
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah        

 Pelayanan merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau 

kegiatan yang bersifat jasa. Semakin baik pelayanan yang diberikan akan dapat 

hasil yang memuaskan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Agung 

Kurniawan mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan 

(melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 

pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat 

maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. 

Pelayanan publik yang diharapkan adalah sesuai dengan pedoman 

penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang pelayanan publik seperti dasar hukum, 

persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, 

produk pelayanan, sarana dan prasarana/fasilitas, kompetensi pelaksana, 

pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, masukan, jumlah pelaksana, 

jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai 

dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam 

bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko 

keragu-raguan dan evaluasi kinerja maka pemerintah memiliki konsekuensi untuk 

meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan publik.    
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 Tugas utama pemerintah terhadap rakyatnya adalah memberikan 

pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang di inginkan oleh masyarakat. 

Peranan pemerintah mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan dinamika 

masyarakat yang berkembang. Perubahan apapun yang terjadi terhadap peranan 

pemerintah pada dasarnya tidak merubah fungsi pemerintah sebagai pelayanan 

publik atau masyarakat. Karena itu pula, pegawai pemerintah atau pegawai negeri 

sipil (PNS) disebut civil servant atau public service (pelayan publik).  

 Salah satu bentuk tugas dan pelayanan yang harus diberikan Pemerintah 

adalah memberikan data identitas sebagai warga negara sesuai dengan tempat 

berdomisili diseluruh wilayah kekuasaan hukum Indonesia misalnya, 

penyelenggaran sistem pendaftaran (pencatatan) penduduk pencatatan sipil yang 

belum dapat berjalan secara maksimal dan penyelengaraan dokumen-dokumen 

hukum dalam penghitungan sistematik vital dan sistematik kependudukan.  

 Oleh sebab itu pemerintah sebagai pelayan publik harus lebih mampu 

untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sehingga 

kontribusi bagi perkembangan adalah terciptanya rasa kepercayaan kepada 

pemerintah akan meningkat. Tetapi apabila pelayanan tersebut tidak pernah di 

dapatkan maka berbagai macam sifat buruk masyarakat terhadap pemerintah tidak 

dapat dibendung.         

 Dalam hidup berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia harus 

memberikan upaya timbal balik dari pelayanan yang telah diberikan oleh 

pemerintah, yakni masyarakat harus mematuhi aturan yang di buat oleh 

pemerintah, dilaksanakan oleh rakyat dan hasilnya juga untuk kesejahteraan 
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rakyat. Di sisi lain pemerintah harus mengetahui apa yang menjadi keinginan 

masyarakat serta membuat peraturan yang patut dipatuhi oleh masyarakat, 

sehingga masyarakat tidak merasa keberatan atas peraturan yang telah dibuat 

sehingga dapat direalisasikan secara baik dan optimal.     

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

administrasi kependudukan dalam pasal 1 angka (14) menjelaskan tentang Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda 

Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai 

bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Pasal 102 huruf (a) 

menjelaskan tentang semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

harus dimaknai “KTP-el”. Pasal 63 angka (3) menjelaskan tentang KTP-el 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional, angka (6) 

menjelaskan tentang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

memiliki 1 (satu) KTP-el. 

Secara khusus fungsi KTP-el adalah sebagai alat bukti diri yang sah 

menurut hukum yang menunjukkan bukti domisili atau tempat tinggal seseorang 

di salah satu wilayah Negara Republik Indonesia. Kartu Tanda Penduduk juga 

merupakan kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk. Dengan memilih KTP-

el berarti dia telah diakui kewarganegaraannya dan mendapat hak yang sama 

seperti warga negara lainnya.   
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Salah satu tempat pembuatan KTP-el bagi penduduk yang tinggal di 

Kecamatan Marpoyan Damai yaitu Kantor Camat Marpoyan Damai yang 

bertempat dijalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Kantor Camat memiliki tugas 

besar dalam memberikan data identitas sebagai warga negara sesuai dengan 

tempat berdomisili. Maka pelayanan yang optimal sangat didambakan bagi 

masyarakat yang ingin membuat KTP-el. Pelayanan publik bertujuan 

memperdayakan masyarakat bukan memberdayakan, sehingga akan 

membutuhkan kepercayaan publik atau masyarakat kepada pemerintahannya. 

