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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pelayanan  publik  oleh  aparatur  pemerintah  dewasa  ini  masih  

banyak dijumpai  kelemahan  sehingga  belum  dapat  memenuhi  kualitas  

yang  diharapkan masyarakat. Hal  ini ditandai dengan masih adanya berbagai  

keluhan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang  baik  

terhadap  aparatur  pemerintah.  Mengingat  fungsi  utama  pemerintah adalah 

melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan 

kualitas pelayanan.  

Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik, 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 

25 Tahun  2000  tentang  Program  Pembangunan  Nasional  (PROPENAS) 

Pelayanan publik menjadi persoalan yang senantiasa mewarnai keseharian 

masyarakat.  Citra  negatif  tentang  birokrasi  publik  maupun  rendahnya  

kualitas pelayanan  publik  tercermin  pada  maraknya  tanggapan,  keluhan 

yang dijumpai. 

Pemerintah  di  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik  masih  

banyak dijumpai kekurangan sehingga jika dilihat dari segi kualitas masih 

jauh dari yang diharapkan  masyarakat.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  masih  

munculnya  berbagai keluhan dari masyarakat yang terkadang kebingungan 

pada saat mengurus paspor.  Jika  kondisi  ini  tidak  direspon  oleh 

pemerintah  maka  akan  dapat  menimbulkan  citra  yang  kurang  baik  
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terhadap pemerintah  sendiri.  Mengingat  fungsi  utama  pemerintah  adalah  

melayani masyarakat  maka  pemerintah  perlu  terus  berupaya  meningkatkan  

kualitas pelayanan publik. (KepMen PAN, 2004: 5).  

BerdasarkanHari Adianto, (2005:125-138), dari hasil penelitian 

inidapat dilihat bahwa Faktor yang memiliki kontribusi paling besar terhadap 

variabel karakteristik pekerjaan adalah kerjasama dengan rekan kerja dengan 

bobot faktor sebesar 80.9%. Kemudian faktor yang memiliki kontribusi paling 

besar terhadap variabel kepuasan kerja internal adalah pengahargaan berupa 

pujian dengan bobot faktor sebesar 95.1% sedangkan untuk variabel kepuasan 

kerja eksternal adalah pengarahan yang diberikan oleh atasan dengan bobot 

faktor sebesar 98.9%.Faktor yang memiliki kontribusi paling besar terhadap 

variabel performansi kerja adalah jumlah output yang dihasilkan dengan bobot 

faktor sebesar 87.7%.Untuk meningkatkan performansi kerja pekerja di PT. 

Candratex Sejati yang perlu diprioritaskan adalah dengan meningkatkan 

kepuasan kerja internal, hal ini ditunjukkan dari besarnya koefisien jalur untuk 

kepuasan kerja internal sangat besar jika dibandingkan dengan variabel yang 

lainnya yaitu sebesar 0.535 X2. 

Berdasarkan Rahayu Warsono Yuningsih, (2010:23) dalam 

penelitiannya mengatakan hasil penelitian dilihat dari beberapa fenomena 

yang ada yaitu Tangibles atau Ketampakan fisik yang ada masih belum baik. 

Sarana prasarana sudah lengkap, namun untuk profil pelayanan dan 

performance petugas yang dimiliki masih sangat kurang. Reliabiity 

(Kompetensi Petugas), atau Kompetensi Petugas yang ada sudah baik. Dalam 
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dimensi Reliability ini hanya beberapa pegawai saja yang belum menguasai 

IT utamanya pegawai senior. Selain itu dengan adanya SOP yang dimiliki 

dapat menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan. Responsiveness,Daya 

Tanggap Petugas saat ini sudah baik. Respon petugas terhadap permasalahan 

dan komplain yang terjadi sudah cepat. Ditambah lagi dengan pengadaan 

pelatihan-pelatihan bagi setiap petugas tentunya akan membantu dalam 

membentuk daya tanggap petugas dalam menghadapi setiap pelanggan 

maupun merespon segala komplain yang terjadi. Untuk jaminan keamanan 

juga sudah baik karena keamanan yang diberikan Kantor Imigrasi sangatlah 

valid. Untuk keluhan sudah disediakan kotak saran namun untuk 

penyampaian keluhan lebih efektif untuk disampaikan secara langsung. 

Costumer service yang ada masih kurang membantu dalam menangani 

keluhan. Assurance atau Kepastian pelayanan yang ada saat ini masih buruk. 

