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ABSTRAK 

Procedure of service provided Sentra Police Service to the society especially 

Bengkalis police reports or complaints submitted to the naturally obtain satisfactory 

service, in addition to the duties and responsibilities of the police receive reports or 

complaints, but based on the following data comparison reports can be entered police at 

the SPK Bengkalis years 2008 - 2010, where the number of reports received from the 

public on the wane, it is not because of the decline in the crime rate, the needs of the 

community will help the police, but because of the thinness of the level of public 

confidence in the performance and services provided police services to the community 

centers in Bengkalis 

. 
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LATAR BELAKANG 

 

Dalam konteks good governance, pelayanan publik merupakan gerbang utama 

reformasi birokrasi karena pelayanan publik adalah ruang dimana masyarakat dan 

aparatur negara berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Di sinilah pelayanan 

publik seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik karena akan 

terpantau secara transparan kebijakan, prosedur dan perilaku yang menyimpang.  

Paradigma pelayanan publik, berkembang dari pelayanan yang sifatnya 

sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang 

berorientasi kepuasan pelanggan (customer-driven government). Karakter pelayanan 

publik haruslah bersandar pada fungsi pembangunan regulasi yang menjamin pelayanan 

kepada masyarakat, prinsip kemudahan (accessible), desentralisasi urusan dan 

kewenangan serta melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung sebagai bagian   

integral quality control.  

Polisi sebagai kewenangan pemerintah pusat, aparatur dan abdi negara juga pada 

hakekatnya merupakan abdi masyarakat. Kepolisian harus mengabdikan diri 

sepenuhnya pada kepentingan masyarakat dengan semangat pengabdian dan pelayanan 

kepada masyarakat.   

 Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat oleh kepolisian diharapkan 

mampu memberikan rasa aman, nyaman, terlindungi dan memberikan kepercayaan diri 

kepada masyarakat bahwa ada yang menjamin keselamatan, keamanan baik lingkungan 

maupun kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat merasakan adanya pelayanan 

kepada publik atau pelayanan kepada masyarakat umum. 

Polisi mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, komunitas dan 

negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga, mengurangi rasa 

ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan di lingkungannya 

secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas 

masyarakat yang dilayaninya. Dalam memberikan pelayanan keamanan polisi 

mempunyai kewenangan untuk menegakan hukum dan keadilan serta memerangi 

kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga komunitas dan negara. 

 Berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang  tentang Susunan  

Organisasi Dan Tata Kerja  pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, 

tertuang maksud dan tujuan ditetapkannya Perkap adalah : Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka 

terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

Dalam Rangka memberikan pelayanan sebagai ujung tombak kepolisian kepada 

masyarakat maka di jajaran kepolisian terbentuklah yang disebut dengan Sentra 

Pelayanan Kepolisian ( SPK ) atau SPK adalah petugas kepolisian yang bertugas 

memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan antara lain :  

1. Menerima segala bentuk laporan dan pengaduan masyarakat.  

2. Melakukan penanganan pertama Laporan/ pengaduan masyarakat.  

3. Melayani masyarakat dalam hal permintaan bantuan tindakan kepolisian.  

4. Melayani dan membantu penyelesaian perkara ringan/ perselisihan antar 

warga sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan/ kebijakan dalam 

organisasi Polri. 
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Tabel 1.1. Jumlah kasus Laporan Masyarakat pada Sentra Pelayanan Kepolisian 

(SPK) Polres Bengkalis Tahun 2008 - 2010 

 

No Jenis Laporan  2008 2009 2010 

1. Laporan Kehilangan Barang 703 744 473 

2. Pengaduan Kriminalitas 411 480 331 

3. Permintaan Surat Jalan 378 225 304 

4. Surat keterangan kematian/kebakaran 245 193 147 

 JUMLAH 1.737 1.642 1.255 

Sumber : Polres Bengkalis, 2011 

 Berdasarkan jumlah kasus laporan masyarakat pada SPK Polres Bengkalis setiap 

tahunnya semakin berkurang dimana tahun 2008 laporan yang masuk 1.737 kasus, 

tahun 2009 sebanyak 1.642 kasus dan tahun 2010 sebanyak 1.255 kasus dan pelaporan 

yang memperoleh pelayana dari bagian SPK tidak seluruhnya ditindak lanjuti. Adapun 

kasus-kasus atau laporan yang ditindak lanjuti seperti laporan atau pengaduan 

kriminalitas sebanyak 331 kasus dimana pengaduan kriminalitas akan diserahkan 

kepada bagian reskrim atau lantas sesuai dengan kasus yang terjadi. Sedangkan untuk 

laporan dan permintaan surat keterangan bagian SPK cukup memberikan pelayanan 

berupa surat keterangan yang diminta masyarakat sesuai kebutuhan. 

