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ABSTRAK 

Kantor Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya sebagai penyelenggara pelayanan 

kependudukan seperti Kepengurusan KK. Yang ditunjang dengan adanya klampid pada e-kios.  

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang Efektivitas Pelayanan KK melalui 

Klampid di instansi Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya serta Faktor Pendorong dan 

Faktor yang mengambat. Hasil penelitian menujukkan Efektivitas Pelayanan Kartu Keluarga 

(KK) melalui Klampid di Kantor Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya dalam kategori 

sudah cukup baik pada komponen Prosedur pelayanan, Koordinasi pimpinan dan bawahan, 

Efisiensi pelayanan, Responsivitas pegawai, namun pada indikator sarana dan prasarana masih 

belum baik  

Kata Kunci: Efektivitas, Kecamatan, Pelayanan Kependudukan 

 

ABSTRACT 

Pabean Cantian Office at Surabaya City as the organizer of population services such as KK Management. 

Which is supported by the presence of klampid on e-kios. The purpose of this research is to answer about 

the effectiveness of KK services through Klampid at the Pabean Cantian Office at Surabaya City as well as 

the driving factors and inhibiting factors. The results of the study show the effectiveness of Family Card 

Services (KK) through Klampid at the Pabean Cantian Office at Surabaya City in the category is quite 

good in the components of service procedures, coordination of leaders and subordinates, service efficiency, 

responsiveness of employees, but the indicators of facilities and infrastructure are still not good 

Keywords: Effectiveness, Sub-District, Population Services 
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PENDAHULUAN   

(INTRODUCTION) 

Pelayanan Publik berkaitan dengan 

pemerintah, karena pemerintah memiliki 

tanggung jawab dengan memberikan 

pelayanan publik terbaik kepada 

masyarakatnya. Salah satu jenis pelayanan 

publik yaitu pelayanan administratif. 

Pelayanan administratif berkaitan dengan 

pelayanan yang berkaitan dengan sebuah 

dokumen kependudukan.  Masyarakat 

sebagai penerima pelayanan tentu 

memerlukan pelayanan yang efektif. Sebab, 

salah satu ukuran keberhasilan pelayanan 

juga ditentukan oleh efektivitas pada 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 

pusat maupun pemerintah dibawahnya.. 

Kata efektif mempunyai makna atau 

berhubungan dengan banyaknya tujuan 

yang didapat, sehingga efektif atau 

efektivitas merupakan tingkatan dari tujuan 

yang dicapai  (Sutrisno, 2010) 

Agar pelayanan efektif maka ditunjang 

dengan penggunaan teknologi informasi 

oleh pemerintah berupa informasi maupun 

pelayanan bagi masyarakatnya, agar lebih 

mempermudah yaitu dengan adanya e-Gov. 

Salah satu bentuk dari e-Gov yakni 

Klampid.  

Klampid (Lahir, Mati, Pindah, Datang) 

merupakan sistem kependudukan yang 

terintegrasi secara daring yang 

dikembangkan oleh Pemerintah Kota 

Surabaya. Tujuan utama adanya Klampid 

ini adalah agar masyarakat kota Surabaya 

merasakan kemudahan dalam melakukan 

kepengurusan dengan prosedur yang tidak 

berbelit. 

Adanya Klampid juga diterapkan di Kantor 

Kecamatan Pabean Cantian Kota 

Surabaya. Pelayanan administrasi 

kependudukan yang cukup banyak 

permintaannya yaitu kepengurusan Kartu 

Keluarga (KK). KK adalah sebuah kartu 

yang mmeuat identitas data-data keluarga 

seperti nama, pendidikan, agama, tanggal 

lahir, alamat dan sebagainya. Salah satunya 

kepengurusan Kartu Keluarga (KK) yaitu 

Proses Mengubah Data (Pemutakhiran 

Biodata). Proses ini sebagai tahap 

perubahan atau pembaruan pada data 

kependudukan Kartu Keluarga (KK) 

seperti perubahan nama, pendidikan  

terakhir, pekerjaan, dan lainnya yang dapat 

diakses melalui Klampid pada e-kios. E-

kios berfungsi sebagai media atau alat 

untuk menggunakan Klampid sehingga 

mempermudah melakukan pelayanan 

administrasi kependudukan sperti di 

Kantor Kecamatan Pabean Cantian Kota 

Surabaya. 

