
BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Pendaftaran  dan  pencatatan  penduduk  merupakan  sebuah  sarana 

untuk  menetapkan  legalitas  dokumentasi  kependudukan.  Dokumentasi 

tersebut dapat berupa kartu, akte maupun surat-surat keterangan resmi yang 

dapat  menjadi  bukti  identitas  dan  pengesahan  tentang  kependudukan. 

Penerbitan  dokumen  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  pelayanan 

pemerintah  yang  harus  dilakukan dengan seefekif  mungkin,  karena  dengan 

melakukan pelayanan kependudukan ini,  pemerintah  akan leih mudah serta 

terarah dalam memberikan bentuk pelayan publik lainnya.

 Proses pendaftaran dan pencatatan kependudukan serta penge-sahan 

perubahan  status  kependudukan  telah  beberapa  kali  dilakukan 

penyempurnaan. Pengolahan data kependudukan yang baik akan memberikan 

manfaat  guna  membangun  legalitas  hukum  bagi  seluruh  warga  negara. 

Pemerintah  secara  berkesinambungan  telah  memperbaiki  ketersediaan  data 

dan sarana serta prasarana yang digunakan guna pendataan tersebut. Informasi 

kependudukan  dapat  menjadi  bahan  analisis  perkembangan  kependudukan 

yang  pada  akhirnya  akan  sangat  bermanfasat  bagi  proses  penyusunan 

kebijakan  dan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah.

Dalam  inpres  Nomor  14  tahun  1999  telah  dijelaskan  bahwa 

penyelenggaraan  pendafaran  penduduk  termasuk  pemberian  Nomor  Induk 
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Kependudukan  (NIK)  merupakan  suatu  keharusan  dalam  usaha  penertiban 

administrasi  kependudukan. Dalam perkembangannya,  Inpres  tersebut  telah 

disempurnakan  dalam  Undang-undang  No.  23  Tahun  2006  tentang 

Administrasi  Kependudukan yang  sampai  saat  ini  masih  menjadi  pedoman 

dasar  dalam  pelaksanaan  administrasi  kependudukan.  Selain  itu  dilakukan 

peningkatan  kesadaran  dan  pengembangan  peran  serta  masyarakat,  serta 

pengembangan institusi sebagai penyelenggara administrasi kependudukan di 

pusat dan daerah. 

Dalam Sistem Administrasi Kependudukan terdapat tiga komponen 

yang  saling  terkait  dan  bersifat  komplementer.  Ketiga  komponen  tersebut 

adalah  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil,  dan  pengolahan  informasi. 

Dari  operasional  ketiga  komponen  tersebut  selanjutnya  terjabarkan  sebagai 

aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan institusi terkait. Tiga Komponen 

tersebut dapat kita lihat dalam situs resmi Kementrian Dalam Negeri dalam 

poin administrasi kependudukan. Tiga Komonen tersebut antara lain:

1. Pendaftaran  penduduk,  merupakan  sarana  untuk  membangun  basis 
data dan menertibkan identitas bagi setiap penduduk dewasa dengan 
mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas 
tunggal.  Dari  kegiatan  pendaftaran  penduduk  ini  lebih  lanjut 
diterbitkan  tiga  buah  dokumen  yaitu  biodata  penduduk,  Kartu 
Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2. Pencatatan sipil, merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting 
yang  dialami  penduduk  dan  perlu  dilegalisir  oleh  negara  melalui 
penerbitan  dokumen  yang  sah  menurut  hukum  dalam  bentuk  akta 
catatan sipil.

3. Pengelolaan  informasi  kependudukan,  kompenen  terakhir  dari 
kegiatan administrasi kependudukan adalah pengelolaan data dari hasil 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akan menjadikannya 
sebagai informasi tentang perkembangan kependudukan  dari waktu ke 
waktu.

Sumber: (http://www.adminduk.depdagri.go.id).
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Berdasarkan uraian diatas maka pembuatan KTP tidak dapat diepaskan 

dari proses administrasi  kependudukan. Pembuatan KTP merupakan sebuah 

proses yang harus dijalani dalam upaya untuk membangun sebuah basis data 

kepen-dudukan. Oleh karena bersifat komplementer maka tanpa adanya proses 

penerbitan  KTP  sebagai  proses  pendaftaran  penduduk,  maka  administrasi 

kependudukan sama sekali tidak dapat dijalankan.

KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan nama resmi kartu identitas 

seseorang di Indonesia yang diperoleh setelah seseorang berusia di atas 17 

tahun.  KTP  berisi  informasi  mengenai  sang  pemilik  kartu,  meliputi  nama 

lengkap,  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK.),  alamat,  tempat  dan  tanggal 

lahir, agama, golongan darah, kewarganegaraan, foto, tanda tangan atau cap 

jempol.  Setiap Penduduk yaitu  Warga Negara Indonesia  (WNI) dan Orang 

Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) 

tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

Dalam  pelaksanaannya  di  kota  Malang  penerbitan  KTP  terhitung 

sejak tahun 2009 terpusat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Seiring 

berubahnya  status  Kantor  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  menjadi  dinas 

pada 2009, semua proses pengurusan KTP dan KK akan terpusat di Dispenduk 

Capil. Perubahan itu dilakukan karena konsekuensi diberlakukannya UU No 

23/2006  tentang  adminitrasi  kependudukan.  Perubahan  itu  juga  dipertegas 

dengan PP 37/2007 tentang  juklak  UU No 23/2006 serta  Perpres  25/2008 

tentang  tata  cara  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan.  Selanjutnya, 

aturan tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Perda No 15/2007 tentang 
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penyelenggaraan  administrasi  kependudukan.  Intinya,  penyelenggaraan 

penerbitan dan penandatanganan administrasi kependudukan dilakukan dinas.

Meskipun  semua  pengurusan  administrasi  kependudukan  pada 

umunya  dan  KTP secara  khususnya  telah  dipindahkan   langsung  dibawah 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) namun pengurusan 

administrasi  kependudukan  tersebut  tetap  berjalan  dengan  normal.  Seperti 

hasil wawancara bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil: 

“Peralihan tugas ini tidak akan mempengaruhi kinerja dinas dalam 
memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat.  Waktu  yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan penerbitan dan penandatanganan 
KTP  atau  KK  sama  dengan  proses  yang  telah  dijalankan  di 
kecamatan. Pembuatan KTP dan KK waktunya tetap dua hari, akta 
kelahiran  empat  hari,  dan  surat  keterangan  tempat  tinggal 
sementara bisa tuntas satu hari”.
(Sumber:  Wawancara  dengan  Kadispenduk  Capil  Rahman 
Nurmala pasa tanggal 28 Februari 2011)

Untuk  baik  buruknya  pelayanan  KTP  yang  diterapkan  tentunya 

sangat ditentukan oleh baik tidaknya pelaksanaan pelayanan KTP itu sendiri. 

Efektivitas sebuah pelayanan tentu sangat dipengaruhi oleh standar pelayanan 

di masing-masing instansi penyelenggara pelayanan. .

Pelayanan publik (umum) adalah segala bentuk kegiatan pelayanan 

yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya 

pemenuhan  kebutuhan  penerima  pelayanan  maupun  pelaksanaan  ketentuan 

peraturan perundang-undangan (Kepmenpan 63/KEP/M.PAN/7/2003). Dalam 

hal  ini  yang  menjadi  penyelenggara  pelayanan  publik  tentu  saja  instansi 

pemerintah.  Pemberi  pelayanan  publik  adalah  pejabat/  pegawai  instansi 

pemerintah  yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pelayanan  publik  sesuai 
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dengan peraturan  perundang-undangan.  Dalam hal  ini  pelaksana  tugas  dan 

fungsi pelayanan publik adalah Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kota 

Malang.  Sedangkan  penerima  pelayanan  publik  adalah  orang,  masyarakat, 

instansi pemerintah dan badan hukum. Sehingga sudah menjadi tugas semua 

aparat pemerintah, untuk memberikan pelayanan publik. 

Dengan  demikian  tentunya  kebutuhan  untuk  mengurus  KTP  bagi 

masyarakat  sangatlah  penting  dan  bisa  jadi  dibutuhkan  sehari-hari  oleh 

masyarakat.  Hal  penting  yang  perlu  diperhatikan  adalah  sejauh  mana 

pelayanan  KTP  bagi  masyarakat  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas 

Kependudukan dan Ctatan Sipil dapat sejalan dengan  amanah undang-undang 

secara efektif.

