tinjauan Kecamatan

Kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008

merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh

Camat. Camat berkedudukan dibawah dan kepada bupati/walikota

melalui sekretaris daerah.

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang

dipimpin oleh camat sehingga dari pengertian tersebut, kedudukan

kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota.

Maksud dari ada nya kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan

kordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan ayat

(1) Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "daerah kabupaten/kota

membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa/kelurahan".

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan pengertian ini. Camat menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan yang meliputi:
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a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum.
c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan.
d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum.
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat

kecamatan.
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desadan/atau kelurahan.
g. (Pasal15 ayat1) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi

ruang lingkup tugas nya dan/atau yang belum dapat di laksanakan
pemerintahan desa atau kelurahan.

3. Tinjauan Pemekaran Kecamatan

a. Ketentuan Umum

(Pasal 1 PP Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan)

Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah

tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten/Kota. Penghapusan

kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah

kabupaten/kota. Penggabungan kecamatan adalah penyatuan

kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain digabung kepada

kecamatan lain.

b. Pembentukan

(Pasal 2 ayat1) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota

denganPeraturan Daerah berpedoman pada PP ini. (Pasal 2 ayat

2)Pembentukan kecamatan dapat berupa: Pemekaran satu kecamatan

menjadi dua kecamatan ataulebih dan/atau penyatuan wilayah desa

dan/atau kelurahan daribeberapa kecamatan. Pada (Pasal 3)

Pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat :
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1. Syarat Administratif Pembentukan Kecamatan
a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima)

tahun, Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa atau
kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal
5 (lima) tahun.

b. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama
lain untuk Desa dan Forum komunikasi Kelurahan atau
nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan,
baik yang akan menjadi calon cakupan wilayah kecamatan
baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan
pembentukan kecamatan.

c. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk Desa dan
Keputusan Lurah atau nama lain untuk Kelurahan di seluruh
wilayah kecamatan, baik yang akan menjadi cakupan
wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang
persetujuan pembentukan kecamatan.

d. (Pasal4) RekomendasiGubernur.

2. Syarat Fisik Kewilayahan
a. (Pasal6ayat1) Cakupan wilayah

Cakupan wilayah sebuah kecamatan untuk daerah
kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh)
desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri
atas 5 (lima) desa/kelurahan.

b. (Pasal 6 ayat 2)Lokasi Calon Ibu Kota
Lokasi calon ibukota memperhatikan aspek tata ruang,
ketersediaan fasilitas aksesibilitas, kondisi dan letak
geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan
sosial budaya.

c. (Pasal 6 ayat 3)Sarana Dan Prasarana
Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan
lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Persyaratan Teknis
a. (Pasal 7 ayat 1) Persyaratan Teknis

1. Jumlah Penduduk.
2. Luas wilayah.
3. Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.
4.  Aktivitas perekonomian.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana.

b. (Pasal 7 ayat 2) Persyaratan teknis sebagai mana dimaksud
pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan
pemerintah kabupaten/kota sesuai indikator sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari PP ini.

c. (Pasal 8 ayat 1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat
membentuk kecamatan di wilayah yang mencakup satu atau
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lebih pulau, yang persyaratan nya dikecualikan dari
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan
pertimbangan untuk efektivitas pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat di pulau-pulau terpencil dan atau terluar.

d. (pasal 8 ayat 2) Pembentukan kecamatan sebagai mana
dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah.

e. (Pasal 9 ayat 1) Pemerintah dapat menugaskan kepada
pemerintah Kabupaten/Kota tertentu melalui gubernur selaku
wakil pemerintah untuk membentuk kecamatan dengan
mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal3.

f. (Pasal 9 ayat 2) Pembentukan kecamatan sebagai mana
dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan kepentingan
nasional dan (1), atas pertimbangan kepentingan nasional dan
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

g. (Pasal 10 ayat 1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang
Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalamPasal
2 ayat (1)paling sedikit memuat:
1. Nama kecamatan.
2. Nama ibu kota kecamatan.
3. Batas wilayah kecamatan,dan.
4. Nama desa dan/atau kelurahan.

h. (Pasal 10 ayat 2) Peraturan Daerah sebagaimana di maksud
pada ayat (1) dilampiri peta kecamatan dengan batas
wilayahnya sesuai kaidah teknis dan memuat titik koordinat.

i. (Pasal 11) Perubahan nama dan/atau pemindahan ibu kota
kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

j. Penghapusan dan Penggabungan
(Pasal12 ayat 1)Kecamatan dihapus apabila:
a. Jumlah penduduk berkurang 50% (lima puluh perseratus)

atau lebih dari penduduk yang ada, dan/atau
b. Cakupan wilayah berkurang 50% (lima puluh perseratus)

atau lebih dari jumlah desa/kelurahan yang ada.

Keterangan:
1. Kajian penghapusan dan/atau penggabungan kecamatan

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dengan melibatkan
perguruan tinggi terdekat yang ada di Kabupaten/Kota atau
provinsi yang bersangkutan.

2. (Pasal13)Penghapusan dan penggabungan kecamatan sebagai
mana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.
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Berdasarkan uraian di atas peneliti berkesimpulan bahwa pemekaran

kecamatan adalah pemekaran dari satu kecamatan induk yaitu 1

(satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau penyatuan wilayah

desa atau kelurahan daribeberapa kecamatan dimana wilayah

kecamatan baru tersebut berasal dari kecamatan induk nya.

D. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan  Publik

Sinambela (2011:5) Pelayanan publik di artikan, pemberian layanan

keperluan orang ataupun masyarakat yang mempunyai kepentingan

terhadap organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata carayang telah

di tetapkan. Pengertian pelayanan umum menurut Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah

segala kegiatan pelayanan yang dimaksudkan oleh penyelenggara

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Adapun

yang dimaksud penyelenggaraan pelayanan publik adalah Instansi

Pemerintah.

Pada hakekatnya pemerintahan adalah pemberi pelayanan kepada

masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik dan

profesional. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik

adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara
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sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara dengan maksud

untuk mensejahterakan masyarakat.

Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia dinyatakan bahwa

pelayanan ialah suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus

apa yang diperlukan orang lain. Dalam pelayanan yang disebut

konsumen (customer) adalah masyarakat yang mendapat manfaat dari

aktifitas yang dilakukan oleh organisasi atau petugas organisasi pemberi

pelayanan.

Agus Dwiyanto dkk (2008:192) di dalam penyelenggaraan pelayanan

publik terdapat dua pihak yang berbeda kepentingan, pihak birokrasi

sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan

Selanjutnya, pelayanan publik berdasarkan SK MENPAN No.81/1993

adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh

instansi pemerintah dan BUMN/D dalam bentuk barang dan jasa, baik

kebutuhan masyarakat, maupun pelaksanaan ketentuan peraturan

Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik

adalah 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 di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
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Sedangkan dalam keputusan mentri pendayagunaan aparatur negara no

63 tahun 2003 adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan publik adalah segala pelayanan yang di selenggarakan
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang – undangan.

b. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah.
c. Instansi pemerintahan adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja

atau satuan organiasi kementrian, departemen, lembaga non
departemen, kesekertariatan lembaga tertinggi negara serta instansi
pemerintah lain nya, baik pusat maupun daerah termasuk  Badan
Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Daerah.

d. Unit penyelenggaraan pelayanan publik adalah unit kerja pada
instansi pemerintah  yang secara langsung memberikan pelayanan
kepada penerima pelayanan publik.

e. Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi
pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik
sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.

f. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi
pemerintah, dan badan hukum.

g. Biaya pelayana publik adalah segala biaya (dengan nama atau
sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik
yanng besaran dan tata cara pembayaran di tetapkan oleh pejabat
berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

h. Indeks kepuasan masyrakat adalah tingkat kepuasan masyarakat
dalam memperoleh layanan yang di peroleh dari penyelenggara atau
pemberi layanan sesuai harpan dan kebutuhan masyrakat.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti berkesimpulkan bahwa pelayanan

publik merupakan suatu bentuk layanan yang di berikan oleh pemerintah

ataupun lembaga non pemerintah dengan ketentuan, dalam bentuk

pemberian layanan  berbentuk  barang maupun jasa.

2. Jenis Pelayanan

Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 dan

Keputusan Menpan No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang pedoman untuk
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pelayanan  publik, bahwa layanan publik yang di lakukan pemerintah di

bedakan menjadi 3 pokok layanan:

a. Pelayanan yang berbentuk dokumen resmi (Administrasi)

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan
berbagai bentuk dokumen yang diperlukan oleh publik, misalnya
Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta
Kelahiran, Akta Kematian, Buku Kepemilikan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya. Pelayanan administratif
sebagaimana dimaksud meliputi:
1. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara

dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka
mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda warganegara.

2. Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang
diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang -
undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan
penerima pelayanan

b. Pelayanan Barang yang di gunakan oleh publik

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya:
jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih.
Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud meliputi:
1. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh

instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

2. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh
suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau
seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan
daerah yang dipisahkan; dan

3. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya
tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha
yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber
dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang
dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Pelayanan Jasa yang di butuhkan oleh publik

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk
jasa yang dibutuhkan publik, misalnya: Pendidikan tinggi dan
menengah, pemeliharaan kesehatan, pasar, pelelangan,
penyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan,
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persampahan, penangulangan bencana, pelayanan sosial. Pelayanan
atas jasa publik sebagaimana dimaksud meliputi:
1. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian

atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah;

2. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal
pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan
negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan;dan

3. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal
pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan
negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi
ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan

Dalam penelitian ini pelayanan yang di selenggarakan di Kecamatan

Pulau Pisang masuk kedalam kategori pelayanan administrasi dan

pelayanan jasa yang di butuhkan oleh publik, sedangkan yang menjadi

fokus pada penelitian ini adalah proses pada pemberian pelayanan

administrasi oleh pegawai kecamatan.

3. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna

jasa, penyelenggara layanan harus memnuhi asas pelayanan sebagai dasar

untuk memberikan pelayanan seperti yang tertuang dalam Keputusan

MENPAN Nomor 63 Tahun 2004:

a. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses olehsemua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah
dimengerti.

b. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai denganketentuan peraturan
perundang-undangan.



36

c. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektivitas.

d. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat.

e. Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender, dan status ekonomi.

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan
kewajiban masingmasing pihak.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga perlu memperhatikan dan juga

menerapkan prinsip dalam proses pemberian pelayanan publik, seperti

prinsip pelayanaan publik yang telah terdapat dalam Keputusan

MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 bahwa penyelenggaraan pelayanan

publik harus memenuhi:

1. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan
mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan
Yang mencakup kejelasan dalam hal:
a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
b. Unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan,
persoalan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu
yang telah ditentukan.

4. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah

5. Keamanan
Proses dan prosuk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum.

6. Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang
ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
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7. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja
Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang
memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan
informatika.

8. Kemudahan akses
Tempat dan lokasi sarana dan prasarana pelayanan yang memadai,
mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan
teknologi telekomunikasi dan informasi.

9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah,
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu
yang nyaman, bersih, rapi, lingkugan yang indah dan sehat, serta
dilengkapi denga fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir,
toilet, tempat ibadah dan lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat menyimpukan bahwa

prinsip-prinsip pelaksanan pelayanan publik tersebut menjadi prinsip

bagi birokrasi selaku penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip

tersebut secara keseluruhan memiliki tujuan untuk memberikan kepuasan

bagi masyarakat dalam proses pelayanan publik dengan kualitas

pelayanan yang baik dalam menyelenggarakan pelayanan publik

birokrasi.

4. Kualitas Pelayanan Publik

Setiap pelayanan akan menghasilkan beragam penilaian yang datangnya

dari pihak yang dilayani atau pengguna layanan. Pelayanan yang baik

tentunya akan memberikan penilaian yang baik pula dari para pelanggan,

tetapi apabila pelayanan yang diberikan tidak memberikan kepuasan,

misalnya terkait jangka waktu pelayanan yang tidak tepat waktu maka

akan menimbulkan kekecewaan pelanggan dan bisa memperburuk citra

instansi pemberi layanan.
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Kualitas pelayanan adalah kemampuan organisasi pelayanan publik

untuk memberikan pelayanan yang dapat mamuaskan para pengguna jasa

baik melalui pelayanan teknis maupun pelayanan administrasi, 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.
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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 sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen

atas suatu produk. Untuk melakukan perbaikan kualiatas layanan, dan

untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang

diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan

apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau

buruk.  Penyelenggaraan  pelayanan  publik harus mengikuti standar

sesuai dengan prinsip penyelenggaraan  pelayanan publik Keputusan

MENPAN No 63 Tahun 2004 sebagai jaminan adanya  kepastian bagi

penerima layanan sebagai berikut:

1. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan termasuk pengaduan.

2. Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk
pengaduan.

3. Biaya pelayanan
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam
proses pemberian pelayanan.

4. Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.

5. Sarana dan Prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggara pelayanan publik.

6. Kompetensi petugas pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan
tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap, dan
perilaku yang dibutuhka.
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Ratmiko Dan Atik Septi Winarsih (2012:173) siklus jasa yang dapat

didayagunakan dengan mengidentifikasi pengguna layanan.

Parasuraman mengemukakan bahwa perwujudan kepuasan pengguna

layanan dapat di identifikasikan menjadi 5 dimensi kualitas layanan

menurut Zeintahml, Pasuraman & Berry yaitu:

1. Aspek Tangibles (Berwujud)

Bukti konkret kemampuan untuk menampilkan yang terbaik bagi

masyarakat. Baik dari sisi fisik tampilan bangunan perkantoran,

fasilitas, perlengkapan teknologi pendukung (kualitas pelayanan

nyang berupa tampilan bukti fisik)

2. Aspek Reliability (Kehandalan)

Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan

harapan konsumen terkait kecepatan, ketepatan waktu, tidak ada

kesalahan, sikap simpatik, dan lain sebagainya (kemampuan /

kehandalan dalam mewujudkan janji)

3. Aspek Responsiveness (Respon/Ketanggapan)

Tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau responsif serta

diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah dimengerti

(ketanggapan dalam memberikan layanan)

4. Aspek Assurance (Jaminan)

Jaminan dan kepastian yang diperoleh dari sikap sopan santun

karyawan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki,

sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya pelanggan.

(kemampuan untuk memberikan jaminan dan kepastian)
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5. Aspek Emphaty(Empati)

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada

pelanggan, hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan konsumen

secara akurat dan spesifik (kemampuan memahami kebutuhan

pelangan)

5 unsur tersebut kemudian dikonversi menjadi pertanyaan yang

disampaikan kepada responden, penilaian terhadap kualitas pelayanan

publik pada penelitian ini di nilai berdasarkan kepada proses pemberian

pelayanan oleh pegawai kecamatan, bukan kepada hasil dari  pelayanan.

Dengan begitu maka akan muncul kategorisasi kinerja unit pelayanan

yang diteliti dan akan terihat penilaian dan citra dari warga masyarakat

terhadap suatu pelayanan publik.

Selanjut nya 5 aspek tersebut dapat di kembangkan menjadi sepuluh

dimensi oleh sadu wasistiono dalam Bambang istianto (2011:124)

mengemukakan dalam mendukung hal tersebut, ada 10 (sepuluh) dimensi

yang harus diperhatikan dalam melihat tolok ukur kualitas pelayanan

publik, yaitu sebagai berikut :

1. Tangibles, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan
komunikasi.

2. Realiable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam
menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.

3. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung
jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

4. Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan
ketrampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan.

5. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap
keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan
pribadi.
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6. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik
kepercayaan masyarakat.

7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai
bahaya dan resiko, serta kepastian hukum.

8. Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan
pendekatan, seperti tempat dan lokasi serta sarana pelayanana yang
memadai dan mudah di jangkau masyarakat.

9. Communication, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan
suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk
selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat

10. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk
mengetahui kebutuhan pelanggan.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti berkesimpulan bahwa persepsi

dari pengguna layanan merupakan penilaian subyektif terhadap pelayanan

yang diperolehnya. Harapan konsumen merupakan referensi standar

kinerja pelayanan, kualitas disebut sangat baik jika penyedia jasa dapat

memberikan pelayanan setara dengan yang diharapkan masyarakatnya

atau dapat memberikan pelayanan yang melebihi dari harapan

masyarakat. Sedangkan kualitas disebut jelek jika masyarakat memerima

pelayanan yang lebih rendah dari harapannya. Dimensi kualitas

pelayanan adalah sarana untuk menilai proses kegiatan penyelenggaraan

pelayanan, bukan pada hasil pelayanan.

5. Faktor yang mempengaruhi pelayanan

Monir dalam LAN (2013) menambahkan bahwa beberapa faktor yang

mempengaruhi kualitas pelayanan publik, di antaranya adalah:

a. Kesadaran

Kesadaran dalam hal ini mengarah pada keadaan jiwa seseorang

yang merupakan titik temu dari berbagai pertimbangan sehingga
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diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan

keseimbangan jiwa untuk 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.
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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. 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.

Sedangkan Dadang Juliantara (ED) dalam lijan poltak sinambela

(2006:7) berbagai faktor yang hambatan dalam pengembangan sistem

manajemen kualitas pelayanan publik antara lain :

1. Ketiadaan komitmen dalam manajemen.

2. Ketiadaan  pengetahuan dan kekurang pahaman tentang manajemen

kualitas bagi aparatur yang bertugas melayani.

3. Ketidak mampuan aparatur mengubah kultur yang mempengaruhi

kualitas pelayanan.