Namun realisasinya pelayanan cenderung lamban dan membingungkan dan juga 

memakan waktu yang lama serta lalainya pegawai Kantor Camat Marpoyan 

Damai. Berdasarkan sumber dari media online Riaupotenza.com pada tanggal 02 

September 2016 warga bernama Devi di Kelurahan Sidomulyo Timur RT 07 RW 

2 mengatakan bahwa beliau sudah foto dan cap jari pada bulan lalu dan tinggal 

menunggu jadinya namun setelah sekian lama tidak ada kabar, beliau menanyakan 

kepada petugas, dan petugas memberitahukan kepada beliau untuk mengurus lagi 

dengan alasan data hilang. Hal ini seharusnya tidak terjadi, apabila standar 

prosedur pelayanan dalam pembuatan KTP-el pada Kantor Camat Marpoyan 

Damai telah berjalan dengan baik.       

 Tidak hanya permasalahan mengenai hilangnya data masyarakat. Namun 

juga terdapat permasalahan mengenai biaya pembuatan KTP-el berdasarkan 

sumber data media online Riaupotenza.com 02 September 2016, salah satu 

masyarakat yang sedang mengurus pembuatan KTP-el mengaku punya kenalan 

orang Kecamatan yang bisa membantu pengurusan KTP-el dan selesai dalam 
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waktu dua hari dengan syarat cukup membayar 200.000 rupiah, untuk pembuatan 

KTP-el dan selesai dalam waktu dua hari. Hal ini disebabkan karena banyak 

masyarakat yang ingin cepat dan tidak mau repot sehingga memilih untuk 

membayar dengan jumlah 200.000 rupiah. hal ini sangat melenceng dari standar 

prosedur pelayanan dalam pembuatan KTP-el pada Kantor Camat Marpoyan 

Damai.       

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Yang Sudah Memiliki KTP-el Dan Yang Tidak 

Memiliki KTP-el Di Kecamatan Marpoyan Damai 

 

No Kelurahan 
Jumlah 

Penduduk 

Kepemilikan KTP-el % 

Ada Tidak Ada Tidak 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Tangkerang 

Barat 

 

Tangkerang 

Tengah 

 

Sidomulyo 

Timur 

 

Wonorejo 

 

Maharatu 

 

34,613 

 

 

36,125 

 

 

26,479 

 

 

20,186 

 

34,413 

10,910 

 

 

12,536 

 

 

13,485 

 

 

10,209 

 

15,361 

4,093 

 

 

9,118 

 

 

1,889 

 

 

373 

 

4,828 

31.5% 

 

 

34.7% 

 

 

51% 

 

 

50% 

 

44% 

 

11.8% 

 

 

25% 

 

 

7% 

 

 

1.8% 

 

14% 

 Jumlah 151,816 62,501 20,301 41% 13% 

Sumber: Kantor Kecamatan Marpoyan Damai, 2017 

 Dari tabel diatas dapat kita lihat persentase penduduk yang belum 

memiliki KTP-el pada wilayah Kecamatan Marpoyan Damai, yaitu 13% yang 

menandakan bahwa masih kurangnya minat masyarakat wilayah Kecamatan 

Marpoyan Damai dalam membuat KTP-el. Maka dapat dilihat bahwa kinerja 

pelayanan pada Kantor Camat Marpoyan Damai belum berjalan maksimal dalam 

memberikan pelayanan terhadap masyakarat terkait pembuatan KTP-el.  

  



 6 

Tabel 1.2  Jumlah KTP-el dalam proses pembuatan, selesai tepat waktu (14 

Hari Kerja) dan tidak selesai tepat waktu (Lebih Dari 14 Hari 

Kerja) di Kantor Camat Marpoyan Damai 

 

No. Dalam Proses 

Pembuatan KTP-el 

Selesai Tepat 

Waktu  

Tidak Selesai Tepat 

Waktu 

1.  15.930 40 (0,25%) 15.890 (99,75%) 

Sumber: Kantor Kecamatan Marpoyan Damai, 2017   

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 15.930 orang yang sedang 

dalam proses pembuatan KTP-el dan hanya ada sekitar 0,25% KTP-el yang 

selesai tepat waktu (14 Hari Kerja) serta sisanya 99,75 KTP-el tidak selesai tepat 

waktu (Lebih Dari 14 Hari Kerja). Pembuatan KTP-el yang harusnya diselesaikan 

selama 14 hari kerja tapi realisasinya bisa melebihi 14 hari kerja. Maka dapat 

dilihat bahwa penyelenggaraan pelayanan pada Kantor Camat Marpoyan Damai 

masih mengalami keterlambatan dalam waktu penyelesaian. 

Tabel 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki 4 orang 

2. Perempuan 6 orang 

Jumlah 10 orang 

Sumber: Kantor Kecamatan Marpoyan Damai, 2017 

 Berdasarkan Komposisi jumlah pegawai pada Kantor Camat Marpoyan 

Damai, yang mana laki-laki yang berjumlah 4 orang dan perempuan berjumlah 6 

orang. Tentunya semua pegawai memiliki tugas kerja yang berbeda-beda.  

