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Abstrak 

Penelitian ini meneliti tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di 
Kelurahan Pelabuhan, dengan rumusan masalah bagaimana Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, 
dan Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Pelabuhan Kecamatan 
Samarinda Kota. Tujuan Penelitian Penulisan Skripsi ini mengetahui dan 
mendeskripsikan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan faktor pendukung dan 
penghambat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan 
Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota. 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif dengan Data Kualitatif 
dimana Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi sehingga lebih mampu  menggali penyelenggaraan pelayanan publik 
di kelurahan. Peneleitian ini mengambil lokasi di Kantor Kelurahan Pelabuhan 
Kecamatan Samarinda Kota. Dan analisis data yang di pergunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif dari Matthew B. Milles 
dan A. Micheal Huberman (2007). 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa 
penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan Pelabuhan dilaksanakan 
berdasarkan SOP pelayanan publik, dalam memberikan pelayanan waktu yang 
digunakan Maksimal 10 menit akan selesai jika persyaratan yang ditentukan 
lengkap dan dalam pelaksanaan pelayanan tidak ada pemungutan biaya. Faktor 
yang menjadi pendukung adalah faktor sarana dan prasarana, kerja sama dan 
hubungan kerja, dan faktor penghambat adalah faktor suberdaya manusia, 
pegawai kebanyakan perempuan, mesin genset. 
 
Kata Kunci : Penyelenggaraan Pelayanan, Kelurahan, Pendukung Pelayanan, 
Penghambat Pelayanan 
 
Pendahuluan  
 Sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Tahun 1945, Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk 
utuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, 
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membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan 
penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini oleh pemerintah dan merupakan 
kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga 
negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, dan sebagai upaya 
untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta 
tenwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik. 

Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat 
luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan 
berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Suatu hal yang 
hingga saat ini seringkali masih menjadi masalah dalam hubungan antara rakyat 
dan pemerintah di daerah adalah dalam bidang public service, terutama dalam hal 
kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, 
sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Kelurahan sebagai salah 
satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melakukan penyelenggaraan 
pelayanan publik yang ada di kelurahan, yang diharapkan dapat maksimal dapat 
melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dan kelurahan pelabuhan merupakan 
salah satu kelurahan yang ada dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di 
kelurahan pelabuhan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kelurahan 
pelabuhan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayan 
publik Pasal 8 Ayat 2,  penyelenggara pelayanan publik sekurang-kurangnya 
meliputi, pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, 
pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, 
pelayanan konsultasi.  

Berdasarkan penjelesan diatas, maka penulis bermaksud ingin melakukan 
penelitian dengan mengambil judul “Studi Tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda 
Kota”.  

Kerangka Dasar Teori 
1. Pengertian Penyelenggaraan 

 Penyelenggaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 
proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti (seperti 
pelaksanaan, penunaian). 
2. Pengertian pelayanan 

Menurut Sampala dalam Sinambela ( 2006;5 ) pelayanan adalah suatu 
kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar 
seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan 
dengan pelanggan. 
 Harimukti ( 1994 : 79 ) pelayanan berasal dari kata layan yang bearti 
menolong, membantu dan melayani. Jadi pelayanan disini dapat diartikan sebagai 
perlakuan yang diberikan untuk membantu masyarakat yang memerlukan. 
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3. Pengertian Pelayanan Publik 
Menurut Undang-undang Nomer 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik, 

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 
administrasi yang di sediakan oleh penyelenggara publik. 
4. Asas-Asas Penyelenggaraan Pelayananan Publik 

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, BAB II, Pasal 4 Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: 

1.     Kepentingan Umum; 
2.     Kepastian Hukum; 
3.     Kesamaan Hak; 
4.     Keseimbangan Hak dan Kewajiban; 
5.     Keprofesionalan; 
6.     Partisipatif; 
7.     Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif; 
8.     Keterbukaan; 
9.     Akuntabilitas; 
10.   Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan; 
11.   Ketepatan Waktu; dan 
12.   Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan. 

5. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 
Menurut Keputusan KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003, prinsip 

penyelenggaraan pelayanan publik : 
1. Kesederhanaan, 
2. Kejelasan, 
3. Kepastian Waktu, 
4. Akurasi, 
5. Keamanan, 
6. Tanggung Jawab, 
7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana, 
8. Kemudahan Akses, 
9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan, 
10.Kenyamanan. 

6. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Berdasarkan KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003, Pelayanan Publik 

adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
7. Faktor Pendukung Pelayanan Publik 

Menurut Moenir (2000 : 88-127), agar pelayanan publik berjalan dengan 
baik maka diperlukan beberapa faktor pendukung, seperti yang diambil dari 
“http://tentangpelayananpublik.blogspot.co.id” mengenai factorpen dukung  yaitu: 
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1. faktor kesadaran 
2. faktor aturan 
3. faktor organisasi 
4. faktor pendapatan 
5. faktor kemampuan-keterampilan 
6. faktor sarana pelayanan 

8.  Faktor penghambat Pelayanan Publik 
Lemahnya pelayanan publik menurut Moenir (2000 : 40) disebabkan 

beberapa hal yang memungkin lemahnya pelayanan publik yaitu, diantaranya 
adalah : 

1. Tidak/kurang adanya kesadaran terhadap tugas/kewajiban yang menjadi 
tanggung jawabnya. akibatnya mereka bekerja dan melayani seenaknya 
(santai), padahal orang yang menunggu hasil kerjanya sudah gelisah. 
akibat wajar dari ini ialah tidak adanya disiplin kerja. 

2. Sistem, prosedur dan metode kerja yang tidak ada tidak memadai 
sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

3. Pengorganisasian tugas pelayan yang belum serasi, sehingga terjadi 
kesimpang siuran penanganan tugas, tumpang tindah (over lapping) atau 
tercecernya tugas tidak ada yang menanggani. 

4. Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan hidup 
meskipun secara minimal. akibatnya pegawai tidak tenang dalam 
bekerja, berusaha mencari tambahan pendapatan dalam jam kerja dengan 
cara antara lain “menjual” jasa pelayanan. 

5. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan 
kepadanya. akibatnya hasil pekerjaan tidak memenuhi standar yang telah 
ditetapkan. 

6. Tidak tersediannya sarana pelayanan yang memadai. akibatnya 
pekerjaan menjadi lamban, waktu banyak hilang dan penyelesaian 
masalah terlambat.  

9.  Pengertian Kelurahan 
Menurut Kansil (2002 : 58) Kelurahan adalah suatu wilayah yang di tempati 

sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung 
di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam 
ikatan NKRI. 

Metode Penelitian 
Menurut Lofland (dalam Meleong 2006:157) sumber utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data 
tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah 
menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, maka penulis 
menggunakan beberapa cara, yaitu : 
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1. Penelitian kepustakaan (Library Research) 
Yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpul  
data, dengan mempelajari sebagai bahan refrensi. 

2. Penelitian Lapangan (Field Work Research) 
Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan 
menggunakan beberapa teknik, yaitu : 
a. Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lapangan 
b. Wawancara mendalam yaitu mengadakan wawancara dengan 

beberapa key informan untuk menggali data dengan informasi 
tentang pelayan publik di kelurahan pelabuhan kecamatan 
Samarinda Ilir. 

c. Penelitian dokumen-dokumen yaitu pengumpulan data dari 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pelayanan publik di kelurahan pelabuhan kecamatan Samarinda 
Ilir.  

3. Dokumentasi  
Pengumpulan data dengan cara kata gorisisasi dan klasifikasi bahan 
yang tertulis maupun berupa gambar. Dalam pengumpulan data melalui 
dokumentasi ini, diginakan sebagai bahan pelengkap dari penggunaan 
observasi dan wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model 
interaktif dari Matthew B. Milles dan A. Micheal Huberman (2007:15-20) yaitu 
analisis data yang terdiri dari beberpa alur kegiatan yang terjadi secara 
bersamaan yaitu : Pengumpulan Data,  Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan 
Kesimpulan/Verifikatif. Berikut penjelasan dari keempat alur kegiatan analisis 
model interaktif tersebut. 