4. Ketidak tepatan perencanaan manajement kualitas yang dijadikan

pedoman dalam layanan pelanggan.

5. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan belum di optimalkan.

6. Ketidak mampuan membangun learning organization, learning by

the individuals dalam organisasi.

7. Ketidaksesuaian antara struktur organisasi dengan kebutuhan.

8. Ketidak cukupan antara sumberdaya dan dana.
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9. Ketidaktepatan sistem penghargaan dan balas jasa bagi  karyawan.

10. Ketidaktepatan mengadopsi prinsip manajemen kualitas kedalam

organisasi.

11. Ketidak tepatan pemberian perhatian pada penerima layanan baik

secara internal maupun eksternal.

12. Ketidaktepatan dalam pemberdayaan dan kerjasama.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti berkesimpulan bahwa aparatur

pemerintah sebagai abdi masyarakat berarti memiliki kewajiban

memberikan pelayanan umum kepada publik yang pada dasarnya sangat

kompleks dan multidimensional di samping sebagai abdi negara.  Dalam

pelaksanaan kewajiban memberikan pelayanan publik ini, aparatur

pemerintah dituntut adanya kepekaan terhadap kepentingan publik dan

bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta produk pelayanan

sesuaidengan tuntutan publik.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan di

teliti pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Andri Marta (2015)  dengan judul Pengaruh Pemekaran

Kelurahan Terhadap Kepuasan Pelayanan Kependudukan (Studi Pada

Kelurahan Kota Sepang dan Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota

Bandar Lampung). Hasil penelitian Andri Marta menunjukkan bahwa

terlihat hubungan yang positif antara pemekaran kelurahan terhadap

kepuasan pelayanan kependudukan di Kelurahan Kota Sepang dan
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Kelurahan Labuhan Ratu Raya. Hasil penelitian yang didapat bahwa,

Tingkat pengaruh pemekaran kelurahan terhadap kepuasan pelayanan

kependudukan pada Kelurahan Kota Sepang dan Kelurahan Labuhan

Ratu Raya berada pada posisi kuat dan sangat kuat.

Perbedaan penelitian Andri Marta dengan penelitian ini adalah

penelitian Andri Marta  menggunakan deskriptif kuantitatif, sedangkan

penelitian ini menggunakan menggunakan tipe penelitian deskriptif

kualitatif.  Sumber data penelitian Andri Marta adalah masyarakat yang

ada di Kelurahan Kota Sepang dan Kelurahan Labuhan Ratu Raya,

sedangkan pada penelitian ini sumber data masyarakat Kecamatan

Pulau Pisang dan aparatur kecamatan. Teknik pengumpulan data pada

penelitian Andri Marta menggunakan kuisioner, sedangkan dalam

penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, observasi, dan

dokumentasi, dalam penelitian Andri Marta menggunakan analisis

statistik dengan uji instrumen uji validitas dan reabilitas data,

sedangkan pada penelitian ini dianalisis melalui tahapan reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan.

2. Penelitian Oleh Maya Rahmdhani R (2016) dengan judul Evaluasi

Kinerja Pelayanan Aparatur Kelurahan Way Dadi Baru Pasca

Pemekaran Wilayah Kelurahan di Kota Bandar Lampung. Pada

penelitian ini penulis memfokuskan masalah penelitian pada penilaian

kinerja melalui partisipasi masyarakat yang merupakan suatu langkah

dalam lebih memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan benar
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dalam memberikan layanan yang seharusnya kepada masyarakat

sebagai penerima layanan dari aparatur pemerintahan di Kota Bandar

Lampung  Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian Maya

Rahmdhani R ini menggunakan sampel dan populasi masyarakat

Kecamatan Kelurahan Way Dadi Baru Kota Bandar Lampung

sedangkan dalam penelitian ini sampel dan populasi berasal dari

masyarakat Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat.

E. Kerangka Pikir Penelitian

Pemekaran Kecamatan Pulau Pisang merupakan salah satu upaya

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebelum dimekarkan menjadi 2

Kabupaten yang menghasilkan Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir

Barat, 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.

Kecamatan Pulau Pisang merupakan pemekaran dari Kecamatan Pesisir

Utara. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung

Barat Nomor 6 Tahun 2012 bahwa dalam rangka memperpendek rentang

kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kemasyarakatan serta mempercepat pemerataan pembangunan, maka

dipandang perlu melakukan pembentukan kecamatan dalam wilayah

Kabupaten Lampung Barat. Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir
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Barat di lakukan pemekaran dikarenakan merupakan sebuah pulau yang

terpencil di ujung Lampung dan sulit nya masyarakat  Pulau Pisang

mencapai pusat kecamatan, yang juga bertujuan untuk dapat memberikan

layanan kepada masyarakat di dalam pulau secara optimal dan

mendekatkan kantor kecamatan kepada masyarakat.

bahwa ada 5 dimensi kualitas layanan, dalam 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:

Gambar 1.  Kerangka Pikir Penelitian

Faktor
Penghambat

Pelayanan Publik

Faktor
Pendukung

PelayananPublik

1. Aspek Tangibles (Berwujud)
2. Aspek Reliability (Kehandalan)
3. Aspek Responsiveness (Respon/Ketanggapan)
4. Aspek Assurance (Jaminan)
5. Aspek Emphaty (Empati)

Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualiatas
Pelayanan  Publik di Kantor

Kecamatan Pulau Pisang

Pelayanan Publik di  Kantor
KecamatanPulau Pisang

Pemekaran Kecamatan Pulau Pisang

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2012
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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif. Moleong (2012:3) pendekatan kualitatif adalah

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata–kata

tertulis atau lisan dari orang- orang dan  prilaku yang dapat diamati.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk

menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang

terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat

mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

Menurut Aziz (2012: 35) hal yang penting dalam penelitian kualitatif adalah

bagaimana peneliti mampu merumuskan kategori-kategori permasalahan

sebagai sebuah konsep untuk memperbandingkan data. Oleh sebab itu

nantinya penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang diperoleh

peneliti dari informan untuk memberikan informasi yang menggambarkan

penyajian laporan.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini yaitu untuk menggambarkan

serta mendeskripsikan dampak pemekaran Kecamatan Pulau Pisang terhadap
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kualitas pelayanan publik di kantor kecamatan. Data yang dikumpulkan

adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Sehingga dengan

demikian dapat diperoleh penjelasan dan gambaran atas topik penelitian yang

sesuai dengan judul penelitian yaitu “Dampak Pemekaran Kecamatan Pulau

Pisang Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di

Kantor Kecamatan”

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pulau Pisang

Kabupaten Pesisir Barat kode pos 34876, pemilihan lokasi penelitian ini

dikarenakan Kecamatan Pulau Pisang merupakan salah satu kecamatan yang

dimekarkan dengan tujuan memperpendek rentang kendali dan meningkatkan

pelayanan kepada masyrakat. Selain itu pelayanan publik yang diberikan

kantor Kecamatan Pulau Pisang dirasakan masih kurang memenuhi keinginan

masyarakat. Tujuan dari pemekaran salah satunya adalah untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui

kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan  Pulau Pisang.

C. FokusPenelitian

Moleong (2012: 94) 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
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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. didalam penelitian ini yang menjadi fokus

penelitian adalah:

1. Dampak Pemekaran Kecamatan Pulau Pisang terhadap Kualiatas Pelayanan

Publik di Kantor Kecamatan

Agar dapat memberikan hasil yang lengkap maka fokus penelitian tersebut

dirinci dalam 5 unsur pokok yang menjadi kriteria penilaian pelayanan

publik  dari proses pemberian pelayanan oeh pegawai Kecamamatan

Pulau Pisang dalam penelitian ini menurut Zeintahml, Pasuraman &

Berry yaitu:

A. Aspek Tangibel (Berwujud)

1. Penampilan pegawai kecamatan

2. Kondisi sarana dan prasarana tempat pelayanan

3. Fasilitas yang terdapat di kantor kecamatan

4. Penggunakan alat bantu

B. Aspek Reliability (Kehandalan)

1. Kedisiplinan pegawai kecamatan

2. Kecermatatan pegawai kecamatan dalam melayani pengguna

layanan

3. Kemampuan pegawai menggunakan alat bantu

C. Aspek Responsiviness (Respon)

1. Respon pegawai kepada setiap pengguna layanan

2. Ketanggapan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat
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3. Kemudahan dalam proses pelayanan

4. Penjelasan prosedur

D. Aspek Assurance (Jaminan)

1. Standar pelayanan

2. Ketepatan waktu

3. Jaminan biaya

4. Menanggapi keluhan masyarakat

E. Aspek Emphaty (Empati)

1. Mendahulukan kepentingan pengguna layanan.

2. Melayani dengan sikap ramah dan sopan santun.

3. Pegawai melayani dengan Tidak diskriminasi.

4. Melayani dan menghargai pengguna layanan

1. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Kualitas
Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Pulau Pisang

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan publik setelah dilakukan

pemekaran di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat. 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 kualitas pelayanan publik di kantor

kecamatan dan kendala yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di

kantor Kecamatan Pulau Pisang, didasarkan pada alasan bahwa Kecamatan

Pulau Pisang 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

Pulau Pisang dalam memberikan pelayanan publik setelah dilakukan

pemekaran.

