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BAB V 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini, penulis akan mengungkapkan hasil penelitian tentang 

efektivitas kantor Imigrasi kelas 1 Pekanbaru dalam penggunaan aplikasi antrian 

paspor online dan apa faktor penghambat efektivitas aplikasi pendaftaran antrian 

paspor online tersebut. 

5.1 Efektivitas Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru dalam Penggunaan 

Aplikasi Antrian Paspor Online. 

 5.1.1 Produksi 

Konsep produksi menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk 

yang tersedia di banyak tempat dan murah harganya. Manajer organisasi yang 

berorientasi produk yang memusatkan perhatian pada usaha-usaha untuk 

mencapai efisiensi produksi yang tinggi dan distribusi yang luas. Artinya dalam 

pembahasan ini pemohon pembuat paspor sebagai konsumen lebih menyukai 

produk yang banyak tersedia daripada yang dibatasi. Kantor Imigrasi kelas 1 

Pekanbaru menyediakan sebuah produk yaitu Aplikasi Antrian Paspor Online 

dalam bentuk jumlah kuota yang disediakan diproduksi sebagai sumberdaya. 

Jumlah kuota tersebut akan tercapai sesuai dengan apa yang telah ditentukan 

sesuai dengan kemampuannya. 

 Didalam indikator ini terdapat beberapa pertanyaan kepada responden 

berikut jawaban yang diberikan oleh responden Pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 

Pekanbaru. 
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 Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Juli 

2019 bertempat di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru  dengan Bapak Wawan 

Setiawan, S.H selaku Plt. Kepala Seksi Lalu lintas Keimigrasian mengatakan 

bahwa : 

a. Jumlah Kuota 

“Kuota dibatasi perhari 100 dan kuota dibuka perminggu. Sebelumnya 

bisa lebih tinggi karena adanya gangguan sistem, jadi kita bekerja 

tergantung kemampuan sistim dan perangkat sehingga untuk sekarang 

penentuan jumlah nkuota antrian online kurang efektif. Adanya sistem 

baru yaitu SIMKIM 2. Dulu memakai sistem SIMKIM 1 jika ada gangguan 

palingan 1 ada gangguan dan besoknya sudah lancar.  Jika jaringan dan 

sistem bagus kuota tetap dibatasi, karena kalau tidak dibatasi nanti tidak 

terlayani, kita punya 5 perangkat. Kalau manual dibatasi juga tetapi 

dibatasi waktunya. Kalau online bisa diakses kapan saja pagi, siang, sore, 

malam dan sekarang tergantung masih tersedia atau tidak kuotanya, ini 

tidak dibatasi waktu tapi dibatasi jumlah”. (wawancara dilakukan pada 

tanggal 22 Juli 2019) 

 

b. Penerbitan Paspor 

“Dalam 100 orang itu dan datang ke kantor imigrasi lalu dicek kembali 

persyaratannya jika persyaratannya lengkap kita lanjutkan, selama 100 

orang itu persyaratannya lengkap diproses semua. Tapi misalnya di 

antara 100 itu ada 1 yang tidak lengkap dan jika dia kembali lagi untuk 

melengkapi persyaratan yang tinggal itu tetap diproses juga”. 

(wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juli 2019) 

 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk produksi ini jumlah 

kuota untuk antrian paspor online dibatasi karena Kantor imigrasi Kelas 1 

Pekanbaru bekerja sesuai kemapuan sistem dan perangkat dan adanya penerapan 

sistem baru  yaitu SIMKIM 2 dan penentuan jumlah kuota sekarang kurang efektif 

karena kuota yang disediakan tidak sebanyak kuota pada saat sistem SIMKIM 1 . 

Pembatasan kuota dilakukan sesuai dengan kemampuan perangkat yang ada 

karena jika tidak dibatasi tidak terlayaninya semua proses pembuatan paspor 
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tersebut dan pada penerbitan paspor sudah berjalan dengan baik karena setiap 

yang mendaftar dan membuat paspor serta melakukan pembayaran paspor tersebut 

diproses dan diterbitkan sesuai SOP yang berlaku yaitu 4 hari kerja. 