 

TEORI 

 Pelayanan publik diartikan, memberikan layanan (melayani) keperluan orang 

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Kepmenpan No. 

25/KEP/M.PAN/05/2006, pelayanan publik adala segala kegiatan pelayanan pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan 

kebutuhan masyarat oleh penyelenggara Negara atas suatu barang, jasa atau pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara 

pelayanan adalah penyelenggara Negara, penyelenggara ekonomi Negara dan korporasi 

penyelenggara pelayanan publik, serta lembaga independent yang dibentuk oleh 

pemerintah. Negara didirikan oleh publik  (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 Secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan yang prima, maka 

perwujudannya menurut (Lijan Poltak, 2007 :6) mempunyai indicator-indikator sebagai 

berikut : 

1. Kemudahan 

Seberapa jauh pegawai/aparat mampu memberikan kesan yang memuaskan 

mengenai fasilitas-fasilitas fisik dan alat-alat yang ada, cara kerja dan cara 

berkomunikasi dengan masyarakat. 

2. Reabilitas 

Kemampuan pegawai/aparat untuk menjalankan janji pelayanan yang terpercaya 

3. Responsif 

Kesediaan pegawai/aparat dalam membantu para masyarakat atau cepat tanggap 

terhadap keinginan masyarakat yang dilayani 

4. Kompetensi 
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Sampai seberapa jauh pegawai/aparat memiliki keterampilan dan pengetahuan 

yang diperlukan dalam menjalankan tugas pelayanan 

5. Kourtesi 

Menyangkut kesopan santunan, perhatian dan keramahtamahan pegawai/aparat 

dalam memberi pelayanan 

6. Kredibilitas 

Seberapa jauh aparatur memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan 

dalam menjalankan tugas pelayanan 

7. Keamanan 

Aparat bebas dari kemarahan, resiko dan keraguan. Dalam hal ini pelayanan 

yang diberikan oleh aparat atas kemauannya sendiri tidak dipaksa dan tidak 

merugikan kedua belah pihak. 

8. Akses 

Kemudahan dalam melaksanakan hubungan maksudnya aparat dapat dengan 

mudah dicari/ditemui apabila ada masyarakat yang membutuhkan 

9. Komunikasi 

Menjamin bahwa klien diberi informasi dan bahasa yang dimengerti dan 

didengar jelas 

10. Pengertian 

Selalu berusaha untuki mengetahui keadaan dan apa yang dibutuhkan klien atau 

masyarakat 

 Untuk kepentingan praktis, pelayanan dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan 

seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan bantuan seoptimal mungkin 

kepada pihak lain yang memerlukan baik diminta ataupun tidak diminta (Johanes 

Basuki, 2002 :9). 

Sedangkan menurut Ateng Syafruddin (1999:43) pelayanan  yang memuaskan 

mengandung empat unsur yaitu : 

1. Pelayanan kemudahan dalam pengurusan kepentingan atau mendapatkan 

perlakuan yang sama dalam pengurusan suatu kepentingan. 

2. Pelayanan mendapatkan pelayanan yang wajar 

3. Pelayanan yang merata dan sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang 

sama 

4. Pelayanan yang diberikan tanpa memandang status atau kedudukan seseorang. 

Kelambanan pelayanan umum tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara 

pelayanan ditingkat bawah. Ternyata masih banyak faktor yang mempengaruhi begitu 

buruknya tata kerja dan birokrasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dikantor-kantor 

pemerintah kita akan melihat banyak pegawai yang datang ke kantor hanya untuk 

mengisi absensi, mengikuti apel pagi, apel siang, sementara pekerjaan-pekerjaan yang 

harus diselesaikan tepat waktu. 
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KONSEP OPERASIONAL   

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep operasional 

yang mengacu pada konsep teoritis dan dikongkritkan untuk kemudahan penelitian 

maka penulis mencoba menguraikan dalam konsep operasional.  

1. Pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan kepada 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi dalam hal ini 

kepentingan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian sebagai lembaga yang 

melayani masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan Sentra Pelayanan 

Kepolisian (SPK) yang baik sesuai dengan teori Lijan Poltak  mencakup : 

a. Kemudahan 

b. Reabilitas 

c. Responsif 

d. Kompetensi 

e. Kourtesi 

f. Kredibilitas 

g. Keamanan 

h. Akses 

i. Komunikasi 

j. Pengertian 

2. Publik adalah masyarakat umum yang memberikan laporan dan yang mendapat 

pelayanan dalam hal ini memperoleh pelayanan yang baik dari kepolisian Polres 

Bengkalis. 

3. Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) adalah bagian yang menerima masyarakat 

atau publik yang melaporkan baik kehilangan, meminta surat jalan, keterangan 

kematian atau kebakaran dan laporan lain baik untuk dilakukan tindakan lebih 

lanjut atau hanya melapor dan memperoleh surat laporan saja.  

4. Polres Bengkalis adalah lokasi dimana penelitian ini dilakukan dalam hal ini 

Polres Bengkalis terletak di Kabupaten Bengkalis yang membawahi salah 

satunya unit SPK menangani dan menerima laporan dan memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 

METODE 

Penelitian dilaksanakan pada kantor Polres Bengkalis bagian Sentra Pelayanan 

Kepolisian (SPK). Dipilihnya kantor ini karena kegiatan pelaksanaan pelayanan kepada 

masyarakat ditangani oleh bagian SPK yang nantinya setiap laporan akan ditindak 

lanjuti atau diteruskan sesuai dengan laporan yang diberikan. 

 

 

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui : 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh berupa informasi mengenai pelayanan 

publik yang diberikan bagian SPK pada Polres Bengkalis, berapa banyak 

pelaporan dan jenis pelaporan terbayak yang masuk di Polres Kabupaten 

Bengkalis seperti : hasil wawancara dengan informan  

b. Data Sekunder, yaitu data dan informasi serta keterangan yang diperoleh dalam 

bentuk yang sudah jadi dari bagian SPK Polres Bengkalis   

 Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memberikan laporan, 

dimana  sebanyak 30 orang masyarakat yang mendapat pelayanan dari SPK Polres 

Bengkalis dengan pengambilan sample secara insidental. 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

menjelaskan keadaan berdasarkan kondisi yang ada. Dimana nantinya data yang telah 
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didapat dikumpulkan dan diklafikasikan menurut jenisnya, kemudian diolah ke dalam 

table dan diuraikan serta diberikan pembahasan-pembahasannya menggunakan metode 

deskriptif. 

 

PEMBAHASAN  

 Kemudahan 
Responden dari unsur warga masyarakat yang langsung berurusan dengan SPK 

Polres Bengkalis dapat dijelaskan melalui 10 indikator yang mendukung penelitian ini. 

Bertikut indikatir tentang kemudahan. Kemudahan, yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah seberapa jauh  aparat SPK mampu memberikan kesan yang memuaskan dan 

memberi kemudahan kepada masyarakat dalam menerima pelayanan dan kemudahan 

mengenai fasilitas-fasilitas fisik dan alat-alat yang ada, cara kerja dan cara 

berkomunikasi dengan masyarakat. 

  Tanggapan responden tentang fasilitas yang mendukung ada sebanyak 20 

(66,67%) yang menjawab baik. Ini menunjukkan bahwa aparat SPK Polres Bengkalis 

telah mampu menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung proses pelayanan yang 

dilakukan seperti ruang tunggu, kantin dan musholah, kemudian  10 orang (33,33%) 

yang menjawab cukup baik, ini menunjukkan bahwa aparat SPK Polres Bengkalis 

cukup mampu untuk menyediakan fasilitas yang mendukung proses pelayanan pada 

bagian SPK Polres Bengkalis.Dari ketiga kategori dari responden bahwa hasil tentang 

menyediakan fasilitas yan mendukung adalah baik. 

