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Abstrak 

Penelitian ini di lakukan dalam rangka untuk mengetahui dan menganalisis 

Penerapan Standar Operasional Prosedur Dalam Meningkatkan Pelayanan Di 

Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. Jenis 

penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Sumber data pada penelitian ini 

bersumber dari Kantor Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota 

Samarinda dengan teknik purposive sampling dan jumlah key informan dan 

informan adalah 5 beserta dari RT dan Masyarakat. Pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumen-dokumen yang 

diperlukan untuk penelitian langsung di lapangan. Teknik analisis data model 

interaktif. Dari hasil penelitian yang di peroleh gambaran secara keseluruhan 

bahwa Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dalam 

Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Publik di Kelurahan Baqa sudah cukup 

baik karena dalam hal Kemudahan dan Kejelasan Pelayanan kelurahan baqa 

telah memuaskan masyarakat kelurahan dan mendapatkan hasil yang positif 

untuk masyarakat kelurahan baqa itu sendiri, Efisien dan Efektivitas pelayan di 

Kelurahan Baqa sudah cukup baik dengan adanya Penerapan Standar 

Operasional Prosedur Pelayanan Kelurahan Baqa sudah Efesien dan Efektif,  

Keselarasan pelayanan yang diberikan pemerintah Kelurahan Baqa kepada 

masyarakat sudah selaras dengan SOP, dengan adanya SOP pelayanan 

sehingga ukuran penyelesaian pekerjaan yang diminta sesuai dengan SOP 

pelayanan dan pencapaian hasil pelayanan seperti waktu yang ditentukan 

dalam SOP pelayanan tersebut, Keterukuran Perencanaan penerapan SOP 

pelayanan perlu dilakukan secara sungguh-sungguh agar SOP pelayanan di 

kelurahan baqa yang akan dipakai dapat diukur keberhasilannya. pelayanan 

kepada masyarakat dan diterima secara lansung oleh masyarakat dapat 

dijadikan tolak ukur keberhasilan prosedur-prosedur pelayanan kepada 

masyarakat kelurahan baqa, Kepastian Hukum memiliki peranan yang penting 

untuk membuat pegawai sadar akan tugasnya sebagai pegawai, selain itu juga 

                                                 
1
 Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Mulawarman. Email: khairul06101996@gmail.com 
2
 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. 

3
 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. 



Analisis Penerapan SOP dalam Meningkatkan Pelayanan Publik...(Umam) 

 

 

267 

pimpinan hanya bukan hanya sebagai atasan saja akan tetapi sebagai orang 

tua yang patut diteladani dengan memberikan contoh yang baik 

 

Kata Kunci: penerapan, SOP, pelayanan. 

 

Pendahuluan 

 Reformasi birokrasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

selama ini lebih diarahkan pada upaya-upaya pembentukan karakter birokrasi 

yang efisien, mampu, tanggap dan dinamis terhadap tuntutan-tuntutan yang 

ditujukan kepada birokasi itu sendiri yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance) terutama prinsip transparansi 

dan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan publik. 

Reformasi birokrasi adalah perubahan radikal yang ditujukan untuk 

memperbaiki atau menjadikan lebih baik pada sistem pelayanan dan 

pengawasan serta pejabat penyelenggara. Tujuan reformasi birokrasi adalah 

untuk memperbaiki pelayanan kepada publik dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap birokrasi dan juga untuk menciptakan aparatur yang 

bersih, profesional dan bertanggung jawab. 

Pemerintah mempunyai peranan yang begitu penting dalam 

menyediakan pelayanan publik yang prima bagi semua penduduknya. Pada 

bagian menimbang Huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik (UU No. 25 Tahun 2009) menetapkan sebagai berikut: 

“Meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai 

dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk 

memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari 

penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik”. 