1. Pengumpulan Data 
Mengumpulkan seluruh data yang didapat dalam suatu penelitian baik 
berupa dokumen, observasi, maupun wawancara. 

2. Reduksi Data 
Reduksi adalah memilih, memfokuskan, menterjemahkan dengan 
membuat catatan yang disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan 
tahap analisis data yang mempelajari atau memusatkan, membuat dan 
sekaligus dapat dibuktikan. 

3. Penyajian Data 
Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu 
sehingga memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan atau 
pengambilan tindakan. Pengambilan ini membantu untuk memahami 
pristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan  lebih 
lanjut berdasarkan pemahaman. 
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4. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan merupakan langkah keempat meliputi langkah 
yang telah disederhanakan, disajikan dalam penyajian data dengan cara 
mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan 
metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan 
sebab akibat melalui hukum-hukum empiris. 

Hasil Penelitian  
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Pelabuhan yaitu:  
1. Pelaksanaan Pelayanan Publik 

Pelaksanaan pelayanan publik begitu luas dan erat kaitannya dengan 
masyarakat, yang menyangkut apa saja pelayanan yang ada, bagaimana 
mereka melakukannya agar yang membutuh layanan puas dengan hasil 
yang diberikan dan yang menjadi kendala yang memberi pelayanan. 
Seperti pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan di Kelurahan 
Pelabuhan yaitu bahwa pelaksanaan pelayananan yang dilakukan itu 
berdasar SOP sesuai apa yang di butuhkan oleh masyarakat, dan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat itu tidak ada pemungutan 
biaya sedikit pun. 
Pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Pelabuhan dilaksanakan 
berdasar standar operasional pelayanan publik, dan dalam pelaksanaan 
pelayanan publik tidak ada pemungutan biaya. 

2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 
Pengelolaan pengaduan masyarakat adalah suatu proses kegiatan untuk 
menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan, mengkonfirmasi, 
mengklarifikasi, memberikan alternatif solusi kepada pengadu, 
mendokumentasi dan mensosialisasikan hasil pengelolaan pengaduan 
kepada masyarakat, ada pun tujuan pengelolaan pengaduan masyarakat 
yaitu agar masalah yang di alami, dirasakan atau dihadapi masyarakat 
dapat segera dicarikan solusi terbaik bagi semua pihak. Dan dalam 
pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik mengenai Pengelolaan 
pengaduan masyarakat di Kelurahan Pelabuhan belum berjalan 
maksimal dikarenakan beberapa hal yaitu masyarakat yang datang untuk 
melakukan pengaduan jarang dan biaya untuk menunjang sarana dan 
prasarana pengaduan kurang. 

3. Pengelolaan Informasi 
Pengelolaan informasi merupakan salah satu bentuk pelayanan yang di 
lakukan oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat, baik dalam 
bentuk pesan, dan disampaikan pada rapat dan dalam bentuk lainya yang 
disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, ada pun bentuk-
bentuk informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat 
yang disampaikan pada pemerintah kelurahan dan dilanjutkan kepada 
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masyarakat misalnya antara lain seperti informasi mengenai akan 
dilaksanakannya posyandu lanjut usia yang akan disampaikan kepada 
orang-orang yang lanjut usia di sebuah kelurahan, informasi mengenai 
keluarga berencana yang akan disampaikan kepada kepala keluarga yang 
ada di kelurahan, informasi mengenai akan dilaksanakan sebuah 
kegiatan yang bersifat umum dan terbuka untuk masyarakat dan 
masyarakat dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi. Dan beberapa hal 
yang dilakukan dalam menyampaikan informasi bisa melaui media, bisa 
secara lisan di sampaikan pada saat ada pertemuan atau rapat RT, PKK 
atau pun bisa dilakukan melaui tulisan atau surat maupun brosur yang 
akan dibagikan kepada masyarakat. Dan untuk pelaksanaan Pengelolaan 
informasi di Kelurahan Pelabuhan sudah laksanakan namun belum 
berjalan maksimal sebagaimana mestinya, dikarena berapa hal yang 
menjadi kendalanya yaitu sumber daya manusia sebagai pengelola 
informasi tersebut kurang, dan juga disebabkan karena pegawai 
kelurahan Pelabuhan kebanyakan perempuan.  