Prosedur pembuatan paspor masih sulit untuk dipahami masyarakat, karena 

prosedur yang panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

mengurusnya. Kepastian waktu untuk penyelesaian pelayanan pembuatan 

paspor sudah tercantum dalam SOP namun implementasinya masih belum 

jelas salah satunya karena seringnya terjadi masalah teknis. Biaya pelayanan 

sudah jelas dan pasti. Namun, sebagian masyarakat mengeluhkan bahwa 

biaya pembuatan paspor sangatlah mahal dan tidak sesuai dengan yang 

ditetapkan memang benar adanya, tergantung dari masing-masing 

kepentingan, dan juga karena masalah calo yang sulit untuk dihapuskan 

membuat sering terjadi perbedaan biaya yang diterima masyarakat. dan 
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Empathy atau Kepedulian Petugas pelayanan sudah baik. Petugas pelayanan 

pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang ramah dan sopan 

didalam penyelenggaraan pelayanan pembuatan paspor yang dilakukan 

selama ini. Baik tidaknya perlakuan yang diberikan petugas terhadap 

masyarakat dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam memenuhi kepuasan 

pelanggan. Petugas juga membantu masyarakat dalam menangani 

permasalahan, namun karena jumlah masyarakat yang sangat banyak 

sedangkan SDM terbatas maka seringkali masyarakat merasa terabaikan. 

Dalam  rangka  melaksanakan  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  

2009 tentang  pelayanan  publik  terutama  dalam  melaksanakan  kualitas  

pelayanan publik, maka Kantor Imigrasi Kelas 1 Pontianak sebagai lembaga 

dalam  struktur  kenegaraan  yang  merupakan  lembaga  pemerintah  yang  

bergerak dalam  bidang  jasa  pelayanan   paspor  atau  surat  perjalanan  

republik  Indonesia selalu berusaha meningkatkan pelayanan baik untuk 

masyarakat dalam negeri atau masyarakat luar negeri. Hal ini tak lepas dari 

sebutan bagi imigrasi  yaitu sasanti bhumi  pura  yakhsapurna  wibhawa atau  

disebut  dengan  penjaga  pintu  yang berwibawa.  Masuknya  warga  Negara  

asing  atau  keluarnya  warga  Negara Indonesia  keluar  negeri  secara  

langsung  maupun  tidak  langsung  telah  berperan dalam pembangunan 

nasional. Imigrasi sebagai lembaga penerbit Surat Perjalanan Republik  

Indonesia  di  tuntut  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang  prima 

untuk masyarakat asing maupun masyarakat Indonesia.  
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Tugas Kantor  Imigrasi Kelas  I  Pontianak  yang  sangat  penting  

adalah  untuk  memastikan lancar  atau  tidaknya  lalu  lintas  manusia  baik  

ke  dalam  atau  ke  luar  negeri. Dengan kata lain Kantor Imigrasi Kelas I 

Pontianak sebagai salah satu  pintu  gerbang  keluar  masuknya  manusia  di  

wilayah  Negara  Republik Indonesia.  Mengingat  sangat  pentingnya  peran  

Kantor  Imigrasi  Kelas  Pontianak,  maka  dalam  penyelenggaraannya  perlu  

adanya  peningkatan kualitas    yang  optimal  dari  tiap  unit pelayanan  publik 

dapat di lihat bahwa prosedur pelayanan pengurusan paspor yang dilakukan 

oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pontianak pada dasarnya  sudah ada dan 

sudah baik.Akan tetapi prosedur tersebut masih belum atau kurang dimengerti 

oleh masyarakat umum pengurus paspor yang mengurus langsung sendiri, 

karena prosedur  dirasa  kurang  jelas,  kurang  informatif  sehingga  

menimbulkan kebingungan. Kebingungan pelanggan sebagian besar adalah 

ketidaktahuan akan prosedur  lanjutan  dari  tiap-  tiap  tahap  atau  proses  

yang  harus  dilalui  dalam pengurusan paspor. Untuk tahap awal pengurusan 

seperti pengisian formulir mereka sudah memahami. Gambar proses 

pengurusan paspor yang sudah ada  (ditempel)  belum  bisa  dipahami  betul  

oleh  masyarakat  pengurus  paspor, karena  hanya  berupa  gambar  dan  tidak  

adanya  penjelasan  mengenai  gambar tersebut secara langsung oleh pegawai 

Kantor Imigrasi. 

Dari  hasil  observasi,  maka  proses atau prosedur pelayanan 

pengurusan paspor  yang saat  ini  dilaksanakan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas 

1 Kota Pontianak dapat  di  lihat  dari gambar berikut: 
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Gambar 1.1 

Proses Permohonan Paspor Baru (Walk In) 

Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pontianak  

Tahun 2015 

 
Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, 2015 

Demikian halnya  yang terjadi  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Pontianak  

yang  merupakan lembaga  pemerintah  yang  bergerak  dibidang  jasa  Surat  

Perjalanan  Republik Indonesia atau paspor. Namun kita masih sering melihat 

beberapa pelayanan yang diberikan oleh Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Pontianak  

pada  masyarakat  kurang memuaskan. Terutama dalam hal pelayanan Surat 

Perjalanan Republik Indonesia atau paspor. Selain pelayanan yang lamban, 

pelayanan juga tidak tertib karena petugas mengutamakan pemohon yang 

lewat calo. Kadang-kadang tidak sesuai ketentuan yang ada. Pemeriksaan 

berkas, jadwal foto wawancara dan sidik jari dilakukan dalam satu hari. 

