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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan peningkatkan kesejahteraan 

rakyat, salah satunya melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan publik. 

Kondisi ini menunjukan bahwa pembangunan fasilitas publik harus disertai 

dengan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan itu sendiri, sehingga secara 

maksimal dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat didaerah. 

Dalam pembangunan nasional pemerintah banyak bergantung pada kinerja dan 

kemampuan pegawai sipil. Kedudukan dan peranan aparatur pemerintah sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan dan pembangunan nasional.  

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang banyak dibutuhkan oleh 

masyarakat harus bertanggung jawab dan berupaya menyediakan pelayanan yang 

terbaik demi meningkatkan pelayanan publik. Selain itu kepuasan masyarakat 

adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

penyedia layanan publik. Oleh sebab itu, pelayanan publik harus difokuskan pada 

pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal baik dari segi kualitas dan 

kauntitas. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah isu yang paling  penting 

karena masyarakat banyak menuntut kualitas pelayanan yang maksimal. 

Sementara penyelenggaraan pelayanan publik tidak mengalami perubahan yang 
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berarti. Masyarakat setiap saat  menuntut pelayanan publik yang berkualitas, yaitu 

pelayanan yang mudah, murah dan cepat1. 

Hasil penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM 

tahun 2003 dengan pemerintah Kota Yogjakarta, Blitar dan Ambarawa, bahwa 

masih banyak masyarakat pengguna layanan publik belum merasa puas dengan 

pelayanan yang diberiakan oleh pemerintahan. Hal ini terjadi karena semua 

peraturan dan sistem pelayanan ditentukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa 

mempertimbangkan aspirasi warga terhadap pelayanan yang diinginkan oleh 

warganya2. 

Menurut Gaspers pelayanan publik perlu memperhatikan pemenuhan 

kebutahan warganya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat diukur dengan  

enam indikator pelayanan publik yang baik yaitu “kepastian waktu pelayanan, 

akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan, tanggung jawab, kelengkapan, dan 

kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik”. Jika pelayanan publik sudah 

memenuhi kriteria tersebut, maka dapat dikatakan kebutuhan sudah terpenuhi 

sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat3.  

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63 Tahun 2003, pedoman umum dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

ada tujuh yaitu prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan petugas 

pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian 

                                                                 
1 Rezha, Fahmi dkk. 2012. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan 

Masyarakat. jurnal administrasi publik. Vol 1. Hlm 81. 
2 Triantoro, Bambang Wicaksono. 2004. “Citizens Charater” dan Reformasi Birokrasi. Jurnal 

Kebijakan dan Administrasi Publik. No 2 Vol 8. Hlm 34. 
3 Kumayza, Toni Nurhadi. 2013. Analisis Kualitas Pelayanan Pada Kantor Kecmatan Tanggerang 

Kbupten Kutai Karta Negara. Jurnal Administrasi. Vol 1. Hlm 616. 
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biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan. Hal ini pemerintah harus 

meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan publik4. 

Pemerintah telah menetapkan kebijakan standar pelayanan minimal 

dibidang administrasi kependudukan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik5. Untuk mendukung peraturan tersebut Kabupaten 

Blitar telah menyelenggarakan administrasi kependudukan yang diperkuat oleh 

Peraturan Daerah kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pentingnya 

administrasi kependudukan dalam peraturan perundang-undangan  mengharuskan 

pemerintah daerah untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan 

tersebut dalam pelayanan publik terhadap kepengurusan adminsitrasi 

kependudukan untuk masyarakat Kabupaten Blitar. Implementasi pelayanan 

publik akan terlihat dari peraturan baik dari pusat, daerah atau bahkan standar 

pelaksanaan dalam bentuk Standar operasional pelaksanaan (SOP) yang dimiliki 

oleh instansi yaitu Disdukcapil. Implementasi pelayanan tersebut akan menjadi 

patokan dan rujukan bagi setiap pegawai dan warga dalam mengurus administrasi 

kependudukannya, dan bisa berlangsung lancar mengingat begitu pentingnya 

administrasi kependudukan tersebut bagi warga Blitar. 