Reabilitas 

Reabilitas adalah kemampuan seseorang dalam melakukan tugasnya dalam hal ini 

reabilitas adalah kemampuan aparat SPK menjalankan janji atau sumpah pelayanan 

yang diberikan pemerintah kepada aparat SPK selaku Polisi yang dapat dipercaya. 

Kegiatan ini meliputi ketepatan waktu pelayanan, tanggung jawab yang diberikan dan 

adil dalam memberikan pelayanan. Kepolisian memiliki sumpah jabatan, dan sebagai 

pelindung rakyat harus mampu menepati janji sesuai sumpah jabatan yang diberikan. 

Oleh sebab itu pelayanan yang baik yang dilakukan SPK Polres Bengkalis adalah 

kemampuan dan ketepatan aparat SPK dalam menepati janji dalam melaksanakan tugas 

pelayanan kepada masyarakat. 

 Melihat tanggapan responden tentang ketepatan waktu pelayanan 25 orang 

(55,56,33%) yang menjawab baik, ini menunjukkan  bahwa aparat SPK polres 

Bengkalis telah mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan dan dijanjikan kepada masyarakat dalam mendukung proses pelayanan yang 

dilakukan Polres Bengkalis. Kemudian 5 orang (16,67%) menyatakan cukup baik ini 

menunjukkan  bahwa aparat SPK polres Bengkalis cukup mampu memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan dijanjikan kepada masyarakat 

dalam mendukung proses pelayanan yang dilakukan Polres Bengkalis. Dari tiga 

kategori tidak ada yang menjawab tidak baik, dengan demikian dapat dijelaskan 

jawaban responden bahwa hasil ketepatan waktu pelayanan adalah baik. 

Responsif 

Responsif adalah kemampuan aparatur pemerintah membantu masyarakat dan 

cepat tanggap terhadap laporan masyarakat yang dilayani. Kegiatan ini meliputi 

kemampuan aparat SPK dalam proses pelayanan, pelayanan yang diberikan tepat waktu 

dan pelayanan yang adil terhadap setiap masyarakat 

 Tanggapan responden tentang mengetahui keinginan masyarakat yang mendukung 

ada sebanyak 5 orang (16,67%) menjawab baik, ini menunjukkan bahwa aparat SPK 

polres Bengkalis telah mampu dalam mengetahui keinginan masyarakat yang akan 
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melapor atau melakukan pengurusan kepada SPK polres Bengkalis. Kemudian 5 orang 

(16,67%) menjawab cukup baik, ini menunjukkan bahwa aparat SPK polres Bengkalis 

cukup mampu dalam mengetahui keinginan masyarakat yang akan melapor atau 

melakukan pengurusan kepada SPK polres Bengkalis. Selanjutnya 20 orang (66,67%) 

menjawab tidak baik, ini menunjukkan bahwa aparat SPK polres Bengkalis tidak 

mampu dalam mengetahui keinginan masyarakat yang akan melapor atau melakukan 

pengurusan kepada SPK polres Bengkalis. Dari tiga indikator jawaban responden 

tentang SPK Polres Bengkalis telah mengetahui keinginan masyarakat yang datang 

jawabannya tidak baik. 

Kompetensi 

Kompetensi adalah kemampuan aparatur SPK dalam memiliki keterampilan dan 

pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan tugas pelayanan. Kegiatan ini 

meliputi kemampuan mengikuti pelatihan, memiliki jenjang pendidikan dan mampu 

melaksanakan tugas dengan baik. 

 Melihat tanggapan responden tentang mengikuti pelatihan serta keahlian ada 

sebanyak 10 orang (33,33%) menjawab baik, ini menunjukkan bahwa aparat SPK 

Polres Bengkalis mampu mengikuti pelatihan yang diberikan yang berhubungan dengan 

masalah pelayanan oleh Polres maupun Polda Riau dalam mendukung proses pelayanan 

yang dilakukan Polres Bengkalis. Selanjutnya 15 orang (50%) menjawab cukup baik, 

ini menunjukkan bahwa aparat SPK Polres Bengkalis cukup mampu mengikuti 

pelatihan yang diberikan yang berhubungan dengan masalah pelayanan oleh Polres 

maupun Polda Riau dalam mendukung proses pelayanan yang dilakukan Polres 

Bengkalis. Kemudian 5 orang (16,67%) menjawab tidak baik, ini menunjukkan bahwa 

aparat SPK Polres Bengkalis tidak mampu mengikuti pelatihan yang diberikan yang 

berhubungan dengan masalah pelayanan oleh Polres maupun Polda Riau dalam 

mendukung proses pelayanan yang dilakukan Polres Bengkalis. Dengan demikian dari 

hasil tiga kategori tentang keahlian dalam melaksanakan tugas adalah cukup baik. 