Jarakuntuk pengambilan paspor selang tiga hari setelah pemohon melakukan 

pembayaran. Apabila melalui calo, proses paspor bisa selesai pada hari itu 
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juga. Akan tetapi tarif atau biaya yang di bayarkan akan lebih besar dari 

ketentuan tarif yang berlaku di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pontianak. Selain 

mengeluhkan lambannya pelayanan, pemohon juga menyayangkan petugas 

yang lebih banyak waktu berbincang dengan petugas lainnya. Atau apabila 

ada yang mengurus lewat belakang salah satunya calo tersebut. Oleh karena 

itu pemohon harus menunggu antrian lebih lama.  

Untuk  mengetahui  waktu  penyelesaian  dan  mengenai  kejelasan  

biaya pengurusan  paspor, sudah ada kejelasan dan ketentuan langsung yang 

diatur dalam aturan dan peratutan.  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor: 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara 

bukan pajak, penetapan layanan dan tarif pelayanan Keimigrasian yang 

berlaku di Republik Indonesia mengacu kepada Peraturan Pemerintah, 

penetapan tarif dan waktu penyelesaian paspor didasarkan pada aturan dan 

jenis layanan yang diberikan. jenis pelayanan serta tarif yang berlaku di 

lingkungan Keimigrasian adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Kantor Imigrasi Kelas 1 Pontianak 

layanan dan Tarif 

Tahun 2015 
No Jenis Pelayanan Satuan Masa Berlaku Biaya 

1 Paspor biasa 48 halaman untuk WNI 

perorangan 

Per buku 5 Tahun Rp.     300.000,00 

2 Paspor biasa elektronis (e-passport) 48 

halaman untuk WNI perorangan 

Per buku 5 Tahun Rp.     600.000,00 

3 Paspor biasa 24 halaman untuk WNI 

perorangan 

Per buku  5 Tahun Rp.     100.000,00 

4 Paspor biasa elektronis (e-passport) 24 

halaman untuk WNI perorangan 

Per buku 5 Tahun Rp.     350.000,00 

5 Paspor biasa 24 halaman pengganti yang 

hilang yang masih berlaku 

Per buku Mengikuti Sisa 

Masa Berlaku 

Paspor sebelumnya 

Rp.     200.000,00 

6 Paspor biasa 24 halaman pengganti yang 

rusak yang masih berlaku 

Per buku Mengikuti Sisa 

Masa Berlaku 

Rp.     100.000,00 
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Paspor sebelumnya 

7 Paspor biasa elektronis (e-passport) 24 

halaman pengganti yang hilang yang masih 

berlaku 

Per buku Mengikuti Sisa 

Masa Berlaku 

Paspor sebelumnya 

Rp.     800.000,00 

8 Paspor biasa elektronis (e-passport) 24 

halaman pengganti yang rusak yang masih 

berlaku 

Per buku Mengikuti Sisa 

Masa Berlaku 

Paspor sebelumnya 

Rp.     350.000,00 

9 Paspor biasa 48 halaman pengganti yang 

hilang yang masih berlaku 

Per buku Mengikuti Sisa 

Masa Berlaku 

Paspor sebelumnya 

Rp.     600.000,00 

10 Paspor biasa 48 halaman pengganti yang 

rusak yang masih berlaku 

Per buku Mengikuti Sisa 

Masa Berlaku 

Paspor sebelumnya 

Rp.     300.000,00 

11 Paspor biasa elektronis (e-passport) 48 

halaman pengganti yang hilang yang masih 

berlaku 

Per buku Mengikuti Sisa 

Masa Berlaku 

Paspor sebelumnya 

Rp.  1.200.000,00 

12 Paspor biasa 24 halaman pengganti yang 

hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan 

bencana alam dan awak kapal yang kapalnya 

tenggelam 

Per buku Mengikuti Sisa 

Masa Berlaku 

Paspor sebelumnya 

Rp.     100.000,00 

13 Paspor biasa (e-passport) 24 halaman 

pengganti yang hilang/rusak yang masih 

berlaku disebabkan bencana alam dan awak 

kapal yang kapalnya tenggelam 

Per buku Mengikuti Sisa 

Masa Berlaku 

Paspor sebelumnya 

Rp.     350.000,00 

14 Paspor biasa 48 halaman pengganti yang 

hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan 

bencana alam dan awak kapal yang kapalnya 

tenggelam 

Per buku Mengikuti Sisa 

Masa Berlaku 

Paspor sebelumnya 

Rp.     300.000,00 

15 Paspor (e-passport) 48 halaman pengganti 

yang hilang/rusak yang masih berlaku 

disebabkan bencana alam dan awak kapal 

yang kapalnya tenggelam 

Per buku Mengikuti Sisa 

Masa Berlaku 

Paspor sebelumnya 

Rp.     600.000,00 

16 Jasa penggunaan teknologi sistem 

penerbitan paspor berbasis biometrik 

Per buku 5 Tahun Rp.      55 .000,00 

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, 2015 

 