 Jumlah pegawai di Kantor Camat Marpoyan Damai masih jauh dari ideal. 

Jumlah personil Kecamatan yang ideal menurut tugas dan fungsinya disesuaikan 

dengan struktur organisasi di Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

kecamatan atau Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi 

perangkat daerah ditambah staf masing-masing bidang atau seksi atau bagian 
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minimal 2 (dua) orang, satu kecamatan 30 orang sampai dengan 50 

orang/pegawai. Namun, fakta yang dijumpai yaitu jumlah pegawai pada Kantor 

Camat Marpoyan Damai hanya 10 orang.      

 Kurangnya jumlah pegawai dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam kepengurusan pembuatan KTP-el pada Kantor Camat 

Marpoyan Damai. Sehingga kekurangan jumlah pegawai ini menyebabkan antrian 

untuk masyarakat yang ingin mengurus pembuatan KTP-el.  

Tabel 1.4 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. SMA/Sederajat 1 orang 

2. Diploma III (D3) 1 orang 

3. Strata I (SI) 8 orang 

Jumlah 10 orang 

Sumber: Kantor Kecamatan Marpoyan Damai, 2017 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan pendidikan pegawai 

di Kantor Camat Marpoyan Damai adalah SMA/Sederajat 1 orang, Diploma 1 

orang, S1 8 orang.          

 Kualitas pelayanan yang baik sangat didambakan oleh masyarakat sebagai 

pihak yang ingin memperoleh pelayanan seperti ketepatan waktu, serta mutu yang 

baik, khususnya pelayanan yang menyangkut bidang pemerintahan Kecamatan 

Marpoyan Damai seperti dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

(KTP-el).        

 Berdasarkan fenomena di atas untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

bagaimana kinerja pelayanan pada Kantor Camat Marpoyan Damai, khususnya 

dalam hal pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka penulis 

mengangkat judul dari penelitian ini adalah : “ANALISIS KINERJA 
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PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN MARPOYAN DAMAI 

DALAM PEMBUATAN KTP-EL KOTA PEKANBARU.” 

1.2  Rumusan Masalah 

 Untuk dapat mempermudah penelitian ini nantinya, dan agar penelitian ini 

memiliki arah yang jelas, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang 

akan diteliti. Berdasarkan permasalahan dari uraian latar belakang masalah yang 

telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Analisis Kinerja Pelayanan Pada Kantor Camat Marpoyan 

Damai Dalam Pembuatan KTP-el Kota Pekanbaru? 

2. Faktor-faktor Apa Saja Yang Menjadi Penghambat Kinerja Pelayanan 

Pada Kantor Camat Marpoyan Damai Dalam Pembuatan KTP-el Kota 

Pekanbaru? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang akan dicapai dari 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui Analisis Kinerja Pelayanan Pada Kantor Kecamtan 

Marpoyan Damai Dalam Pembuatan KTP-El Kota Pekanbaru. 

3. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Apa Saja Yang Menjadi Penghambat 

Kinerja Pelayanan Pada Kantor Camat Marpoyan Damai Dalam 

Pembuatan KTP-el Kota Pekanbaru. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Sisi Teoritis  
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Agar dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya dalam bidang Ekonomi dan Sosial khususnya jurusan Ilmu 

Administrasi Negara tentang bagaimana analisis kinerja pelayanan pada 

kantor camat marpoyan damai dalam penbuatan KTP-el kota pekanbaru. 

2.  Sisi Praktis 

Sebagai masukan untuk pemerintah dan masyarakat, karena KTP-

el merupakan salah satu alat bukti diri yang sah menurut hukum yang 

menunjukkan bukti domisili guna untuk mengurus kepentingan yang 

diperlukan.  

 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, 

penulis mengklarifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab 

terdiri dari beberapa pasal, yaitu sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

  Bab ini menjelaskan landasan teori, defenisi dan penjelasan yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang berhubungan 

dengan pokok pembahasan dan penelitian terdahulu serta menjadi 

dasar acuan teori yang digunakan dalam analisa penelitian ini. 



 10 

BAB III :  METODE PENELITIAN  

  Bab ini berisi tentang objek penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisa 

data, serta defenisi operasional. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM  

  Dalam bab ini menguraikan sejarah, gambaran umum lokasi 

penelitian, visi dan misi, letak geografis, struktur organisasi, dan 

lain sebagainya. 

BAB V :  PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu mengenai analisis 

kinerja pelayanan pada kantor camat marpoyan damai dalam 

pembuatan KTP-el kota pekanbaru. 

BAB VI :  KESIMPULAN/SARAN 

  Bab ini berisi tentang Kesimpulan dari laporan penelitian yang 

telah dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, serta 

saran dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil 

penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 


