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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat 

luas Pada dasarnya setiap manusia membutuhkn Pelayanan bahkan secara Ekstrim 

dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 

manusia. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi 

memberikan berbagai Pelayanan Publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai 

dari pelayanan dalam bentuk pengaturan dan pelayanan-pelayanan lain dalam 

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang Pemerintahan, 

Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan lain-lain. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan 

bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan Penduduk untuk 

memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka Pelayanan Publik uang 

merupakan amanat dalam Undang-Undang. 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 disediakan oleh 

penyelenggara Pelayanan Publik.tujuanya yaitu : 

1. Untuk terwujudkanya batasan dan hubungan yang jelas tentang 

hak,tanggung jawab,kewajiban dan kewenangan seluruh pihak 

2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang layak sesuai 

asas-asas umum Pemerintahan. 
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3. Terpenuhnya penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan 

4. Terwujudnya Perlindungan dan Kepastian Hukum 

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan 

Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan adat istiadat Desa. Dan menurut Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: 

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; 

2. Kewenangan lokal berskala Desa; 

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

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. Pelayanan memiliki tiga makna, yaitu perihal atau cara 

melayani, usaha melayanai kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan ( 

uang ) dan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli atau jasa. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 

tahun 2017 tentang SPM  Standar Pelayanan Minimal Desa yang mana  meliputi : 
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SPM desa  pasal 2 dimaksudkan untuk: 

1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 

2. Mempermudah pelayanan kepada masyarakat 

3. Keterbukaan pelayanana kepada masyarakat 

4. Efektivitas pelayanan kepada masyarakat  

SPM desa pada pasal 3 bertujuan untuk: 

1. Mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat 

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesjuai kewenanganya  

3. Sebagai alat kontrol masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa 

Manurut Permendagri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Adminstrasi Desa yang mana Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 meliputri tertib pencatatan data dan 

informasi dalam buku Registrasi pengembangan ,kegiatan pencatatan data dan 

informasi megenai kegiatan-kegiatan pemerintahan desa di muat dalam 

Administrasi Umum, kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai 

Kependudukan di Desa baik Penduduk sementara, penambahan dan pengurangan 

penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam Administrasi 

Penduduk. 

 Pelayanan Publik di Indonesia dari zaman dahulu hingga kini lebih 

dominan kepada sisi Negatif dari pada sisi Positifnya. Mulai dari Pelayanan 

Administrasi,Pelayanan barang dan Pelayanan jasa belum memuaskan masyarakat 

prosedur yang bertele-tele, petugas yang kurang ramah, mahal senyuman,tidak 
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profesional dan pungutan liar sering dijumpai dalam pelayanan publik. Sehingga 

pelayanan publik di Indonesia dianggap sebagai salah satu sumber korupsi 

Laporan terbaru Ombudsman RI soal hasil penilaian Standar Pelayanan 

Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

mengungkapkan kepatuhan Standar Pelayanan Publik belum Maksimal. 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi data Ombusdman Penilaian Standar Pelayanan Publik  

Republik Indonesia RI 

Tahun 2015 sampai 2018 

 

No 

 

Sasaran 

Target 

2015 2016 2017 2018 

1. Kementerian 70 % 80% 90% 100% 

2. Lembaga 25% 35% 60% 80% 

3. Provinsi 60% 70% 85% 90% 

4. Kabupaten/kota  105 20% 35% 50% 

Sumber : Data olahan di adaptasi dari kabar berita 

  

Dari data yang terdapat di atas dapat di simpulkan bahwa keadaan 

pelayanan di indonesia dari dulu hingga sekarang masih belum memenuhi kata 

maksimal seperti yang di harapkan masyarakat saat ini sehingga untuk mencapai 

pelayanan yang baik dan kualitas yang sempurna masihlah sangat jauh dan belum 

dapat terpebuhi. 