 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ganendra Adi Pratama, A.Md,Im 

selaku  Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian  mengatakan bahwa :  

a. Jumlah Kuota 

“Kuota kurang lebih 100 perhari dan itu seminggu sekali dibuka 

kuotanya per hari jumat siang jam 2 siang. Seandainya kita kehabisan 

kita sarankan untuk mengambil ulang sampai 2 kali kurang lebih atau 

kita arahkan ke kantor imigrasi siak atau kantor imigrasi yang kosong 

kuotanya”. (wawancara dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2019) 

 

b. Penerbitan Paspor 

“Diproses semua, kuota yang disediakan 100 perhari tersebut harus 

habis 100”. (wawancara dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2019) 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk jumlah kuota dibatasi 

kurang lebih 100 perhari dan pengambilan antrian online dibuka pada hari Jum’at 

jam 2 siang, kuota ini dibuka untuk kuota satu minggu dan jumlah kuota ini 

kurang baik karena pemohon paspor merasa kekurangan nomor antrian. Dari 

setiap yang mendapatkan nomor antrian semuanya di terbitkan sampai habisnya 

kuota tersebut, sehingga pada  penerbitan paspor sudah baik dan efektif. 

 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Salman selaku Staff Kasubsi 

Informasi dan Komunikasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru mengatakan 

bahwa  

a. Jumlah Kuota 

“Kuota untuk sementara ini disediakan sebanyak 100 per hari dan 

kuotanya dibuka pada hari jum’at jam 2 siang, jumlah kuota ini kurang 

efektif karena banyak dari calon pembuat paspor yang tidak mendapatkan 
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nomor antrian melalui antrian online ini”. (wawancara dilakukan pada 

tanggal 29 Juli 2019) 

 

b. Penerbitan Paspor 

“Kuota yang 100 itu diproses semua dan harus selesai hari itu juga dan 

diterbitkan 4 hari kerja”. (wawancara dilakukan pada tanggal 29 Juli 

2019) 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk jumah kuota antrian 

yaitu 100 perhari dan jumlah kuota ini kurang efektif karena calon pembuat 

paspor tidak mendapatkan nomor antrian secara online karena kuota cepat penuh 

dan dari penerbitan paspor diterbitkan sesuai dengan nomor antrian yang masuk 

hari itu dan pembuatan paspor diselesaikan dalam waktu 4 hari kerja. 

Tabel 5.1 

Statistik Pemberian Dokumen Perjalanan  

Republik Indonesia Tahun 2019 

 

Bulan Baru Pergantian Jumlah 

Januari 3.478 3.202 6.680 

Februari 2.525 1.988 4.513 

Maret 2.775 2.338 5.113 

April 1.588 1.906 3.494 

Jumlah  19.800 

Sumber: Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas 1 

Pekanbaru 

 

5.1.2 Efisiensi 

 Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 

benar. Efisiensi merupakan Ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu 

proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya 

dikatakan efisien. Proses efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga 

menjadi lebih mudah dan lebih cepat. 
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 Secara umum tujuan efisiensi, sebagai berikut :  

1. Untuk mencapai suatu hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Untuk menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya dalam 

melakukan kegiatan. 

3. Untuk memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dimiliki 

sehingga tidak ada yang terbuang percuma. 

4. Untuk meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga outputnya semakin 

maksimal. 

5. Untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan. 

Di dalam indikator ini terdapat beberapa pertanyaan kepada responden, 

berikut jawaban dari responden yaitu :  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wawan Setiawan, 

S.H selaku Plt. Kepala Seksi Lalu Lintas keimigrasian mengatakan bahwa :  

a. Biaya 

“Biaya pembuatan paspor baru maupun pergantian Rp 350.000, buku 

atau blangkonya Rp 300.000 dan jasa TI (Teknologi Informasi) Rp 50.000 

jadi total Rp 350.000. kalau pergantian  habis berlaku dan pergantian 

habis halaman sama Rp 350.000, tapi kalau pergantian hilang disamping 

harga paspor Rp 350.000 nanti ada lagi denda, denda itu diatur dalam 

peraruran pemerintah yaitu sebesar Rp 1.000.000 lebih tinggi dari 

sebelumnya  itu diluar buku jadi total nya Rp 1.350.000, kalau 

pergantiannya rusak kena denda lagi Rp 500.000 diluar harga buku jadi 

totalnya Rp 850.000, ini kita mengacu pada peraturan pemerintah tahun 

ini”. (wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juli 2019) 