D. 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.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara

tidak langsung melalui media perantara atau sumber data yang dicatat

oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data-

data yang berasal dari artikel-artikel dan karya ilmiah serta berbagai

literatur yang mendukung permasalahan seperti buku, majalah, artikel

dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan serta proposal pengajuan

pemekaran Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Karya Penggawa

menjadi Kecamatan Pulau Pisang, monografi Kecamatan Pulau Pisang,

perda kabupaten ampung barat no 6 tahun 2012 tentang pemekaran
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Kecamatan Pulau Pisang, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pulau

Pisang,.

E. Tehnik Penarikan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive

sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan informan dengan

pertimbangan pada kemampuan informan untuk memberikan informasi selengkap

mungkin kepada penulis. Informan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 5. Informan Penelitian

No Nama Jabatan Keterangan
1 Efriyanti, SPd Sub Bag Umum dan

Kepegawaian
Pegawai Kecamatan

2 Darmansyah, SE Kasi Kemasyarakatan Pegawai Kecamatan
3 Jhoni - masyarakat pengguna layanan
4 Muhtadi - masyarakat pengguna layanan
5 Pardian - masyarakat pengguna layanan
6 John Putrawan - masyarakat pengguna layanan
7 Hidayah - masyarakat pengguna layanan
8 Ion Saputra - masyarakat pengguna layanan
9 Rizwan - masyarakat pengguna layanan
10 Rendy Renaldy - masyarakat pengguna layanan

Sumber: Diolah Peneliti

Unsur pegawai di ambil 2 (dua) sedangkan masyarakat diambil 8 (delapan)

pemilihan informan tersebut dilakukan karena pelaksanaan pelayanan publik

melibatkan peran pegawai dan masyarakat sebagai informan di Kantor

Kecamatan Pulau Pisang.
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F. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2011:225) 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. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

1. Pengumpulan Data dengan Observasi

Menurut Nazir (1999:212) observasi adalah cara pengambilan data

dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk

keperluan tersebut. Dalam penelitian kualitatif, prosedur pengumpulan

data yang utama dipakai adalah observasi, khususnya observasi

partisipatif yang melibatkan informan dan wawancara. Dalam penelitian

ini, peneliti akan melakukan observasi partisipan, yaitu dengan turun

langsung kedalam kecamatan untuk mengetahui kualitas pelayanan di

Kecamatan Pulau Pisang.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara mendalam dengan

melakukan pengamatan objek penelitian secara langsung, yaitu Kantor

Kecamatan Pulau Pisang. Selain itu juga dilakukan pencatatan tentang

hasil pengamatan atas gejala-gejala maupun gambaran-gambaran yang

berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk

mendapatkan hasil analisis mendalam mengenai permasalahan

Pelayanan.
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2. Pengumpulan Data dengan Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi

secara langsung dengan mengungkapkan pertanyan-pertanyaan pada para

responden mengenai pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan

Pulau Pisang yang dilakukan oleh pegawai dan masyarakat.  Sugiono

(2011:318) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti

akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, hal ini tidak

dapat ditemukan melalui observasi. Pada penelitian ini, penulis

menggunakan teknik wawancara secara terstruktur dengan menggunakan

panduan wawancara, yang dapat di kembagkan menjadi wawancara

mendalam saat riset, agar mendapatkan informasi lebih akurat

3. Pengumpulan Data dengan Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan

metode observasi dan wawancara penelitian kualitatif. Dalam penelitian

kali ini, peneliti membutuhkan dokumentasi untuk melengkapi data

dalam analisis yang sedang diteliti, maka memerlukan informasi dari

dokumen yang mendukung seperti media massa (Koran, majalah, dan

internet), buku-buku, proposal pengajuan pemekaran Kecamatan Pesisir

Utara dan Kecamatan Karya Penggawa menjadi Kecamatan Pulau

Pisang, monografi Kecamatan Pulau Pisang, Perda Kabupaten Lampung
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Barat No 6 Tahun 2012 tentang pemekaran Kecamatan Pulau Pisang,

tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pulau Pisang, serta keputusan-

keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah

mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan

data sebagaimana yang disebutkan Moleong (2012 : 151) meliputi:

1. Editing

Editing adalah kegiatan setelah peneliti selesai menghimpun data  di

lapangan. Pada tahapan ini, data yang telah terkumpul melalui daftar

pertanyaan ataupun pada wawancara perlu di periksa kembali untuk

melihat point-point dan jawaban, apakah ada hal-hal yang masih

meragukan dari jawaban informan. Jadi, editing bertujuan untuk

memperbaiki kualitas data dan menghilangkan keraguan.

2. Interpretasi

Setelah data yang di analisis dan di deskripsikan secara narasi yang di

interprestasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai

hasil penelitian.
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H. Tehnik Analisis  Data

Menurut Restu (2010:253) analisis data merupakan proses penghimpunan

atau pengumpulan, permodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk

menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran,

kesimpulan dan mendukung pembuatana keputusan. Data yang diperoleh

melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan

analisis deskritif kualitatif. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber

data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data

meliputi antara lain:

1. Reduksi Data (reduction data)

Reduksi data adalah kegiatan proses pemilihan, pemilahan, focusing dan

penyederhanaan data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan

dokumen lapangan. Kegiatan mereduksi data yang telah dilakukan dalam

penelitian ini meliputi : perekapan hasil wawancara, pengamatan dan

dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui recorder maupun

catatan-catatan lapangan dan hasil pengumpulan dokumen yang

berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, data yang

diperoleh kemudian dipilih dan diseleksi, serta difokuskan pada hal-hal

yang berkaitan dengan penilaian serta proses pemberian pelayanan di

kantor Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat.
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2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada penelitian

ini, data ditampilkan dalam bentuk uraian, tabel, gambar atau foto.

Tetapi, yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam

penelitian ini adalah dengan teks naratif yang mendeskripsikan

bagaimana kualitas  pelayanan publik di Kecamatan Pulau Pisang.

2. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing)

Penarikan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu

menurut pandangan informan.Pada penelitian ini, data yang diperoleh

kemudian dianalisis dan dicari pola, tema serta hal-hal yang sering

muncul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Proses penarikan

kesimpulan dalam penelitian ini dengan pengambilan intisari dari

rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, serta

dokumentasi.

I. Keabsahan Data

Moleong (2012:324) yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat

kriteria 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).
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1. Derajat Kepercayaan (Credibility)

Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik

pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan penelitian yaitu

salah satunya melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding

terhadap data itu. Untuk memeriksa kebenaran data, peneliti

menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan

data hasil wawancara kepada informan yang berbeda.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis trianggulasi sumber.

Teknik trianggulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data

yang diperoleh melalui wawancara antara subjek penelitian yang satu

dengan yang lain. Data dapat dikatakan absah apabila terdapat

konsistensi atau kesesuaian antara informasi yang diberikan

olehinforman satu dengan informan lainnya

2. Keteralihan (Transferability)

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya

sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraiannya

harus mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Temuan

tersebut merupakan penafsiran yang dilakukan dalam bentuk uraian

rinci dengan segala macam pertanggungjawaban.
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3. Kebergantungan (Dependality)

Pada penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan

melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. 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 (Confirmability)

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses

yang ada dalam penelitian. 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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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu dari lima belas

kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung dengan Ibukota Kabupaten

terletak dikota Krui. Mulai dari Tahun 2011 masyarakat Pesisir Barat

memaksakan Pesisir Barat harus memisahkan diri dari Lampung Barat.

Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2012

(Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5364) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten

Pesisir Barat Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan

diundangkan pada tanggal 17 November 2012. Nama Kabupaten Pesisir

Barat berasal dari kata ‘Pesisir’ dan ‘Barat’, dikarenakan seluruh wilayah

Pesisir Barat yang membentang dari utara sampai selatan berada pada

pesisir pantai bagian Barat Provinsi Lampung.

2. Letak Geografis

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu bagian dari wilayah

Provinsi Lampung yang terletak di antara 4,40’0”- 60’0” Lintang Selatan
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dan 103’0” – 104,50’,0” Bujur Timur. Kabupaten Pesisir Barat

berbatasan dengan wilayah beberapa kabupaten, yaitu:

a.    Sebelah Utara    : Berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat,

Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Ogan

Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.

b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.

c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia, dan.

d.    Sebelah Barat    : Berbatasan dengan Kabaupaten Kaur, Provinsi

Bengkulu.