Dengan demikian Pelayanan Publik yang saya rasakan  di indonesia dari 

zaman dahulu hingga kini lebih dominan kepada sisi negatif dari pada sisi 

positifnya.yaitu dari segi pelayanan kurang cepat tanggap,seharusnya waktu bisa 

di perpendek satu hari bahkan dalam hitungan jam ini malah berhari-hari bahkan 

berminggu dan  pelayanan yang lainya pun seperti itu  Mulai dari pelayanan 

administrasi,pelayanan barang dan pelayanan jasa belum memuaskan masyarakat 

prosedur yang bertele-tele, petugas yang kurang ramah, mahal senyuman,tidak 
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profesional dan pungutan liar sering dijumpai dalam pelayanan publik. Sehingga 

pelayanan publik di Indonesia dianggap sebagai salah satu sumber korupsi. 

Rendahnya kualitas Pelayanan Publik merupakan salah satu sorotan yang 

diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan Pelayanan  perbaikan 

Pelayanan Publik di Era Reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, 

namun dalam perjalanan Reformasi tidak mengalami perubahan yang signifikan. 

Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukan bahwa berbagai 

jenis Pelayanan Publik yang utamanya ditandai dengan banyaknya penyimpangan 

Publik tersebut. sistem dan Prosedur Pelayanan yang berbelit-belit, sumber daya 

Diskriminatif serta berbudaya bukan melayani melainkan di layani juga 

merupakan aspek Pelayaanan Publik yang banyak disoroti rendahnya kualitas 

pelayanan publik yang dilaksanakan oleh sebagian Aparatur Pemerintah atau 

Administrasi Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di sebabkan oleh 

kepatuhan aparatur pemerintah terhadap standar minimum Pelayanan Publik 

tersebut masih belum termanifestasikan dalam pelaksanaan tugas Aparatur 

Pemerintah. 

Masyarakat di Indonesia hampir sama sekali tidak memahami secara pasti 

tentang pelayanan yang seharusnya diterima dan sesuai dengan prosedur 

pelayanan yang baku oleh pemerintah. Masyarakat tidak mengaadukan apabila 

menerima pelayanan yang buruk bahkan mereka hanya pasrah menerima 

pelayanan seadanya kenyataan seperti ini tergolong oleh sifat publik goods 

menjadi monopoli pemerintah khusunya dinas/instansi pemerintah daerah dan 

hampir tidak ada perbandingan dari pihak lain. 
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Pelayanan Publik dapat diberikan oleh unit pemerintahan mulai dari yang 

terkecil sampai ke unit Pemerintahan tertinggi. Unit pemerintahan terkecil adalah 

Desa yang memiliki tugas dan fungsi memberikan palayanan kepada masyarakat 

yang ada di daerah kekuasannya. Inti dari fungsi Desa tersebut adalah Pelayanan 

Publik.  

Menurut surat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Borokasi Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2005 tentang pedoman 

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pelayanan Publik adalah 

Pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan peneriman pelayanan maupun pelaksana ketentuan 

peraturan perundng-undangan berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 

2015 tentang pedoman Evaluasi kinerja penyelenggaran pelayanan publik, jenis 

pelayanan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :  

1. Kelompok pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk dokumen resmi yang di butuhkan oleh publik misalnyan 

status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau 

penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini 

antara lain kartu Tanda Penduduk ( KTP ), Akte Pernikahan, Akte 

Kelahiran, Akte Kematian dan sebagianya. 

2. Kelompok pelayanan barang yaitu pelayann yang menghasilkan berbagai 

bentuk/ jenis barang yang digunakan oleh publik misalnya jaringan 

telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. 
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3. Kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik misalnya pendidikan, 

pemeliharaan kesehataan, penyelenggaraan transportasi, pos dan 

sebagainya. 

Dengan demikian Pelayanana yang lebih dominan diartikan oleh instansi 

pemerintah adalah pelayanan Administrasi karena hajat hidup orang banyak 

memerlukan pengakuan Administrasi. Desa sebagai sentra Pelayanan Publik 

diharapkan memberikan Pelayanan Prima kepada warga negara yang mengurus 

segala keperluan yang terkait dengan Administrasi Kependudukan. Semua urusan 

mulai dari:  

1.  Pengurusan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) 

2.  Pajak Bumi Bangunan ( PBB) 

3.  Izin Mendirikan Bangunan (IMB )  

4.  Urusan Pernikahan atau Perceraian  

Semuanya urusan bermuara di kantor Desa hajat hidup orang banyak 

memang memerlukan pengakuan Administrasi Pemerintahan agar kehidupan 

dalam masyarakat menjadi lebih tenang karena segala urusan mempunyai 

kekuatan hukum. Untuk itu, Desa harus memiliki prinsip penyelenggaraan 

pelayanan publik agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 

masyarakat.  