 

b. Waktu 

“Kalau kita punya akun terus kuota masih tersedia hitungan menit dapat 

nomor antrian itu. Cuman orang banyak yang sudah punya aplikasi tetapi 

tidak membuat akun dan registrasi, jadi pas pembukaan kuota dia masih 

sibuk registrasi, dia selesai registrasi dia mau ngambil antrian dan 

diambil orang, kuota nya penuh dan harus nunggu minggu depan lagi. 
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Registrasi dan buat akun  itu bisa kapanpun kita mau tapi pengambilan 

kuota dibuka jam 2 siang hari jumat. Jika kuota antrian telah dibuka 

tinggal pilih tanggal, jam kedatangan dan langsung dapat itu kalau 

selama kuota masih tersedia. Kalau kita udah punya akun dan kuota 

tersedia sebentar mendapatkkannya, apalagi yang buat akun itu kita 

sendiri. Jika kuota penuh pemohon harus menunggu sekitar seminggu 

karena kuota itu dibuka per minggu”. (wawancara dilakukan pada tanggal 

22 Juli 2019) 

 

c. Syarat 

”Harus mempunyai E-mail yang aktif untuk registrasi dan melengkapi 

syarat-syarat seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte 

Kelahiran, Akte Nikah, dan Ijazah yang nama dan tanggal lahir nya harus 

sesuai dengan Kartu tanda penduduk. Setelah itu melakukan Log in 

dengan akun E-mail di Aplikasi Antrian Paspor Online untuk membuat 

Akun”. (wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juli 2019) 

 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efisiensi ini pada biaya sudah 

ditetapkan sebesar Rp. 350.000 untuk semua pembuatan paspor sesuai dengan 

peraturan pemerintah. Untuk mendapatkan nomor antrian pemohon bisa 

mendapatkannya dalam hitungan menit, kapanpun dan dimanapun calon pembuat 

paspor berada, jika kuota antrian masih tersedia dan pemohon tersebut telah 

membuat akun di aplikasi tersebut, jika kuota habis calon pemohon paspor harus 

menunggu sekitar satu minggu untuk mbisa mendapatkan nomor antrian online 

karena kuota antrian dibuka sekali seminggu.  

Dan untuk mendapatkan nomor antrian pada aplikasi antrian online 

pemohon paspor harus menyediakan E-mail yang aktif, Kartu Tanda Penduduk, 

Kartu Keluarga, Alte Nikah, Akte Kelahiran dan Ijazah yang nama dan tanggal 

lahirnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan ini pemohon paspor 

dengan mudah untuk melakukakan pembuatan akun dan mendapatkan nomor 

antrian pada saat dibukanya kuota antrian. Pada efisiensi biaya, waktu dan syarat 
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telah dilaksanakan seusai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan 

peraturan pemerintah dan sudah berjalan secara efektif. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ganendra Adi 

Pratama, A.Md, Im selaku Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian di Kantor 

imigrasi Kelas 1 Pekanbaru mengatakan bahwa :  

a. Biaya 

“Biaya PNBP nya Rp 350.000 bayar ke negara”. (wawancara dilakukan 

pada tanggal 05 Agustus 2019) 

 

b. Waktu 

“Sebentar, kalau kuota dibuka bisa langsung di ambil antriannya”. 

(wawancara dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2019) 

 

c. Syarat 

“Calon pemohon harus mempunyai E-mail dan menyediakan KTP, KK, 

Akte Nikah, Akte Kelahiran dan Ijazah yang nama dan tanggal lahirnya 

sama dengan KTP. Lalu melalukan pembuatan Akun di Aplikasi Antrian 

Paspor Online, ini bisa dilakukan dimana saja tanpa harus datang ke 

kantor. Lalu kita ajukan dari online, lewat aplikasikan ke kantor mana, 

jadwalnya kapan, nanti setelah itu kita mendapatkan barcode, kemudia di 

print baru dibawa ke kantor yang kita tuju, seteah itu baru ditukar 

nomornya, nomor antriannya kita dapatkan dari kantor imigrasi”. 