Dari tabel 1.1 diatas dapat di jelaskan bahwa Paspor biasa 48 halaman 

dan 24 halaman untuk WNI  inimemiliki masa berlaku yang sama yaitu 5 

tahun. Dahulu memang paspor biasa 24 halaman ini khusus untuk keperluan 

umroh atau untuk para TKI di luar negeri dan untuk keperluan tugas tertentu 

ke luar negeri masa berlaku 3 tahun. Akan tetapi seiring dengan 

perkembangan sistem serta teknologi pengamanan Surat Perjalanan (Paspor) 

Republik Indonesia, di mana Paspor 24 halaman maupun Paspor 48 halaman 
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memiliki standar security features (fitur-fitur pengamanan) yang sama maka 

kebijakan tersebut direvisi dengan dikeluarkannya surat Nomor: IMI.2-

GR.04.02-1.568 tertanggal 09 November 2010 bahwa paspor 24 halaman ini 

mempunyai fungsi dan derajat yang sama dengan paspor biasa yang berisi 48 

halaman.  

Dengan demikian paspor 24 halaman ini kerap kali dianggap sebagai 

paspor khusus bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Padahal, tidak demikian 

dari data yang saya peroleh untuk pemohon dengan tujuan liburan ke luar 

negeri juga bisa menggunakan paspor jenis ini. Begitu pun sebaliknya, 

pemohon yang hendak bekerja di luar negeri bisa menggunakan paspor 48 

halaman. "Seringnya dianggap yang 24 halaman itu untuk TKI dan terkadang 

muncul masalah dimana WNI pemegang paspor 24 halaman ini diperlakukan 

berbeda bahkan ditolak permohonan visa luar negeri oleh Pihak Kedutaan 

beberapa Negara (Negara Malaysia, Amerika Serikat, Australia serta Negara-

negara Eropa) karena dianggap sebagai TKI/Calon TKI. Oleh karena itu 

pemohon biasanya di arahkan untuk membuat paspor yang 48 halaman,agar 

permasalahan yang mungkin muncul dapat dihindarkan. 

Untuk paspor biasa elektronik (e-passport) yaitu jenis paspor yang 

memiliki data biometrik sebagai salah satu unsur pengaman paspor tersebut. 

Data biometrik ini disimpan dalam bentuk chip yang tertanam pada paspor 

tersebut. Tetapi untuk Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pontianak paspor biasa 

elektronik (e-passport) sampai saat ini masih belum tersedia. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Paspor
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Data_biometrik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Paspor
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Berikut jumlah pemohon paspor baru oleh masyarakat pada kurun 

waktu 2011 – 2013: 

Tabel 1.2 

Kantor Imigrasi Kelas 1 Pontianak 

Jumlah Pemohon Paspor Baru 

 Tahun 2011-2014  

No. Jenis Pelayanan 
Jumlah 

Pemohon / 

(Jiwa) 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 

1 Paspor biasa 48 halaman untuk WNI 

perorangan 
2.789 3.086 5.834 7184 

2 Paspor biasa elektronis (e-passport) 48 

halaman untuk WNI perorangan 
389 530 783 821 

3 Paspor biasa 24 halaman untuk WNI 

perorangan 
47.481 57.374 54.680 56.417 

4 Paspor biasa elektronis (e-passport) 24 

halaman untuk WNI perorangan 
5 279 303 408 

 Jumlah 50.664 61.986 61.600 64.794 

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, 2015 

  

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada periode 2011-2014, 

jumlah pemohon Paspor baru tertinggi yaitu pada Tahun 2014 sebesar 64.794 

pemohon dengan peningkatan sebesar 5,19 % dari Tahun 2013. Untuk Tahun 

2013 permohonan paspor baru menurun sebesar (-0,62)%, dibandingkan 

denganTahun 2012 yang sedikit lebih tinggi dari Tahun sebelumnya yaitu 

sebesar 22,34%. 

Untuk paspor baru yang belum terselesaikan petugas /pewagai Imigrasi 

masih tidak bisa mengatakan terhitung sebagai pemohon,karena petugas akan 

menyeleksi dan pengecekan terlebih dahulu apabila tidak sesuai prosedur 

berkas dikatakan tidak layak ataupun tidak bisa dilanjutkan,oleh karena itu 

sampai saat ini belum ada sistem untuk mengetahui paspor yang tidak selesai. 