Berdasarkan pada data pelayanan 

Kartu Keluarga kepada masyarakat tahun 

2020 (kepengurusan melalui Klampid): 

Gambar 1.2 Data Pelayanan KK 

 

NO Bulan 

Jumlah Pemohon 

(tahun 2020) 

Proses  

Pecah 

KK 

Proses 

Mengubah 

Data KK 

1 Jan 32 47 

2 Feb 35 56 

3 Mar 21 31 



Sumber: Laporan hasil Pelayanan 

Masyarakat Kecamatan Pabean Cantian 

Kota   Surabaya  tahun 2020 

Dapat diketahui berdasarkan tabel diatas, 

menguraikan Proses Pecah KK bulan 

Oktober tahun 2020 paling banyak yaitu 

berjumlah 47 pemohon daripada bulan 

April tahun 2020 yaitu hanya 8 pemohon, 

Lalu Proses Mengubah Data 

(Pemutakhiran Biodata) bulan Oktober 

tahun 2020 yaitu sebanyak 89 pemohon 

lebih banyak daripada bulan September 

tahun 2020 yang hanya 10 pemohon saja. 

Namun, Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 

menggunakan Klampid di Kantor 

Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya 

belum berjalan dengan efektif, isu tersebut 

muncul sebab berdasarkan penelitian yang 

dilakukan di Kantor Kecamatan Pabean 

Cantian Kota Surabaya dianggap masih 

belum mewujudkan keefektivan pada 

pelayanan KK, seperti: Kurangnya Jumlah 

Sumber Daya Manusia (SDM) pada bagian 

pelayanan, Pegawai yang belum 

berkompetensi, Sarana dan prasarana yang 

kurang memadai pada jaringan server pada 

mesin e-kios di Kantor Kecamatan Pabean 

Cantian Kota Surabaya. 

Maka, perlunya peningkatkan pelayanan 

adminsitrasi kependudukan terkait Kartu 

Keluarga  yang diberikan oleh pihak 

Kantor Kecamatan Pabean Cantian Kota 

Surabaya kepada masyarakat guna 

mencapai Efektivitas pelayanan Kartu 

Keluarga (KK) melalui Klampid yang lebih 

baik. 

Rumusan Masalah: “Bagaimana Efektivitas 

Pelayanan Kartu  Keluarga (KK) Melalui 

Klampid di Kantor Kecamatan Pabean 

Cantian Kota Surabaya?” serta “Apa saja 

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 

Efektivitas Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 

Melalui Klampid di Kantor Kecamatan 

Pabean Cantian Kota Surabaya?” 

 

Tujuan Penelitian:“Untuk mengetahui 

Efektivitas Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 

Melalui Klampid di Kantor Kecamatan 

Pabean Cantian Kota Surabaya” serta 

“Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan 

Faktor Penghambat Efektivitas Pelayanan 

Kartu Keluarga (KK) Melalui Klampid di 

Kantor Kecamatan Pabean Cantian Kota 

Surabaya” 

 

METODE PENELITIAN  

(RESEARCH METHOD) 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 

2008) metode kualittaif yaitu metode yang 

digunakan sebagai hal utama untuk 

melakukan penelitian pada keadaan 

alamiah yang sesuai kondisi sebenarnya 

(nyata) sebagai hal pokok berlandaskan 

filsafat positivism. Penelitian kualitatif 

menghasilkan sebuah arti daripada secara 

umum serta tidak dibuat-buat oleh peneliti 

Metode ini menjelaskan lebih mendalam 

dengan tujuan untuk menggali informasi 

4 Apr 8 75 

5 Mei 13 23 

6 Juni 21 34 

7 Juli 13 24 

8 Agst 11 17 

9 Sept 23 10 

10 Okt 47 89 

11 Nov 15 19 

12 Des 23 26 



dan menjelaskan  tentang  Efektivitas  

Pelayanan  Kartu  Keluarga  (KK)  Melalui 

Klampid di Kantor Kecamatan Pabean 

Cantian Kota Surabaya. 

Fokus Penelitian 

Menggunakan Teori Hari Lubis dan 

Martani Huseini (1987) pendekatan proses 

(process approach). Terdiri dari lima 

komponen: Prosedur Pelayanan, 

Koordinasi Pimpinan dan Bawahan, 

Efisiensi Pelayanan (aspek waktu dan aspek 

biaya), Responsivitas Pegawai, Sarana dan 

Prasarana 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Efektivitas Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 

Melalui Klampid di Kantor Kecamatan 

Pabean Cantian Kota Surabaya) 

Faktor Pendorong terdiri dari: Adanya 

Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Kerjasama antara pimpinan dan  bawahan, 

Sikap pegawai yang responsif seperti 

tanggap dan cepat dalam melayani 

masyarakat   

Faktor Penghambat terdiri dari:Kurangnya 

jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), 

Belum kompetennya Sumber Daya 

Manusia (SDM), Sarana dan prasarana 

yang kurang memadai 

Penelitian ini menggunakan data primer 

berupa wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang diperoleh berdasrakan 

keadaan di Kantor Kecamatan  Pabean 

Cantian Kota Surabaya.Sedangkan data 

sekunder yang berupa arsip atau dokumen 

tentang gambaran umum kantor, visi, misi 

serta bagan struktur organisasi sesuai pada 

kondisi pada instansi tersebut.  