(wawancara dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2019) 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk efisiensi ini pada biaya 

telah ditetapkan Rp 350.000 untuk pembuatan paspor, yaitu sesuai dengan 

peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dan sudah berjalan secara baik dan 

efektif. Untuk waktu mendapatkan nomor antrian hanya sebentar jika kuota telah 

dibuka pemohon bisa mengambil antriannya karena kuota nya dibuka setiap sekali 

seminggu yaitu pada hari juma’at jam 2 siang, jadi semua pemohon paspor harus 

cepat-cepat mengambil nomor antrian supaya tidak kehabisan jika kehabisan 

harus menunggu minggu selanjutnya lagi. Dan untuk syarat nya sangat mudah 
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pemohon hanya menyediakan E-mail, KTP, KK, Akte Nikah, Akte Kelahiran dan 

Ijazah untuk bisa melakukan pembuatan akun di Aplikasi Antrian Paspor Online 

dan akun tersebut digunakan untuk mengambil nomor antrian pada saat kuota 

antrian dibuka. Pada waktu dan syarat juga sudah berjalans ecara baik dan efektif 

karena membutuhkan waktu yang cepat dan syarat yang sangat mudah. 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Salman S.E selaku 

Staff Kasubsi Informasi dan Komunikasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru 

mengatakan bahwa :   

a. Biaya 

“Untuk biaya Rp. 350.000.”. (wawancara dilakukan pada tanggal 29 Juli 

2019) 

 

b. Waktu 

“Tidak lama, kuota nya dibuka hari jum’at, yang milih jadwal itu 

pemohon sendiri, mau pilih senin, selasa, rabu, kamis, jum’at terserah. 

Kalau kuota nya penuh tunggu lagi jum’at depan atau kalau mau cepat  

pemohon bisa datang ke kantor imigrasi yang lain”. (wawancara 

dilakukan pada tanggal 29 Juli 2019) 

 

c. Syarat 

“Syaratnya menyediakan KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Nikah dan Ijazah 

yang nama dan tanggalnya sesuai dengan KTP. Lalu harus mempunyai 

akun E-mail aktif untuk melakukan registrasi”. (wawancara dilakukan 

pada tanggal 29 Juli 2019) 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efesiensi biaya sesuai dengan 

yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah yaitu Rp. 350.000 sehingga 

pada biaya ini sudah berjalan dengan baik dan efektif, pada waktu juga sudah 

berjalan secara efektif untuk mendapatkan nomor antrian tidak mmembutuhkan 

waktu yang lama, karna jika kuota telah dibuka pada hari jum’at pemohon paspor 

bisa langsung mengambil antriannya di Aplikasi Antrian Paspor Online dan 
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pemohon bisa memilih sendiri hari dan waktu kedatangan untuk membuat paspor. 

Dan efisiensi syarat juga sangat mudah hanya menyediakan E-mail, KTP, KK, 

Akte Kelahiran, Akte Nikah dan ijazah untuk melakukan pembuatan akun ini bisa 

dibuat dimana dan kapan saja, akan tetapi untuk melakukan pengambilan nomor 

antrian hanya bisa dimulai pada hari jum’at jam 2 siang. 

5.1.3 Adaptasi 

 Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar 

yang bertujuan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam lingkungannya. 

Dalam suatu organisasi, adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

 Di dalam indikator ini terdapat beberapa pertanyaan kepada responden, 

berikut jawaban dari responden yaitu :  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wawan Setiawan, 

S.H selaku Plt. Kepala Seksi Lalu Lintas keimigrasian mengatakan bahwa :  

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana 

“Untuk sarana dan prasarana sudah memadai, termasuk penyediaan 

perangkat lunak dan penyediaan papan informasi, brosur tentang Aplikasi 

Pendaftaran Antrian Paspor Online ini juga sudah tesana secara efektif”. 

(wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juli 2019) 

 

 

b. Pengadaan Tenaga Kerja 

“Pada pengadaan tenaga kerja sejauh ini sudah efektif karena petugas kantor 

yang berada pada informasi sudah mendapatkan pelatihan mengenai Aplikasi 

Pendaftaran Antrian Paspor Online ini”. (wawancara dilakukan pada tanggal 

22 Juli 2019) 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengadaan sarana dan 

prasarana dan pengadaan tenaga kerja sudah efektif dengan adanya perangkat 
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yang memadai, penyediaan papan infromasi dan brosur dan adanya petugas kantor 

dibagian informasi untuk membantu masyarakat yang kurang mengerti. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ganendra Adi Pratama, A.Md,Im 

selaku  Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian  mengatakan bahwa :  

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana 

“Untuk pengadaan sarana dan prasarana di kantor sudah memadai dengan 

adanya papan informasi, brosur yang disediakan dan informasi dari media 

sosial”. (wawancara dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2019) 

b. Pengadaan Tenaga Kerja 

“Petugas dalam menanganai Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online ini 

sudah mendapatkan pelatihan dan juga tersedia bagian costumer service 

untuk memberikan informasi-informasi mengenai antrian online kepada 

masyarakat”. (wawancara dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2019) 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengadaan sarana dan 

prasarana dan pengadaan tenaga kerja sudah cukup efektif karena Kantor Imigrasi 

sudah menyediakan informasi di papan informasi dan brosur yang disediakan dan 

juga adanya informasi melalui media sosial. Pada pengadaan tenaga kerja juga 

sudah efektif dilihat dari petugas yang berada pada bagian informasi sudah 

memiliki pengetahuan mengenai antrian online dan siap memberikan informasi 

kepada masyarakat. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Salman S.E selaku 

Staff Kasubsi Informasi dan Komunikasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru 

mengatakan bahwa :   

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana 

“Untuk pengadaan sarana dan prasarana sudah memadai, karena untuk 

melakukan pengisian formulir antrian ke petugas sudah disedikan ruang 

tunggu yang nyaman dan proses pengambilan nomor tidak membutuhkan 

waktu yang lama”. (wawancara dilakukan pada tanggal 29 Juli 2019) 
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b. Pengadaan Tenaga Kerja 

“Petugas yang diberikan tugas dibagian costumer service sudah memiliki 

keterampilan dan pelaithan mengenai Antrian Online ini, ini cukup efektif 

bagi masyarakat yang kurang paham dan mengerti bisa langsung bertanya 

kepada petugas costumer service”. (wawancara dilakukan pada tanggal 29 

Juli 2019) 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengadaan sarana dan 

prasarana sudah memadai dan efektif dilihat dari penyediaan ruang tunggu yang 

nyaman bagi masyarakat untuk melakukan pengisian formulir setelah 

mandapatkan nomor antrian. Dan untuk pengadaan tenaga kerja juga sudah efektif  

karena petugas yang bertugas dibagian costumer service sudah memiliki 

keterampilan dalam antrian online untuk membantu masyarakat. 

Pelayanan publik yang efektif dinilai dari proses yang dijalankan tidak 

hanya hasilnya saja jika pelayanan tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentukan 

akan mendapatkan akan dimintai pertanggungjawabannya, sungguh Allah SWT. 

maha melihat dan mengetahui. 

Gambar 5.1 

Pos pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)  

Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru 
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Gambar 5.2 

Brosur Tata Cara Pendaftaran Antrian Layanan 

 Paspor Online Dengan Aplikasi Android 

 

 

 

Gambar 5.3 

Banner Aplikasi Antrian Layanan Paspor Online 
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Gambar 5.4 

Ruang Tunggu Registrasi dan Pengambilan Nomor Antrian 

  

 

5.1.4 Analisis Pemohon 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Miftahul Jannah 

mengatakan bahwa : 

“Biaya yang dikeluarkan untuk membuat paspor Rp. 350.000, waktu nya 

satu minggu, dalam pendaftaran nya ini harus rebutan dulu sama yang 

lain, syaratnya yaitu E-mai, KTP, dan KK, Masalah yang saya alami yaitu 

kuota penuh dan harus nunggu kuotanya lagi buka minggu depan. 