Jarak antar Kota Krui sebagai Ibukota Kabupaten Pesisir Barat dengan

kota-kota terdekat adalah sebagai berikut:

a. Biha, Kec. Pesisir Selatan : ± 30 Km

b. Lemong, Kec. Lemong : ± 110 Km

c. Pugung Tampak, Kec. Pesisir Utara : ± 58 Km

d. Ngambur, Kec. Ngambur : ± 45 Km

e. Way Heni, Kec. Bengkunat Belimbing : ± 120 Km

Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas wilayah ± 2.907,23 Km atau

sekitar 8,39% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Lampung.

Berdasarkan wilayah seluas ± 2.907,23 Km tersebut, keadaan tanah di

Kabupaten Pesisir Barat terbagi atas 6 (Enam) sistem, yaitu: sistem tanah

alluvial (0-100M dpl), sistem tanah marine (0-20M dpl), sistem tanah

teras marine (0-20M dpl), sistem tanah vulkan (25-200M dpl), sistem

tanah perbukitan dan sistem tanah pegunungan dan plato (25-1.350Mdpl)
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3. Topografi

Secara topografi Kabupaten Pesisir Barat dibagi menjadi 3 (tiga) unit

topografi yakni:

a. Daerah dataran rendah : Ketinggian 0 sampai 600 Mdpl

b. Daerah berbukit : Ketinggian 600 sampai 1.000 Mdpl

c. Daerah pegunungan : Ketinggian 1.000 sampai 2.000 Mdpl

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai 2 (dua) zona iklim karena

dipengaruhi oleh rantai pegunungan Bukit Barisan, zona A (jumlah bulan

basah > 9 bulan) terdapat di bagian Barat Kawasan Taman Nasional

Bukit Barisan Selatan termasuk Krui dan Bintuhan dan zona BL (jumlah

bulan basah 7-9 bulan) terdapat di bagian Timur Kawasan Taman

Nasional Bukit Barisan Selatan. Berdasarkan curah hujan dari Badan

Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Lampung Barat, curah hujan di

Kabupaten Pesisir Barat berkisar antara 2.500- 3.000 milimeter pertahun

Keadaan wilayah sepanjang Pantai Pesisir Barat umumnya datar sampai

berombak dengan kemiringan berkisar 3% sampai 5%. Pada bagian Barat

Laut Kabupaten Pesisir Barat terdapat gunung-gunung dan bukit, yaitu

Gunung Pugung (1.964 m), Gunung Sebayan (1.744 m), Gunung

Telalawan (1.753 m) dan Gunung Tampak Tunggak (1.744 m). Wilayah

Pesisir Barat di bagian barat mempunyai sungai-sungai yang mengalir

pendek dengan pola aliran dendritik yang menyebabkan daerah ini

ditandai dengan jarangnya banjir sebab pada saat musim hujan datang

bersamaan air tidak terkonsentrasi dan timing lagnya menjadi lambat.
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Delta marine ditandai dengan agregat kasar hasil endapan aluvial

vulkanik, hal ini menyebabkan bila air besar muara sungai sering

berpindah (meander). Pada bagian Timur wilayah Pesisir Barat

merupakan daerah tangkapan air (catchment area) sungai-sungai besar

yang terdapat di Pesisir Barat antara lain: Way Bambang, Way Ngambur

Pangkalan, Way Tembutih, Way Tenumbang, Way Belambang, Way

Biha, Way Menangakiri, Way Pemerihan, Way Pintau.

4. Demografi

Secara administratif wilayah Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 11

(sebelas) kecamatan yang terbagi menjadi 116 (seratus enam belas)

pekon/desa dan 2 (dua) kelurahan. 11 (sebelas) kecamatan yang ada di

Kabupaten Pesisir Barat rincianya adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat

No Kecamatan Ibukota Luas/KM Pekon Kelurahan
1 Pesisir Selatan Biha 409,19 15 -
2 Pesisir Tengah Krui 120,64 6 2
3 Pesisir Utar Kuripan 84,25 12 -
4 Karya Penggawa Penggawa V Ilir 211,11 12 -
5 Lemong Lemong 454,97 13 -
6 Bengkunat Siging 215,03 9 -
7 Ngambur Pasar Minggu 327,17 9 -
8 Bengkunat Belimbing Way Heni 943,70 14 -
9 Way Krui Gunung Kemala 40,92 10 -

10 Krui Selatan Way Napal 36,25 10 -
11 Pulau Pisang Pasar P. Pisang 64,00 6 -

Jumah 2907, 23 116 2
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Pesisir Barat

Berdasarkan 11 (sebelas) kecamatan yang ada, Kecamatan Bengkunat

Belimbing merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu
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sekitar ± 943,70 Km2. Sedangkan Kecamatan Krui Selatan merupakan

kecamatan yang mempunyai wilayah terkecil yaitu sekitar ± 40,92 Km2.

Laju pertumbuhan dan jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun

2015 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pesisir Barat. Untuk rasio jenis kelamin proyeksi pada akhir

tahun 2015 dari total jumlah penduduk sebesar 156.276 jiwa, penduduk

laki-laki berjumlah 79,444 jiwa dan perempuan 76.839 jiwa yang berarti

dari setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat sekitar 111 jiwa

penduduk laki-laki. Sedangkan jumlah rumah tangga pada akhir tahun

2014 sebesar 33.292 jiwa atau naik 2,77% (923 rumah tangga) dari tahun

2010 dan rata-rata jiwa per rumah tangga sekitar 3-4 jiwa dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Laju Pertumbuhan Pendududuk Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2103-2015

No Kecamatan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Penduduk Penduduk Penduduk

1 Pesisir Selatan 21.762 23.526 23.494

2 Pesisir Tengah 18.358 18.588 18.425

3 Pesisir Utara 8.202 8.719 8.781

4 Karya Penggawa 14.292 15.386 15.374

5 Lemong 14.365 12.807 13.602

6 Bengkunat 7.620 9.756 11.318

7 Ngambur 17.953 20.357 19.184

8 Bengkunat Belimbing 24.009 24.009 24.003

9 Way Krui 8.328 9.469 9.546

10 Krui Selatan 8.531 10.657 10.584

11 Pulau Pisang 1.858 1.908 1.965

Jumlah 145.278,00 155.182,00 156.276,00
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Pesisir Barat

Apabila dilihat dari jumlah penduduk perkecamatan dan kepadatan

penduduknya, Kecamatan Krui Selatan merupakan kecamatan yang
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paling padat dengan tingkat kepadatan 291,97 jiwa diikuti Kecamatan

Way Krui 233,28 jiwa dan Kecamatan Pesisir Tengah berjumlah 152,73

jiwa. Kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya paling sedikit

adalah Kecamatan Pulau Pisang dengan jumlah populasi 30,70/km2.

B. Gambaran Umum Kecamatan Pulau Pisang

1. Sejarah Singkat Kecamatan Pulau Pisang

Kecamatan Pulau Pisang merupakan salah satu kecamatan yang berada

dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Kecamatan Pulau Pisang

merupakan pemekaran dari Kecamatan Pesisir Utara berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 06 Tahun 2012

tentang pembentukan kecamatan baru yang di resmikan oleh Bupati

Lampung Barat pada Tanggal 26 Juli 2012 sebelum pemekaran wilayah

Kabupaten Pesisir Barat dengan Lampung Barat. Pemekaran Kecamatan

Pulau Pisang menghasilkan kecamatan baru dengan ibukota kecamatan

berada pada Pekon Labuhan, sedangkan wilayah Kecamatan Pulau

Pisang terdiri dari 6 pekon, yaitu Pekon Pasar Pulau Pisang, Pekon

Labuhan, Pekon Bandar Dalam, Pekon Lok, Pekon Sukadana, dan Pekon

Sukamarga.

2. Letak Geografis Kecamatan Pulau Pisang

Secara geografis pulau pisang terletak pada koordinat 5º 7’ 15.000 ’’ LS

dan  103º 50’ 45.138’’ BT.  Jarak Kecamatan Pulau Pisang dari Ibukota

Kabupaten (Krui) ± 20 KM, sedangkan dari Ibukota Provinsi (Bandar
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Lampung) ± 330 KM.  Luas wilayah Kecamatan Pulau Pisang ± 2250 Ha

atau 1,423 km .dengan batas fisik Kecamatan Pulau Pisang berbatasan

dengan Samudera Hindia, sedangkan batas wilayah administrasi

Kecamatan Pulau Pisang adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Utara.

b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Karya Penggawa.

c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Tengah.

d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudra Hindia.