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik 

seyogyanya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik 

sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik untuk 

memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari 

penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Sedangkan pelayanan publik yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 

Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dijelaskan bahwa 

Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, 

di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau jasa, baik dalam 

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam jajaran 

pemerintah kelurahan, dimana upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam 

bidang administrasi kependudukan (pembuatan surat pengantar pembuatan 

KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan, dan lain-lain). Dalam melaksanakan 

kinerja, pihak pemerintah kelurahan harus terlebih dahulu melihat semua faktor 

kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta 
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hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini serta penyelenggaraan 

pemerintahan haruslah pula menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan 

yaitu masyarakat di kelurahan yang memerlukan pelayanan secara optimal agar 

tercipta suatu keadaan yang menggambarkan good governance di kelurahan. 

Prinsip transparansi yaitu pemerintah harus terbuka mengenai prosedur 

pelayanan, persyaratan administratif, rincian biaya, dan waktu penyelesaian. 

Sedangkan untuk aspek akuntabilitas, yaitu pegawai dituntut untuk 

bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan kewenangan sesuai 

fungsinya.  

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur pemerintah lebih 

transparan mengenai prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, rincian 

biaya dan waktu penyelesaian sehingga tidak menyebabkan proses pelayanan 

menjadi rumit dan mengindikasikan adanya praktik-praktik korupsi. Dan 

sebagai pedoman mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan 

kepada petugas tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan tertentu. 

Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses 

pelayanan memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Standar 

Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu aspek penting yang perlu 

dibuat dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, 

efisien dan ekonomis pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan. Dalam persepsi umum reformasi birokrasi bertujuan tidak lain 

adalah untuk melakukan perbaikan atas kualitas pelayanan publik. Secara 

operasional untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis 

tidak lain adalah memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan, sehingga akan lebih mencerminkan birokrasi yang mampu 

menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan kriteria dan uraian tugas yang 

dimiliki oleh masing- masing unit kerja.Salah satu alat yang dapat digunakan 

untuk memacu terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan 

publik adalah dengan penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP 

adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan 

fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-

indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur 

kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah 

menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja 

instansi pemerintah untuk mewujudkan good governance. Kelurahan 

merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan 

desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam 

perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. 

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah 

kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin 

oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negri Sipil. 

Berdasarkan amanah dari UU Nomor 23 Tahun 2014, maka dapat di 

ketahui bahwa kelurahan yang dahulunya merupakan perangkat daerah, 
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sedangkan pada saat ini menjadi perangkat kecamatan. Kelurahan menurut 

Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah “kelurahan 

dipimpin oleh seorang kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat 

kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat”. Konsekuensi dari hal 

tersebut pemerintah kelurahan dituntut memiliki kemampuan yang semakin 

tinggi untuk menjawab tantangan tugas yang semakin berat. Karena itu, 

diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kelurahan baik 

kemampuan dalam mengambil inisiatif, prakarsa, perencanaan, pelaksanaan 

maupun pengawasan, sehingga diperoleh kinerja pemerintah yang baik, 

selanjutnya kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah 

kabupaten/kota di bawah kecamatan yang bertanggung jawab kepada camat. 

Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat serta melaksanakan tugas 

pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan 

kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan 

ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan 

kelurahan secara berdayaguna, berhasil dalam pelayanan terhadap masyarakat 

sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Di 

kelurahan Baqa Standar Operasional Prosedur Administrasi Kependudukan 

sudah diterapkan dan dijalankan akan tetapi penyelengaraan SOP tersebut 

belum sepenuhnya efektif pada pelayanan KK dan Keterangan Kelahiran  

padahal sudah di tetapkan waktu 15 menit penyelesaian tetapi masih terjadi 

keterlambatan dalam penyelesaian dan tidak sesuai dengan SOP yang ada pada 

Kelurahan Baqa. Keterlambatan tersebut terjadi dalam 1 hari bahkan terjadi 

lebih dari 1 hari. Padahal ketetapan SOP seharusnya 15 menit dalam 

pembuatannya. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan 

dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari 

para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari 

manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta 

dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir (Laksmi, 2008:52). 