Dan untuk masalah pelayanan nya sudah bagus, karena memprioritaskan 

lansia (lanjut usia) dan bayi, Kelebihan dari antrian paspor online ini 

yaitu lebih efektif karena tidak perlu mengantri di kantor imigrasi, 

kekurangannya kuotanya sering penuh”. (wawancara dilakukan pada 

tanggal 14 Agustus 2019) 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Dori Andelo mengatakan 

bahwa : 

“Biaya yang dikeluarkan Rp. 350.000 saja, untuk waktunya hanya 

sebentar, kalau ada kuotanya bisa langsung dapat. Untuk syarat 

membutuhkan E-mail, KTP, KK, dan masalah yang sering dijumpai yaitu 

kuotanya selalu cepat habis. 

 Pelayanan nya bisa dikatakan baik, Kekurangan dari antrian paspor 

online ini kuotanya cepat habis, kelebihannya lebih mudah tanpa harus 
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datang ke kantor untuk antri”. (wawancara dilakukan pada tanggal 14 

Agustus 2019) 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Qodri 

mengatakan bahwa : 

“Biaya yang dikeluarkan Rp 355.000, Waktunya cukup lama karena kuota 

selalu habis, Syarat yang harus dilengkapi E-KTP asli, KK asli, Akte 

Kelahiran Asli atau ijazah asli, pas photo dan materai 6000, Masalah 

yang ditemui kuota selalu habis 

Untuk Pelayanan belum bagus, seharusmya Kantor Imigrasi Kelas 1 

Pekanbaru lebih meningkatkan ketertiban dan keadilan, Kekurangan yang 

dijumpai kuota selalu habis, kelebihan bisa secara mudah mengakses dan 

mendaftar secara online”. (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Agustus 

2019) 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Hafizotul Wahyi 

mengatakan bahwa : 

“Biaya yang dikeluarkan Rp 350.000, Waktunya cukup lama sekitar 2 

minggu karna kuota selalu habis, Syarat yang diperlukan E-KTP asli, KK 

asli, Akte Kelahiran Asli atau ijazah asli, pas photo dan materai 6000, 

Masalah yang dijumpai terlalu lama menunggu pembukaan kuota. 

Untuk Pelayanan sudah bagus, Kekurangannya hanya terlalu lama untuk 

mendapatkan antrian”. (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Agustus 

2019) 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Liberty mengatakan 

bahwa : 

1. “Biaya yang dikeluarkan Rp 350.000, Waktunya seminggu karena waktu 

datang ke kantor kuotanya habis dan menunggu untuk minggu depannya, 

dan Syarat yang digunakan E-KTP asli, KK asli, Akte Kelahiran Asli atau 

ijazah asli, pas photo dan materai 6000, Masalah yang ditemukan terlalu 

lama menunggu antrian saat memilih tanggal kedatangan.  

Pelayanan yang diberikan Cukup bagus, dan Kekurangan hanya untuk 

kuota yang selalu cepat habis dan harapannya mohon ditingkatkan”. 

(wawancara dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019) 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Fiqih Al-Fiah Az-zakiyah 

mengatakan bahwa : 

“Biaya yang harus dikeluarkan Rp 350.000, Waktu yang dibutuhkan 

sekitar 1 mingu lebih, Syaratnya E-KTP asli, KK asli, Akte Kelahiran Asli 
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atau ijazah asli, pas photo dan materai 6000, Masalah yang dijumpai 

kuota selalu penuh  

Untuk Pelayanan cukup bagus, Kelebihannya lebih efektif karena 

mendapatkkan nomor antrian cukup melalui hp tanpa mengantri, 

kekurangannya kuota nya selalu cepat habis”. (wawancara dilakukan pada 

tanggal 15 Agustus 2019) 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Neti Perawati mengatakan 

bahwa : 