Petugas akan memproses pemohon yang bena-benar telah melengkapi 

persyaratan yang ditentukan. 
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Dalam rangka melakukan pelayanan Keimigrasian, Kantor Imigrasi 

Kelas I Kota Pontianak memiliki jumlah pegawai serta unit kerja yang berlaku 

sebagai berikut:  

Tabel 1.3 

Kantor Imigrasi Kelas 1 Pontianak 

Jumlah Pegawai  

Tahun 2011-2014 

No Unit Kerja Jumlah Pegawai 

1 Kepala Kantor 1 orang 

2 Info Keimigrasian 5 orang 

3 Lintas Batas Keimigrasian 36 orang 

4 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 7 orang 

5 Status Keimigrasian  5 orang 

6 Tata Usaha  21 orang 

Total Pegawai 75 orang 

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, 2015 

 

Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak di Pimpin oleh seorang Kepala 

Kantor membawahi 5 unit kerja dengan 74 orang pegawai. Kantor  Imigrasi  

Kelas  I  Pontianak selaku  lembaga kenegaraan  yang  bergerak  dalam  

pelayanan  jasa  Surat  Perjalanan  Republik Indonesia  atau  paspor  telah 

melakukan  perbaikan dalam hal  prosedur pelayanan yang di buat sedemikian 

rupa demi kemudahan dan keamanan masyarakat. Selain itu  sarana  dan  

prasaranapun  mulai  di  tambah  demi  kenyamanan  masyarakat, seperti    

menambahkan  jumlah  pegawai  untuk  melayani  masyarakat  yang  akan 

mengurus Surat Perjalanan Republik Indonesia atau paspor. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan UU.NO II Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 

A. Membawa persyaratan asli & di fotocopy (masing-masing 1 

lembar,ukuran kertas A4) 
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1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. 

2. Kartu Keluarga (KK). 

3. Akta Kelahiran atau Ijazah atau Buku Nikah/Akta Perkawinan/Surat 

Baptis. 

4. Paspor lama bagi yang penah memiliki. 

5. Surat Penetapan ganti nama dari Pejabat yang berwenang bagi yang 

telah mengganti nama. 

6. Bagi anak dibawah umur melampirkan : 

a. KTP orang tua. 

b. Kartu Keluarga. 

c. Surta Nikah orang tua. 

d. Fotocopy paspor orang tua. 

e. Surat pernyataan tertulis dari orang tua. 

f. Orang tua wajib mendampingi saat wawancara 

g. Akta kelahiran anak. 

B. Permohonan tidak akan diproses apabila : 

1. Persyaratan tidak lengkap 

2. Terdapat perbedaan data di KTP,KK,dan Akta kelahiran atau Ijazah 

atau Buku Nikah/Akta perkawinan/Surat Baptis. 

3. Terindikasi telah memiliki paspor sebelumnya  

4. Fotocopy persyaratan tidak jelas,tidak terbaca terdapat coretan/tipe-

x,bekas hapusan ataupun tanda yang dapat menimbulkan keraguan.  
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Untuk mencapai pelayanan publik yang baik Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara menyusun standar pelayanan publik bagi 

instansi pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara (KEMENPAN) Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana ketentuan umum 

pelayanan publik digariskan agar dapat dijadikan pedoman pelayanan baik 

oleh instansi pemerintah dipusat maupun di daerah. Dalam Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut dijelaskan tentang standar pelayanan 

publik meliputi: 

1. Prosedur pelayanan 

yakni kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada peserta dilihat 

dari sisi kesederhanaan alur perizinan 

2. Persyaratan pelayanan 

yakni persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan 

secara umum 

3. Kejelasan petugas pelayanan 

yakni keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan 

(nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung jawab) 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan 

yakni kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama 

terhadap konsistensi waktu kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

5. Tanggung jawab petugas 

yakni kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraaan 

dan penyelesaian pelayanan 

6. Kemampuan petugas pelayanan 

yakni tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam 

memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat 

7. Kecepatan pelayanan 

 yakni target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah 

ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan 

8. Keadilan dalam mendapatkan pelayanan 

yakni pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status 

masyarakat yang dilayani 

9. Kesopanan dan keramahan petugas 
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 yakni sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan 

menghormati 

10. Kewajaran biaya pelayanan 

yakni keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan 

oleh unit pelayanan 

11. Kepastian biaya pelayanan 

yakni kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah 

ditetapkan 

12. Kepastian jadwal pelayanan 

yakni pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan 

13. Kenyamanan lingkungan 

 yakni kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan 

teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima 

pelayanan 

14. Kenyamanan pelayanan 

yakni terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara 

pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa 

tentang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang 

diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan 

 

Dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak harus  dapat  

melaksanakan  kualitas  pelayanan  yang  lebih  baik. Sebagai lembaga 

pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa Surat Perjalanan 

Republik Indonesia (SPRI) atau paspor, maka Kantor Imigrasi Kelas I 

Pontianak harus memiliki kesadaran terhadap tugas dan tanggung jawabnya  

sebagai  lembaga  pemerintah  yang  melayani  masyarakat  Indonesia dalam 

pelayanan jasa Surat Perjalanan Republik Indonesia atau paspor.  

