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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Dengan berlakunya UU Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

pemerintah daearag memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus 

sendiri pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan 

dirahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta 

peningkatanan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Seperti kita ketahui bersama. Otonomi daerah telah memberikan 

kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan prakarsa dan 

inisiatifsendiri sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan yang berkembang 

dimasyarakat. Daerah dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, peran 

serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat serat terpeliharanya 

keanekaragaman daerah yang pada akhirnya pemerintah daerah dapat 

memberikan pelayanan yang baik bagi merespon tuntutan, aspirasi, dan 

dinamika yang terjadi dimasyarakat, sehingga apa yang diinginkan dalam 

otonomi daerah yaitu dapat meningkatkan pelayanan publik kepada 

masyarakat dapat terwujud. Aparatur pemerintah sebagai ujung tombak pada 

pelaksana pembangunan serta berfungsi sebagai pelayan masyarakat dituntut 
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untuk selalu pro aktif bekerja dengan semangat yang tinggi dalam menghadapi 

persoalan yang ada dalam masyarakat dan juga harus mampu mengkoordinir 

segala tuntutan tersebut maka akan terjadi juga peningkatan tugas dan 

tanggung jawab semua aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun 

ditingkat daerah. 

Aparatur negara hendaklah selalu lebih mengutamakan kepentingan 

masyarakat dan lebih mempercepat proses penyelesaian urusan masyarakat 

dengan pelayanan yang lebih memuaskan, lebih berkualitas, lebih murah, 

lengkap dan tuntas. Untuk meningkatkan itu semua aparatur pemerintah pada 

semua level bidang menerapkan suatu konsep pelayanan yang berwawasan 

masyarakat yaitu suatu pemikiran perencanaan dan pelaksanaan tugas 

pemerintah yang berorientasi terhadap kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat. Segala kebijaksanaan perumusan program yang ditetapkan 

hendaklah berorientasi terhadap kepuasan masyarakat. Dalam 

menyelenggarakan pemerintahan di negara Republik Indonesia, untuk 

mempermudahnya maka wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam 

daerah besar dan kevil. Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan UUD 

1945 pasal (18) ayat (1) yaitu Bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan 

dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar 

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan yang bersifat istimewa. 

Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki 3 fungsi dasar 

yang hirarki yang dilaksanakan oleh birokrasi yaitu pelayanan prima, 

pemberdayaan masyarakat dan akselerasi pembangunan (Amin ibrahim: 2008, 

114). 
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Menurut M. Ryaas Rasyid (2009,59) dari tiga fungsi hirarki yang 

dijalankan oleh pemerintah, yang peling utama itu adalah fungsi pelayanan 

publik yang prima yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat berkenaan. 

Dalam otonomi daerah, peranan pemerintah harus sesuai dengan tuntutan dan 

dinamika yang berkembang dimasyarakat.  

Pemerintah Kebupaten Kampar dalam hal ini dituntut untuk 

melaksanakan fungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagai penanggung jawab 

dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat maka pemerintah dituntut 

memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan guna meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, diharapkan melalui berbagai langkah nyata yang dilakukan 

membuat masyarakat mampu memperbaiki taraf hidup mereka menuju 

kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.  

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi 

pemerintagan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya dan 

untuk itulah maka pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi 

dari pemerintahan tingkat yang tertinggi sampai ke tingkat pemerintahan yang 

terendah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh 

masyarakat dalam fungsinya sebagai pelayan masyarakat/publik service. 

Untuk dapat menciptakan itu semua maka yang perlu disikapi oleh 

para pelaksana pemerintahan untuk dapat menciptakan pemerintah yang baik 

dan berwibawa yang efisien, efektif dan produktif dalam melaksanakan roda 



 4 

pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan dari aparatur 

pelaksana pemerintahan itu sendiri.  

Untuk itu pemberian pelayanan kepada masyatakat menjadi salah satu 

aspek peling penting di dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dimana 

pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sebagai implikasi 

dari fungsi aparatur negara dimana pemerintah adalah pelayan masyarakat 

terutama yang berkaitan dengan pelakasanaan tugas-tugas umum 

pemerintahan dengan membentuk sistem administrasi pemerintahan tertinggi 

(tingkat pusat) sampai kepemerintahan terendah (desa dan kelurahan) agar 

dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyatakat.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemeritah Daerah dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan Mengamanatkan pemberian 

otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan 

peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala 

daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri 

atas sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, 

kecamatan dan kelurahan. Selain dari pada itu, untuk meningkatkan pelayanan 

masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan diperkotaan, perlu 

dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat.  

