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Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Kelurahan 

dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kelurahan Sungai Benteng, 

KecamatanSingkut, Kabupaten Sarolangun. Informan dalam penelitian ini adalah 

pegawai kelurahan dan lurah Sungai Benteng. Di sampingitu, untuk mengetahui 

kinerja pegawai kelurahan dalam hal pelayanan kelurahan, maka informan lainnya 

yaitu masyarakat. Data Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder 

yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dan wawancara. Data 

dianalisis dengan menggunakan hasil wawancara dengan pihak kelurahan maupun 

masyarakat. 

 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparat kelurahan sudah 

cukup baik di tunjukkan dengan adanya komitmen dan kesungguhan aparat dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

Kelurahan Sungai Benteng. Serta responsibilitas aparat kelurahan sudah cukup 

baik dimana hal ini dapat dilihat dari ketaatan aparat, dan ke disiplinan yang di 

tunjukkan kepada masyarakat. Adapun factor – factor yang mempengaruhi yaitu 

kemampuan sumber daya, sarana dan prasarana yang menjadi aspek penting 

dalam penyelenggaraaan pemerintahan. 
 

Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Lurah,PelayananPublik,  

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pelayanan publik di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu 

mendapat perhatian dan penyelesian yang komprehensif. Tugas dari pemerintah 

adalah memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada 

masyarakat.Pelayanan publik yang diberikan harus adil dan tidak bersifat 

diskriminasi. Apabila terdapat aspek-aspek pelayanan publik yang belum adil, 

maka pemerintah harus segera memperbaiki dan menatanya  kembali, agar tidak 

terjadi konflik-konflik atas ketidak puasan terhadap pelayanan publik. Hadirnya 



konsep good governance merupakan suatu cara yang sangat efektif guna 

memperbaiki pemerintahan saat ini. Konsep goodgovernance menawarkan 

pemerintahan yang melibatkan tiga pilar yaitu, pemerintah, masyarakat, dan para 

stakeholder. Apabila konsep good governance tersebut dilaksanakan dengan baik, 

maka diharapkan pelayanan publik yang maksimal akan teruwujud. Masyarakat 

sangat mengharapkan adanya perubahan yang signifikan di dalam pelayanan 

publik.Globalisasi, modernisasi, dan kemajuan jaman membuat masyarakat lebih 

kritis terhadap pemerintahan. Sehingga masyarakat dapat menilai hal-hal mana 

yang tidak sesuai dengan yang 

seharusnya, maka mereka akan memberikan kritik terhadap pemerintah. 

Munculnya pemikiran dalam kaitannya dengan penyediaan layanan public 

telah lama menjadi agenda pemerintah di Negara – Negara maju, perkembangan 

pemikiran terhadap penyediaan layanan public ini menghasilkan berbagai 

pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan bahkan 

penyelenggaraan secara luas.Pergeseran paradigma tentang penyelenggaraan 

Negara tersebut berakar dari praktek dominasi peran Negara dalam berbagai segi 

kehidupan masyarakat, dari berbagai ketidakpuasan tersebut adalah pelayanan 

kepada masyarakat.
1
 

Hal yang sedang terjadi di Negara – Negara maju sekarang ini adalah 

suatu usaha untuk mencari atau membangun paradigma baru bagi pemberian 

layanan public yang merupakan salah satu dari ciri utama dari the marketization 

off the public service.Sebenarnya perdebatan mengenai peran mekanisme 

                                                           
1
 Waluyo P, “Manajemen Publik”, Cetakan Pertama, Bandung : Mandar Maju, 2007, hal. 

28 



birokrasi dan peran mekanisme pasar dalam melakukan alokasi barang dan jasa 

atau pemberian layanan public kepada masyarakat telah menjadi agenda yang 

selalu muncul dalam kurun waktu lama.Berbagai argument yang dikemukakan 

oleh para pendukung kedua pendekatan itu seringkali memperlihatkan kekuatan 

dan kelemahan masing – masing. 