Selanjutnya terkait tempat atau Dinas dalam pengurusan terkait Pelayanan 

Administrasi yang mana terkait permohonan pembuatan KTP yaitu meminta surat 

pengantar kepada RT setelah itu memintas Surat Pengantar ke Desa untuk 
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mengurus pembuatan KTP ke kecamatan Tapung lalu kecamatan tapung akan 

memproses surat tersebut dan melakukan foto untuk pengantar ke Disduk Capil 

karena Disduk Capil lah yang menerbitkan KTP yang kita minta. Selanjutnya 

terkait pembuatan KK (Kartu Keluarga ) juga persayaratanya sama dengan 

pembuatan KTP sama melalui RT terlebih dahulu setelah itu ke Kantor Desa lalu 

ke Camat dan ke Dinas Kependudukan dan Catatan sipil. Dan untuk pembuatan 

surat lainya  seperti surat perizinan mendirikan Bangunan,Akte kelahiran dan 

lainya sebagainya.Masih tetap membutuhk surat pengantar dari Desa untuk 

pengurusan surat yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat. 

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Evaluasi Kinerja Penyelengaraan Pelayanan Publik, prinsip penyelenggaraan 

adalah sebagai berikut :  

1. Kesederhanaan, yaitu prodesur pelayanan yang diberikan tidak berbelit-

belit mudah dipahami masyarakat dan mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasaaan, yaitu yang diberikan sangat jelas persyaratan teknis dan 

Administratif Pelayanan Publik, unit kerja/pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, rincian 

biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

3. Kepastian, waktu yaitu pelayanan publik yang diberikan dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yng telah ditentukan.dan sah. 
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4. Akuransi, yaitu produk pelayanan publik yang diberikan diterima dengan 

benar, tepat  

5. Keamanaan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum 

6. Tanggung jawab, yaitu Kepala Desa  atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan Pelayanan Publik 

7. Saran dan prasarana kerja dan peralatan kerja yang disediakan memadai 

ternasuk penyediaan sarana teknologi,telekomunikasi dan informatika 

(telematika ) 

8. Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan 

yang diberikan oleh Desa Mukti Sari memadai, mudah dijangkau oleh 

masyarakat dan dapat di manfaatkan teknologi komunikasi dan informasi 

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yaitu pemberi pelayanan besikap 

disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan 

ikhlas. 

10. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan yang teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyamana, bersih, rapi,lingkungan yang indah dan sehat, serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, 

tempat ibadah dan lainnya 

Dengan demikian Pelayanan yang diberikan oleh Pegawai Kantor  Desa 

kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip umum tersebut dan dapat 

memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas Pelayanan merupakan penilaian 
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atas mutu baik atau buruknya suatu pelayanan. Pelayanan dikatakan Berkualitas 

apabila pelayanan yang diberikan melebihi dari yang diharapkan masyarakat serta 

pelayanan tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Apabila 

masyarakat tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan 

tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas. 

Sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh kelurahan/Desa di 

indonesia berkualitas rendah karena para pemberi layanan masih banyak yang 

belum mengetahui bagaimana cara melayani dengan benar. Akan tetapi, tidak 

semua Desa berkualitas rendah dalam memberikan pelayanan. Masih ada sebagian 

Desa yang memberikan pelayanan yang berkualitas atau lumayaan berkualitas. 

Salah satunya adalah Desa yang berada di kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 

Provinsi Riau yaitu Desa Mukti Sari. 