Namun pada kenyataannya  dengan pemotongan birokrasi  tersebut, 

masih banyak ditemukan keluhan-keluhan dari masyrakat. Antara lain keluhan 

masyarakat  mengenai  lamanya  pengurusan  pembuatan  KTP.  Sesuai  Surat 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang No 

188.4/43/35.73.316/2010  Tentang  Standar  Pelayanan  Publik  Dinas 

Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Malang,,  maka  waktu  penyelesaian 

pembuatan KTP selambat-lambatnya adalah 2 hari. Namun masih ditemukan 

kasus penyelesaian pembuatan KTP yang masih melebihi 2 hari. Selain itu, 

pemotongan  birokrasi  yang  diharapan  dapat  meningkatkan  efisiensi 

pelayanan, justru menimbulkan masalah baru. Masyarakat mengeluhkan jarak 

yang  harus  mereka  tempuh  terlalu  jauh  untuk  sekedar  mengurus  KTP 

langsung di kantor Dispenduk Capil. Penambahan biaya transportasi menjadi 
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beban  tersendiri  dalam  proses  pembuatan  KTP  tersebut.  Seperti  hasil 

wawancara dengan salah satu warga: 

"Untuk  membuat  KTP  saja,  Saya  harus  mengeluarkan  ongkos 
transport lebih dari Rp 10.000,00 dengan perjalanan lebih dari satu 
jam. Belum lagi menunggunya, bahkan kalau tidak selesai disuruh 
datang lagi esok harinya. Ini bukan peningkatan mutu pelayanan, 
tapi  pelayanannya  yang  semakin  sulit  dan  menyusahkan  orang 
yang tidak mampu,"
(Sumber:  Wawancara  dengan Bpk  Roni,  warga  Jl.  Basuki 
Rachmad GG 4, Kecamatan Klojen).

Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  peneliti  tertarik  untuk 

mengangkat  permasalahan  ”Pelayanan  Publik  Dalam  Pembuatan  Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) di Kota Malang (Studi di Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Malang)”.

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur  pembuatan KTP di Kantor Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Malang ? 

2. Bagaimana  tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan 

pembuatan KTP di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil  Kota 

Malang ?   

3. Apa saja hambatan serta kendala pelayanan pembuatan KTP di Kantor 

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan di Masyarakat 

yang  menjalani  proses  pembuatan  KTP di  Kantor  Dinas  kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Malang ?
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C.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rummusan masalah diatas, tujuan yang 

diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk  mendeskripsikan  bagaimana  prosedur   pembuatan  KTP  di 

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang

2. Untuk mengetahui  bagaimana tingkat  kepuasan masyarakat  terhadap 

pelayanan pembuatan KTP di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Malang

3. Untuk  mengetahui  apa  saja  hambatan  serta  kendala  pelayanan 

pembuatan KTP di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil  Kota 

Malang  dan  di  Masyarakat  yang  menjalani  proses  pembuatan  KTP  di 

Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang ?

D.  Manfaat Penelitian

Penelitian yang membahas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) di Kota Malang (Studi di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Malang) diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1.   Bagi peneliti

Dengan  mengadakan  penelitian  ini  peneliti  berharap  dapat 

menambah  kreativitas,  memperbanyak  wawasan,  pengetahuan, 

pengalaman  serta  kesempatan  untuk  memahami  prosedur  dan 

efektivitas pelayanan pembuatan KTP di kota Malang
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2. Bagi Dinas

Penelitian  mengenai  Pelayanan  Publik Dalam  Pembuatan  Kartu 

Tanda Pendudk (KTP) di Kota Malang  dapat  menambah wacana 

bagi  Dinas  Kependudukan dan Catatan  Sipil  dan  mampu menjadi 

pendorong  serta  bahan  evaluasi  sejauh  mana  tingkat  efektivitas 

proses  pelayanan  pembuatan  KTP,  sehingga  dapat  memicu  untuk 

terus berupaya memperbaiki serta meningkatkan kualitas pelayanan 

publik kepada masyarakat.

3.   Bagi Masyarakat

Penelitian  mengenai  Pelayanan  Publik Dalam  Pembuatan  Kartu 

Tanda Pendudk (KTP) di Kota Malang  dapat menambah khasanah 

wawasan  dan  pengetahuan  mengenai  proses-proses  prosedural 

dalam  pelayanan  pembuatan  KTP  bagi  masyarakat.  Diharapkan 

dengan  mengetahui  prosedur  pembuatan  KTP  maka  masyarakat 

dapat  lebih  berpartisipasi  dan  menjadi  evaluator  pelayanan  demi 

meningkatkan kualitas pelayanan publik

E.  Definisi Konseptual

Dalam  penelitian  ini,  definisi  konsep  sangatlah  penting  agar 

penelitian  yang  akan  dilakukan  tidak  rancu  atau  kabur  tetapi  lebih 

terarah.Definisi  konseptual  merupakan  definisi  yang  dipakai  dalam  unsure 

dari suatu penjelasan umum serta peristiwa-peristiwa tertentu, sedangkan yang 

dimaksud konsep merupakan suatu yang sudah menjadi  ketentuan dari  apa 
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yang  kita  amati.  Untuk  menyatukan  persepsi  antara  penulis  dan  pembaca 

tentang  peristilahan  yang  terdapat  dalam  judul,  maka  berikut  ini  penulis 

sajikan pengertian istilah sebagai berikut:

Pelayanan Publik

Pelayanan  publik  dapat  diartikan  sebagai  pemberian  layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 

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

ditetapkan (Widodo, 2001:269). Pelayanan publik (public services) oleh 

birokrasi  publik  adalah  merupakan  salah  satu  perwujudan  dari  fungsi 

aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. 

Pelayanan  publik  (public  services)  oleh  birokrasi  publik  dimaksudkan 

untuk  mensejahterakan  masyarakat.  Birokrasi  publik  berkewajiban  dan 

bertanggung  jawab  untuk  memberikan  layanan  publik  yang  baik  dan 

profesional.

Lebih  jauh lagi  menurut  Mahmudi  (2005:229)  pelayanan  publik 

adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  publik  dan 

pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud 

penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah. 

Standar pelayanan  publik ini sendiri telah ditetapkan melalui Kepmenpan 

No. 63/2003 seperti dibawah ini :

1. Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi 

dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
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2. Waktu  Penyelesaian  Waktu  yang  ditetapkan  sejak  saat  mengajukan 

permohonan  sampai  dengan  penyelesaian  pelayanan  termasuk 

pengaduan.

3. Biaya Pelayanan Biaya pelayanan termasuk rinciannya.

4. Produk  Pelayanan  Hasil  pelayanan  yang  diterima  sesuai  dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Sarana dan Prasarana Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang 

memadai oleh penyelenggara pelayanan.

6. Kompetensi  Petugas  Pemberi  Pelayanan  Petugas  pemberi  pelayanan 

harus  ditetapkan  dengan  tepat,  berdasarkan  pengetahuan,  keahlian, 

keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

F.  Definisi Operasional

Definisi  operasional  merupakan  penetapan  dari  indikator-indikator 

yang  akan  dipelajari  dan  dianalisis,  sehingga  nantinya  dapat  diperoleh 

gambaran yang jelas variabel-variabel gejalanya. 

Perangkat dari  pengertian diatas,  maka dapatlah dimengerti  bahwa 

dalam definisi  operasional  itu  harus  menunjukkan suatu  indikator-indikator 

serta  pengukuran  variabelnya,  dengan  demikian  dapat  penulis  simpulkan 

bahwa  definisi  operasional  itu  harus  mencakup  perincian  mengenai 

operasionalnya atau pengukuran variabel.

Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1.  Prosedur Pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
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a.Unit Pelaksana Pelayanan Pembuatan KTP di Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Malang

b. Syarat-syarat Pembuatan KTP baru

c.Prosedur/Alur Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

d. Sarana  dan  Prasarana  Pelayanan  pembuatan  Kartu  Tanda 

Penduduk (KTP)

e.Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

f. Waktu  Penyelesaian  Pelayanan  Pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk 

(KTP)

g. Jam Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

2.  Tingkat kepuasan masyarakat yang menjalani proses pelayanan pembuatan 

KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang

3. Hambatan serta kendala dalam pelayanan pembuatan KTP di Kantor Dinas 

kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang

a. Hambatan  dan  kendala  yang  dihadapi  Dinas  Kependudukan  dan 

Catatan Sipil Kota Malang dalam proses pembuatan KTP

b. Hambatan  dan  kendala  yang  dihadapi  Masyarakat  dalam  proses 

pembuatan KTP

G.  Metode Penelitian

1.   Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pedekatan deskriptif kualitatif, dengan 

alasan  agar  dapat  menggali  informasi  yang  mendalam mengenai  objek 

yang diteliti. Metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang 
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diteliti  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada,  sejingga  tujuan  dari  metode 

deskriptif  adalah  untuk  menggambarkan  suatu  masyakat  tertentu  atau 

gambaran tentang gejala sosial

Sedangkan Pendekatan  kualitatif  menurut  Robert  Bogdan “suatu 

pendekatan yang mengarah pda keadaan atau individu secara utuh,  jadi 

pokok kajiannya tidak akan disederhanakan pada variabel yang telah ditata 

atau suatu hipotesis  yang telah direncanakan (Moleong,  2005:30).  Oleh 

sebab itu dalam penelitian kuaitatif  ini  bertujuan untuk mengetahui  dan 

menggambarkan  tentang  Efektivitas  Pelayanan  Publik  Penerbitan  Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) di Kota Malang.