Paradigma baru pemerintahan sebagaimana dikemukakan oleh Osborne 

dan gaebler bahwa pemerintah yang dulunya berperan langsung sebagai penyedia 

pelayanan public (rowing) dan terlibat dalam kegiatan yang bersifat tehknis 

operasional untuk pemenuhan kebutuhan public, akan bergeser perannya pada 

fungsi mengarahkan (steering). Fungsi ini mengharuskan pemerintah untuk dapat 

lebih memberdayakan masyarakat dengan mendorong tumbuhnya partisipasi 

dalam penyediaan pelayanan public.Tugas birokrasi pemerintah yang utama 

adalah menyelenggarakan pelayanan kepada rakyat.Selama masyarakat belum 

mampu menyelenggarakan urusan atau kebutuhannya secara mandiri, pemerintah 

berkewajiban untuk menyelenggarakan keperluan itu sesuai tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan.
2
 

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas seseorang, 

sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk 

memenuhi kebutuhan. Sedangkan pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang  

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

                                                           
2
 Kausar, Sistem Birokrasi Pemerintahan di daerah dalam Bayang-bayang budaya patron-

klien, Cetakan Pertama, Bandung. P.T. Alumni, 2009, hal. 3 



menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 

fisik. 

Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut merupakan salah satu 

pelaksana pelayanan publik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat 

luas, seperti memberikan pelayanan tentang administrasi kependudukan: surat 

pengantar untuk pengurusan surat keterangan domisili, surat keterangan belum 

pernah menikah, surat keterangan kelahiran dan kematian, dan berbagai surat-

surat keterangan baik itu kepemilikan tempat tinggal, kepemilikan usaha warung, 

kios, dan lain sebagainya. Dalam pemberian pelayanan publik tersebut hendaknya 

konsep good governance juga diterapkan dengan maksimal, khususnya 

akuntabilitas dan transparansinya. Kelurahan merupakan tingkat yang dapat 

dikatakan paling bawah dalam susunan pemerintahan. Urusan kepentingan publik 

di dalamnya juga masih bersifat sederhana dan mudah. Oleh karenanya 

diharapkan aparatur negara yang bekerja di dalamnya dapat memberikan 

pelayanan publik yang maksimal. Terlebih dalam hal akuntabilitas dan 

transparansinya. Meskipun kelurahan merupakan tingkat yang paling bawah 

dalam pemerintahan, terdapat juga keluhan dan ketidak puasan yang dirasakan 

oleh masyarakat atas kinerja para aparatur pemerintah tersebut. Disinilah perlunya 

ditingkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik. 

Tabel 1.2. Data Pelayanan Publik di Kelurahan Sungai Benteng 

No. Pelayanan Publik 

Tahun 

2014 2015 2016 



1. Surat SKCK 193 225 200 

2. Surat Keterangan Domisili 100 135 123 

3. Surat Keterangan Kematian 24 65 67 

4. Surat Keterangan Tidak Mampu 106 157 159 

5. SKCK 70 132 110 

6. Surat Kepemilikan Usaha 72 75 79 

7. NA 60 66 66 

8. SK 25 50 50 

9. Surat Izin Keramaian 20 29 30 

10. Surat Keterangan Hak Usaha 17 29 34 

11. LUMK 11 17 15 

12. Surat Keterangan Harga Tanah 11 19 13 

13. Surat Keterangan Pindah 4 5 4 

14. Surat Kepemilikan Aset 3 2 2 

15. Surat Keterangan Menikah 15 17 11 

16. SK Jalan 3 7 2 



 Jumlah 734 1.030 965 

Sumber Data : Sekretaris Kelurahan Sungai Benteng 2017 

 Dari tabel 1.2. diatas dapat kita lihat bahwa terdapat 16 pelayanan public 

yang dilakukan secara langsung oleh pemerintahan kelurahan kepada masyarakat 

di Sungai benteng kecamatan singkut kabupaten sarolangun. Dari 16 pelayanan 

diatas dapat kita lihat bahwa terdapat 8 kegiatan pelayanan public yang datanya 

meningkat setiap tahun, yaitu : surat keterangan usaha, surat keterangan kematian, 

surat keterangan tidak mampu, surat NA, surat SK, surat izin keramaian, Surat 

keterangan hak usaha dan surat keterangan kepemilikan asset. Sedangkan 

pelayanan public yang mengalami penurunan jumlahnya yaitu Surat keterangan 

domisili, Surat keterangan berkelakuan baik (SKCK), Surat keterangan 

penghasilan, Surat keterangan LUMK, Surat keterangan harga tanah, Surat 

keterangan pindah, surat keterangan menikah dan surat keterangan jalan  (SK 

Jalan ). 