Tabel 1.2 

Rekapitulsi Data Pelayanan yang sedikit Berkualitas di Desa Mukti Sari 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 

 

No Jenis Pelayanan Sedikit Berkualitas Hari 

1. kTP 50 2 

2. KK 70 4 

3. Perizinan 80 3 

4. Akte kelahiran 80 4 

5. Surat menyurat lainnya 80 4 

Sumber Data : Olahan diadaptasi di Kantor Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar 

 

Dengan demikian ukuran dari berkualitasnya sebuah kantor Desa terlihat 

dari sistem pelayanan yang di berikan dan diterima oleh masyarakat 

sekitarnya,sedangkan  dari lumayan berkualitas yaitu yang mana pelayanan 

tersebut sudah memenuhi standar yang telah di tetapkan agar tercapainya 
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pelayanan yang memuaskan bagi masyarkat. Karena dari tabel di atas juga dapat 

dilihat ukuran yang belum memenuhi standar pelayanan yang berkualitas 

hanyalah sedikit namum dapat menjadi masalah yang berkelanjutan apabila tidak 

ditangani dengan secepatnya.oleh karena itu Aparat Desa seharusnya bisa lebih 

cepat tangap dengan masalah yang terjadi akibat pelayanan yang di lakukan di 

Kantor Desa tersebut. 

Berikut Rekapitulasi data terkait Kualitas Pelayanan Administrasi di 

Kantor Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang telah 

memenuhi standar pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran. 

Tabel 1.3 

Rekapitulasi Pelayanan yang Berkualitas di Kantor Desa Mukti Sari  

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 

 

No Jenis Pelayanan Berkualtas Hari 

1. KTP 50 1 

2. KK 70 2 

3. Perizinan 85 2 

4. Akte Kelahiran 85 3 

5. Surat menyurat lainnya 85 3 

Sumber Data :  Olahan diadaptasi di Kantor Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar 

 

Dari tabel di atas menunjukan tingkat kulitas pelayanan administrasi dan 

lainya sangat bagus dan sudah memenuhi standar yang di harapkan dan di 

inginkan masyarkat Desa Mukti Sari Kantor Desa Mukti Sari merupakan salah 

satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagai urusan 

pemerintah kecamatan Tapung. Dalam melaksanakan tugas pokok, kantor Desa 

Mukti Sari memiliki fungsi yaitu melayani masyarakat, memajukan dalam 
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pemberdayaan masyarakat sebagai aparatur pemerintah yang mengatur 

wilayahnya tertib dan aman serta melaksanakan pembangunaan yang lebih maju. 

Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Mukti Sari terdiri dari tiga kasi yaitu :  

1. Kasi pemerintahan, tugas pokoknya adalah membantu lurah/Kepala Desa 

dalam merencanakan dan mengontrol perumusan kebijakan tugas-tugas 

pemerintah dikelurahan, pembinan rukun warga ( RW ) dan rukun 

tetangga ( RT ), memberi petunjuk dan memberi tugas serta membimbing 

bawahan, memeriksa dan mnegoreksi hasil kerja bawahan dan membuat 

lporan seksi tata pemerintahan sehingga berhasil guna dan berdaya 

guna,efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yangbberlaku. 

Pelayanan pengurusan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk 

(KTP),Kartu Keluarga (KK) dan domisili dilakukan oleh Kasi 

Pemerintahan. 

2. Kasi Keuangan dan Umum ,tugas pokoknya adalah membantu 

lurah/Kepala Desa dalam merencanakan dan mengontrol perumusan 

kebijakan tugas-tugas  keuangan dan umum dalam merekap semua 

pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dikantor desa muktisari agar 

kedepanya dapat terjamin tranpransi dalam hal kuanagn pemasukan dan 

pengaluaran uang dana desa kasi umum juga  , memberi petunjuk dan 

memberi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi 

hasil kerja bawahan dan membuat laporan seksi keuangan dan umum  

sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan pengurusan dokumen surat 
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keterangan catatan kepolisian (SKCK) SKBR dan surat keamanan 

dilakukan oleh kasi keuangan dan Umum 

3. Kasi kesejahteraan sosial dan pembangunan, membantu lurah/kepala Desa 

dalam merencanakan dan mengontrol perumusan kebijakan tugas-tugas 

kesejahteraan sosial, memberi petunjuk dan memberi tugas serta 

membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan 

dan membuat laporan seksi kesejahteraan sosial sehingga berhasil guna 

dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Pelayanan pengurusan dokumen surat keterangan tidak mampu 

dan surat keterangan penghasiln dilakukan oleh kasi kesejahteraan Sosial 

dan pembangunan. 