Menurut Tjipto Atmoko (2012), Standar Operasional Prosedur (SOP) 

merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan 

sesuai denga fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan 

indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, 

prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. 

Menurut Moekijat (2008), Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah 

urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana 

pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, 
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bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, 

dan siapa yang melakukannya. 

SOP atau standar operasional prosedur adalah dokumen yang berisi 

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 

penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan 

pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang 

berperan dalam kegiatan (Insani, 2010:1). 

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan yang 

digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan 

berjalan dengan lancar (Sailendra, 2015:11). 

Menurut penulis Standar Opersional Prosedur (SOP) merupakan suatu 

sistem atau mekanisme, alur operasional secara sistematis akan standar 

pelayanan atau acuan bagi pelaksana standar operasional prosedur. Untuk 

mencapai suatu tujuan yang telah di rencanakan sebelumnya. 

 

Pelayanan Publik 

Menurut Sinambela (2011:5) pelayanan publik diartikan sebagai 

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi iti sesuai dengan aturan pokok dan 

tatacara yang telah ditetapkan. 

Sedangkan di dalam Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang 

pelayanan publik, mendefinisakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan 

atau serangkaian 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.  

 Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pelayanan 

publik adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pegawai suatu 

organisasi yang secara berkelompok atau individu untuk bertujuan memuaskan 

masyarakat. 

 

Manajemen Pelayanan Publik 

Menurut Moenir (2006 : 186) manajemen pelayanan adalah manajemen 

proses, yaitu sisi manajemen yang mengatur dan mengendalikan proses 

layanan, agar mekanisme kegiatan pelayanan dapat berjalan tertib, lancar, tepat 

mengenai sasaran dan memuaskan bagi pihak yang harus dilayani. 

Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:4) manajemen pelayanan 

adalah suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusus rencana, 

mengimplementasi rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-

aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan. 

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa manajemen pelayanan merupakan suatu alat 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan manajemen yang baik akan 
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memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

Dengan manajemen juga daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen 

akan dapat ditingkatkan. 

 

Metode Penelitian 

Berdasarkan judul yang  penulis teliti maka dapat diketahui bahwa jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Yaitu suatu metode penelititan deskriptif dimana penelitian bertujuan untuk 

memaparkan dan menjelaskan tentang bagaimana Analisis Penerapan Standar 

Operasional Prosedur Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kelurahan 

Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. Adapun waktu 

penelitian yang dilakukan penulis dari bulan Agustus 2018-selesai. 

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

beberpa teknik penelitian lapangan (field work research), penelitian lapangan 

meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi.  Key informan: Lurah. Informan: 

Sekertaris, Aparatur Kelurahan, RT, Masyarakat.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kemudahan dan Kejelasan 

Menurut permendagri nomor 4 tahun 2011, Bab II pasal 2, prinsip 

kemudahan dan kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, 

merupakan prosedur yang distandarkan dapat dengan mudah dimengerti dan 

diterapkan. Kemudahan dan Kejelasan pelayanan pegawai yang diberikan 

kantor kelurahan baqa ialah Standar Operasional Prosedur membantu staf 

menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, 

sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam pelaksanaan proses 

sehari-hari. 

 

Efisien dan Efektifitas 

Menurut permendagri nomor 4 tahun 2011, Bab II pasal 2, prinsip 

efesien dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 

merupakan prosedur yang distandarkan singkat dan cepat dalam mencapai 

target pekerjaan dan memerlukan sumberdaya yang paling sedikit. Efisien 

menurut Mulyamah (1987;3) mengartikan bahwa “Efisien adalah sebuah  

ukuran dalam membandingkan antara rencana penggunaan masukan dengan 

penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain pengggunaan yang 

sebenarnya.” Bahwa Efesien dan Efektivitas kinerja pegawai kelurahan baqa 

sudah berjalan dengan baik  dengan adanya SOP pelayanan sehingga ukuran 

penyelesaian perkerjaan yang diminta susai dengan SOP pelayanan dan 

pencapaian hasil seperti yang dibutuhkan. Contohnya seperti dalam pembuatan 

KTP hanya membutuhkan waktu 10 menit dalam pembuatannya. 