4. Pengawasan Internal 
Pengawasan internal adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh 
orang atau badan yang ada dilingkungan unit lembaga atau 
organisasinya sendiri. Sehingga yang menjadi pengawas tersebut jika itu 
di lingkungan kelurahan ada lurah, sekretaris lurah dan kepala seksi 
kelurahan yang ada sebagai pengawasnya, pengawasan dilakukan agar 
kinerja pegawai dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang 
mengaturnya. Dan untuk pelaksanaan pengawasan internal di Kelurahan 
Pelabuhan itu terbagi dalam dua ruang lingkup yaitu pertama ruang 
lingkup kantor Kelurahan dan yang kedua adalah ruang lingkup 
kelurahannya sendiri. Ruang lingkup kantor Kelurahan adalah 
menyangkut tugas dan wewenang Lurah, Seklur dan di bantu oleh 
Kasinya dalam pengawasan di kantor, ruang lingkup Kelurahan 
Pelabuhan pemerintah Kelurahan bekerja sama dengan Babinsa (polisi), 
Baminmas (TNI), Satpol PP, Hansip dan RT yang ada di kelurahan 
sebagai pengawas yang mengawasi setiap apa yang dilakukan oleh 
masyarakat kelurahan. 

5. Penyuluhan Kepada Masyarakat 
Penyuluhan kepada masyarakat yaitu sebuah pembelajaran yang 
dilakukan oleh penyelenggara penyuluhan di kelurahan kepada 
masyarakat. Dan  merupakan salah satu bentuk pelayanan yang 
dilakukan oleh pemerintahan kepada masyarakat, penyuluhan itu bisa 
langsung di sampaikan pada masyarakat dalam beberapa bentuk 
misalnya pada pertemuan-pertemuan RT dan juga pada bisa melaui surat 
atau saat ada pertemuan PKK. Ada pun bentuk-bentuk penyuluhan yang 
biasa dilakukan oleh pemerintah antara lain yaitu penyuluhan mengenai 
bahayanya narkoba, penyuluhan menganai bahayanya hubungan bebas, 
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penyuluhan mengenai pentingnya kebersihan lingkungan, penyuluhan 
mengani kesehatan masyarakat, penyuluhan menganai daur ulang 
sampah menjadi sesuatu yang dapat memberi nilai tambah, penyuluhan 
pertanian, penyuluhan peternakan dan perkebunan. Dan untuk 
pelaksanaan pelayanan penyuluhan kepada masyarakat di Kelurahan 
Pelabuhan masih belum maksimal karenakan beberapa hal antara lain 
yaitu pertama masyarakat pendatang, kedua masyarakat sulit untuk 
dikumpulkan dan yang ketiga adalah faktor sumber daya manusia yang 
kurang sehingga dalam bidang penyuluhan kurang orang yang ahli 
dalam bidangnya, sehingga penyuluhan kepada masyarakat kurang. 

6. Pelayanan Konsultasi 
Pelayanan konsultasi merupakan suatu kegiatan atau interaksi yang 
dilakukan untuk bertukar pikiran atau pendapat, dalam sebuah layanan 
yang dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari konsultasi itu sangatlah 
penting dan sangat membantu saat kita tidak paham dan butuh pendapat 
dari orang lain. Pelayanan konsultasi juga merupakan salah satu bentuk 
pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ada pun 
bentuk-bentuk pelayanan konsultasi yang dilakukan oleh kelurahan 
Pelabuhan antara lain adalah sebagai berikut yaitu pelayanan konsultasi 
mengenai biaya pendidikan anak atau biaya siswa dari kelurahan. 
Pelayanan konsultasi dilakukan oleh Lurah dan semua staf kelurahan, 
dan apabila masyarakat yang membutuhkan layanan konsultasi dapat 
menghadapkan salah satu staf yang ada, dan dalam pelayanan yang 
dilakukan belum berjalan maksimal dikarena sumber daya manusia yang 
kurang.  

