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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Analisis pelayanan

publik pasca pemekeran Kelurahan Kulim, Kelurahan Pebatuan Kelurahan

Sialang Rampai dan Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota

Pekanbaru” maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai

Berikut :

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang ada di lakukan di Kelurahan Kulim,

Kelurahan Ebatuan, Kelurahan Sialang Rampai Dan Kelurahan Mentangor

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa pelayanan

pasca pemekaran ini  termasuk kurang setuju, hal ini dapat dilihat dari persentase

rata-rata kualitatif yang berjumlah 54,79% atau berada pada interval 40-55 %.

Untuk pelayanan publik Kelurahan Kulim, Kelurahan Pebatuan, Kelurahan

Sialang Rampai Dan Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota

Pekanbaru masih masuk dalam kriteria kurang setuju.

Untuk pelaksanaan pelayanan publik pasca Pemekaran Kelurahan Kulim,

Kelurahan Pebatuan, Kelurahan Sialang Rampai Dan Kelurahan Mentangor

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk pada saat ini masih masuk

dalam kriteria tidak kurang setuju. Untuk perlu ditinggkatkan lagi sistem

pelayanan yang ada pada kelurahan tersebut. Setelah terjadinya pemekaran dan

diadakan perolingan terhadap kelurahan yang telah di tetapkan perda No 4 tahun
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2016 tidak adanya kejelasan batas-batas wilayah pada kelurahan tersebut,

kemudian kurangnya kominikasi anatara pihak pemerintah dan masyarakat,

ketegasan pegawai dalam pendataan penduduk masih kurang, kurangnya sarana

dan prasarana, serta masih kurangnya kesadaran terhadap masyarakat dan

pemerintah untuk bersinergi membangun kelurahan kulim, kelurahan pebatuan,

kelurahan sialang rampai, kelurahan mentangor kecamatan tenayan raya Kota

pekanbaru.

Hal ini juga dapat di lihat dari indikator pelayanan berdasarkan peraturan

Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia No 15 Tahun 2014 tentang pedoman Pelayanan Publik. sebagai berikut

:

a. Kesederhanaan, masyarakat belum sepenuhnya memahami alur SOP

yang ada di kelurahan.

b. Partipasi, tidak adanya membuat forum membahas bersama dalam

menyelaraskan kemampuan penyelenggara dengan kepentingan

bersama.

c. Akuntabel, Kurangnya rasa tanggung jawab terhadap kinerja pegawai

kelurahan

d. Berkelanjutan, kurangnya merumuskan bersama terhadap langkah-

langkah pelayanan yang baik.

e. Tranparansi, tidak adanya kejelasan tentang alur pembiayaan yang ada

pada pelayanan kelurahan.
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f. Keadilan, pelayanan yang diberikan belum ada sepenuhnya di rasakan

oleh masyarakat yang berbeda status ekonomi.

Untuk pelaksanaan pelayanan publik pasca Pemekaran Kelurahan Kulim,

Kelurahan Pebatuan, Kelurahan Sialang Rampai Dan Kelurahan Mentangor

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk pada saat ini masih masuk

dalam kriteria kurang setuju. Untuk itu perlu ditinggkatkan lagi sistem pelayanan

yang ada pada kelurahan tersebut. Setelah terjadinya pemekaran dan diadakan

perolingan terhadap kelurahan yang telah di tetapkan perda No 4 tahun 2016 tidak

adanya kejelasan batas-batas wilayah pada kelurahan tersebut, kemudian

kurangnya kominikasi anatara pihak pemerintah dan masyarakat, ketegasan

pegawai dalam pendataan penduduk masih kurang, kurangnya sarana dan

prasarana, serta masih kurangnya kesadaran terhadap masyarakat dan pemerintah

untuk bersinergi membangun kelurahan kulim, kelurahan pebatuan, kelurahan

sialang rampai, kelurahan mentangor kecamatan tenayan raya Kota pekanbaru.

6.2 Saran

a. Perlu ditinggkatkan lagi komunikasi yang baik terhadap masyarakat dan

pemerintah setempat, sehingga pelayanan yang ada masyarakat mudah di

mengerti dan di pahami oleh masyarakat.

b. Adanya alur SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas agar

masyarakat mudah memahami sistem kerja pelayanan yang ada pada

kelurahan tersebut.

c. Di setiap kinerja pegawai perlunya ditinggkatkan lagi rasa tanggung jawab

terhadap beban yang di amanahkan kepada mereka.
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d. Pegawai publik harus memiliki kepekaan yang tinggi atas aspirasi yang

berkembang di masyarakat.

e. Pemimpin kelurahan harus tegas terhadap kinerja pegawai dalam

menjalankan pelayanan publik

f. Perlu ada inovasi-inovasi yang muncul dalam sistem pelayanan publik

pada Kelurahan Kulim, Kelurahan Pebatuan, Kelurahan Sialang Rampai

Dan Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

g. Adanya transparansi terhadap masyarakat dan pemerintah, kemudian di

buatnya sistem digitalisasi anggaran dengan sistem ini orang bisa akses

anggaran yang ada, kemudian usul-usulan yang dipaparkan saat

musrembang juga bisa di tampung melalui sistem digital. Jadi masyarakat

tahu berapa anggaran dari Pemkot, dipakai untuk apa saja. Agar tidak

timbulnya kecurigaan

h. Untuk mengoptimalkan pelayanan publik pasca pemekeran ini harus

tersedianya sarana dan prasarana bagi masyarakat agar masyarakat

mendapakan kenyamanan dalam pelayanan.

i. Diharapkan pihak Kelurahan Kulim, Kelurahan Pebatuan Kelurahan

Sialang Rampai, Dan Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Rayab

Kota Pekanbaru agar menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-

sebaiknya.

j. Setelah terjadinya perolingan kelurahan Bisa memberikan informasi yang

jelas, akurat dan tepat terhadap pasca pemekaran pada Kelurahan Kulim,

Kelurahan Pebatuan Kelurahan Sialang Rampai, Dan Kelurahan

Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.



131

k. Perlunya mensosialisasikan batas-batas yang terjadi pasca pemekeran

Kelurahan Kulim, Kelurahan Pebatuan, Kelurahan Sialang Rampai dan

Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Agar

masyarakat tidak bingung dalam mengurus surat menyurat.

l. Perlunya ketegasan terhadap pihak Kelurahan Kulim, Kelurahan Pebatuan,

Kelurahan Sialang Rampai, Dan Kelurahan Mentangor Kecamatan

Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam menanggapi data penduduk yang

mana masih mengikut data yang lama.