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis tertarik mengambil judul 

penelitian mengenai “Bagaimana Peran Pemerintahan Kelurahan dalam 

Meningkatkan Pelayanan Publik di Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan 

Singkut Kabupaten Sarolangun Tahun 2017” 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan masalah diatas maka penulis bermaksud meneliti 

mengenai “Bagaimana Peranan Pemerintahan Kelurahan dalam Meningkatkan 

Pelayanan Publik di Kelurahan Sungai Benteng tahun 2017 ?” 

Tujuan Penelitian 



Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk 

mengetahui Peran Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan public 

di Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Tahun 

2017. 

Manfaat Penelitian  

Mengenai manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teori : 

Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji Peran Pemerintah 

Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan publik di Kelurahan Sungai 

Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 pada masa 

yang akan datang. 

2. Secara Praktis : 

a. Sebagai bahan dan penilaian serta informasi bagi Pemerintahan Kelurahan 

di Kantor Lurah Sungai Benteng dalam melakukan pengambil keputusan 

dan kebijakan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan terhadap 

masyarakat yang ada disana. 

3. Bagi penulis merupakan sarana untuk mempraktekkan teori – teori yang 

didapatkan selama masa perkuliahan dan sekaligus sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan di Universitas Jambi. 

 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar dalam pembahasan lebih terarah dan berjalan dengan baik maka 

perlu  adanya ruang lingkup penelitian, yaitu : 



1. Ruang lingkup hanya dibatasi di Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan 

Singkut Kabupaten Sarolangun. 

2. Peneliti menjelaskan tentang Peran Pemerintahan lurah dalam 

meningkatkan pelayanan public di kelurahan Sungai Benteng Kecamatan 

Singkut Kabupaten Sarolangun Tahun 2017. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan kualitatif karena dilakukan pada kondisi yang alamiah dan nyata. 

Metode pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara tringgulasi 

(gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada hasil penelitian yang didapat.
3
 

Peneliti menggunakan metode ini, karena metode ini di anggap sangat 

relevan dengan materi penulisan skripsi, penelitian yang dilakukan hanya bersifat 

deskriftif yaitu menggambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti.
4
. 

Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Kelurahan Sungai Benteng 

Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. 
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Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan kumpulan fakta, angka, atau segala sesuatu yang dapat 

dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik 

suatu kesimpulan
5
. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu : 

1.  Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang 

diteliti
6
. Sumber data primer diperoleh dari semua informan melalui tehnik 

Wawancara dan Observasi mengenai Peran Lurah dalam Meningkatkan Pelayanan 

Publik di Kelurahan Sungai Benteng tahun 2017. 

Penulis melakukan observasi langsung dengan mendatangi Kantor 

Kelurahan untuk menanyakan informasi mengenai kegiatan administrasi yang 

telah berjalan setiap tahunnya. 

2.  Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku,dokumen/catatan, 

tulisan-tulisan  karya  ilmiah  dari  berbagai  media,  arsip -arsip  resmi  yang 

dapat mendukung kelengkapan data primer
7
. 

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung memberi keterangan 

dan bersifat melengkapi sumber data primer. Dalam hal ini yang menjadi sumber 

data sekunder adalah buku, literatur, dokumentasi, dan sumber bacaan berkaitan 

dengan masalah yang diteliti . 

Populasi dan Sampel 

1. Populasi 
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Populasi adalah seluruh unit – unit yang darinya sampel di pilih 

8
Populasi bukan hanya manusia, tetapi benda alam yang lainnya. Populasi 

juga meliputi seluruh karateristik sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek 

itu
9
.  

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Pegawai Kelurahan 

yang ada di Kantor Lurah  Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten 

Sarolangun 2017 sebanyak 11 orang. 

2. Sampel 

Setiap penelitian berhadapan dengan masalah sumber data yang 

disebut Informan penelitian. Di dalam subjek penelitian kualitatif, 

informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan 

informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu harus ditentukan 

informan penelitian yang dapat disajikan sumber informasi. Dengan 

penelitian kualitatif informan penelitian dipilih secara “Purposive” 

berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dalam 

penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan.
10

.  