Kourtesi 

Kortesi adalah kemampuan aparatur SPK untuk bersikap sopan dan perhatian 

dalam memberikan pelayanan. Kegiatan ini meliputi mampu memberikan informasi 

dengan baik, mampu berkomunikasi dan mampu berinteraksi 

 Melihat tanggapan responden tentang aparatur yang bersikap sopan ada sebanyak 

17 orang (56,67%) menjawab baik, ini menunjukkan bahwa aparat SPK Polres 

Bengkalis mampu untuk bersikap sopan pada saat melakukan pelayanan kepada 

masyarakat mendukung proses pelayanan yang dilakukan di Polres Bengkalis. 

Kemudian 10 orang (33,33%) responden menjawab cukup baik, ini menunjukkan bahwa 

aparat SPK Polres Bengkalis cukup mampu untuk bersikap sopan pada saat melakukan 

pelayanan kepada masyarakat mendukung proses pelayanan yang dilakukan di Polres 

Bengkalis. Selanjutnya 3 orang (10%) menjawab tidak baik, ini menunjukkan bahwa 

aparat SPK Polres Bengkalis tidak mampu untuk bersikap sopan pada saat melakukan 

pelayanan kepada masyarakat mendukung proses pelayanan yang dilakukan di Polres 

Bengkalis. Dari hasil jawaban responden dari tiga kategori bahwa aparat SPK mampu 

bersikap sopan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat adalah memuaskan. 

Kredibilitas 

Kredibilitas adalah kemampuan aparatur SPK untuk melaksanakan pekerjaannya 

dengan jujur, terpercaya dan disiplin. Kegiatan ini meliputi pelayanan diberikan dengan 

jujur, berdisiplin dan memberikan pelayanan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. 

 Tanggapan responden tentang memberikan pelayanan yang jujur kepada 

masyarakat sebanyak 5 orang (16,67%) menyatakan baik, ini menunjukkan bahwa 
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aparat SPK Polres Bengkalis telah mampu memberikan pelayanan yang jujur dalam 

mendukung proses pelayanan yang dilakukan aparat SPK Polres Bengkalis. Kemudian 

10 orang (33,33%) menjawab cukup baik, ini menunjukkan bahwa aparat SPK Polres 

Bengkalis cukup mampu memberikan pelayanan yang jujur dalam mendukung proses 

pelayanan yang dilakukan aparat SPK Polres Bengkalis. Selanjutnya 15 orang (50%) 

menjawab tidak baik, ini menunjukkan bahwa aparat SPK Polres Bengkalis tidak 

mampu memberikan pelayanan yang jujur dalam mendukung proses pelayanan yang 

dilakukan aparat SPK Polres Bengkalis. Dengan demikian dari tiga kategori jawaban 

responden tentang pelayanan yang jujur adalah tidak baik. 

Keamanan 
Keamanan adalah kemampuan aparatur SPK dalam memberikan rasa aman 

kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kegiatan ini meliputi kebebasan dari 

kemarahan, bebas berbagai resiko dan bebas dari keragu-raguan dalam memberi 

pengadian atau membutuhkan pelayanan.  

 Tanggapan responden tentang aparatur yang menghindari kemarahan sebanyak 10 

orang (33,33%) menjawab baik,  ini menunjukkan bahwa aparat SPK Polres Bengkalis 

mampu untuk tidak emosional atau terpancing marah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat di Polres Bengkalis. Selanjutnya 18 orang (60%)  menjawab cukup 

baik,  ini menunjukkan bahwa aparat SPK Polres Bengkalis cukup mampu untuk tidak 

emosional atau terpancing marah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di 

Polres Bengkalis. Kemudian 2 orang (6,67%) menjawab tidak baik, ini menunjukkan 

bahwa aparat SPK Polres Bengkalis tidak mampu untuk menahan emosinya atau sangat 

mudah terpancing marah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Polres 

Bengkalis. Dari tiga kategori jawaban ini terhadap kemampuan aparat untuk terpancing 

marah dalam memberikan pelayanan adalah cukup baik. 