7. Faktor Pendukung 
Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 
penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan Pelabuhan , yaitu 
adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Sarana dan Prasarana 
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan Pelabuhan 
sarana dan prasarana  merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam 
pelaksanaannya, sarana ini meliputi komputer, printer, motor dinas dan 
prasarana seperti meja, kursi panjang dan kursi tunggal, dan lemari arsip 
untuk menunjang kinerja pegawai dalam memberi pelayanan kepada 
masyarakat. 

b. Faktor Kerja Sama 
Kerja sama merupakan sebuah usaha bersama antara perorangan atau 
sekolompok orang untuk mencapai tujuan bersama, kerja sama juga 
merupakan sebuah interaksi yangn paling penting hakikatnya karena 
manusia adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan antara yang 
satu dengan yang lainnya. Di kelurahan Pelabuhan untuk meningkatkan 
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hasil yang ingin dicapai dalam pelayanan, maka kerja sama antara semua 
pegawai itu sangatlah penting dan di Kelurahan Pelabuhan sendiri kerja 
sama itu mereka lakukan misalnya saat masyarakat datang untuk 
mengurus surat jika dan pegawai yang memiliki tugas dan fungsi untuk 
urusan yang mereka datangi itu sedang sibuk atau memiliki pekerjaan 
lain maka masyarakat yang datang itu dapat dilayani oleh pegawai yang 
memiliki tugas dan fungsi yang lain, dan juga kerja sama ini dapat kita 
lihat pada saat masyarakat yang datang untuk melakukan pelayanan 
konsultasi semua pegawai yang ada di kelurahan dapat menjadi pemberi 
pelayanan konsultasi tersebut. 

c. Faktor hubungan Kerja 
Hubungan kerja adalah sebuah kesanggupan dari satu pihak dan pihak 
lain untuk membangun sebuah kerja sama dalam mencapaikan sebuah 
tujuan. Dan salah satu yang hal yang dilakukan oleh pemerintahan 
kelurahan adalah membangun hubungan kerja dengan beberapa pihak 
untuk menjaga keamanan dan kenyaman di lingkungan kelurahan, dan 
hubungan kerja yang dilakukan di Kelurahan Pelabuhan yaitu  hubungan 
kerja kepada pengawas keamanan di lingkungan kelurahan, seperti 
hubungan pada babinsa, babinmas dan Satpol PP. Dalam hubungan kerja 
yang dilakukan diharapkan kenyamanan dan keamanan khususnya di 
kelurahan Pelabuhan dapat terjaga dan berjalan sesuai harapan 
pemerintah kelurahan. 

8. Faktor Penghambat 
a. Sumber Daya Manusia 

Dalam penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahan di 
butuh sumber daya manusia yang memadai, dan di kelurahan Pelabuhan 
sumber daya manusia masih kurang hal ini juga dapat kita lihat dari 
tingkat pendidikan pegawai Kelurahan Kelabuhan, dari 14 pegawai 
kelurahan Pelabuhan yang sarjana (S1) ada 4 orang dan lulusan 
SMA/SLTA ada 6 orang dan lulusan SMP ada 4 orang, sehingga dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik kurang. 

b. Pegawai Kebanyakan Perempuan 
Dalam pelaksanaan pelayanan diperlukan keseimbangan antara laki-laki 
dan perempuan untuk mencapaikan hasil yang maksimal dalam 
pelayanan yang dilakukan. Dan untuk Kelurahan Pelabuhan ada pun 
keseimbangan antara pegawai yang ada tidak seimbang, karena pegawai 
Kelurahan Pelabuhan kebanyakan perempuan akan sulit untuk mereka 
melaksanakan kegiatan lapangan dan kegiatan yang membutuhkan 
tenaga fisik, seperti kegiatan lapangan kerja bakti yang dilakukan 
kelurahan, tingkat kehadirannya akan kurang karena sibuk sebagai ibu 
rumah tangga, ada pun jumlah pegawai yang ada di Kantor Kelurahan 
Pelabuhan adalah 14 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 11 
orang perempuan. 
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c. Tidak ada Mesin Genset 
Untuk kelancaran sebuah pelayanan diperlukan sarana yang cukup untuk 
membantu dalam pelaksanaan pelayanan yang ada, salah satu faktor 
yang sangat mendukung adalah listrik, listrik sangat diperlukan di era 
modern ini untuk mengfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang ada dan 
untuk Kelurahan Pelabuhan sendiri mesin genset tidak ada sebagai 
penganti listrik jika listrik padam sehingga dalam pelaksanaan pelayanan 
yang dilakukan akan tertunda. 

