
 

I. PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

Semenjak dikeluarkannya Undang-undang Pemerintah Daerah No. 22 

Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, 

pemerintah daerah secara berkesinambungan  dituntut untuk dapat meningkatkan 

pelayanan publik. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan 

tersebut semakin berkembang seirama dengan tumbuhnya kesadaran bahwa 

warga negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah 

untuk dapat memberikan pelayanan. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan 

publik adalah bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, namun 

juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan 

status dari masyarakat yang dilayani atau dengan kata lain bagaimana 

menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis ( Juliantara, 2005 ). 

Salah satu filosofi dari otonomi daerah sebenarnya adalah semakin 

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat oleh karenanya untuk dapat 

memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat selayaknya perlu 

diketahui terlebih dahulu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. 

Ketika persoalan-persoalan dalam masyarakat sudah dapat diinventarisir dan 

dilakukan analisis maka strategi-strategi untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan tersebut akan semakin jelas dan konkret dampaknya bagi 

masyarakat.  Pelayanan pada umumnya diberikan melalui beberapa organisasi 

birokrasi pemerintah. Organisasi-organisasi tersebut juga bertanggung jawab  

dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik yang dirancang untuk 



 

menciptakan kesejahteraan masyarakat.  Pelayanan publik merupakan suatu 

tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah yang memiliki kewenangan serta pembagian tugas 

yang sesuai dan telah ditentukan oleh perundang-undangan. Adakalanya fungsi 

pelayanan publik yang dilakukan di daerah merupakan pelimpahan kewenangan 

dari pemerintah pusat atau bahkan kewenangan tersendiri yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah itu sendiri sehingga hal ini lazimnya diatur dalam undang-

undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang mana secara garis 

besar memberikan batasan pelaksanaan tugas pusat dan daerah. 

 Seiring dengan perubahan nuansa politik nasional tentunya juga 

mempengaruhi terbentuknya berbagai aturan hukum termasuk juga di dalamnya 

aturan tentang pemekaran wilayah nasional. Kabupaten Siak sebagai salah satu 

Kabupaten di Propinsi Riau dewasa ini memiliki  13 (tiga Belas) Kecamatan, 

yang perkembangan masyarakatnya cukup signifikan. Seiring dengan gerak 

ekonomi nasional maupun daerah Propinsi Riau sendiri sebagai salah satu daerah 

tujuan investasi nasional maupun investasi luar negeri, maka Kecamatan yang 

ada di Kabupaten  Siak pun akan terus  berkembang.  

 Sesuai PERDA Kabupaten Siak nomor 14 Tahun 2001 tentang 

pembentukan Kecamatan Tualang merupakan salah satu kecamatan pemekaran 

di Kabupaten Siak yang  sudah 5 (lima) tahun dari Kecamatan pembantu menjadi 

Kecamatan Tualang. Dengan perkembangan ini mau  tidak mau Kecamatan 

Tualang harus mapan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

konsumen serta dengan mencerminkan budaya kerja yang baik.   Tugas dan 

fungsi Kecamatan mencakup perpanjangan tangan dari Kabupaten dalam hal 



 

pengurusan administrasi bagi masyarakat Desa  dan Kelurahan sekitarnya, 

artinya melayani segala kebutuhan masyarakat berkaitan dengan masalah sosial 

serta mengusahakan perubahan dan kemajuan penyelenggaraan pelayanan di 

Kecamatan tersebut. 

 Beberapa jenis pelayanan yang ada di bagian pemerintahan yaitu ; 

pembuatan KTP, pembuatan Kartu keluarga, pembuatan surat tanah (SKGR), 

surat izin berdomisili, rekomendasi kelahiran dan surat penting lainnya. Kegiatan 

tersebut sangat erat dengan pelayanan dan berhubungan langsung dengan 

masyarakat sebagai pelanggan, sehingga dalam pemberian pelayanan selalu  

menemui masalah-masalah menyangkut  dengan tingkat kepuasan pelayanan. 

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau 

penerima pelayanan, yang mana dalam penerapan standar pelayanan sesuai 

dengan Kepmen PAN, Nomor.63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang mana telah menegaskan bahwa untuk  

standar pelayanan, sekurang – kurangnya meliputi : (1) Prosedur pelayanan, (2) 

Waktu penyelesaian, (3) Biaya pelayanan, (4) Produk pelayanan, (5) Sarana dan 

Prasarana, (6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan. 

Kecamatan Tualang mempunyai jumlah penduduk yang besar bila 

dibandingkan dengan jumlah penduduk kecamatan lainnya yang ada di 

Kabupaten Siak, Kecamatan Tualang dengan luas wilayah 373,75 KM2, dengan 

jumlah penduduk  96.476 jiwa.  maka Kecamatan Tualang dituntut untuk dapat 

menjalankan dan pengelolaan pelayanan dengan maksimal khususnya  di seksi 

pemerintahan, dengan mengutamakan kepuasan (satisfaction) masyarakat 



 

sebagai pihak  yang dilayani dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau 

golongan tertentu yang sangat bertentangan dengan peran pegawai (sumber daya 

aparatur) pemerintah Kabupaten Siak sebagai pelayanan masyarakat. Maka untuk 

itu, diperlukan suatu kajian secara komprehensif yang berkaitan dengan berbagai 

permasalahan pelayanan yang pada akhirnya diharapkan untuk dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan oleh Kantor Camat Tualang pada seksi 

pemerintahan di masa mendatang.   