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah 

kabupaten atau daerah kota di bawah kecamatan. Sehubungan dengan hal 
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tersebut, maka kelurahan tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah kabupaten. Begitu juga dengan pelaksanaan otonomi 

daerah, kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu 

sendiri.  

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 

dalam mengambiil inisiatif, prakarsa, perencanaan, pelaksanaan maupun 

pengawasan, sehingga diperoleh pelayanan yang baik. 

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 hirarki. Pembentukan kelurahan 

ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan 

kelurahan sevara berdayaguna, berhasil guna dan pelayanan terhadap 

masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangab dan kemajuan pembangunan.  

Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar merupakan 

wujud nyata dari suatu organisasi yang berfungsi menjalankan fungsi 

pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Dalam meningkatkan 

pelayanannya pemerintah kepada masyarakat.  Lurah merupakan perangkat 

daerah Kebupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan, kelurahan 

dipimpin oleh Lurah/Kepala Desa yang berada dibawah dan tanggung jawab 

kepada bupati melalui camat. 
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Desa Penyasawan Kecamatan Kampar dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai pelayan masyarakat memerlukan adanya aparatur yang 

mempunyai kemampuan propesional dan handal untuk melaksanakan 

tugasnya. Adapun bentuk pelayanan pada Kantor Desa Penyasawan 

Kecamatan Kampar secara umum dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1  Bentuk Pelayanan pada Kantor Desa Penyasawan 

Kecamatan Kampar Secara Umum 

 

No. Jenis Pelayanan Bentuk Pelayanan 

1. Pelayanan administrasi penduduk a. Pelayanan pembuatan 

pengantar KTP 

b. Pengantar Kartu Keluarga 

c. Pengantar Surat Nikah 

d. Pengantar Akta Kelahiran 

e. Pengantar Akta Kematian 

2. Penyelenggaraan Pemerintahan 

dalam Perizinan 

a. Pengantar Perizinan SITU 

b. Pengantar IMB 

3. Melaksanakan administrasi 

Pertanahan 

a. Pengantar SKT 

b. Pengantar SKGR 

4. Dan lain-lain Surat-Surat Keterangan 

 Sumber: Kantor Desa Penyasawan Kecamatan Kampar 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Penyasawan 

sebagai pelayan publik harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal 

sehingga memberikan kontribusi bagi perkembangan masyarakat dan 

terciptanya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan semakin 

tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila pelayanan yang diberikan pemerintah 

tidak maksimal dalam arti dirasakan kurang oleh masyarakat, maka berbagai 

prasangka negatif masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat 
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yang dapat berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 

semakin dekat dengan memberikan pelayanan yang sangat baik, maka akan 

cepat tercapai cita-cita pembangunan masyarakat berkenaan.  

Selanjutnya untuk melihat perkembangan jumlah masyarakat yang 

mengurus pembuatan surat-menyurat di Kantor Desa Penyasawan Kecamatan 

Kampar dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2  Perkembangan jumlah masyarakat yang mengajukan 

permohonan pembuatan surat-menyurat di kantor Desa 

Penyasawan Kecamatan Kampar 

 

No. Jenis Surat 

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 

Pemohon Selesai 
Tidak 

selesai 
Pemohon Selesai 

Tidak 

selesai 
Pemohon Selesai 

Tidak 

selesai 

1. Pengantar KTP 1012 1004 8 874 862 12 2537 2494 43 

2. Pengantar KK 934 928 6 711 705 6 329 302 27 

3. 
Pengantar surat 

Nikah 
132 132 - 151 151 - 144 144 - 

4. Pengantar SKT 810 792 18 395 391 4 245 241 4 

5. 
Pengantar 

SKGR 
12 12 - 11 11 - 3 3 - 

6. 

Pengantar 

surat-surat 

keterangan 

39 36 3 31 26 5 33 27 6 

7. Pengantar IMB 33 27 6 21 20 1 15 15 - 

8. 
Pengantar 

SITU 
17 15 2 12 8 4 7 7 - 

9. 
Pengantar Akte 

Kelahiran 
25 22 3 19 11 8 15 10 5 

10. 
Pengantar Akte 

Kematian 
15 13 2 13 10 3 10 7 3 

Jumlah 3029 2981 48 2238 2195 43 3338 3249 88 

Sumber: Kantor Desa Penyasawan 

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan masyarakat yang 

mengajukan permohonan pembuatan surat-surat dibidang pemerintahann dan 

masih terdapat surat-surat yang tidak selesai. Pada tahun 2012, 48 surat yang 

tidak selesai dari 3029 pemohon dan tahun 2013, 43 surat yang tidak selesai 

dari 2238 pemohon, dan pada tahun 2014, merupakan tahun terbanyak surat 

tidak selesai, terlihat 88 surat tidak selesai dari 3338 pemohon khususnya 
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dalam pembuatan surat pengantar KTP dan kartu keluarga, hal ini disebabkan 

program pemerintah tentang wajib KTP Elektrik sehingga melunjaknya 

masyarakat yang mengurus surat pengantar KTP dan kartu keluarga. 