Administrasi kependudukan berperan penting dalam memberikan jaminan 

kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi peradilan, hak asasi sosial 

budaya, hak asasi hukum, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, dan hak asasi 

pribadi. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan 

                                                                 
4 KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaran Pelayanan 

Publik . Hlm 5. 
5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
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dokumen kependudukan seperti akta-akta catatan sipil termasuk Akta Kelahiran, 

kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu 

Identitas Anak (KIA)6. 

Cakupan kutipan akta kelahiran dijelaskan sebagai berikut: a) Kutipan akta 

kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi 

setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang 

baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan 

kutipan akta kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi 

persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b) penerbitan kutipan 

akta kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan 

permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari 

sejak peristiwa kelahiran tersebut  dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

menerbitkan kutipan akta kelahiran berdasarkan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah  mengenai administrasi 

kependudukan7. Standar Oprasional Prosedur (SOP) dalam pembuatan akta 

kelahiran di Kabupaten Blitar paling lama 2 hari, untuk pengurusan KTP eletrolik 

paling lama selama 14 hari. Sedangkan untuk kepengurusan kartu identitas anak 

di perlukan waktu 1 hari apabila dilihat dari standar operasional prosedurnya. 

Namun pada pelaksanaannya penyelesaian pencatatan tersebut bisa berlangsung 

cukup lama tergantung pelayanan pegawainya . Namun jika dibandingkan dengan 

                                                                 
6 Dwiyanto, Agus. 2010. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 18. 
7 Permendagri nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta 

Kelahiran. Pasal 1. 
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pelayanan publik di Kota malang dalam mengurus administrasi kependudukan 

waktu 14 hari dalam kepengurusan e-KTP sudah terlalu lama8. 

Berdasarkan SOP bahwa pelayanan publik dalam pembuatan administrasi 

kependudukan dilakukan dengan melalui beberapa tahapan dan tidak dipungut 

biaya. Berdasarkan SOP yang berlaku, pegawai harus melakukan pelayanan 

terhadap warga yang belum mempunyai berkas kependudukan. Data dari 

Dispandukcapil Kabupaten Blitar memberikan beberapa informasi terkait 

kepemilikan administrasi kependudukan yaitu penduduk yang sudah memiliki 

akta kelahiran antara umur 0-18 tahun sebesar 83,3% sedangkan yang belum 

memiliki Akta kelahiran antara umur 0-18 tahun sebanyak 16,6% dari total 

keseluruhan kelahiran anak di Kabupaten Blitar yaitu 326.020 jiwa9. 

Berdasarkan data diatas menegaskan bahwa pelaksanaan pembuatan akta 

kelahiran belum mencapai 100%. Masih banyak masyarakat yang belum 

mencatatkan kelahiran anak mereka ke Dispendukcapil Kabupaten Blitar, 

dikarenakan proses pencatatan kelahiran yang membutuhkan waktu lebih dari 2 

hari. Hal ini dikarenakan penginputan data ke database yang membutuhkan waktu 

lebih dari 2 hari sehingga mempengaruhi proses pembuatan administrasi 

kependudukan. Dengan adanya persoalan tersebut menyebabkan masyarakat 

Kabupaten Blitar banyak yang menunda dalam mengurusi akta kelahiran.  

Kondisi ini menunjukan, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan 

di Dispendukcapil Kabupaten Blitar tidak sesuai dengan standar oprasional yang 

sudah di buat oleh Dispendukcapil yang seharunya dalam pembuatan akta 
                                                                 
8PERDA Kota Malang no 9 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil . 
9 Dispendukcapil Kabupaten Blitar. 
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kelahiran hanya membutuhkan waktu 2 hari. Hal ini juga di sampaikan oleh Eko 

Budi Winarso,S.Sos kepala Dispendukcapil Kabupaten Blitar bahwa masih 

banyak masyarakat yang mengadu ke Dispendukcapil Kabupaten Blitar baik 

secara langsung maupun tidak langsung yang ditujukan kepada pelayanan 

Dispendukcapil.  

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri 

anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah 

menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan 

pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak serta sebagai upaya 

memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. 