Masyarakat mengeluhkan kualitas pelayanan, terkadang adanya pungli 

atau tarikan dana di luar ketentuan yang ditetapkan, dan lambannya kinerja 

petugas.Permasalahan yang muncul akibat kurang maksimalnya kualitas 

pelayanan di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Pontianak,  masyarakat  lebih  

memilih jasa calo sebagai mediator untuk mengurus Surat Perjalanan 
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Republik Indonesia atau  paspor,  daripada  mengurus  sendiri.  Dengan  

alasan  lebih  cepat  dan  mudah meski  biayanya  tidak  sesuai  dengan  aturan  

yang  telah  di  tentukan  oleh  Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak. Ini berarti 

kualitas pelayanan dari Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak masih belum 

maksimal. 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

yang di berikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak menyediakan kotak 

pengaduan masyarakat ataupun datang langsung ke loket pengaduan dan 

mesin indikator kepuasan. Yang mana setiap masyarakat yang telah dilayani 

dapat memencet salah satu tombol untuk menyatakan puas atau tidak puas 

terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I 

Pontianak. Hasil rekap dari mesin indikator kepuasan dan dari kotak 

pengaduan masyarakat dapat di lihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 1.4 

Kantor Imigrasi Kelas 1 Pontianak 

Keluhan Terhadap Pelayanan 

Tahun 2011-2014 

No Media yang digunakan 

Jumlah Keluhan dan Saran 

(Tahun) 

2011 2012 2013 2014 
1 Kotak Pengaduan - - - - 

2 Datang langsung ke loket 

pengaduan 

12 2 5 8 

3 Mesin Ikd (Indeks 

Kepuasan Masyarakat) 

- - 211 719 

 Jumlah 12 2 216 727 

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, 2015 

 

Berdasarkan tabel 1.4diketahui bahwa jumlah keluhan dari Tahun2011 

hingga Tahun2014 mengalami kenaikan yaitu 727. Dari hasil observasi, 

diketahui bahwa dalam kurun 2011 – 2014 tidak ditemukan pengaduan oleh 

masyarakat tentang permasalahan pelayanan di Kantor Imigrasi ini, 

masyarakat lebih memilih datang langsung ke loket pengaduan untuk 

menyampaikan keluhannya. Dan keluhan pada mesin indikator atau ikd tahun 

2011 dan 2012 berdasarkan pengakuan pegawai Kantor Imigrasi Kelas I 

Pontianak belum tersedia,sehingga melalui ikm ini di tahun 2011 dan 2012 

tidak ada.Dari 20 masyarakat yang dilayani hanya sekitar 3 – 4 orang 

masyarakat yang bersedia memberikan penilaian. Dan selebihnya tombol 

indikator kepuasan dipencet sendiri oleh pegawai, dan mesin indikator ini  

juga juga di fungsikan oleh petugas atau pegawai Imigrasi sehingga data 

kepuasan tidak dapat dipertanggung jawabkan keakuratannya. 

Hasil observsi pendahuluan juga menunjukkan masih terdapat banyak 

calo di Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, yang mana dalam kegiatannya 
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setiap calo menetapkan tarif yang berbeda untuk setiap jenis pelayanan di 

Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pontianak. Dalam menjalankan praktek 

percaloan di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pontianak para calo melakukan 

kegiatannya secara sembunyi –sembunyi. Walaupun pegawai Kantor Imigrasi 

Kelas I Kota Pontianak mengenali setiap calo yang ada di lingkungan Kantor 

Imigrasi Kelas I Kota Pontianak sehingga timbul kesan pengabaian praktek 

percaloan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pontianak. 

Terkait dengan permasalahan diatas hal – hal yang dikeluhkan oleh 

masyarakat terhadap kepuasan pelayanan ini yaitu, tanggung jawab petugas 

pelayanan yang kurang menjadikan masyarakat merasa kecewa karena tidak 

dilayani secara baik, serta keramahan petugas dalam memperlakukan 

pemohon atau masyarakat yang terkadang tidak begitu baik sehingga 

masyarakat merasa kurang nyaman dengan pelayanan tersebut. 

Karena terjadinya hal di atas dan melihat masih kurangnya tingkat  

pelayanan,  berdasarkan  uraian  tersebut  maka  penulis  terdorong  untuk 

mengambil  judul  “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan 

Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pontianak”. 

 

B. Permasalahan   

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kepuasan masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan pembuatan paspor baru di Kantor Imigrasi Kelas I 

Kota Pontianak”. 



18 
 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan masalah lebih jelas dan terarah, maka ruang lingkup 

yang dibahas dalampenelitianinidibatasi hanya pada variabel-variabel penentu 

kualitas jasa pada pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I 

Kota Pontianak, yaitu: 

1. Berwujud (Tangibles) 

Tangibles adalah ketersediaan sarana dan fasilitas fisik yang dapat 

dirasakan langsung oleh masyarakat/pemohon dalam mendukung 

pelayanan pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak yaitu 

meliputi : 

 Kebersihan ruangan pelayanan, penampilan petugas, kemudahan 

mencapai lokasi, kecanggihan peralatan, serta kenyaman diruang tunggu. 