Tabel 8. Luas Wilayah Berdasarkan Pekon Kecamatan Pulau Pisang

No Nama Pekon Luas Wilayah
1 Pekon Pasar Pulau Pisang 447 Ha
2 Pekon Labuhan 516 Ha
3 Pekon Sukadana 156 Ha
4 Pekon Suka Marga 779 Ha
5 Pekon Pekon Lok 200 Ha
6 Pekon Bandar Dalam 152 Ha

Sumber: Monografi Kecamatan Pulau Pisang

Untuk mencapai Pulau Pisang dapat ditempuh melalui 2 Pelabuhan kecil

untuk penyeberangan yaitu melalui Pelabuhan Tebakak dan Pelabuhan

Kuala dengan menggunakan perahu nelayan, perahu bercadik atau

jukung. Penyeberangan melalui Pelabuhan Tebakak dapat ditempuh

dalam waktu ± 20 menit, namun jika ditempuh dari Krui melalui

Pelabuhan Kuala memakan waktu ± 1,5 jam. Tetapi dikarenakan wilayah

Kecamatan Pulau Pisang dikelilingi Samudera Hindia atau laut lepas,

terkadang jukung tidak bisa beroperasi dikarenakan angin kencang dan

ombak besar setinggi ± 3 – 5 meter.
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3. Topografi

Secara Topografi keadaan wilayah sepanjang Pesisir Barat termasuk

Kecamatan Pulau Pisang. Umumnya datar sampai berombak dengan

kemiringan berkisar 3 % sampai dengan  5 %. Bagian Timur Kecamatan

Pulau Pisang terdiri dari 3 Pekon yang merupakan dataran tinggi dan

berbukit.

4. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Pulau Pisang adalah 2016

jiwa dan 558 KK dengan populasi sebagai berikut:

Tabel  9. Jumlah Penduduk Kecamatan Pulau Pisang Pertiwulan
Oktober –Desember 2016

No Pekon
Jumlah Penduduk Jumlah

KKL P
1 Pasar Pulau Pisang 426 342 206
2 Labuhan 248 216 128
3 Sukadana 171 171 92
4 Suka Marga 97 80 47
5 Pekon Lok 62 61 35
6 Bandar Dalam 75 68 50

Jumlah 1079 937 558
Sumber: Monografi Kecamatan Pulau Pisang

5. Persebaran Penduduk

Mobilisasi penduduk Pulau Pisang sangat tinggi, sekitar 85 %

masyarakat Pulau Pisang selalu menyeberang untuk mengurus kebun -

kebun mereka. Walaupun secara administratif mereka berdomisili di
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Pulau Pisang tetapi pada kenyataannya mereka banyak bermata pencarian

diluar Pulau Pisang, berkebun di daerah sepanjang jalan Tebakak sampai

daerah Pugung Tampak dan berdiam di pedukuhan-pedukuhan.

Meskipun mereka berkebun jauh di daerah-daerah itu tetapi untuk

hubungan kemasyarakatan mereka tetap di Kecamatan Pulau Pisang. Hal

ini merupakan fenomena yang unik di Pesisir Barat karena berbeda

dengan daerah lain.

6. Sosial Ekonomi

Distribusi jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis mata pencarian,

sebagai berikut :

Tabel  10. Pekerjaan  Penduduk Kecamatan Pulau Pisang

No Pekerjaan Jumlah
1 Belum/Tidak Bekerja 271
2 Ibu Rumah Tangga 175
3 Pelajar/Mahasiswa 293
4 Pensiunan 5
5 PNS 34
6 TNI/POLRI 2
7 Pedagang 41
8 Petani 442
9 Nelayan 446
10 Karyawan Swasta 18
11 Honor 7
12 Imam/Ustad 17
13 Guru 25
15 Dokter 1
16 Bidan 5
17 Perawat 4
18 Perangkat Desa 23
19 Wiraswasta 63
20 Lainya 109

Total 2016
Sumber: Monografi Kecamatan Pulau Pisang
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Mata pencarian masyarakat Pulau Pisang pada umumnya petani/berkebun

dan nelayan, di Pulau Pisang kebun-kebun mereka berada di dataran

tinggi yakni sekitar di wilayah Pekon Sukamarga, Pekon Lok, dan Pekon

Bandar Dalam, tetapi sebagian besar kebun mereka berada di sepanjang

pesisir dan pedukuhan-pedukuhan.

7. Pendidikan

Tabel 11. Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Pulau Pisang

No Jenjang
Status Sekolah

Jumlah
Negeri swasta

1 Taman Kanak-Kanak 2 - 2
2 Sekolah Dasar 2 - 2
3 Madrasah Ibtidaiyah - - -
4 Sekolah Menengah Pertama 1 - 1
5 Madrasah Tsanawiyah - - -
6 Sekolah Menengah Atas - - -
7 Madrasah Aliyah - - -
8 Perguruan Tinggi - - -
Total 5 - 5

Sumber: Monografi Kecamatan Pulau Pisang

Tabel 12. Distribusi Penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan di
Kecamatan Pulau Pisang

No Pendidikan Jumlah
1 Belum/ Tidak Sekolah 276
2 Sekolah Dasar 43
3 Sekolah Menengah Pertama 470
4 Sekolah Menengah Atas 469
5 Diploma I 102
6 Diploma III 79
7 Strata Satu (Sarjana) 61
8 Strata Dua (Pascasarjana) 1
9 Strata Tiga (Doktor) -

Sumber: Monografi Kecamatan Pulau Pisang

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Pulau Pisang berpendidkan

sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.
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8. Agama

Masyarakat Pulau Pisang 100% memeluk agama Islam.

9. Sarana dan Prasarana

a. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Pulau Pisang adalah

1 puskesmas, dan 6 posyandu dengan 1 dokter, 5 bidan dan 4

perawat, selain itu puskesmas juga memperoleh bantuan dari

Kementrian Kesehatan pada 2012 berupa speedboat yang berfungsi

sebagai puskesmas keliling, akan tetapi speedboat tidak berfungsi

karena biaya operasional yang dikeluarkan sangat besar.

b. Sarana Ibadah

Sarana peribadan di Kecamatan Pulau Pisang terdapat 4 (empat)

masjid dan 1 ( satu) mushala, keempat masjid tersebut berada di

Pekon Labuhan, Pekon Sukadana, Pekon Pasar Pulau Pisang dan

Pekon Lok.

c. Sarana Air Bersih dan Sanitasi

Sarana air bersih di Kecamatan Pulau Pisang dapat diambil dari air

sumur, akan tetapi air sumur mengandung kapur, karena terihat

sedikit keruh, air yang hendak digunakan diedapkan terlebih dahulu

selama satu malam agar kapur mengendap, masyarakat juga

mendapatkan bantuan filter air bersih, tetapi fiter air bersih tersebut

yang menyaring air laut menjadi air tawar rusak terkena sambaran

petir.
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d. Sarana Transportasi

Sarana transportasi yang digunakan di Kecamatan Pulau Pisang

sebagai penghubung antar desa biasanya masyrakat Pulau Pisang

menggunakan sepeda motor, tetapi dapat juga dengan berjalan kaki,

yang dapat dikelilingi dalam waktu 1 jam. Jalan antar desa dan jalan

lingkar Pulau Pisang sudah berupa semen beton.

e. Sarana Penerangan

Masyarakat Kecamatan Pulau Pisang sudah menggunakan listrik

sebagai alat penerangan. Sumber energi listrik tersebut berasal dari

generator seet (genset) yang diklola oleh masing-masing kepala

keluarga, satu genset dapat dimanfaatkan oleh 2-3 rumah , terdapat

pula diesel sebanyak 12 buah yang dikelola secara swadaya oleh

masyrakat. Pada tahun 2012 Kecamatan Pulau Pisang

mendapatbantuan 1 buah PLTS dari Direktorat Jendral Kelautan,

tetapi pada tahun 203 PLTS tidak dapat berfungsi karena salah satu

tiang PLTS tersambar petir dan membuat gardu listrik rusak, dan

pada saat ini sedang dilakukan survey yang rencanaya akan ada PLN

dengan jaringan bawah laut.