Berdasarkan Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak 

menyatakan bahwa anak usia 0-17  tahun ke bawah  harus memiliki kartu identitas 

anak sebagai hak konstitusional, yang meliputi  hak kesehatan, hak pendidikan 

dan hak perlindungan10. Di Kabupaten Blitar Kartu Identitas Anak (KIA) baru 

dilaksanakan pada tahun 2016. Jumlah anak di Kabupaten Blitar yang sudah 

terdaftar di Dipendukcapil untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) 

sebesar 39.575 anak dari total jumlah anak yang berusia 0-16 berjumlah 276.265 

anak11. 

Berdasarkan data tersebut bahwa hanya 14,3% anak yang baru terdaftar di 

Dispendukcapil. Sedangkan 85,6% belum terdaftar di Dispendukcapil Kabupaten 

Blitar. KIA sendiri dibagi menjadi 2 yaitu usia 0-5 tahun dan usia 6-16 tahun. 

                                                                 
10 Permendagri nomor 2 tahun 2016. Tentang Kartu Identitas Anak. Pasal 1. 
11 Dispendukcapil Kabupaten Blitar. 
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Syarat dalam pendaftaran KIA yaitu akta kelahiran, KTP orang tua, kartu keluarga 

dan foto berukuran 2x3 sebanyak 2 lembar apabila anak umur 0-5 tahun tidak 

dibolehkan melakukan perekaman fisik. Kurangnya informasi dari 

Dispendukcapil kepada masyarakat tentang KIA. Sehingga masih banyak anak 

usia 0-16 tahun yang belum terdaftar KIA di Dispendukcapil.  Hal ini menunjukan 

bahwa kinerja pemerintah kurang optimal dalam menyebarluaskan informasi 

terkait dengan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini terbukti dari banyaknya 

masyarakat Kabupaten Blitar yang belum mengerti tetang KAI.  

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah salah satu dokumen yang penting 

dalam kewarganegaraan Republik Indonesia. KTP adalah  identitas resmi 

penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku 

di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP berbasis NIK 

secara Nasional, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik (e-KTP), adalah KTP 

yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan 

khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil12. 

Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah pelayanan 

terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik 

baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya atau yang 

belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang bagi 

seluruh penduduk wajib KTP Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota paling lambat 14 (empat 

                                                                 
12 Perturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan 

Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional . Pasal 1. 
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belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur 

yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi 

kependudukan.  

Berdasarkan data penduduk Kabupaten Blitar,  jumlah penduduk Kabupaten 

Blitar yang wajib e-KTP pada tahun 2017 sebanyak 1.056.426 jiwa. Sedangkan 

yang sudah melakukan perekaman e-KTP hanya sebesar 964.970 jiwa dan masih 

ada 91.456 jiwa yang masih belum terekam data kependudukannya13. Maka 

berdasarkan data tersebut perekaman e-KTP Kabupaten Blitar sampai tahun 

2017 hanya 91,3% yang tercatat, sedangkan berdasarkan Permendagri nomor 

69 tahun 2012 target pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal) 

penerbitan KTP Elektronik yang harus dicapai oleh daerah Kabupaten/kota 

pada tahun  2015 sebesar 100% (seratus persen)14. Kondisi ini menunjukkan 

terdapat kesenjangan sebanyak 10% dari target pemerintah Kabupaten Blitar. 

Hal tersebut menunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

melaksanakan perekaman e-KTP.  Hal ini menunjukan bahwa pelayanan e-

KTP di Disdukcapil Kabupaten Blitar kurang optimal.  

Selain masalah pengurusan administrasi kependudukan yang memakan 

waktu cukup lama, pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten Blitar terdapat 

persoalan yaitu jumlah pegawai yang tidak proporsional dengan pekerjaan yang 

dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan beban kerja pegawai yang terlalu banyak 

sehingga akhirnya dikhawatirkan pegawai akan tidak ramah kepada masyarakat. 

persoalan ini juga bisa mngakibatkan penyaluran informasi yang kurang efektif 
                                                                 
13 Dispendukcapil Kabupaten Blitar. 
14 Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Target Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan 

Minimal). Pasal 3. 
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kepada warga sehingga warga merasa tidak diberikan pelayanan yang lebih baik, 

padahal seharusnya warga Kabupaten Blitar yang mengurus administrasi 

kependudukan di Disdukcapil harus mendapatkan pelayanan dengan baik seperti 

penyediaan fasilitas dan pelayanan berupa sikap yang baik oleh pegawai 

Disdukcapil. 