2.   Subjek Penelitian

Subjek  penelitian  adalah  benda,  hal,  atau  orang tempat  variabel 

penelitian melekat, oleh karena itu subjek adalah seseorang atau lebih yang 

dipilih dengan sengaja sebagai nara sumber data yang dikumpulkan karena 

dianggap menguasai bidang yang berhubungan dengan sasaran penelitian.

Subjek yang dijadikan nara sumber penelitian oleh peneliti disini 

antara lain:

1. Masyarat  yang  memakai  jasa  pelayanan  pembuatan  KTP:  9  Orang 

dengan  kriteria  Masyarakat  yang  telah  selesai  menjalani  proses 

pelayanan pembuatan KTP

2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

3. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk
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4. Petugas  pelayanan  pembuatan  KTP:  3  Orang,  terdiri  dari  2  orang 

petugas loket pelayanan dan 1 orang petugas operator entri data.

3.   Lokasi Penelitian

Di  dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan  penelitian  tentang 

Pelayanan  Publik  Dalam  Pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  di 

Kota  Malang  (Studi  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota 

Malang). Sedangkan tempat  yang  dijadikan  oleh  penulis  sebagai  lokasi 

penelitian  adalah  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  kota 

Malang, dengan alasan di Dinas tersebut, semua proses dan puncak dari 

proses akhir pembuatan KTP berlangsung. Di Dinas tersebut merupakan 

tempat  berlangsungnya  interaksi  pelayanan  antara  instansi  pemerintah 

yaitu  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Malang  dan 

Masyarakat.

4.   Sumber Data

Dalam melakukan penelitian data dapat diperoleh melalui berbagai 

sumber  antara  lain:  orang yang  dianggap mengetahui  tentang apa yang 

diteliti dan dari dokumen-dokumen yang ada Menurut Lofland (Moleong: 

2005:  112)  menjelaskan  bahwa  sumber  data  utama  dalam  penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan selebihnya adalah tambahan. Mengacu pada 

pendapat diatas maka yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah:

a.   Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber, 

pihak-pihak yang menjadi objek penelitian ini antara lain data 
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yang  didapat  langsung  dari  lapangan.  Dalam  peneltian 

Pelayanan  Publik  Dalam Pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk 

(KTP) di Kota Malang ini yang menjadi sumber data primer 

adalah masyarakat pengguna pelayanan pembuatan KTP. Dari 

penilaian  masyarakat  peneliti  dapat  membandingkan  dengan 

data  observasi  dan  dokumentasi  yang  di  dapat  dari  Kantor 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. 

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data penunjang ini disebut 

sebagai  sumber  tertulis,  serta  dapat dibagi  menjadi  sumber 

buku dan majalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi 

atau  resmi,  sumber  data  yang  penulis  pergunakan  dalam 

penelitian ini merupakan dokumen resmi dan sumber data arsip 

yang  dipunyai  yang  berhubungan  dengan  penelitian.  Dalam 

peneltian  Pelayanan  Publik  Dalam  Pembuatan  Kartu  Tanda 

Penduduk  (KTP)  di  Kota  Malang ini  yang  menjadi  data 

sekunder  adalah  data  hasil  observasi  dan  Dokumentasi  yang 

didapat  dari  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil 

Kota Malang.

5.  Tekhnik Pengumpulan Data

Berdasarkan  jenis  data  yang  akan  dikumpulkan  maka  teknik 

penelitian  yang  akan  digunakan  peneliti  adalah  berupa  studi  lapangan 

(FieldReseach)  yang  merupakan  suatu  cara  pengumpulan  data  yang 
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dilakukan pada lokasi penelitian. Pengumpulan data menurut cara ini dapat 

dilakukan dengan cara: 

1.  Observasi

Adapun yang dimaksud dengan metode observasi adalah suatu 

teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  melakukan  pengamatan  dan 

pencatatan terhadap objek penelitian. Dari metode observasi ini data 

yang  diperoleh  adalah  keadaan  daerah,  lingkungan  kerja,  struktur 

organisasi, sarana dan prasarana yang dimiliki.