Jenis Pelayanan Administrasi yang diberikan oleh Kantor Desa Mukti Sari 

terdiri dari Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kenal Lahir,Surat 

Keterangan Domisili Wagra/Domisili Kantor, keterangan Beda Data, Surat Tidak 

Mamapu, Surat Keterangan Kematian,Surat Keterangan Ahli Waris,Surat 

Keterangan Pengantar Pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk ), Surat NI-NS ( 

untuk nikah ),Surat Izin Keramaian,Surat Keterangan Harga Tanah,dan Surat 

Rekomendasi SITU ( Surat Izin Tempat Usaha ). 

Data  yang berhubungan dengan Kualitas Pelayanan merupakan data 

penjelasan terkait pelayanan  di Desa Mukti Sari yang mana sedikit banyaknya 

sudah bisa menyelesaikan tugasnya dalam  memberikan pelayanan sesuai dengan 

prinsip pelayanan serta dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat 

Dilihat dari Rekapitulasi data kelurahan yang dimiliki kantor Desa Mukti Sari 
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tergolong  lengkap. Namun masih ada sedikit yang belum sepenuhnya terpenuhi 

Kelengkapan data itu tentu didukung para aparat yang tidak gagap terhadap 

teknologi yang diterapkan  sehingga dalam memberikan pelayanan mereka masih 

lama dan kurang cekatan dan sering berbelit belit sedangkangkan masyarakat 

sangat mebutuhkaan cepat surat yang mereka butuhkan.oleh karena itu pelayana 

yang seperti itu meskilah di perbaikai dengan secepatnya agar dapat tercapainya 

Kualitas Pelayanan yang cepat tangap dan dapat memenuhi standaar Kepuasaan 

Masyarakat. Dibawah ini data terkait penjelasan terkait Desa-desa yang ada di 

Kecamatan Tapung yaitu data pendukung dalam penelitian. 

Tabel 1.4 

Data letak wilayah Desa MuktiSari antara Desa lainnya 

Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 

 

No Letak Geografis Desa SeTapung 

1. Sebelah Utara PT Sebel 

PTPN 5 Sei Garo 

2. 

 

Sebelah Selatan Desa Pantai Cermin 

Desa Sumber Makmur 

3. 

 

Sebelah Barat Desa Kijang Rejo 

Desa Indra Puri 

4. Sebelah Timur 

 

Desa Trimanunggal 

Desa Afdeling 

Sumber Data :  Olahan diadaptasi di Kantor Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar 

 

Dari data diatas telah memberikan gambaran terkait letak Desa dalam satu 

kecamatan Tapung yang mana terdapat dalam gambar diatas sudah ada 

penjelasanya bahwasannya dalam satu kecamatan memiiki banyak Desa dan 

termasuk juga Desa MuktiSari.dari dari berbagai Desa memiliki sistem dan 

tingkat kualitas yang berbeda-beda dalam setiap memberikan pelayanan kepada 
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warga atau masyarakatnya semuanya memiliki sistem atau dasar pelayanan yang 

mana tujuanya untuk kepuasaann dan kenyamanan bagi pengguna pelayanan. 

Di bawah ini penjelasan terkait data kepala kelurga keseluruhan di Desa 

MuktiSari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar : 

Tabel 1.5 

Rekapitulasi Kepala Kelurga Desa MuktiSari  

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 

 

No Jenis kelamin Jumlah  

1. Kepala Keluarga 595       KK 

2. Laki-laki 1.137    Orang 

3. Perempuan 1.001    Orang  

Sumber Data :  Olahan diadaptasi di Kantor Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar 

 

Dari data di atas dapat dilihat berapa jumlah Kepala Keluarga yang ada di 

Kantor Desa MuktiSari,dari jumlah laki-laki serta perempuan bisa di simpulkan 

lebih banyaknya laki-laki di bandinkan perempuan. 