Kesimpulan  
 Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Pelabuhan 
berdasarkan SOP Pelayanan Publik, dan waktu yang digunakan untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat 10 menit selesai apabila 
persyaratan yang ditentukan lengkap, dan dalam pelaksanaan Pelayanan 
yang dilakukan tidak ada pemungutan biaya sedikit pun.  

2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Kantor Kelurahan Pelabuhan ada 
tapi belum berjalan maksimal karena masyarakat yang datang untuk 
pelayanan pengaduan jarang dan biaya dalam menunjang sarana 
pengaduan itu juga kurang, dan untuk Kelurahan Pelabuhan kedepan 
dalam rencana yang akan dilakukan oleh pihak Kelurahan untuk 
pengaduan masyarakat akan difasilitasi dengan baik. 

3. Pengelolaan Informasi di Kantor Kelurahan Pelabuhan sudah dilakukan 
namun belum berjalan maksimal karena beberapa kendala yaitu pertama 
sumber daya manusia sebagai pengelolanya masih kurang dan 
kebanyakan pegawai Kelurahan Pelabuhan adalah perempuan. 

4. Pengawasan Internal di Kantor Kelurahan Pelabuhan terbagi dalam dua 
ruang lingkup yaitu pertama ruang lingkup kantor kelurahan yang 
menjadi tugas Lurah, Seklur dan di bantu Oleh Kepala seksi kelurahan 
yang ada, dan yang kedua yaitu ruang lingkup kelurahan dan sebagai 
pengawasan internalnya pemerintah kelurahan bekerja sama dengan 
Babinsa (polisi), Baminmas (TNI), Satpol PP, Hansip dan Ketua RT 
yang ada di Kelurahan Pelabuhan. 

5. Penyuluhan Kepada Masyarakat di Kantor Kelurahan Pelabuhan belum 
berjalan maksimal karena pertama masyarakat pendatang, kedua 
masyarakat sulit untuk dikumpulkan, dan yang ketiga adalah sumber 
daya manusia yang kurang ahli di bidangnya. 

6. Pelayanan Konsultasi di Kelurahan Pelabuhan dilakukan oleh Lurah, 
Seklur, Kasi dan seluruh Pegawai kantor dapat melakukannya, dan 
apabila masyarakat yang datang untuk konsultasi dapat melakukannya 
kepada salah satu pegawai yang ada. 
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7. Ada pun beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 
dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan 
Pelabuhan yaitu : 

a. Faktor pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor 
Kelurahan Pelabuhan adalah faktor sarana dan prasarana, faktor kerja 
sama dan faktor hubungan kerja. 

b. Faktor penghambat Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor 
Kelurahan Pelabuhan yaitu sumber daya manusia yang kurang, pegawai 
yang kebanyakan perempuan dan mesin genset sebagai cadangan pada 
saat listrik padam. 

Rekomendasi  
Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan 

lagi, terutama kepada Lurah dan Seklurnya harus mengawasi setiap 
proses pelaksanaan pelayanan yang diberikan. 

2. Perlu ditingkatkan lagi kehadiran lurah atau seklurnya di Kantor, agar 
surat-surat yang dibuat dan butuh tanda tangan Lurah atau Seklur cepat 
selesai. 

3. Dan ditingkatkan hubungan kerjanya kepada keamanan yang yang ada di 
Kelurahan Pelabuhan, agar tercipta hubungan yang harmonis. 

4. Menambah inventaris kantor seperti komputer, printer dan mesin lampu. 
5. Pegawai kantor harusnya seimbang antara perempuan dan laki-laki agar 

dalam pelaksanaan pelayanan yang langsung di lapangan mudah untuk 
dijangkau dalam pelaksanaannya. 
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