Persoalan lain yang di hadapi Disdukcapil adalah luas wilayah Kabupaten 

Blitar yang menyulitkan akses warga untuk mendatangi Disdukcapil. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya inisiatif Pemerintah Desa dalam memfasilitasi 

warganya untuk melengkapi berkas administrasi kependudukannya. Warga yang 

tinggal di daerah pegunungan akan cenderung malas mendatangi Disdukcapil 

karena proses pengurusannya cenderung lama apalagi tidak di dukung dengan 

inisiatif oleh perangkat desa dalam memberikan sosialisasi atau mefasilitas untuk 

warga yang ingin mengurus berkas kependudukannya. Pemerintah Desa yang 

tidak aktif mengurus warganya akan menghambat proses pencatatan kepedudukan 

bagi warga Kabupaten Blitar. 

Berdasarkan masalah diatas, menggambarkan bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di Kabupaaten Blitar belum dapat 

memberikan kepuasan kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Implementasi Pelayanan Publik 

dalam Penerbitan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Blitar”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka dalam 

penelitian ini penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi pelayanan publik dalam penerbitan administrasi 

kependudukan di Kabupaten Blitar? 

2. Apa kendala dalam pengimplementasian pelayanan publik dalam penerbitan 

administrasi kependudukan di Kabupaten Blitar? 

C. Tujuan Penelitian 

Di lakukannya suatu penelitian bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Oleh karena itu berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi pelayanan publik dalam penerbitan 

administrasi kependudukan di Kabupaten Blitar. 

2. Untuk mengetahui kendala dalam pengimplementasian pelayanan publik 

dalam penerbitan administrasi kependudukan di Kabupaten Blitar. 

D. Manfaat penelitian  

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan yang telah di uraikan 

diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat bagi pihak tertentu sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan khususnya dalam 
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penelitian, sehingga mampu mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. 

Serta dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum, khususnya dalam 

bidang implementasi pelayanan publik dalam penerbitan administrasi 

kependudukan di Kabupaten Blitar . 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis penelitian ini terdiri dari dua kepentingan yaitu : 

1. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai 

sumber informasi ilmiah dalam kaitannya dengan penelitian 

implementasi pelayanan publik dalam penerbitan administrasi 

kependudukan di Kabupaten Blitar.  

2. Bagi mayarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

informasi untuk mengetahui implementasi pelayanan publik dalam 

penerbitan administrasi kependudukan di Kabupaten Blitar.  

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah abstraki mengenai suatu fenomena yang 

dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteritik kejadian, keadaan, 

kelompok atau individu tertentu. Definisi mengenai konseptual yang ada dengan 

memperhatikan tema penelitian, maka dapat ditemukan beberapa konsep yang 

perlu didefinisikan dengan tujuan agar peneliti dan pembaca memiliki presepsi 

atau pemahaman yang sama. Untuk memperjelas indikator-indikator penelitian, 

maka penelitian memberikan defenisi konseptual sebagai berikut: 
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1. Implementasi  

Implementasi pelayanan publik kepada warga harus didukung dengan 

beberapa variabel yang memungkinkan untuk digunakan sebagai pendukung 

dalam pelayanan publik. Teori yang digunakan untuk menilai kebijakan dan 

pelayanan publik dapat merujuk pada teori model Van Meter Van Horn 

tentang implementasi kebijakan publik, atau yang biasa disebut dengan the 

policy implementation process. Teori ini menjelaskan variabel-variabel yang 

mempengaruhi kebijakan publik yaitu: 

1. standar dan sasaran kebijakan umum. 

2. sumber daya. 

3. sikap para pelaksana. 

4. karakteristik organisasi pelaksana. 

5. komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan kegiatan pelaksanaan 

6. lingkungan sosial ekonomi dan politik 

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi 

atau kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja yang dilakukan untuk 

mencapai kinerja  implementasi kebijakan publik yang tinggi dan 

berhubungan atara variabel satu dengan variabel yang lain. Model yang 

dikembangkan oleh Van Meter  Van Horn ini mengandaikan bahwa 

implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik. 