 

Keselarasan 
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Menurut permendagri nomor 4 tahun 2011, Bab II pasal 2, prinsip 

keselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan prosedur 

yang distandarkan sejalan dengan prosedur standar lain yang terkait. 

Keselarasan atau selaras adalah suatu hubungan baik yang dapat menciptakan 

ketentraman lahir dan batin di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terdapat 

nilai dan norma yang berlaku secara umum serta harus kita hormati dan 

jalankan sebagai warga masyarakat yang baik, hukumpun ada untuk mengatur 

warga masyarakat secara paksa untuk mengendalikan setiap manusia yang ada 

di masyarakat tersebut. Keselarasan pelayanan yang diberikan pemerintah 

Kelurahan Baqa kepada masyarakat sudah selaras dengan SOP, dengan adanya 

SOP pelayanan sehingga ukuran penyelesaian pekerjaan yang diminta sesuai 

dengan SOP pelayanan dan pencapaian hasil seperti yang dibutuhkan 

masyarakat kelurahan baqa. Dan penulis tidak hanya melakukan wawancara 

kepada pemerintah kelurahan penulis juga melakukan wawancara kepada RT 

dan Masyarakat Kelurahan. 

 

Keterukuran 

 Menurut permendagri nomor 4 tahun 2011, Bab II pasal 2, perinsip 

keterukuran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, menurpakan 

hasil dan proses pencapaian hasil pekerjaan dapat diukur hasil pekerjaan dapat 

diukur kuantitasnya serta kualitasnya. Keterukuran adalah suatu pedoman atau 

prinsip bagi seorang pemuat SOP dalam menyusun SOPnya. Prinsip ini sangat 

penting karena dalam penyusunan SOP output dari prosedur-prosedur yang 

distandarkan mengandung standar kualitas mutu tertentu yang dapat diukur 

pencapaian keberhasilannya. Keberhasilan SOP pelayanan sudah sesuai 

dengan prosedur-prosedur yang diterapkan oleh kelurahan baqa, sehingga 

masyarakat merasa puas dan ini menjadi hal penting karena penerapan SOP 

pelayanan yang digunakan sesuai dengan yang waktu dan alur yang telah 

ditetapkan dan membuat masyarakat telah terlayani dengan baik dan SOP di 

kelurahan baqa yang di tetapkan akan selalu di terapkan dan di tingkatkan  

dengan waktu dan alur yang telah ada. Setelah melakukan wawancara dengan 

Lurah dan pegawai kelurahan baqa penulis juga melakukan wanwancara 

dengan RT dan Masyarakat Kelurahan Baqa. 

 

Kepastian Hukum 

 Menurut permendagri nomor 4 tahun 2011, Bab  II pasal 2, prinsip 

kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h, merupakan 

prosedur yang distandarkan, diterapkan oleh piminan sebagai sebuah produk 

hukum yang ditaati dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi 

pegawai dari tuntutan hukum. Kepastian Hukum yang dimaksudkan disini 

adalah seorang pegawai kelurahan harus taat dan patuh kepada perintah 

kelurahan. Perintah kelurahan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang 

berwenang dan yang ada hubungannya dengan kelurahan, sedangkan peraturan 
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kelurahan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan 

yang ada hubungannya dengan kelurahan.  

Faktor Pendukung  dalam Pelaksanan Tugas Pendamping Desa 

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan diketahui, bahwa dalam 

Penerapan Standar Operasional Prosedur yang dilakuakan oleh Pegawai 

kelurahan  kepada masyarakat kelurahan yang menjadi faktor penunjang terkait 

dengan penerapan standar operasional prosedur , karna dengan adanya SOP itu 

salah satu dalam proses kelancaran semua jenis pelayanan.  Selain itu adanya 

dukungan dari masyarakat tentang penerapan standar operasional prosedur 

tersebut. 