Teknik analisis data ini menggunakan 

model Miles dan Huberman dalam  (Idrus, 

2009) yang terdiri atas Tahap Pengumpulan 

Data, Tahap Reduksi Data, Tahap 

Penyajian Data / Sajian Data, Tahap 

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

(RESULT AND DISCUSSION) 

Klampid merupakan kepanjangan dari 

Lahir, Mati, Pindah, Datang. Dan 

terintegrasi secara daring dan 

dikembangkan oleh Pemerintah Kota 

Surabaya sejak tahun 2015 lalu yang 

sebelumnya bernama E-Lampid. Tujuan 

utama adanya Klampid ini adalah agar 

masyarakat kota Surabaya merasakan 

kemudahan dalam melakukan 

kepengurusan terkait administrasi 

kependudukan. Salah satu kepengurusan 

pelayanan administrasi kependudukan 

yang relative banyak pemohonnya yaitu   

Kartu Keluarga (KK). KK ini dapat 

terapkan pada Klampid  di Mesin e-Kios 

Kecamatan Pabean Cantian Kota 

Surabaya.  

Adapun untuk mengukur Efektiftivitas 

Pelayanan Kartu Keluarga (KK) Melalui 

Klampid di Kantor Kecamatan Pabean 

Cantian Kota Surabaya), Hasil penelitian 

ini dapat dikaitkan dengan Teori Efektivitas 

dari Hari Lubis  dan Martani Huseini 

(1987), yaitu: 

1. Efisiensi Pelayanan, terdiri atas dua 

aspek yaitu: 

a. Waktu pelayanan, merupakan perkiraan 

penyelesaian pelayanan dari awal 

pelayanan dilakukan hingga tahap akhir 

pelayanan. Pada Proses Kepengurusan 

Mengubah Data (Pemutakhiran Biodata) 

Kartu Keluarga (KK) melalui Klampid di 

Kantor Kecamatan Pabean Cantian Kota 

Surabaya membutuhkan waktu 3 sampai 4 

hari saja dibandingkan yang sebelumnya 

memerlukan waktu seminggu lebih maka 

lebih menghemat dari segi waktu. 

b. Biaya pelayanan, meliputi dana yang 

dikeluarkan dalam proses pelayanan. Pada 



Proses Kepengurusan Mengubah Data 

(Pemutakhiran Biodata) Kartu Keluarga 

(KK) melalui Klampid di Kantor 

Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya 

ini tidak adanya biaya yang dikeluarkan 

dalam pelayanan tersebut 

2). Prosedur Pelayanan, berkaitan dengan 

proses atau tata cara yang berurutan saat 

pelayanan berlangsung, prosedur pun juga 

harus memberikan kemudahan dan 

kejelasan untuk masyarakat yang 

melakukan kepengurusan. Pada Pelayanan 

Kartu Keluarga (KK) melalui Klampid di 

Kantor Kecamatan Pabean Cantian Kota 

Surabaya, didapati prosedur kepengurusan 

pelayanan Kartu Keluarga (KK) melalui 

Klampid yang cukup mudah dipahami. 

Pemohon juga bisa mengetahui secara 

berkala pada notifikasi gambar lonceng 

pada pojok kanan atas di akun klampid 

pemohon, untuk mengetahui status proses 

Kepengurusan Mengubah Data 

(Pemutakhiran Biodata) Pada Kartu 

Keluarga (KK). 

3)  Responsivitas Pegawai, berkaitan 

dengan sikap respon pegawai dalam 

menanggapi apa yang menjadi keluhan 

pada pemohon dalam pelayanan yang 

dijalankan. Pada proses Kepengurusan 

Mengubah Data (Pemutakhiran Biodata) 

Pada Kartu Keluarga (KK) di Kantor 

Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya 

yang menunjukkan tanggungjawab dalam 

pelayanan bersikap tanggap dalam 

memberikan pelayanan dan membantu 

mengarahakan pemohon saat mengalami 

kendala dalam menggunakan klampid di e-

kios 

4). Koordinasi antara Pimpinan dan 

Bawahan, berkaitan membangun kerjasama 

yang terkoordinir antara atasan dan 

bawahan dalam memberikan pelayanan 

merupakan wujud tanggungjawab. Pada 

Proses kepengurusan Pelayanan  di Kantor 

Kecamatan Pabean Cantian Kota 

Surabaya,Koordinasi antara pimpinan dan 

baawahan sudah terjalin baik serta berjalan 

sesuai tugas dan fungsinya (TUPOKSI) 

masing-masing pegawai di Kantor 

Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya  

5). Sarana dan Prasarana penunjang pada 

saat memberikan kepada masyarakat. 