“Biaya yang dikeluarkan Rp 350.000, Waktunya sekitar 4 hari, Syarat nya 

E-KTP asli, KK asli, Akte Kelahiran Asli atau ijazah asli, pas photo dan 

materai 6000, Masalah yang dialami yaitu kuota penuh dan lama 

menunggu kuota dibuka untuk Pelayanannya cukup bagus, Kelebihan 

antrian online ini tidak susah payah untuk menunggu antrian dari subuh 

yang dulunya harus datang sejak subuh dan sekarang untuk 

mendapatkkan nomor antrian cukup melalui hp tanpa mengantri, 

kekurangannya kuota selalu penuh, harapannya mohon ditingkatkan lagi 

jumlah kuotanya”. (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019) 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh 

pemohon yaitu sebesar  Rp 350.000, dan untuk waktu yang dibutuhkan bisa 

dikatakan tidak menentu karena tergantung ada atau tidak nya kuota, jika kuota 

nya habis kita Aharus menunggu dan jika kuota nya masih ada, maka prosesnya 

akan lebih cepat, masalah yang sering dijumpai pemohon yaitu kuota yang selalu 

cepat habis, kelebihan antrian online ini lebih mudah dalam pembuatan paspor, 

karena kita tidak perlu antri atau desak-desakan untuk mengambil antrian, namun 

hanya saja kekurangannya kuota antrian onlinenya selalu cepat habis. 

 

5.2 Faktor Penghambat Efektivitas Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor 

Online. 

Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor secara Online sebagai aplikasi yang 

dirancang supaya dapat meningkatkan pelayanan dalam proses pelaksanaannya 
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terdapat beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online berdasarklan wawancara 

dengan beberapa narasumber, sebagai berikut : 

a. Keterbatasan jumlah kuota antrian online. 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas 

organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan 

prasarana yang tersedia diharapkan dapat menjadi pendukung pelaksanaan 

pelayanan dengan baik dan efektif. 

Dari yang peneliti amati di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru hanya 

mempunyai 5 konter untuk pelayanan kepada masyarakat pada pembuatan paspor, 

sehingga adanya keterbatasan jumlah kuota antrian untuk pembuatan paspor dan 

berdasarkan wawancara dengan Bapak Wawan Setiawan, S.H selaku Plt. Kepala 

Seksi Lalu Lintas keimigrasian mengatakan bahwa : 

”Jumlah kuota antrian dibatasi karena adanya keterbatasan alat atau 

perangkat yang dimiliki yaitu 5 kounter pelayanan, jika kuota antrian 

banyak di sediakan, nanti tidak terlayanan karena keterbatasan alat dan 

perangkat tersebut”. (wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juli 2019) 

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Ganendra 

Adi Pratama, A.Md,Im selaku  Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian  

mengatakan bahwa : 

“Untuk permasalahan kuota yang cepat penuh, itu karena terbatasan 

counter pelayanan, pembatasan dilakukan supoaya semua yang mendaftar 

pada saat itu bisa dilayanani semuanya pada hari itu juga”. (wawancara 

dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2019) 

Berdasarkan wawancara diatas dapat diperoleh informasi bahwa 

keterbatasan jumlah antrian paspor online terjadi karena ketersediaan alat dan 

perangkat yang menjadi faktor penghambat dalam sarana dan prasarana, yang 
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mana sarana dan prasarana meurpakan salah satu indikator efektivitas organisasi 

dalam kemampuan berkerja secara produktif, namun akan lebih efektif lagi 

apabila Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru melakukan penambahan alat dan 

perangkat, sehingga jumlah kuota dapat ditambah atau ditingkatkan lagi. 

b. Sistem jaringan internet dan Aplikasi yang error. 

Jaringan internet merupakan salah satu faktor terpenting dalam akses 

Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online. Diperlukan jaringan internet yang 

baik dalam mengakses Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online. 