2. Keandalan (Reliability) 

Reability merupakan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat/pemohon yang meliputi : 

Kemampuan, keterampilan, dan ketepatan petugas dalam melayani, 

keandalan peralatan serta kepastian tarif membuat paspor. 

3. Daya tanggap (Responsiveness) 

Responsivenes yaitu respon atau kesigapan petugas dalam membantu 

masyarakat/pemohon dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap 

yang meliputi : 
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Kemudahan memperoleh informasi, transaksi yang cepat dan tepat serta 

kepedulian petugas dalam membantu pembuat paspor tanpa menunjukkan 

kesan sibuk. 

4. Jaminan (Assurance) 

Assurance merupakan jaminan dalam memberikan pelayanan kepada 

konsumen masyarakat/pemohon sehingga dapat dipercaya, yang meliputi : 

Rasa aman, kejujuran petugas dan jaminan bahwa biaya pembuatan paspor  

yang dibayarkan benar-benar sesuai prosedur dan masuk dalam kas 

negara. 

5. Empati (Empathy) 

Empaty merupakan kemampuan petugas dalam membina hubungan, 

perhatian, dan memahami kebutuhan masyarakat/pemohon, yaitu : 

Pelayanan yang diberikan petugas dalam menyambut pembuat paspor 

seperti salam pembuka dan penutup, ucapan terima kasih dari petugas 

setiap akhir pelayanan, petugas tidak memandang status sosial pembuat 

paspor, keramahan dan kesopanan petugas. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan 

masyarakat terhadapkualitaspelayanan membuat paspor di Kantor Imigrasi 

Kelas I Kota Pontianak. 
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E. Manfaat penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini berguna untuk pengembangan dan penerapan teori-teori 

yang diperoleh selama menempuh perkuliah terutama yang berhubungan 

dengan ruang lingkup masalah yang diteliti, yaitu bidang pemasaran jasa. 

2. Bagi Instansi/ Instansi 

Dari hasil penelitian ini, 

diharapkandapatmenjadisalahsatupertimbangandalam 

melakukanevaluasiterhadap kualitaspelayananmembuat paspor di Kantor 

Imigrasi Kelas I Kota Pontianak kepada pembuat paspor atau pemohon. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan 

untuk referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam 

mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitaspelayanan instansi 

pemerintah dalam melakukan pelayanan publik. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Jasamerupakan setiaptindakanataumanfaat yang 

dapatditawarkanolehsatupihakkepadapihaklain yang 

padaesensinyatidakberwujuddantidakmengakibatkankepemilikansesuatu. 

Produksinyadapatatautidakdapatdikaitkandengansuatuprodukfisik.Ada 4 

(empat) karakteristikjasa yang sangatmempengaruhirancangan program 
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pemasarannya, yaitutidakberwujud, tidakterpisahkan, bervariasi, 

danmudahlenyap”. 

Instansi harus dapat menciptakan kepuasan bagi pembuat paspor. 

Kualitas produk terletak pada kepuasan pembuat paspor. Kepuasan 

mempunyai arti yang sangat penting bagi instansi terutama instansi layanan 

publik yang berfokus pada kepuasan masyarakat. Jika ingin mengetahui 

tingkat kepuasan pembuat paspor dengan baik, maka sangat perlu untuk 

mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan kepuasan pembuat 

paspor. Berikut ini adalah pendapat beberapa para ahli mengenai kepuasan 

pembuat paspor. 

AdapunkerangkapemikirandalampenelitianinidapatdilihatpadaGambar1.

2berikut: 

Gambar1.2 

KerangkaPemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KualitasJasa: 

a. Kendalan (Reliability) 

b. Daya tanggap 

(Responsiveness) 

c. Jaminan (Assurance) 

d. Empati (Empathy) 

e. Berwujud (Tangibles) 

Kualitas Layanan Jasa 

Pembuatan Paspor  

Di Imigrasi Kelas I  

Kota Pontianak 
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G. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini antara lain: 

1. Kualitas Pelayanan 

Kulitas Pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi 

harapan konsumen. 

2. Kepuasan  

Kepuasan dalam penelitian ini merupakan perasaan senang atau 

kecewa masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat 

pada pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pontianak yang 

muncul setelah membandingkan antara persepsi/kesan terhadap kinerja 

(atau hasil) suatu produk dengan nilai yang diharapkan dari jasa tersebut. 

 

H. Metodologi Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif.“Menurut Travers yang dkutip oleh Husein 

Umar (2008 : 22), “Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan 

sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukandan 

memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”. Metode ini 

memberikan informasi sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai macam 

masalah. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

1) Wawancara 

Wawancara adalah metodepengumpulan data yang dilakukan 

dengancaramengadakankomunikasi langsung dengan pihak-pihak 

yang dianggapterkait dengan penelitian yang akan dilakukan, 

seperti pimpinan di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pontianak beserta 

karyawannya. 