Bertujuan untuk mempercepat proses 

pelaksanaan tugas suatu pekerjaan, dapat 

memangkas waktu dalam mengerjakan 

tugas dalam pekerjaan. Pada Proses 

Kepengurusan Mengubah Data 

(Pemutakhiran Biodata) Kartu Keluarga 

(KK) melalui Klampid di Kantor 

Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya 

masih ada hambatan yaitu belum 

memadainya jaringan server yang terkadang 

lemah sehingga menghambat jalannya 

pelayanan. Banyak masyarakat yang 

menyanyangkan perihal jaringan pada saat 

mengakses klampid pada mesin e-kios 

kemudian pemohon menyarankan agar 

lebih diperbaiki guna pelayanan agar tidak 

terganggu karena terkendala jaringan. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Efektivitas Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 

Melalui Klampid di Kantor 

Kecamatan Pabean Cantian Kota 

Surabaya) 

Faktor pendukung: Adanya SOP (Standar 

Operasional Prosedur), Kerjasama antara 

pimpinan dan bawahan dan Sikap pegawai 

yang responsif seperti tanggap dan cepat 

dalam melayani masyarakat   

Faktor Penghambat: Kurangnya jumlah 

Sumber Daya Manusia, Belum 

kompetennya Sumber Daya Manusia, serta  

Sarana dan prasarana yang kurang 

memadai 

 

 

 



SIMPULAN 

(CONCLUSION) 

Kesimpulan dari penelitian ialah untuk 

menjawab Efektivitas Pelayanan KK 

Melalui Klampid di Kantor Kecamatan 

Pabean Cantian Kota Surabaya) dan Faktor 

Pendorong juga faktor penghambatnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan: Efisiensi 

Pelayanan meliputi segi waktu 

penyelesaian dan biaya dalam kategori 

sudah baik yang dimana dilihat dari segi 

waktu penyelesaian hanya membutuhkan 

waktu 3 sampai 4 hari kerja saja sehingga 

lebih efektif, Prosedur Pelayanan meliputi 

tata cara atau proses yang harus dijalankan 

dalam kategori sudah baik sebab prosedur 

terkait Proses Pemutakhiran Biodata (Ubah 

Data) pada Kartu Keluarga (KK) cukup 

mudah untuk diikuti oleh pemohon, 

Responsivitas Pegawai dalam kategori 

sudah baik sebab pegawai atau staf bersikap 

tanggap dan ramah kepada masyarakat 

yang melakukukan kepengurusan Proses 

Kepengurusan Pemutakhrian Biodata 

(Ubah Data) pada Kartu Keluarga (KK), 

Koordinasi Pimpinan Bawahan dalam 

kategori sudah baik karena terjalin 

kerjasama yang baik dan tujuan bersama 

akan tercapai yaitu memberikan pelayanan 

yang efektif kepada masyarkat, namun 

pada Sarana dan Prasarana dalam kategori 

belum memuaskan karena klampid di e-

kios terkadang jaringan server nya 

bermasalah sehingga proses kepengurusan 

pelayanan KK menjadi terhambat.   

Kemudian, adanya Faktor pendorong dan 

Faktor penghambat yang Mempengaruhi 

Efektivitas Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 

Melalui Klampid di Kantor Kecamatan 

Pabean Cantian Kota Surabaya).  

Faktor Pendorong yaitu: Adanya SOP 

(Standar Operasional Prosedur), Kerjasama 

antara pimpinan dan bawahan dengan 

tujuan untuk meningkatkan efektivitas 

pelayanan pada Proses Kepengurusan 

Mengubah Data (Pemutakhiran Biodata) 

Pada Kartu Keluarga (KK) serta Sikap 

pegawai yang responsif seperti tanggap dan 

cepat dalam melayani masyarakat  di 

Kantor Kecamatan Pabean Cantian Kota 

Surabaya 

Kemudian, Faktor Penghambat, yaitu: 

Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia 

di bagian pelayanan, Belum kompetennya 

Sumber Daya Manusia serta Sarana dan 

prasarana yang belum memadai pada 

mesin kantor yaitu mesin e-kios yang 

jaringan server nya tidak stabil sehingga 

menyulitkan pemohon untuk mengakses 

klampid sehingga menyebabkan 

terganggunya pelayanan KK. 

 

Saran: 

Dalam hal sarana dan prasarana perlunya 

peningkatan serta perbaikan jaringan server 

pada e-kios agar pemohon saat mengakses 

klampid dengan lancar dan tidak 

mengalami kendala atau hambatan karena 

jaringan server sehingga proses 

kepengurusan pelayanan administrasi 

kependudukan bisa berjalan efektif dan 

sesuai harapan. 
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