10. Profil Kecamatan Pulau Pisang

Kantor Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat sebagai salah

satu instansi pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam

penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang ditandai dengan ditetapkannya UU No.23 Tahun 2014
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tentang Pemerintahan Daerah telah membawa konsekuensi yang luas

bagi lembaga pemerintahan ditingkat daerah. Dalam rangka mewujudkan

tujuan otonomi daerah yaitu mempercepat tercapainya kesejahteraan

rakyat melalui mpeningkatan pelayanan publik di daerah, maka lembaga

pemerintah di tingkat daerah seperti di Kecamatan Pulau Pisang dituntut

mampu memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat dan murah

sebagaimana yang selalu diharapkan masyarakat selama ini. Berikut

gambaran umum dari Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat:

a. Struktur Organisasi Kecamatan Pulau Pisang

1. Camat : Drs. Edward Ahan

2. Sekertaris camat : Siswardi

3. Subbag Umum dan Kepegawaian : Efriyanti, SPd

4. Subbag Perencanaan : Openda Yati

5. Subbag Keuangan : Sena Atmaja

6. Jabatan Fungsional : 1. Saripu Hudri, SP

2. Korluh KB

3. Nizarsyah

7. PLT Kasi Pemerintahan : 1. Sena Atmaja, SE

2. Feni Betasari

8. PLT Kasi Pemerintahan : 1. Darmansyah, SE

2. Aria Asiska

3. Ardy Wiranto, SPd

9. PLT Kasi EKBANG : 1. Nizarsyah

2. Evalia
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10. PLT Kasi TRANTIB : 1. Emi Pahlipi, SE

2. Ariyanto

Bagan struktur  organisasinya sebagai berikut:

Gambar  2. Struktur Organisasi Kecamatan Pulau Pisang
Sumber: Kecamatan Pulau Pisang
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b. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya

1. a. Susunan Kepegawaian Jumlah pegawai Kantor Kecamatan

Pulau Pisang sebanyak 14 orang yang terdiri dari:

Tabel 13. Daftar Urut Kepangkatan Kantor Kecamatan Pulau
Pisang

No Nama NIP Gol Jabatan Pendidikan

1
Drs. Edward
Ahlan

19590727
198010 1 001

IV.a Camat S1

2 Siswardi
19620103
198303 1 009

III.d Sekcam SLTA

3
Sena Atmaja,
SE

19820110
201403 1 001

III.a
Subbag

K.U
S1

4 Nizarsyah
19640818
198903 1 005

III.d
Korluh

KB
SLTA

5
Saripul
Hudri, SP

19740923
200701 1 003

III.b
PPL

Pertanian
S1

6
Emi Pahlipy,
SE

19800611
200701 1 010

II.b
PLT Kasi
Trantib

S1

7
Darmansyah,
SE

19740115
200906 1 001

II.b
PlT Kasi

Kesra
S1

8 Efriyanti, SPd - - Kontrak S1
9 Evalia

Septiana,SPdi
- -

TKS
S1

10 Ardi
Wiranto,SPd

- -
TKS

S1

11 Feni Beta
Sari

- -
Kontrak

SLTA

12 Ariyanto - - Kontrak SLTA
13 Opendayati - - Kontrak SLTA
14 Aria Asiska - - Kontrak SLTA

Sumber: DUK Kecamatan Pulau Pisang

b. Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Pulau Pisang yang

menduduki Jabatan Struktural adalah:

a. Camat (Eselon IIIa) : 1 orang

b. Sekertaris Kecamatan (Eselon IIIb): 1 orang

c. Kepala Seksi (Eselon IVa) : 2 orang

d. Kepala Subbagian (IVb) : 1 orang
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Hasil wawancara pegawai Kecamatan Pulau Pisang menyatakan

bahwa semua kepala seksi dan kepala subbagian semuanya

masih PLT karena Eselon nya belum cukup, dan masih

kekurangan pegawai.

2. Kelengkapan (Sarana dan Prasarana Kantor) Untuk mendukung

kegiatan operasional Kecamatan Pulau Pisang didukung dengan

sarana dan prasarana yaitu antara lain :

1. Gedung kantor : 1 Unit

2. Aula : 1 Unit

3. Kendaraan roda 4 (empat) : - Buah

4. Kendaraan roda 2 (dua) : 1 Buah

5. Laptop : 2 Buah

6. Printer : 1    Buah

7. Genset : 1    Buah

8. Meja kerja : 12  Buah

9. Kursi kerja : 8 Buah

10. Meja rapat : 1 Buah

11. Lemari : 3 Buah

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pulau Pisang

1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat

a. Tugas Pokok

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembina

pemerintah pekon/kelurahan, pembanguan dan
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kemasyarakatan serta menyelenggarakan  koordinasi atas

kegiatan instansi vertikal dan instansi satuan kerja lainya

dalam wilayah kecamatan.

b. Fungsi

1. Penyusunan dan perumusan program kerja serta

kebijakan teknis kecamatan.

2. Penyelenggaran tugas urusan pemerintah, pembanguan

dan pelayaan kepada masyarakat.

3. Pengkoordinasian para Peratin dan Lurah di wilayah

kerjanya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

umum.

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di lingkup kecamatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Camat

a. Tugas Pokok

Membantu camat dalam penyelenggaraan adminstrasi

pemerintah, pembangunan, pembinaan kehidupan

kemasyarakatan, serta melakukan pembinaan administrasi

dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada

seluruh satuan organisasi pemerintahan kecamatan.

b. Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang

kesekretariatan.
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2. Pelaksanaan kegiatan di bidang kesekretariatan.

3. Pengelolaan administrasi umum, keuangan,

perlengkapan, kepegawaian, kearsipan dan

kerumahtanggaan.

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di lingkup sekretariat kecamatan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan

a. Tugas Pokok

Membantu camat dalam penyelenggaraan pemerintahan

umum dan pembinaan pemerintahan pekon/kelurahan.

b. Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang

pemerintahan.

2. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan,

pertanahan dan urusan umum pemerintahan.

3. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan

pemerintahan pekon/kelurahan.

4. Pelaksanaan  monotoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan pemerintahan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pmp/ K

a. Tugas Pokok

Membantu camat dalam pemberdayaan masyarakat

pekon/kelurahan meliputi pembinaan pembangunan
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dibidang perekonomian, produksi, distribusi dan lingkungan

hidup.

b. Fungsi

1. Penyusunan rencana  dan program kerja di bidang

pemberdayaan masyarakat pekon / kelurahan.

2. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi di bidang

pemberdayaan masyarakat pekon/kelurahan di wilayah

kecamatan.

3. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat di

bidang pemberdayaan masyarakat pekon/kelurahan.

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat

pekon/kelurahan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Trantib

a. Tugas Pokok

Membantu camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban serta pembinaan satuan polisi pamong praja

kecamatan.

b. Fungsi

a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang

ketentraman dan ketertiban.

b. Pelaksanaan kegiatan dan administrasi penertiban,

penegakan hukum dan pembinaan keamanan serta
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pembinaan perlindungan masyarakat di wilayah

kecamatan.

c. Pemantauan gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakat di wilayah kerja kecamatan.

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kemasyarakatan

a. Tugas Pokok

Membantu camat dalam mengkoordinasikan program dan

pembinaan kesejahtraan sosial masyarakat.

b. Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang

kemasyarakatan.

2. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi di bidang

kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

3. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat di

bidang kemasyarakatan.

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang kemasyarakatan.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi,

Monitoring  dan  Pelaporan
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a. Tugas Pokok

Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan

perencanan, evaluasi, monitoring dan pelaporan program

pemerintahan kecamatan.

b. Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang

perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan.

2. Pengumpulan, pengelolaan, penyajian data sebagai

bahan perencanaan dan informasi.

3. Penyusunaan rencana kerja kecamatan.

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di

bidang perencanaan, evaluasi, monitoring dan

pelaporan.

d. Jenis Pelayanan

Kecamatan adalah wilayah administratif diatas Kelurahan/Desa

sebagai instansi pemerintah yang sering dikunjungi masyarakat

dalam kegiatan pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh kecamatan

Pulau Pisang Kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Jenis pelayanan Kecamatan Pulau Pisang

A Jenis Pelayanan
1 Pelayanan Administrasi Kependudukan
2 Permohonan KTP
3 Permohonan KK

Legalisasi surat-surat umum

a. Legalisasi foto copy KTP/KK
b. Legalisasi Surat Keterangan
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B Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 Pengajuan  Akte Kelahiran
2 Pengajuan Surat Keterangan  Kematian
3 Permohonan Pindah Penduduk
4 Permohonan Masuk Penduduk

C Pelayanan Umum
1 Permohonan Ijin IMB
2 Permohonan SKCK
3 Permohonan Ijin Keramain
4 Legalisasi Nikah, Talak, Cerai, Rujuk dan Belum Pernah Nikah
5 Legalisasi Dispensasi Nikah
6 Surat pengantar catatan berkelakuan baik
7 Ijin Penelitian
8 Proposal Bantuan Bupati (Kesmas)
9 Proposal Bantuan Lin-lain

10 Proposal Bantuan Pembangunan
11 Informasi Publik

Sumber: Kecamatan Pulau Pisang



 
 
 
 
 
 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 

 

A. Simpulan 

1. pemekaran Kecamatan Pulau Pisang yang membuat Perubahan struktur 

bertujuan untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan ternyata belum serta merta 

diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan. Berdasarkan hasil dan 

pembahasan penelitian kualitas pelayanan Kantor Kecamatan Pulau 

Pisang maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut: 

 

a. Aspek Tangible (Bukti Fisik) 

Pelayanan yang diberikan pegawai Kecamatan Pulau Pisang setelah 

pemekaran yang sudah berjalan sesuai harapan dalam dimensi ini 

antara lain penampilan yang sudah rapih dan telah menggunakan alat 

bantu, walaupun demikian pada pelaksanaannya masih terdapat 

indikator yang belum berjalan sesuai harapan masyarakat seperti 

pada sarana dan prasarna masih ditemukan kekurangan dimana 

ruangan tidak tertata dengan rapih, sampah berserakan, demikian 

pula halnya dengan fasilitas yang masih sangat minim, fasilitas 

ruang tunggu tidak ada, kursi untuk masyrakat sekedar duduk 

menunggpun tidak tersedia. 
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b. Aspek Reliability (Kehandalan) 