1.2.   Identifikasi Masalah 

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan di Kantor Camat Tualang 

Kabupaten  Siak khususnya pada bagian pelayanan seksi pemerintahan saat ini 

masih dirasakan kurang optimal. Permasalahan yang ditemukan pada  Seksi 

Pemerintahan  Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak dalam memberikan 

pelayanan di paparkan di bawah ini : 

1. Pelayanan di Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak khususnya bagian 

seksi pemerintahan dalam memberikan jasa pelayanan  belum 

sepenuhnya memberikan  kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna 

pelayanan. 

2. Bagian seksi pemerintahan belum mengetahui sepenuhnya tentang apa 

yang di inginkan oleh pelanggan. 

3. Terbentur pada sumber dana, keterbatasan sumber daya dan sistem 

manajemen birokratis, seperti sumber dana  pemerintahan   pelayanan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka di pandang perlu adanya suatu 

perhatian khusus, yang mana di dalam pelaksanaan pelayanan saat erat dengan 

hubungannya dengan manusia secara langsung, di mana  masyarakat  nantinya 



 

dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD), meski 

nilainya kecil.  Pada bagian seksi Pemerintahan, perlu adanya penekanan dalam 

memberikan  pelayanan umum kepada masyarakat  dengan baik dan benar guna 

menuju pelayanan yang mudah dan prima, sehingga nantinya di harapkan dapat 

memberikan kepuasan pelayanan kepada pemakai pelayanan yaitu masyarakat. 

Oleh sebab itu  maka perlu dilakukan pengkajian terhadap pelayanan yang telah 

diberikan selama ini oleh Pemerintah Kecamatan, apakah pelayanan yang telah 

diberikan telah sesuai dengan  apa yang diharapkan oleh konsumen.  

1.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, permasalahan tersebut dapat di 

rumuskan  sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelayanan 

2. Seberapa besar  tingkat kepuasan pengguna pelayanan pada Bagian seksi 

pemerintahan Kantor Camat Tualang dilihat dalam dimensi kualitas 

layanan (tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy). 

3. Bagaimana     kinerja   pelayanan   pada Kantor     Camat    Tualang 

           Kabupaten Siak. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi faktor – faktor  yang mempengaruhi tingkat 

kepuasan pelayanan 

2. Menganalisis  tingkat kepuasan harapan pelayanan pada  Kantor 

Camat Tualang Kabupaten Siak yang khususnya di bagian seksi 

pemerintahan, serta faktor – faktor yang mempengaruhinya. 



 

3. Menganalisis  tingkat kepuasan kinerja pelayanan pada Kantor Camat 

Tualang Kabupaten Siak, serta langkah – langkah yang harus  

dilakukan untuk perbaikan kinerja yang akan datang. 

4. Merumuskan implikasi manajerial 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan 

manfaat baik untuk masyarakat luas dan akademis. 

1. Sebagai masukan untuk strategi meningkatkan kinerja para 

penyelenggaraan pelayanan kepada pelanggan secara optimal. 

2. Sebagai bahan evaluasi dalam menerapkan suatu sistem Pelayanan 

yang baru di Kantor Camat Tualang dan Kantor Dinas Instansi 

lainnya. 

3. Hasil dari penelitian ini dapat sebagai referensi bagi peneliti lain, 

dalam hal penelitian tingkat kepuasan pelayanan, sehingga nantinya 

akan menjadi lebih sempurna. 

1.6.   Ruang lingkup  

      Berhasil atau tidak berhasilnya bagian pelayanan pada seksi 

Pemerintahan Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak sangat tergantung  antara 

lain pada semakin meningkatnya rasa kepuasan masyarakat sebagai pihak yang 

dilayani oleh bagian pelayanan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi yang 

telah dimandatkan kepadanya.  Untuk itu, maka Seksi Pemerintahan Kantor 

Camat Tualang perlu dan harus  berupaya untuk memperbaiki Kualitas 

pelayanannya kepada masyarakat secara berkesinambungan.    Tugas pokok 

Seksi Pemerintahan  menekankan bahwa Pelayanan merupakan sebagai titik  



 

pusat (central point) dari tugas-tugas yang diemban oleh bagian Seksi 

Pemerintahan.  Oleh Karena itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji aspek-

aspek yang terkait yang ada secara keseluruhan  di dalam  Pelayanan yang di 

selenggarakan oleh bagian Seksi Pemerintahan Kantor Camat Tualang 

Kabupaten Siak dengan ruang lingkup sebagai berikut : 

a. Pelayanan yang di selenggarakan di lingkungan Kantor Camat Tualang 

pada  bagian Seksi Pemerintahan. 

b. Dimensi-dimensi Pelayanan yang diselenggarakan di lingkungan Kantor 

Camat Tualang pada  bagian Seksi Pemerintahan. 

c. Perumusan kerangka kebijakan pelayanan dalam rangka meningkatkan 

Kualitas Pelayanan di Lingkungan Kantor Camat Tualang pada bagian 

Seksi Pemerintahan. 

d. Penelitian ini hanya menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

secara keseluruhan pada Seksi Pemerintahan Kantor Camat Tualang 

Kabupaten Siak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