Salah satu program kantor Desa muktiSari dalam Pelayanan Administrasi 

yaitu telah memberikan Pelayanan Administrasi sesuai dengan data Pelayanan 

Administrasi dan Standar Operasional Prosedur  ( SOP ) sesuai dengan bagan 

tersebut : 
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Gambar  1.1 

SOP Pelayanan Kantor Desa  Mukti Sari 

 

Masyarakat  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Desa MuktiSari tahun 2015-2017 

Standar  Operasional Prosedur Pelayanan administrasi yang diberikan oleh 

kantor Desa Mukti Sari adalah apabila masyarakat menginginkan pelayanan 

Masyarakat Melengkapi Data untuk pengurusan Dokumen 

Via SMS 

Ketua RT 
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pemerintahan 

Kasi Trantib 

Orang yang bersangkutan Verifikasi data di tempat pelayanana 

Kasi 

kesra 

Sekretaris Lurah/Kepala Desa 

Kepala Desa/Lurah Masyarakat 
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memalui Via SMS juga bisa (short message service), maka masyarakat dapat 

melengkapi data melalui Via sms ke ketua RT seperti data untuk pembuatan kartu 

keluarga (KK), kartu Tanda Penduduk (KTP), pajak Bumi Banguna (PBB) dan 

lain-lain. Ketua RT akan memproses dan meneruskan SMS tersebut ke kantor 

Desa. 

Kemudian pelayanan melalui sistem loket dapat dilakukan dengan datang 

langsung ke kentor Desa. Setelah itu, masyarakat dapat melengkapi data surat 

yang akan di buat diloket pelayanan. Selanjutnya pegawai loket Desa akan 

memproses surat tersebut sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Misalnya 

dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka pegawai tersebut alan 

mengurus dikasi pemerintahan. Penandatanganan sekretaris lurah dan lurah akan 

diproses langsung oleh pegawai loket dan apabila surat telah selesai maka 

masyarakat dapat mengambil surat tersebut di loket pelayanan. 

Masyarakat Desa Mukti Sari merasa sedikit senang karena kemudahan 

dalam sistem pelayanan administrasinya melalui SMS maksudnya ialah dengan 

adanya kemudahan Via SMS mereka yang sibuk kerja yang tidak bisa datang di 

kantor desa bisa memberikanpermintaan mereka dengan melalui SMS dan untuk 

selanjutnya menyusul untuk mengantarkan syaratnya saja ke kantor desa mukti 

sari sehingga dapat terselesaikan dengan sesuai waktu yang telah ditetapkan. 

Data penjelas terkait kemudahan yang di dapat di berikan dalam pelayanan 

di Kantor Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang mana 

dari mulai : 
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1. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu 

proses. 

2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan-kesalahan. 

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. 

4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang 

melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer. 

5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, 

ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan lain-

lain. 

6. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber AC, 

kebersihan, dan lain-lain. 

Dengan demikianlah terkiat penjelasan mengenai kemudahan dan 

kepuasan masyarakat dalam Pelayana yang di berikan Kantor Desa mukti Sari dan 

Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan itu sesuai dengan apa yang 

diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika 

pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika pelayanan yang 

diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik buruknya kualitas pelayanan 

tergantung kepada kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan 

masyarakat (para penerima layanan) secara konsisten. 

Informasi yang diberikan oleh kantor Desa Mukti Sari kepada masyarakat 

tepat dan dapat dipertangungjawabkan serta fasilitas operasional di kantorDesa 
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mukti sari lebih memadai dibandingkan Desa lain. Misalnya komputer yang 

digunakan  pegawai di kantor Desa Mukti Sari lebih memadai dari pada Desa lain. 

Pegawai memiliki leptop masing-masing dan tidak bergantung hanya pada 

komputer di kantor sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan 

pegawai Desa dalam melayani masyarakat. 

Rekapitulasi data yang dimliki oleh kantor Desa Mukti Sari lebih lengkap 

dibandingkan Desa lain dan Desa tersebut memiliki ruangan khusus untuk tempat 

penyimpanan dokumen administrasi yang telah direkap dan disususn berdasarkan 

kelompoknya. Oleh karena kelengkpan data tersebut dapat mempermudah sistem 

pelayanan melalui Via sms maka data masyarakat yang bersangkutan sudah ada 

sehingga memudahkan pegawai dalam melayani pengurusan administrasi 

masyarakat melalui standar prosedur SOP juga dapat menjadi sarana  yang tepat 

sasaran. 