Sehingga dari pemaparan tersebut Implementasi dapat diartikan dengan 

memahami apa yang harusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan.   
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Fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan 

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 

kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak 

nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian15. Implementasi banyak 

mencakup kegiatan yaitu badan pelaksana yang di tugasi oleh undang-

undang dengan tanggung jawab menjalankan program haus ada sumber-

sumber yang dibutuhkan agar implementasi bisa berjalan lancar, sumber-

sumber ini meliputi personal, peralatan, lahan tanah, bahan mentah dn uang. 

Badan pelaksana mengembangkan anggaran dasar menjadi arahan konkrit, 

regulasi, rencana, dan desain program. Badan pelaksana harus 

mengorganisasikan kegiatan dengan menciptakan unit birokrasi dan rutinitas 

untuk mengatasi beban kebijakan16.  

2. Pelayanan publik 

Dalam pergeseran teoritik telah terjadi paradigma pelayanan publik. 

Menurut Denhardt & Denhardt mengungkapkan bahwa pelayanan publik 

baru adalah pemerintah seharusnya tidak di jalankan seperti layaknya 

sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, 

merata, tidak deskriminatif, jujur dan akuntabel. Karena bagi paradigma ini 

nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan kepentingan publik merupakan 

landasan utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai 

tersebut memberi energi kepada pegawai pemerintah dalam memberikan 

                                                                 
15 Abdul Wahab Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan dari Formula ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara Edisi kedua . Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm 65. 
16 Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Public Teori dan Proses. Yogjakarta: medpress. hlm 143. 
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pelayanannya kepada masyarakat secara adil, merata, jujur dan bertanggung 

jawab17.  

Menurut Philip Kotler dikutip dalam buku Sampara Lukman 

berpendapat mengenai konsep pelayanan sebagai berikut ”A service is any 

act or performance that one party can offer to another that is essentially 

intangible and does not result in the ownership of anything. It’s production 

may or may not be tied in physical produce” (Pelayanan merupakan setiap 

tindakan atau pelaksanaan yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain yang pada dasarnya menunjukkan tidak nyata dan tidak 

mengakibatkan kekuasaan atas segala sesuatunya). Menurut pandangan 

kotler tersebut pada hakikatnya pelayanan adalah setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat produk secara fisik18. 

Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu : 

a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan 

tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk barang 

(goods) atau jasa (services). 

b. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 

(costomer). 

c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan 

kepada pihak yang membutuhkan layanan. 

                                                                 
17 Mahyar, abdul. 2011.  Masalah Pelayanan Publik  di Indonesia dalam Perspekti Administrasi 

Publik . Universitas Muhammadiyah Makasar. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 1 No 2. 

Hlm 83.   
18 Sampara, Lukman. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan . Jakarta: STIA LAN Press. Hlm 8. 
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d.  Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan 

harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. 

Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh 

para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas 

barang dan atau jasa19. 

3. Penerbitan  

Penerbitan menurut Anne Ahira penerbitan adalah upaya menerbitkan 

berbagai materi tertulis agar tersampaikan dengan baik kepada masyarakat 

pembacanya. Dari definisi yang telah di kemukakan di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa, penerbitan adalah suatu proses atau upaya 

menerbitkan berbagai materi tertulis agar tersampaikan dengan baik kepada 

masyarakat pembacanya20. 

Penerbitan adalah proses pencatatan diri seseorang atau harta 

bendanya menyangkut peristiwa hukum dalam lembaran negara yang berupa 

surat sejak pendaftaran sampai penandatanganan atau pengesahan. 

Penerbitan dapat dengan huruf yang ditulis tangan atau huruf stensil 

menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Administrasi kependudukan 

Menurut Leonard D.White  bahwa administrasi adalah suatu proses 

yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau 

swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil yang pada intinya 

                                                                 
19 Adya, Atep Barata. 2004. Dasar-Dasar Pelayanan Prima, Cetakan 2 . Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo. Hlm 14. 
20 Handayaningrat, Soewarno. 1985. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen . Cetakan 

Keenam. Jakarta: PT Gunung Agung. Hlm 91. 
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mencakup seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok 

orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk tujuan bersama21.  

Pengertian administrasi kependudukan menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam 

penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor 

lain. Setiap penduduk berkewajiban untuk memberikan keterangan secara 

lengkap dan benar yang diminta oleh pemerintah desa atau kelurahan dalam 

rangka pengisisan administrasi penduduk22. 