2) Observasi 

Merupakanmetode yang dilakukanuntukmemperoleh data yang 

dilakukandengancaramengadakan peninjauan 

secaralangsungterhadap objek penelitian sehingga penelitian dapat 

memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan fakta yang terjadi. 

3) Kuisioner  

Yaitu daftar pertanyaan yang disusunsedemikianrupadandisebarkan 

kepada responden guna mendapatkan jawaban yang sesuai dengan 

pertanyaan dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunderadalah data yang 

bukandiusahakansendiripengumpulannyaolehpenelitimelainkandiperol

ehdarimanajemenKantor Imigrasi Kelas I Pontianak.Data 

tersebutberbentukcatatan-catatan, 

dokumendanarsipsesuaidengankebutuhandalamPenelitianini. 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono(2007: 55): “Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

kerakterisrik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari 

dan kemudian ditarik  kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini 

adalah para pemohon yang akan membuat paspor pada Tahun 2015 di 

Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pontianak. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:118): “Sampel adalah bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. UntukPopulasi 

yang jumlahanggotapopulasitidakdiketahui (Infinit) 

pengambilansampelbiasadilakukansecaratakacak (Non random 

Sampling). Penetapan ukuran sampel dari populasi dapat juga 

menggunakan rumus Slovin, dimana penetapan sampel 

mempertimbangkan batas ketelitian yang dapat mempengaruhi 

kesalahan pengambilan sampel populasi. Rumus Slovin tersebut 

adalah sebagai berikut : 

 n =     N 

       1 + Ne2 

Dimana : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = Taraf Kesalahan (error) 
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Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quota 

sampling yaitu yaitu penarikan sampel yang hanya menekankan pada 

jumlah sampel yang harus dipenuhi. Ketentuan sampel yang diambil 

adalah 100 orang pembuat paspor yang sedang mengurus atau 

membuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pontianak pada 

Tahun 2015 ini. 

 

4. Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis 

secara kuantitatif, yaitu jawaban-jawaban dari responden akan 

dikelompokkan menurut kriteria yang ada dalam masing-masing jawaban 

dari responden, kemudian dilakukantabulasi data yang dinyatakandalam 

bentuk persentase. Adapun tahapan-tahapan analisis yang dilakukan adalah 

dengan analisis diagram kartesius. Selanjutnya perhitungan tingkat atribut 

pelayanan tersebut dimasukan kedalam diagram kartesius. Diagram 

kartesius adalah suatu bagun yang terdiri atas 4 (empat) bagian yang 

dibatasi oleh dua garis yang terpotong tegak lurus pada titik-titik x dan y. 

Titik x merupakan rata-rata dari skor tingkat pelaksanaan/kinerja 

sedangkan y merupakan rata-rata skor tingkat harapan/kepentingan.Rumus 

yang dipakai adalah: 
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�̅� = 
∑ 𝑥𝑖

𝑛
      𝑦 ̅= 

∑ 𝑦𝑖

𝑛
 

Dimana : 

�̅� 

𝑦 ̅ 

∑ 𝑥𝑖 

∑ 𝑦𝑖 

n 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

Skor rata-rata nilai atribut tingkat kinerja / kepuasan 

 

Skor rata-rata nilai atribut tingkat harapan / kepentingan 

 

Jumlah nilai atribut tingkat kinerja / kepuasan 

Jumlah nilai atribut tingkat harapan / kepentingan 

 

Jumlah responden 

Dan dapat dilihat pada Gambar 1.3berikut ini. 

Gambar 1.3 

Diagram Kartesius 

Y = Kepentingan    

 Sangat penting dan tidak puas Sangat penting dan sangat puas 

  Prioritas Utama  Pertahankan Prestasi 

   A    B 

 

 Kurang penting dan kurang puas   Kurang penting dan sangat puas 

  Prioritas Rendah   Berlebihan 

   C         D 

X = Kepuasan 

Keterangan : 

Kuadrat A : Menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi 

kepuasan pembuat paspor, termasuk unsur-unsur jasa yang 

dianggap sangat penting, namun manajemen belum 
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melaksanakannya sesuai keinginan pembuat paspor sehingga 

mengecewakan /tidak puas. 

Kuadrat B : Menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan 

instansi, untuk itu wajib dipertahankan. Unsur ini dianggap sangat 

penting dan sangat memuaskan. 

Kuadrat C : Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya 

pembuat paspor. Pelaksanaannya oleh instansi biasa-biasa saja 

karena dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. 

Kuadrat D : Menunjukkan faktor yang mempengaruhi pembuat paspor kurang 

penting, tetapi pelaksanaannya berlebihan. Faktor ini dianggap 

kurang penting, tapi sangat memuaskan. 

 

 

 

 