 

Faktor Penghambat  dalam  Pelaksanan Tugas Pendamping Desa 

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan diketahui, bahwa dalam 

Penerapan Standar Operasional Prosedur yang dilakuakan oleh Pegawai 

kelurahan  kepada masyarakat kelurahan yang menjadi factor Penghambat 

terkait dalam penerapan standar operasional prosedur adanya masyarakat yang 

kurang memahami dan belum membuat surat pindah sehingga pegawai 

kelurahan tidak bisa memproses pelayanan tersebut dan adanya pemadaman 

listrik secara tiba-tiba sehingga pelayananpun terhenti. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Penerapan Standar 

Operasional Prosedur Dalam Meningkatkan Pelayanan di Kelurahan Baqa 

Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda telah berjalan dengan baik. 

Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Kemudahan dan Kejelasan Pelayanan kelurahan baqa telah memuaskan 

masyarakat kelurahan dan mendapatkan hasil yang positif untuk masyarakat 

kelurahan baqa itu sendiri, pegawai kelurahan dalam menerapkan SOP 

terutama dalam bidang pelayanan  memberikan yang terbaik sehingga membuat 

masyarakat kelurahan baqa terlayani. 

Efisien dan Efektivitas pelayan di Kelurahan Baqa sudah cukup baik 

dengan adanya Penerapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kelurahan 

Baqa sudah Efesien dan Efektif. dengan fasilitas yang cukup memadai 

pelayanan yang diberikan lebih efisien dan target yang dalam penerapan SOP 

pun lebih efektif. 

Keselarasan pelayanan yang diberikan pemerintah Kelurahan Baqa 

kepada masyarakat sudah selaras dengan SOP, dengan adanya SOP pelayanan 

sehingga ukuran penyelesaian pekerjaan yang diminta sesuai dengan SOP 

pelayanan dan pencapaian hasil pelayanan seperti waktu yang ditentukan dalam 

SOP pelayanan tersebut. 

Keterukuran Perencanaan penerapan SOP pelayanan perlu dilakukan 

secara sungguh-sungguh agar SOP pelayanan di kelurahan baqa  yang akan 

dipakai dapat diukur keberhasilannya. pelayanan kepada masyarakat dan 
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diterima secara lansung oleh masyarakat dapat dijadikan tolak ukur 

keberhasilan prosedur-prosedur pelayanan kepada masyarakat kelurahan baqa. 

Kepastian Hukum memiliki peranan yang penting untuk membuat 

pegawai sadar akan tugasnya sebagai pegawai, selain itu juga pimpinan hanya 

bukan hanya sebagai atasan saja akan tetapi sebagai orang tua yang patut 

diteladani dengan memberikan contoh yang baik kepada pegawai terlebih 

dahulu baik itu jam kerja, penggunaan baju dinas harus ditaati dan dipatuhi. 

Dalam penerapan standar operasional prosedur pelayanan dikelurahan 

baqa ada yang menghambat dalam penerapan tersebut seperti pemadaman 

listrik yang terjadi sehingga menghambat kegiatan administrasi Kantor 

Kelurahan Baqa. Dalam pembuatan surat di kelurahan ada masyarakat yang 

belum membuat surat pindah sehingga menghambat pekerjaan pegawai 

kelurahan baqa. 

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka 

penulis memberikan saran yang mungkin nantinya dapat menjadi berguna 

kedepannya. Penulis mengharapkan Penerapan SOP Pelayanan Publik terus 

diterapkan sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakatpun menjadi 

lebih mudah dan masyarakatpun merasa puas atas pelayanan yang diberikan. 

Dalam Penerapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik penulis 

mengemukakan saran yaitu: Melakukan pengadaan mesin jenset/mesin listrik 

untuk mempermudah pekerjaan pemerintah Kelurahan Baqa sehingga tidak ada 

lagi hambatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan 

pengetahuan masyarakat mengenai pengadministrasian penduduk melalui 

sosialisasi yang di lakukan oleh Pemerintahan Kelurahan. 
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