Pelayanan yang diberikan pegawai Kecamatan Pulau Pisang setelah 

pemekaran yang sudah berjalan sesuai harapan dalam dimensi ini 

antara lain kecermatan pegawai dan kemampuan pegawai dalam 

menggunakan alat bantu. Namun pada pelaksanaannya masih 

terdapat indikator yang belum berjalan sesuai harapan masyarakat 

seperti kedsiplinan waktu pegawai yang sangat rendah, kesadaran 

akan pentingnya tepat waktu masih kurang ditanamkan pada diri 

pegawai, selanjutnya adalah kemempuan pegawai dalam 

menggunakan alat bantu dalam pelayanan masih belum semuanya 

menguasai ditunjukkan dengan sedikitnya pegawai yang ahli dan 

mampu menggunakan alat bantu pelayanan seperti laptop dan 

perangkatnya. 

c. Aspek Responsiviness (Ketanggapan) 

Pelayanan yang diberikan pegawai Kecamatan Pulau Pisang setelah 

pemekaran yang sudah berjalan sesuai harapan, terihat dari tindakan 

pegawai yang memenuhi keinginan yang datang kekecamatan untuk 

meminta peayanan seperti respon  pegawai kepada setiap pengguna 

layanan dalam  menanggapi  pertanyaan, permintaan dan keluhan 

masyarakat, kemudahan dalam  proses pelayanan, penjelasan  

prosedur dengan jelas dan mudah dimengerti. akan tetapi 

ketanggapan pegawai  pelayanan dengan  cepat dan  tepat masih 

kurang dengan harapan masyarkat. Pada indikator kecepeatan dan 

ketepatan masi terkadang terjadi penundaan karena pegawai yang 



151 
 

berhak tidak berada di tempat. Serta respon pegawai yang masih 

kurang yang terlihat dari pegawai yang terkadang masih asik sendiri 

dan cuek. 

d. Aspek Assurance (Jaminan) 

Pelayanan yang diberikan pegawai Kecamatan Pulau Pisang setelah 

pemekaran yang sudah berjalan sesuai harapan dalam dimensi ini 

antara lain jaminan biaya, penjelasan  prosedur. Namun pada 

pelaksanaannya setelah pemekaran masih terdapat indikator yang 

belum berjalan sesuai harapan masyarakat, dan bahkan menjadi 

indikator terpenting dalam sebuah pelayanan seperti standar  

pelayanan, ketepatan waktu, menanggapi keluhan masyarakat. 

e. Aspek Emphaty (empati) 

Pelayanan yang diberikan pegawai Kecamatan setelah pemekaran 

yang sudah berjalan sesuai harapan dalam dimensi ini antara lain 

menanggapi keluhan masyarakat, pegawai melayani dengan tidak 

diskriminatif. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat indikator 

yang belum berjalan sesuai harapan masyarakat seperti masih 

dirasakan oleh pengguna layanan yang mendapatkan sikap kurang 

ramah dan sopan santun pegawai serta sikap menghargai pengguna 

layanan yang masih kurang. 
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2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelayanan Publik di 

Kecamatan Pulau Pisang 

 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi pelayanan, Kecamatan 

Pulau Pisang tentu memiiki faktor pendukung dan penghambat dalam 

proses penyelenggaraan pelayanan publiknya, yang antara lain sebagai 

berikut: 

a. Faktor Pendukung Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Pulau 

Pisang 

 

1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi 

Rapat kordinasi atau semacam evaluasi setiap satu bulan 

mengenai pelayanan yang sudah dilakukan kepada masyarakat, 

dengan mengadakan rapat maka akan timbul adanya saran jika 

memang ada pegawai pelayanan yang masih belum bisa 

melakukan pelayanan dengan baik. Adanya evaluasi terus 

menerus terhadap kinerja maupun pelayanan yang 

diselenggarakan maka akan terwujud pelayanan yang berkualitas 

sesuai dengan kepuasan serta harapan masyarakat sebagai 

pengguna layanan. 

2. Tunjangan Daerah Khusus atau Terpencil 

Tunjangan daerah khusus atau tunjangan daerah terpencil. 

didaerah khusus dan daerah terpencil juga mendapatkan tunjangan 

diluar gaji pokok tentunya. namun ini juga sepadan dengan kerja 

keras dan resiko yang dihadapi oleh yang mengabdikan diri di 

daerah khusus dan daerah terpencil. 
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b. Faktor Penghambat Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Pulau 

Pisang 

 

1. Sumber Daya Aparatur 

Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sangat 

dibutuhkan aparatur pemerintah yang memadai. Tetapi yang 

terjadi Kecamatan Pulau Pisang adalah Ketidaksesuaian antara 

struktur organisasi dengan kebutuhan, pegawai kecamatan 

semuanya masih dalam status PLT hal tersebut dikarenakan 

pegawai Kecamatan Pulau Pisang belum mendapatkan jabatan 

struktural karena masih banyak yang belum PNS, bahkan 

Kassubag Kepegawaianpun masih dalam status honor. 

2. Sarana dan Prasarana 

Belum terpenuhinya tempat pelayanan dengan sarana ruang 

tunggu/tamu serta belum ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang 

dapat menciptakan suasana nyaman bagi pemohon pelayanan. 

ketidakadaan filing cabinet sebagai tempat untuk penyimpanan 

arsip yang menyebabkan penyimpanan dokumen tidak tertata 

dengan sebagai mana mestinya 

3. Keadaan Alam 

Keadaan alam menjadi faktor yanng sangat berpengaruh di 

Kecamatan Pulau Pisang, karena beberapa pegawai seperti camat, 

sekertaris kecamatan, kasi pemerintahan, dan berapa orang 

pejabat fungsional berasal dari luar pulau, jadi karena Kecamatan 

Pulau Pisang berada di tengah samudera yang terkadang cuaca 
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tidak menentu, gelombang tinggi, maka mereka terkadang sulit 

untuk datang kekecamatan, sedangkan di kecamatan tidak 

disediakan rumah dinas, sama halnya dengan para pegawai 

Puskesmas Pulau Pisang. 

4. Kesadaran Masyarakat 

kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan segala yang menjadi 

persyaratan untuk melakukan suatu urusan pelayanan di kantor 

kecamatan, relasi antara aparat pemerintah dengan masyarakat 

memang harus saling mendukung agar dapat mencapai tujuan 

yang di harapkan, baik itu dari pihak masyarakat maupun dari 

aparat pemerintah sendiri. 

 
 

B. Saran 

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis dapat memberikan 

saran  sebagai berikut: 

1. Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pulau Pisang  

Kecamatan Pulau Pisang sebaiknya lebih meningkatkan kualitas 

pelayanan dengan memperbaiki sarana dan prasarana dengan menata 

ruangan dan menjaga kebersihan kantor, menambah fasilitas kantor 

kecamatan seperti ruang tunggu, di buatkan loket khusus untuk 

pelayanan agar masyarakat dapat merasa nyaman saat melaksanakan 

pelayanan. Serta pegawai Kecamatan Pulau Pisang lebih meningkan 

pelayanan dengan lebih meningkatkan kedisipinan waktu, meningkatkan 

ketanggapan pelayanan dengan lebih cepat dan tepat, meningkatkan 
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respon terhadap masyarakat, menanggapi keluhan masyarakat, 

memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan santun serta lebih 

menghargai pengguna pelayanan. 

2. Faktor Penghambat Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Pulau Pisang 

a. Aparat pemerintah Kecamatan Kecamatan Pulau Pisang 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 Kecamatan Pulau Pisang. 

b. Pegawai Kecamatan Pulau Pisang  sebaiknya bekerja dan 

berkomitmen juga meningkatkan kedisiplinan serta diberikan standar 

pelayanan serta visi dan misi sehingga dalam melakukan pelayanan 

publik kepada masyarakat, pegawai Kecamatan Pulau Pisang  dapat 

menjalankan pelayanan sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat 

Kecamatan Pulau Pisang yang membutuhkan pelayanan. 

c. Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat sebaiknya menyediakan 

rumah dinas untuk pegawai kecamatan yang berasal dari luar pulau, 

sehingga ketika keadaan alam sedang tidak menentu pegawai yang 

dapat tinggal di pulau dan tidak menjadikan keadaan alam sebagai 

alasan yang mengganggu jam kerja pegawai. 
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d. Pihak kecamatan berkoordinasi dengan peratin dan RT dengan cara 

memberikan daftar syarat-syarat daam mengurus sesuatu di 

kecamatan, sehingga ketika masyarakat hendak mengurus sesuatu 

dan saat masyarakat meminta surat pengantar ke pekon, peratin 

ataupun RT dapat angsung memberitahukan persyaratannya. 
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