Akses 

Akses adalah kemampuan aparatur SPK untuk melaksanakan hubungan dengan 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kegiatan ini meliputi kemampuan berada di 

Kantor, kemudahan berkomunikasi dan kemudahan dalam hubungan masyarakat.  

 Tanggapan responden tentang kemampuan berada di kantor pada jam kerja ada 

sebanyak 25 orang (83,33%) menjawab baik, ini menunjukkan bahwa aparat SPK polres 

Bengkalis mampu bera adi kantor saat jam kerja, sehingga masyarakat dapat merasakan 

pelayanan di Polres Bengkalis. Selanjutnya 5 orang (16,67%) menjawab cukup baik, ini 

menunjukkan bahwa aparat SPK polres Bengkalis cukup mampu bera adi kantor saat 

jam kerja, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan di Polres Bengkalis. Dari 

tiga kategori yang ada tentang  keberadaan aparat di kantor sehingga mampu 

memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah baik. 
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Komunikasi 

Komunikasi adalah kemampuan aparatur SPK dalam melaksanakan hubungan 

dengan masyarakat. Kegiatan ini meliputi kemudahan memperoleh informasi, mampu 

beramah tamah dan mampu memberikan kenyamanan. 

 Melihat tanggapan responden tentang kemudahan memperoleh informasi sebanyak 

30 orang (100%) menjawab baik, ini menunjukkan bahwa aparat SPK polres Bengkalis 

mampu memberikan informasu yang baik kepada masyarakat khususnya dalam 

memberikan pelayanan. Hasil rata-rata jawaban responden tentang komunikasi 

sebanyak 19 orang (63,33%) menjawab baik, ini menunjukkan bahwa aparat SPK 

Polres Bengkalis mampu memberikan kemudahan dalam informasi, penjelasan yang 

baik tentang pelayanan dan memberikan kenyamanan pada saat melaksanakan tugas 

kepada masyarakat di Polres Bengkalis. Kemudian sebanyak 4 orang (14,44%) 

responden menjawab cukup baik, ini menunjukkan bahwa aparat SPK Polres Bengkalis 

cukup mampu memberikan kemudahan dalam informasi, penjelasan yang baik tentang 

pelayanan dan memberikan kenyamanan pada saat melaksanakan tugas kepada 

masyarakat di Polres Bengkalis. Selanjutnya 7 orang (3,33%) menjawab tidak baik, ini 

menunjukkan bahwa aparat SPK Polres Bengkalis tidak mampu memberikan 

kemudahan dalam informasi, penjelasan yang baik tentang pelayanan dan memberikan 

kenyamanan pada saat melaksanakan tugas kepada masyarakat di Polres Bengkalis.  

 Pengertian 

Pengertian adalah kemampuan aparatur SPK dalam memberikan penjelasan 

mengenai keadaan dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini meliputi mampu 

memberikan penjelasan tentang pelayanan, mampu memberikan motivasi dan mampu 

melakukan kerjasama.  

  Tanggapan responden tentang kemampuan aparat SPK Polres Bengkalis dalam 

menjelaskan tentang pelayanan 10 orang (33,33%) menjawab baik, ini menunjukkan 

kemampuan aparat SPK polres Bengkalis dalam memberikan penjelasan tentang 

pelayanan kepolisian kepada masyarakat di Polres Bengkalis. Kemudian 15 orang 

(50%) menjawab cukup baik, ini menunjukkan  aparat SPK polres Bengkalis cukup 

mampu dalam memberikan penjelasan tentang pelayanan kepolisian kepada masyarakat 

di Polres Bengkalis. Selanjutnya 5 orang (16,67%) menjawab tidak baik, ini 

menunjukkan  aparat SPK polres Bengkalis tidak mampu dalam memberikan penjelasan 

tentang pelayanan kepolisian kepada masyarakat di Polres Bengkalis. Dari tiga kategori 