Namun dari semua data tersebut masih adanya sedikit yang belum merasa 

puas dengan pelayanan yang di berikan di kantor desa tersebut yang mana seperti 

terdapat dalam penjelasan tabel di bawah ini. 

Tabel 1.6 

Rekapitulasi Jenis  pelayanan  Administrasidi Kantor Desa  MuktiSari 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 

 

No Jenis Pelayanan Lama Pelayanan 

1.  KTP 3 Hari 

2.  KK 7 Hari 

3.  Perizinan 3 Hari 

4.  Surat Akte Kelahiran 5 Hari 

5.  Surat menyurat lainya 3 Hari 

Berdasarkan :Sumber Kantor Desa Mukti Sari 
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Dari jenis pelayanan di atas dapat diketahui jenis pelayanan dan waktu 

penyelesaian pelayanan di DesaMukti Sari .Dimana terdapat masalah waktu 

penyelesaian pelayanan dari kurang cepatnya waktu dalam penyelesaianya yang 

mana masih adanya keterlambatan waktu sehingga masyarakat yang membutuhkan 

keperluan menjadi terbengalai dan tidak tepat waktu karena waktu yang di tentukan 

tidak tepat sasaran . Masalah Lainya ,masalah yang ditemukan dalam hasil 

observasi  yakni  sarana dan prasarana yang tersediamasih kurang yang mana  

tidak adanya ruang tunggu yang lebih sehingga masyarakat yang mempunyai 

keperluan di kantor desa harus mengantri dengan berdiri, kurang  efektinya aparat 

desa dalam menjalankan fungsinya sehingga kegiataan sering terunda, masalah 

yang terjadi jug dengan masyarakat terkadang Rendahnya kesadaran masyarakat 

terhadap pentingnya identitas diri, seperti KTP,KK dan surat menyurat lainnya 

yang berkaitan dengan kehidupan berbangasa dan bernegara,masih adanya 

penghambat kurangnya aparatur untuk memahami dan mengerti Administrasi yang 

baik sehingga tidak sedikit masyarakat mondar mandir dan kelelahan hanya ingin 

mengetahui jalur pengurusan dan segala macam syarat pengurusan Administrasi. 
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Tabel :  1.7 

Rekapitulasi Pengurusan KTP dan KK pada Kantor Desa Mukti Sari 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 2013-2017 
 
 
 

No. 

 
 
 

Bulan 

JenisUrusan 

 
Pemohon 

KTP 

KTP  
Pemohon 

KK 

KK 
 

Tepat 

Waktu 

Tidak 
Tepat 

Waktu 

 
Tepat 

Waktu 

Tidak Tepat 
Waktu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Januari 492 480 12 321 315 6 

2. Pebruari 542 532 10 209 202 7 

3. Maret 469 465 4 102 100 2 

4. April 400 400 - 78 71 7 

5. Mei 301 299 2 133 133 - 

6. Juni 256 251 5 212 212 - 

7. Juli 269 267 2 98 87 1 

8. Agustus 456 453 3 222 221 1 

9. September 334 326 8 117 117 - 

10. Oktober 521 513 8 326 326 - 

11. Nopember 211 204 7 111 110 1 

12. Desember 322 312 10 257 251 6 

Jumlah 4.573 4.502 71 2.186 2.148 41 

Sumber  data : Olahan di adaptasi dari kantor Desa 

Dari data pada tabel 1.1  dan 1.2 diatas,dapat dilihat masih adanya urusan-

urusan masyarakat yang belum terselesaikan dengan baik seperti Waktu serta 

belum adanya  pengurusan sarana dan prasarana  yang cepat di kantor Desa dalam 

hal yang lainya kualitas administrasi juga yang lambat dan sering terhambat 

masalah dalam  pembuatan KTP dan KK.  Pada tahun 2015-2017 terdapat 4.573 

orang yang mengajukan permohonan untuk pengurusan KTP, namun yang 

terselesaikan hanya 4,502 buah, sedangkan sisanya 71 buah KTP belum 

terselesaikan.selebihnya dari pemohon hanya meminta surat pengantar saja karena 

waktu yang lama mereka lebih memilih untuk mengurus sendiri di bandingkan 

meminta kantor desa yang menguruskan karena,kantor desa lama dalam sistem 

kerjanya, Begitu juga untuk urusan permohonan KK ,ternyata yang terselesaikan 

baru 2.148 buah dari permohonan sebanyak 2.186  buah.Ini berarti masih terdapat 

41  buah lagi yang belum terselesaikan. 
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Terlepas dari segala persoalan yang dihadapi, baik persyaratan dan lain 

sebagainya yang tidak dapat dipenuhi oleh sipemohon,didapati dari  gejala-gejala 

awal yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang kurang baiknya pelayanan 

publik pada Kantor Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 

tersebut. 