Minimnya tenaga kerja sangat mempengaruhi penyelesaian pelayanan di 

Kantor Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 

Pembuatan surat-menyurat pada Kantor Desa Penyasawan Kecamatan 

Kampar tersebut hanya bersifat sebagai pengantar dari pemerintah Desa untuk 

diteruskan kepemerintahan tingkat atasnya atau instansi yang terkait dengan 

perizinan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penyelenggaraan 

pemerintahan Desa ini dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang mengatur 

segala urusan pemerintahan umum, guna melakukan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Dalam rangka membangun kualitas pelayanan bidang pemerintahan 

yang efektif dan efisien diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana 

mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercyaan 

masyarakat. untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil 

keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, 

anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Desa 

Penyasawan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan 

berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak 

keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana Desa 

Penyasawan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengembalian 

pembangunan serta pelayanan. dikatakan sebagai ujung tombak karena Desa 

Penyasawan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk 
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diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak 

yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran Kantor Desa 

Penyasawan diatas menjembatani program-program pemerintah untuk di 

sosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh 

masyarakat. Adapun yang berpengaruh dengan permasalahan tersebut adalah 

dalam hal pemberian kesempatan meningkatkan kemampuan dan pemberian 

wewenang secara propesional sehingga dapat menentukan baik-buruknya 

pelayanan pada Kantor Desa Penyasawan. Karena itu, kinerja aparat 

membutuhkan kempuan dan motivasi baik dalam pencapaian hasil 

pelaksanaan tugas maupun dalam usaha pemberian layanan yang berkualitas 

kepada masyarakat. 

Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara 

ektrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan 

publik yang berkualitas dari pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering 

tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang 

terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. 

Kecendrungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai 

pihak “melayani” bukan yang dilayani. Hal ini menimbulkan dampak buruk 

terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya 

peningkatan pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan 

serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas 

pelayanan. 
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Pelayanan masyarakat menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah 

yang lebih kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah 

berdasarkan kualitas pelayanan publik yang diterima, karena kualitas 

pelayanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung 

dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam 

membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien dan 

akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah dimata warga masyarakat. 

Kualitas pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari keadaan efektif 

dan efisien yang diharafkan. Banyak argument diajukan sebagai jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan mengenai penyebab terjadi inefektivitas dan inefisiensi 

dalam pelayanan publik tersebut, antara lain moral dan mental aparat yang 

rendah, kentalnya kepentingan politik kelompok tertentu, partisipasi 

masyarakat yang rendah (Effendi, 1991). 

Dalam organisasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat adalah 

tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan 

kewajiban menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang 

terbaik kepada masyarakat. 

Oleh sebab itu, Selaku abdi msyarakat dan abdi Negara pemerintah 

harus tetap memberikan pelayanan yang efisien sebaik-baiknya kepada 

masyarakat. Dengan demikian pemerintah bukan hanya memberikan 

perlindungan bidang politik, akan tetapi menjamin kepentingan umum dalam 

bidang social ekonomi yang menjadi urusan masyarakat. (S.F. Marbun dan 

Moh.Mahfud MD, 1987:45) 
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Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya suatu pemerintahan yaitu 

untuk menjaga suatu sistem ketertiban serta bertanggung jawab memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk melayani diri sendiri. Dengan 

demikian dapat dirumuskan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah 

yang dekat dengan rakyat, semakin dekat pemerintah dengan rakyat semakin 

baik pelayanan yang diberikan. 

Fakta yang terjadi saat ini, masih dijumpai kelemahan yang secara 

umum merupakan pelayanan aparatur pemerintah belum berjalan efektif. 