2.   Interview

Adalah  cara  untuk  memperoleh  data  dengan  jalan  bertanya 

jawab secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan proses-

proses pembuatan KTP, dalam hal ini adalah Masyarat yang memakai 

jasa  pelayanan  pembuatan  KTP  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan 

Catatan  Sipil  Kota  Malang,  Kepala  Seksi  Pendaftaran  Penduduk, 

petugas pelayanan pembuatan KTP. Interview dalam hal ini dibedakan 

menjadi  dua  subjek  utama  yaitu,  masyarakat  pengguna  pelayanan 

pembuatan  KTP dan Dinas  Kependudukan dan Catatan  Sipil.  Data-

data interview yang ingin penulis peroleh antara lain:

a.   Masyarakat pengguna pelayanan pembuatan KTP

- Data  mengenai  tahap  proses  pelayanan  pembuatan  KTP  yang 

telah dijalani

- Data  mengenai  tanggapan  masyarakat  terhadap  kualitas 

pelayanan pembuatan KTP yang baru saja dijalani 
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- Data mengenai hambatan serta kendala yang dihadapi masyarakat 

dalam proses pembuatan KTP

b.    Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- Data profil kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- Data  prosedur  pembuatan  KTP  serta  ketersediaan  sarana 

prasarana pendukung

- Data hambatan serta kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil dalam proses pembuatan KTP

3.   Dokumentasi

 Teknik  ini  dilaksanakan  dengan  melakukan  pencatatan 

terhadap  berbagai  dokumen-dokumen  resmi,  laporan-laporan, 

peraturan-paraturan,  maupun arsip-arsip yang tersedia dengan tujuan 

untuk  mendapatkan  bahan-bahan  yang  menunjang  secara  teoritis 

terhadap topik penelitian.

6.  Analisa Data

Teknik  analisis  data  adalah  proses  mengatur  urutan  data, 

pengorganisasian ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, 

sehingga dapat ditemukan tema yang dirumuskan.  Data yang terkumpul 

terdiri dari catatan lapangan, interview, gambar, foto, dan dokumen berupa 

laporan,  biografi,  artikel,  kemudian  direduksi  dan  diolah  untuk 

memperoleh  kesimpulan  informasi  tersebut.  Proses analisa  data  dimulai 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari  berbagai  sumber yang 

kemudian  dilakukan  reduksi  data  (memformulasikan  teori  ke  dalam 
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seperangkat  konsep)  yang  dilakukan  dengan  membuat  rangkuman  inti 

dalam penelitian tersebut (Moleong: 2005: 15)

Analisa  data  dapat  diartikan  sebagai  proses pengorganisasian 

dan  mengurutkan  data  yang  diperoleh  secara  sistematis  baik  untuk 

menafsirkan  dan  menginterpretasikan  data-data  yang  didapat  dari 

penelitian.  Proses  analisa  data  ini  dimulai  degan  menelaah  data  yang 

tersedia  dari  berbagai  sumber  data  baik  sumber  data  primer  maupun 

sekunder.

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisa deskriptif dimana 

lebih  menitik  beratkan  pada  penggambaran  dan penguraian  objek  yang 

nantinya  akan  menghasilkan  suatu  kesimpuan.  Menurut  Miles  dan 

Huberman  (1992),  Dalam menganalisa  data  ada  beberapa  proses  untuk 

mencapai hasil yang lebih baik, yaitu: 

a). Pengumpulan  data.  Peneliti  mengumpulkan  data  dari  hasil 

penelitian  dengan  beberapa  cara.  Diantaranya  dengan 

menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen-

dokumen maupun dari media cetak dan lektronik.

b) Reduksi  data.  Suatu  bentuk  analsis  yang  mempertegas, 

memperpendek,  membuat  fokus,  serta  membuang  hal-hal  yang 

tidak  penting  sehingga  dapat  dibagi  berdasarkan  tema  atau 

polanyauntuk mempermudah peneliti dalam menyajikan data.

c) Display  data.  Serangkaian  data  memungkinkan  peneliti  untuk 

menyimpulkan dengan menggunakan gambar, tabel, dan lainnya
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   d). Kesimpulan  (hasil  analisa  data).  Adalah  akhir  dari  seluruh 

analisa  data  kualitatif  terletak  pada  pemahaman  atau  penuturan 

tentang apa yang sudah kita teliti berkenaan dengan masalah yang 

diteliti.
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