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat ditentukan informan 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Kepala Lurah 

b. Pegawai Lurah 

c. Serta Masyarakat yang ada di Sekitar Kelurahan Sungai Benteng 

Teknik Pengumpulan Data 
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Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Menganalisis data yang telah didapatkan baik data primer berupa informasi dari 

hasil wawancara dengan informan serta observasi di lapangan, maupun data 

sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. 

2. Reduksi data atau proses pemilihan data (data reduction) untuk milih informasi 

mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi 

pusat penelitian. 

3. Penyajian data dalam bentuk uraian penjelasan dan tabel. 

4. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat sehingga 

data dapat diuji validitasnya.Dimana penelitian yang valid bersifat masuk akal, 

kredibel, dan terpercaya
11

 . 

PEMBAHASAN 

Peran Lurah Dalam Pemerintahan Kelurahan 

Dalam menjalankan Pemerintah Kelurahan, lurah mempunyai andil besar 

dalam mewujudkan good governance (pemerintahan yang baik), oleh karena itu 

sebagai pemimpin lurah harus mengerti sejauh mana kewenangannya sebagai 

pemimpin dalam menjalankan Pemerintah Kelurahan. Seorang pemimpin 

diharapkan mampu untuk melimpahkan atau mendelegasikan tugas kepada 

bawahannya, dengan demikian seorang pemimpin atau lurah tidak bekerja 

sendirian dalam menjalankan Pemerintahan di Kelurahan. Kewenangan lurah juga 

mempunyai batasan sebagai pemimpin, agar tidak terjadi kekuasaan yang dapat 
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menghambat demokrasi di Kelurahan, dan dapat menjalankan Kepemerintahan 

yang baik dengan baik (good governance).  

Aparatur Kelurahan Dalam Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat 

Peran Pemerintah kelurahan sangatlah berperan penting dalam 

meningkatkan kinerja aparatur pemerintah kelurahan dalam mencapai suatu tujuan 

pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai 

kepuasan masyarakat tersebut aparatur pemerintah kelurahan di tuntut untuk 

memberikan suatau kualitas pelayanan yang prima yang tercermin dari 

transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan 

kewajiban. 

1. Transparansi dan akuntabilitas 

Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di 

akses oleh semua pihak yang membutuhkan. Transparansi merupakan konsep 

yang sangat penting dan menjadikan semakin penting seiring dengan semakin 

kuatnya keinginan untuk terus mengembangkan praktik good governance yang 

mensyaratkan adanya ruang khusus transparansi dalam seluruh proses 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Akuntabilitas yakni 

pelayanan yang dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegitan 

yang di laksanakan seorang petugas yang masih berada pada jalur otoritasnya atau 

sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangannya . 

Pelayanan yang bersifat terbuka muda dan dapat diakses oleh semua pihak 

yang membutuhkan, masyarakat tentunya akan sangat mendambakan akan 



transparansi dan akuntabilitas di Kantor Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan 

Singkut. Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu informan yang 

mengurus surat pengantar KK,  

“Pelayanan di Kantor Kelurahan Sungai Benteng sudah cukup baik dan 

trasparansi dalam pembuatan surat pengantar KK mengenai biaya yang 

ditetapkan pada waktu itu adalah gratis. Namun dalam proses pembuatan surat 

pengantar KK seringkali membutuhkan waktu beberapa hari dikarenakan 

lambatnya proses pembuatan.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

serta transparansi dan akuntabilitas yang ada di Kantor Kelurahan Sungai Benteng 

cukup baik, namum masih kurangnya pelayanan pendukung seperti tinta, kertas 

dan sarana pendukung lainnya. Yang perlu di perhatikan agar dapat bermanfaat 

dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat dalam proses 

pelayanan yang efektif. 

 

 

1. Partisipasi 

Partisipasi adalah hal ikut sertanya setiap orang atau kelompok orang 

dalam suatu kegiatan dan merupakan suatu aktifitas dalam organisasinya untuk 

mencapai tujuan yang mereka inginkan. Jika dihubungkan dengan kegiatan sosial, 

maka partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan 

sosial untuk mencapai tujuan sosial kemasyarakatan yakni meningkatkan keadaan 

sosial masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945. 