yang diberikan tentang kemampuan aparat SPK Polres Bengkalis dalam memberikan 

penjelasan tentang pelayanan adalah cukup baik. Jadi dapat dilihat rata-rata  jawaban 

responden tentang pengertian aparat SPK Polres Bengkalis dimana 5 orang (17,78%) 

menyatakan baik, ini menunjukkan bahwa aparat SPK Polres Bengkalis mampu dalam 

menjelaskan tentang pelayanan, mampu memberikan motivasi kepada masyarakat dan 

mampu melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan di 

Polres Bengkalis. Selanjutnya 10 orang (33,33%) menyatakan cukup baik, ini 

menunjukkan bahwa aparat SPK Polres Bengkalis cukup mampu dalam menjelaskan 

tentang pelayanan, cukup mampu memberikan motivasi kepada masyarakat dan cukup 

mampu melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan di 

Polres Bengkalis. Kemudian 15 orang (48,89%) menyatakan tidak baik, ini 

menunjukkan bahwa aparat SPK Polres Bengkalis tidak mampu dalam menjelaskan 

tentang pelayanan, tidak mampu memberikan motivasi kepada masyarakat dan tidak 

mampu melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan di 

Polres Bengkalis. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa SPK polres Bengkalis tidak 

memuaskan dalam memberikan pengertian kepada masyarakat.  
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  Berdasarkan penjabaran diatas dapat dilihat hasil jawaban responden melalui 

table rekapitulasi  Pelaksanaan Pelayanan Publik oleh SPK di Polres Bengkalis sebagai 

berikut : 

  Tabel   Rekapitulasi Pelaksanaan Pelayanan Publik oleh Sentra Pelayanan 

Kepolisian (SPK) di Polres  Bengkalis   

    
No Indikator Kriteria Jumlah 

Baik Cukup Baik Tidak Baik 

1 Kemudahan  20 

(66,67) 

8 

(27,78) 

2 

(5,56) 

30 

(100,00) 

2. Reabilitas 16 

(55,56) 

7 

(22,22) 

7 

(22,22) 

30 

(100,00) 

2.  Responsif 9 

(27,78) 

7 

(24,44) 

14 

(47,78) 

30 

(100,00) 

3. Kompetensi 7 

( 22,22 ) 

10 

( 33,33 ) 

13 

(44,44) 

30 

(100,00) 

4 Kourtesi 10 

(32,22) 

11 

(38,89) 

9 

(28,89) 

30 

(100,00) 

5 Kredibilitas 13 

(44,44) 

8 

(25,56) 

9 

(27,78) 

30 

(100,00) 

6 Keamanan 11 

( 38,89 ) 

16 

(53,33) 

3 

(7,78) 

30 

(100,00)  

7 Akses 10 

( 35,56 ) 

7 

(22,22) 

13 

(43,33) 

30 

(100,00) 

8 Komunikasi 19 

( 63,33 ) 

4 

(14,44) 

7 

(3,33) 

30 

(100,00) 

10  Pengertian 5 

( 17,78 ) 

10 

(33,33) 

15 

(48,89) 

30 

(100,00) 

JUMLAH 120 88 92 300 

JUMLAH RATA-RATA 12 9 9 30 

RATA-RATA   (40,00) (29,33) (30,67) (100,00) 

Sumber : Data Olahan, 2011 

  Berdasarkan tabel diatas yang merupakan rekapitulasi dari pelayanan publik 

oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) di Polres Bengkalis sebanyak 12 responden 

(40%) menjawab baik, ini menunjukkan bahwa SPK Polres Bengkalis mampu 

memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat yang ada di lingkungan 

Polres Bengkais sesuai indikator kemudahan responsif, kredibilitas, akses, reabilitas, 

kompetensi, kaortesi, keamanan, komunikasi dan pengertian. Kemudian 9 responden 

(29,33%) menjawab cukup baik, ini menunjukkan bahwa aparat SPK Polres Bengkalis 

cukup mampu memberikan pelayanan yang memuaskan sesuai dengan indikator tersebut 

diatas. Selanjutnya 9 orang responden (30,67%) menjawab tidak baik,  ini menunjukkan 

bahwa SPK Polres Bengkalis tidak mampu memberikan pelayanan yang memuaskan 

kepada masyarakat yang ada di lingkungan Polres Bengkalis sesuai indikator kemudahan 

responsif, kredibilitas, akses, reabilitas, kompetensi, kaortesi, keamanan, komunikasi dan 

pengertian. 