Sistem jaringan yang baik dan stabil dapat mempermudah dalam 

pengaksesan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online, namun apabila Aplikasi 

mengalami gangguan sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna untuk 

sementara waktu dan hal tersebut menjadi penghambat dalam proses pelayanan 

pada Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online. Seperti yang dikatakan oleh 

Bapak Wawan Setiawan, S.H selaku Plt. Kepala Seksi Lalu Lintas keimigrasian 

mengatakan bahwa : 

“Pada Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Onlie terkadang terjadi 

gangguan jaringan dan sistem, sementara sistem tersebut hanya bisa 

diperbaiki dipusat yaitu di Jakarta sehingga ini menjadi penghambat 

dalam Aplikasi tersebut”. (wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juli 

2019) 

Kemudian Bapak Ganendra Adi Pratama, A.Md,Im selaku  Kasubsi 

Teknologi Informasi Keimigrasian  mengatakan bahwa : 

“Faktor pengahambatn yaitu terkendala jaringan, jaringan yang 

terkadang lelet, sehingga Aplikasi tidak bisa dijalankan”. (wawancara 

dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2019) 

Kemudian Bapak Salman S.E selaku Staff Kasubsi Informasi dan 

Komunikasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru juga mengatakan bahwa :   
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“jaringan yang sering down sehingga server aplikasi tersebut tidak bisa 

diakses oleh pengguna untuk malakukan pendaftaran”. (wawancara 

dilakukan pada tanggal 29 Juli 2019) 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa gangguan jaringan 

dan server aplikasi yang down merupakan salah satu faktor pengahmbat dalam 

pelaksanaan layanan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online, apabila server 

down dan terjadi gangguan pada jaringan pengguna tidak dapat mengakses 

Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online. Oleh karena itu sistem jaringan dan 

aplikasi yang server aplikasi yang error akan menjadi pengahmbat dalam proses 

layanan pada Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor, sehingga penggunaan Aplikasi 

tersebut menjadi kurang efektif. 

c. Sosialisasi. 

Dalam pelaksanaan program atau layanan berupa aplikasi diperlukan 

adanya sosialisasi yang baik dari pelaksana kepada masyarakat yang menerima 

layanan tersebut, agar penerima layanan mengerti dan paham akan tata cara dalam 

mengoperasikan, sehingga layaan aplikasi tersebut dapat dilaksanakan dengan 

baik dan efektif. 

Dari yang peneliti amati dalam mensosialisasikan Aplikasi pendaftaran 

Antrian Paspor Online, Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru sudah 

mensosialisasikan layaan aplikasi tersebut melalui media cetak berupa banner, 

brosur maupun papan informasi dan juga melalui media elektronik yaitu pada 

website Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru yakni 

http://www.imigrasipekanbaru.com. Akan tetapi masyarakat kurang mencari 

informasi tentang adanya Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online. 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wawan Setiawan, S.H 

selaku Plt. Kepala Seksi Lalu Lintas keimigrasian mengatakan bahwa : 

“Sosialisasi sudah dilakukan melalui media cetak maupun media cetak 

berupa banner, brosur dan lain-lain dan ada juga sosialisasi pada kantor-

kantor dan dinas-dinas terkait, sosialiasasi ada juga dilakukan pada 

media elektronik”. (wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juli 2019) 

Hal ini juga diperkuat dengan wawancara dengan Bapak Salman S.E 

selaku Staff Kasubsi Informasi dan Komunikasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 

Pekanbaru mengatakan bahwa :   

“Dalam sosialisasi sudah diupayakan secara maksimal akan tetapi masih 

ada masyarakat yang kurang mengerti dalam menjalankan aplikasi 

tersebut bagi masyarakat yang kurang mengerti dan kurang paham”. 

(wawancara dilakukan pada tanggal 29 Juli 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak 

Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru telah melakukan melalui media dia cetak di 

Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru dan melalui media elektronik, namun masih 

ada masyarakat yang tidak mendapatkan informasi tentang layanan aplikasi 

maupun cara menjalankan aplikasi tersebut. Untuk itu Kantor Imigrasi Kelas 1 

Pekanbaru harus lebih berupaya melakukan sosialisasi lagi kepada masyarakat 

secara langsung sehingga masyarakat dapat dengan jelas mengetahui dan paham 

mengenai Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online dan tata cara 

pengoperasian aplikasi tersebut. 

Pelayanan publik yang efektif dinilai dari proses yang dijalankan tidak 

hanya hasilnya saja jika pelayanan tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentukan 

akan mendapatkan akan dimintai pertanggungjawabannya, sungguh Allah SWT. 

maha melihat dan mengetahui.  