Partisipasi membutuhkan suatu interaksi antara masyarakat dan 

pemerintah, interaksi yang dimaksud adalah saling pengertian dan mendukung 

antara pemerintah dan masyarakat, tanpa ada itu maka partisipasi masyarakat 

dalam suatu kegiatan social akan sulit terjadi. Tentu saja hal ini sangat 

mendukung pemerintah dalam pembangunan di tingkat Kelurahan. wawancara 

dengan informan selaku masyarakat di Kelurahan Sungai Benteng menyatakan :  

“kami turut berpartisipasi karena sudah menjadi taggung jawab kami sebagai 

warga masyarakat yang ada, selain itu juga sudah di publikasikan melalui 

pengeras suara, dan melalui kepala-kepala lingkungan”. 

 

Hal ini juga di pertegas dengan pernyataan dari Lurah mengenai 

Partisipasi masyarakat menyatakan :  

“masyarakat turut berperan dalam kegiatan atau program yang dibuat 

pemerintah kelurahan bai kdalam kerja bakti atau pun dalam pembangunan 

Kantor Kelurahan masyrakat ikut berpartisipasi memberikan diri”. 

 

Berdasarkan data tersebut mengenai partisipasi masyarakat di dalam 

program-program pemerintah kelurahan sudah baik terlaksana itu dapat di lihat 

dari antusias masyarakat yang ikut memberi diri dalam program pemerintah 

kelurahan sungai benteng kecamatan singkut. 

3. Kesamaan Hak 

Kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi di lihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama golongan, dan status. Hak berarti 

boleh, ini berarti bahwa hak merupakan sesuatu yang boleh dimiliki oleh manusia 

atau wewenang yang dimiliki manusia. Dalam kehidupan manusia terdapat dua 

jenis hak, yakni hak yang bersifat absolut dan hak yang bersifat relatif. 



Jadi disimpulkan bahwa kesamaan hak masyarakat dalam pelayanan 

publik di Kantor Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut sudah sangat 

baik. Hal ini dapat memberikan contoh bahwa pelayanan yang dilakukan tidak 

melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, agama, 

golongan, status, dan lain-lain. Sehingga dengan ini dapat terwujud kerukunan 

antar sesama warga masyarakat yang ada. 

4. keseimbangan hak dan kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi kewajiban 

masing-masing pihak. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi pelayanan dan penerima 

pelayanan publik. Masyarakat hendaknya menuntut haknya yang ingin dilayani 

dengan baik oleh parah pemberi pelayanan, sejalan dengan itu masyarakat juga 

harus memperhatikan kewajibannya sebagai masyarakat sesuai dengan undang-

undang yang berlaku.  

Sejalan dengan itu hasil wawancara dengan informan selaku masyarakat, 

yang menerima pelayanan dikantor Kelurahan Sungai Benteng menyatakan :  

 

“pelayanan yang diberikan sudah baik, walaupun dalam proses pembuatannya 

sedikit memakan waktu yang lama, namun urusan saya bisa selesai, mungkin 

disebabkan karena para  pegawai Kelurahan banyak kesibukan pembuatan 

berkas-berkas lain, hal ini dapat saya maklumi”. 

 

Jadi berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban antara pemberi pelayanan dan penerima pelayanan 

publik yang ada dikantor Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut sudah 

berjalan dengan sebagaimana mestinya, akan tetapi masih perlu adanya 



peningkatan hak dan kewajiban agar supaya dapat bener-benar memenuhi 

kebutuhan masyarakat setempat. 

Tata cara dan pelaksanaan pelayanan publik di kantor kelurahan Sungai 

Benteng 

Menurut Agung kurniawan (2005;6) mengatakan bahwa pelayanan publik 

adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat 

yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan 

tata cara yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil 

dikumpulkan peneliti menunjukan bahwa pelayanan public yang dilaksanakan 

pegawai di kantor kelurahan kurang baik karna tingkat kepuasan dan kepercayaan 

masyarakat berikan kepada pegawai di kantor kelurahan belum sepenuhnya dan 

hampir tidak mereka berikan kepada pegawai di instansi tersebut, setelah peneliti 