Jadi berdasarkan fenomena diatas yang manyatakan bahwa kantor Desa 

Mukti Sari memberikan pelayanan yang baik masih sedikit tidak sesuai dengan 

kriteria pelayanan yang berkualitas yang mana masalah tersebut yaitu : 

1. Terdapat masalah waktu penyelesaian pelayanan dari kurang cepatnya 

waktu dalam penyelesaianya yang mana masih adanya keterlambatan 

waktu sehingga masyarakat yang membutuhkan keperluan menjadi 

terbengalai dan tidak tepat waktu karena waktu yang di tentukan tidak 

tepat sasaran. 

2. Masih adanya penghambat kurangnya aparatur untuk mamahami dan 

mengerti Administrasi yang baik 

3. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk manunjang kegiatan Administrasi 

4. Kurangnya efektifnya aparat desa dalam menjalankan fungsinya sehingga 

kegiataan sering tertunda 

5. Rendahnya kesadaran masyaraakat terhadap pentingnya identitas 

diri,seperti KTP,KK dan surat menyurat lainy yang berkaitan dengan 

kehidupan berbangsa dan bernegara 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul  “Kualitas Pelayanan Adminitrasi di 

Kantor Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari uraian yang dituangkan dalam latar belkang di atas, naka 

penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas pelayanan administrasi di Kantor Desa Mukti Sari 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar  ? 

2. Apa saja Aspek-Aspek  yang menghambat dalam tercapainya pelaksanaan   

Kualitas Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Mukti Sari Kecamatan 

Tapung Kabupaten Kampar ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi di kantor Desa MuktiASari 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 

b. Untuk mengetahui aspek yang menghambat dalam tercapainya pelaksanaan  

kualitas pelayanan administrasi dia kantor Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar  

 

1.4  Manfat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian tentang Kualitas Pelayanan Administrasi di 

Kantor Desa MuktiSari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dari segi ilmu 

pengetahuan dan manfaat praktis dalam analisi kebijakan terdapat beberapa 
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manfaat yang diambil, baik dari dimensi teoritis maupun dari dimensi praktis 

manfaat penelitian adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Sebagai bahan masukan bebrapa Sumbangan pemikiran bagi pengembangan 

Ilmu Administrasi Publik khusunya tentang Kualitas Pelayanan publik yang 

diberikan oleh Aparatur Pemerintah 

2. Manfaat Praktis  

a. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Kantor Desa MuktiSari 

Penelitian ini akan memberikan input dan sebagai perbaikan Kualitas 

Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar 

b. Sebagai salah satu sumber pemikiran dan informasi serta bahan referensi  

bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang yang sama. 

 

1.5   Sistematika  Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Maslah, Perumusan 

Masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Pada Bab ini merupakan uraian tentang beberapa teori yang melandasi 

penulisan dengan Penelitian ini. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

 Pada Bab ini menguraikan mengenai jenis  penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, jenis dan simber data, metode pengumpilan data, 

informan penelitian dan analisa data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 Kemudian Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum Kantor 

Desa MuktiSari, Visi dan Misi Desa MuktiSari, Deskripsi Kantor 

Desa MuktiSari, dan Sejarah Kantor Desa MuktiSari. 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada Bab ini penulis mencoba merangkum pembahasan dan hasil 

penelitian yang dilakukan di kantor Desa MuktiSari Tentang Kualitas 

Pelayanan administrasi di kantor Desa MuktiSari Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar. 

BAB VI  PENUTUP  

 Bab ini berisikan kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran 

terhadap penelitian yang dilakukan di  Kantor Desa Mukti Sari 

Tentang Kualitas Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Mukti Sari  

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 