  Dengan demikian dari hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian 

masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan SPK Polres Bengkalis terhadap 

masyarakat adalah “baik”. 

Kendala-kendala pelaksanaan pelayanan publik  oleh SPK Polres  Bengkalis 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan beberapa 

kendala  pelaksanaan  pelayanan publik  oleh SPK Polres Bengkalis, antara lain : 
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1. Kendala yang dihadapi aparat SPK Polres Bengkalis, seperti kendala teknis, dimana 

aparat SPK merasa kurangnya sarana seperti printer untuk mencetak laporan 

masyarakat yang datang, sementara laporan masyarakat yang datang setiap hari ada 

dan membutuhkan hasil laporan yang cepat. Hal ini sering menjadi kendala yang 

sangat berarti karena sarana printer yang ada hanya 1 (satu) unit yang digunakan 

oleh SPK Polres Bengkalis, maka untuk efektifnya perlu ada 2 unit printer agar 

pekerjaan dapat selesai dengan waktu yang efisien. 

2. Kendala yang berasal dari unsur masyarakat, hal ini terjadi seperti seringnya 

masyarakat memberikan laporan atau melaporkan sesuatu yang terjadi seperti 

kejadian kehilangan barang, sehingga apabila mereka melapor kembali mereka lupa 

dimana kejadian, kapan kejadian, lokasi kehilangan dan sebagainya. Hal lain yang 

sering menjadi kendala dari masyarakat rasa takut dan enggan masyarakat untuk 

datang melapor ke kantor polisi karena mereka kuatir akan ditanya banyak bahkan 

dianggap sebagai tersangka apabila kasus pelaporan adalah kematian. 

3. Kendala yang berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, dimana propinsi  

Bengkalis memiliki wilayah yang luas, sementara prasarana jalan raya sebagai urat 

nadi perekonomian, pemerintahan dan pelayanan publik bergantung dari sarana 

transportasi seperti jalan raya. Dengan jeleknya prasarana jalan raya sering menjadi 

kendala bagi aparat SPK melakukan peninjauan ke lapangan apabila laporan dari 

masyarakat yang datang dari pinggir daerah. 

  Namun dari kendala-kendala tersebut diatas, dari penelitian yang dilakukan pada 

Polres Bengkalis sudah memuaskan  karena tidak ditemukan adanya tindak pungli yang 

dilakukan oleh aparat karena SPK Polres Bengkalis bertugas menerima laporan dari 

masyarakat, mencatat, mengarahkan kepada bagian-bagian yang ada dan membuat 

laporan. Sedangkan untuk menindak lanjuti dilapangan dilakukan oleh bagian Samapta, 

bagian Reskrim dan bagian Lantas.   
  

SIMPULAN 

  Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tanggapan responden yang langsung 

melapor ke SPK Polres Bengkalis tentang pelayanan aparat SPK Polres Bengkalis 12 

responden (40%) menjawab baik,  9 responden (29,33%) menjawab cukup baik,  9 

orang responden (30,67%) menjawab tidak baik,  maka  dapat disimpulkan bahwa 

penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan SPK Polres Bengkalis 

terhadap masyarakat adalah “Baik”. Pelayanan yang telah dijalankan oleh aparat SPK 

polres Bengkalis sudah memberi kepuasan kepada masyarakat serta dapat membenahi 

kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh 

faktor yang dominan dalam mendukung pelayanan yang ada di Polres Bengkalis adalah 

kemudahan dan komunikasi. Dimana aparat SPK Polres Bengkalis mampu memberikan 

kemudahan dan berkomunikasi  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Kendala pelaksanaan pelayanan yang terjadi dari unsur fasilitas kantor SPK Polres 

Bengkalis, dari warga masyarakat yang enggan memberi laporan dengan cepat dan dari 

pemerintah daerah yang tidak memfasilitasi prasarana jalan raya dalam mendukung kinerja SPK 

Polres Bengkalis dalam memberikan pelayanan publik di Polres Bengkalis. 
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