mencoba meneliti lebih dalam dibalik pernyataan masyarakat yang kurang 

mendapatkan kepuasaan ternyata dikarenakan kurangnya tata cara dan 

pelaksanaan yang baik yang dilaksanakan oleh pegawai di kantor kelurahan, yang 

menjadi penilaian tata cara yang peneliti maksud adalah bagaimana pelaksanaan 

pelayanaan publik, tahapan prosedur yang ditentukan oleh pegawai dalam 

mengurus pelayanan publik di kantor kelurahan dan kenapa saat ini peneliti ingin 

menganalisa tata cara pelaksanaan pelayanan public di kantor kelurahan Sungai 

Benteng ada dua hal yaitu ada hasil wawancara dari informan peneliti dan tata 

cara merupakan hal yang perlu kita patuhi agar pelaksanaan pelayanan public 

dapat berjalan dengan baik , masalah pelayanan public di mengenai tata cara dan 

pelaksanaan maka peneliti akan memuat salah satu kutipan wawancara antara 



peneliti dan informan tentang tata cara pelaksanaan pegawai dalam melaksanakan 

pelayanan publik : 

“menurut saya, pelayanan yang dilaksanakan pegawai di kantor kelurahan untuk 

kami masyarakat memang tidak ada yang membebankan kami hanya saja 

prosedur dan sikap mereka saja yang membuat kami kurang nyaman. misalnya ; 

kalo kami ingin menanyakan sampai dimana hasil kerja mereka, mereka hanya 

menyuruh kami bertanya pada pegawai-pegawai lainnya sedangkan yang 

melaksanakan tugas itu pegawai itu sendiri dan jika kami menunggu maka 

mereka seakan akan tidak ingin mengedepankan kami yang sudah dari pagi 

menunggu surat keterangan yang kami perlukan’’ 

 

Dengan adanya penyataan diatas maka menunjukan tingkat pelaksanaan 

pelayanan public dikantor kelurahan dinilai kurang baik apalagi dinilai bukan dari 

pelayanan yang utama tapi sikap dan tata cara yang mereka lakukan membuat 

masyarakat yang memerlukan pelayanan merasa kurang nyaman dan kecewa.   

 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Peranan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan tugas yang menyangkut 

tugas pelaksanaan pemerintahan masih belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan 

dengan masih lemahnya produktivitas kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas, 

yang meliputi sikap mental, kemampuan, dan semangat kerja. 

Pelaksanaan tugas pemerintah kelurahan dibidang pelayanan masyarakat 

sudah cukup baik, walaupun masih harus ditingkatkan lagi, hal ini disebabkan 



kualitas pelayanan aparat yang dinilai dari bukti nyata, kehandalan, dan daya 

tanggap aparat pemerintah kelurahan yang masih dalam kategori standar. 

 Saran 

Setelah peneliti menyimpulkan hasil dan pembahasan peneliti tentang 

peran lurah dalam meningkatkan pelayanan publik di kantor kelurahan sungai 

benteng, peneliti pun menyusun saran yang dimana saran merupakan juga hasil 

akhir penulisan skripsi, saran peneliti sebagai berikut : 

1. Bagi Lurah Sungai Benteng Kecamatan Singkut harus lebih meningkatkan 

peran lurah sebagai seorang pemimpin instansi dalam bidang pemerintahan 

agar nantinya lebih memfokuskan diri sebagai seorang pemimpin. 

2. Lebih baik lurah Sungai Benteng lebih aktif lagi untuk memberikan motivasi 

dan mampu menjaga hubungan kerja yang baik antara Lurah dan staf pegawai 

agar kinerja pegawai bisa diperbaiki dan dapat meningkatakan kinerja mereka. 

3. Tugas-tugas yang diemban oleh Lurah Sungai Benteng Kecamatan Singkut 

cukup berat dan kompleks, sehingga disamping itu harus memiliki kemampuan 

yang cukup,  juga harus mampu memberdayakan para bawahan agar 

mendapatkan dukungan optimal dari mereka. Karena keberhasilan tugas dari 

lurah dalam mewujudkan visi dan misi yang dipimpinnya. Pada dasarnya 

bukan merupakan keberhasilan milik seorang pimpinan semata, tetapi lebih 

merupakan hasil dari sebuah kerjasama tim dengan para bawahan. 