Kelemahan tersebut antara lain pelayanan yang rumit dan tidak sederhana, 

kurang adanya kepastian persyaratan administratif, kurang adanya 

keterbukaan prosedur dalam memperoleh pelayanan, pelayanan yang kurang 

efisien, serta masih kurangnya keadilan dalam memberikan pelayanan, serta 

adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan itu sendiri antara 

lain dari masyarakat, kemampuan pegawai, peraturan yang diterapkan, dan 

fasilitas yang mendukung. Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah 

desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama 

aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai 

pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, 

peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya 

suatu unit pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan aparat desa yang benar-

benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

Kualitas pelayanan yang dikehendaki masyarakat sebagai pihak yang 

ingin memperoleh pelayanan adalah, kemudahan dalam pengurusan, mendapat 

pelayanan yang wajar, mendapat pelayanan yang sama dengan yang lain tanpa 
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pilih kasih dan mendapat pelayanan yang jujur dan terus terang. Dengan 

demikian, kalau pemerintah berada dalam lingkungan masyarakat maka 

pelayanan yang diberikan harus cepat, hemat, murah, responsif, dan produktif. 

Untuk itu maka dalam suatu pemerintahan diperlukan adanya aparatur yang 

mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas yang diembankan 

kepadanya sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang benar-benar sesuai 

dengan diadakannya pemerintahan itu sendiri.  

Era Reformasi saat ini, pelayanan mendapat sorotan tajam dari 

masyarakat. dengan adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat 

(aspirasinya), banyak ditemukan kritikan yang pedas terhadap pelayanan 

pemerintah, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Dari 

penilaian selama ini, pelayanan yang diberikan pemerintah Desa Penyasawan 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar terlihat masih adanya keluhan yang 

disampaikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini 

terlihat dari masih rendahnya pelayana di Kantor Desa Penyasawan. Pelayana 

yang berkualitas seringkali mengalamai kesulitan untuk dapat dicapai karena 

aparat tidak selalu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan yang 

baik, hal ini terjadi disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan profesional 

aparat dilihat dari latar belakang pendidikan dan etos kerja sumber daya 

manusia (aparat desa). 

Dalam melaksanakan pelayanan, pihak Pemerintah Kantor Desa 

Penyasawan harus terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang 

ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang 

ada dalam era otonomi ini serta penyelenggaraan pemerintahan haruslah pula 

menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di Desa 
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yang memerlukan pelayanan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang 

menggambarkan good governance di Kantor Desa Penyasawan. 

Dari pra survey yang penulis lakukan di kantor Desa Penyasawan 

Kecamatan Kampar, peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang 

warga Desa penyasawan tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam 

pemberian pelayanan kepada masyarakat. Adapun tanggapan salah seorang 

warga Desa Penyasawan tersebut adalah sebagai berikut : 

 “Pemberian pelayanan di kantor Desa Penyasawan ini kurang jelas 

prosedur dalam pengurusan surat-menyurat yang berkaitan dengan 

bidang pemerintahan seperti biaya pengurusan tidak di informasikan 

kepada masyarakat dan tidak transparansi, tidak adanya standar 

waktu dalam penyelesaian pelayanan yaitu tersekan lama pencapaian 

waktu sekitar seminggu. Dan pegawai dalam melayani masih 

terkesan kurang ramah, serta Minimnya Staff ataupegawai pada 

Kantor Desa Penyasawan.Dan membuat  pelayanan yang diberikan 

kurang maksimal”.  

 

Dari wawancara dan masalah diatas,  maka penulis tertarik melakukan 

sebuah penelitian dengan Judul Efektivitas Pelayanan Publik pada Kantor 

Desa Penyasawan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Efektivitas pelayanan publik Pada Kantor Desa Penyasawan? 

2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelayanan publik Pada 

Kantor Desa Penyasawan? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

2. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan publik Pada  kantor Desa 

Penyasawan 

3. Untuk mengetahui bagaimana faktor  yang mempengaruhi efektivitas 

pelayanan publik Pada Kantor Desa Penyasawan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Berguna sebagai bahan informasi untuk Kantor Desa Penyasawn 

Kecamatan Kampar untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat 

pada masa-masa yang akan datang. 

2. Sebagai kontribusi bagi civitas akademika terutama Civitas Akademika 

Universitas Islam Negeri Suska Riau dalam ilmu pengetahuan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana penulis menguraikan 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah dan 

manfaat penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II  :  TELAAH PUSTAKA 

  Pada bab ini penulis mengemukakan berbagai teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini, yang akan dapat 

mengemukakan suatu hipotesis dan variabel penelitian. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 



 15 

  Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang Metodelogi 

Penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data dan analisa. 

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM  

  Dalam bab ini berisi sejarah Desa, Demografi, Keadaan 

Sosial,Keadaan Ekonomi, Kondisi Pemerinntahan, struktur 

organisasi Kantor Desa Penyasawan. 

BAB V  :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang analisis 

“Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Penyasawan 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar” 

BAB VI  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pada bab ini merupakan bab penutup, dimana pada bab ini berisi 

kesimpulan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi instansi. 

 

 