Administrasi kependudukan bertujuan untuk memenuhi hak asasi 

semua orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi 

melalui pelayanan publik yang profesional. Pendaftaran penduduk 

dilakukan dengan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan 

peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen 

kependudukan. 

Administrasi kependudukan bila dijalankan sesuai dengan ketentuan, 

dimulai dari kelengkapan biodata penduduk, pencatatan kelahiran, kematian, 

pindah dan datang, akan mempermudah urusan dalam pelayanan 

administrasi kependudukan yang diperlukan masyarakat. 

 
                                                                 
21 Handayaningrat, Suwarno. 1980. Pengantar Ilmu Studi dan Manaajemen . Jakarta: CV Haji 

Masagung. Hlm 12. 
22 Ibid., Handayaningrat, Suwarno. Hlm 13. 
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F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah penunjuk tentang bagaimana suatu variabel 

diobservasi atau diukur, dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan teori Van 

Meter Van Horn sebagai berikut : 

1. Standar SOP dan SPM Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten 

Blitar. 

2. Kapasitas dan Kualitas Penyelenggara Pelayanan Administrasi 

Kependudukan. 

3. Koordinasi Dengan Instansi atau Lembaga Kecamatan/Kelurahan 

4. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik 

5. Sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Blitar tentang pentingnya 

administrasi kependudukan. 

6. Kuantitas Pegawai Dispendukcapil Kabupaten Blitar. 

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun 

cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. 

Secara lebih luas lagi Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah 

cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat 

ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga 

pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisispasi masalah. Banyak metode penelitian yang biasa digunakan dalam 

penelitian sosial dan pendidikan. Namun McMillan dan Schumacher  memberikan 
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pemahaman tentang metode penelitian dengan mengelompokannya dalam dua tipe 

utama yaitu kuantitatif dan kualitatif 23. 

1. Jenis penelitian 

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif yang mengarah pada pemberian data secara sistematis dan akurat 

terkait kondisi dilapangan. Jenis penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk 

penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena 

yang ada baik fenomena ilmiah maupun fenomena buatan manusia. 

Fenomena itu bisa berupa akifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, 

keamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang 

lainnya. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan terkait dengan 

implementai pelayanan publik dalam penerbitan administrasi kependudukan 

di Kabupaten Blitar .  

2. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan 

dilaksanakan, dimana pengamatan serta observasi langsung dilapangan 

untuk mendapatkan gambaran, informasi maupun data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Lokasi dalam penelitian ini ialah pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada di jalan Manukwari No.25 

Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Pemilihan dinas kependudukan ini 

dikarenakan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Blitar 

merupakan pelaksanaan teknis dari sistem informasi kependudukan yang 

                                                                 
23 Sugiono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung . Alphabet. hlm 1. 
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menyelanggarakan kegiatan serta yang menangani masalah yang 

berhubungan dengan pelayanan penerbitan administrasi kependudukan 

Kabupaten Blitar. 

3. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian deskriptif ada dua yaitu : 

a.  Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak pertama atau 

data yang di peroleh langsung oleh peneliti sumber penelitian. Data 

tersebut dapat berupa data (catatan) penelitian dari hasil observasi dan 

data hasil wawancara langsung dengan kepala Dinas Catatan Sipil dan 

Kependudukan Kabupaten Blitar. 

b. Data skunder  

Data skunder merupakan data yang di peroleh dari pihak kedua 

atau data yang diperoleh secara tidak langsung yang sifatnya 

melengkapi data primer seperti perda, perwali, buku, Koran dan 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

4. Teknik pengumpulan data  

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting 

demi keberhasilan peneliti. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara 

mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan alat yang digunakan. Metode 

pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang biassa 

digunakan adalah : 
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a. Pengamatan ( observasi ) 

Observasi sebagai tehnik pengumpulan data yang mempunyai 

ciri yang pessifik bila dibandingkan dengan tehnik yang lain, yaitu 

wawancara dan koesioner. Kalau wawancara dan koensioner selalu 

berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada 

orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno hadi 

mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.dari 

segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan 

menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non 

participant observation, selanjutnya dari segi instrumentasi yang 

digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi 

terstruktur dan tidak terstruktur24. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk kegiatan pemerolehan informasi 

dengan cara melakukan proses tanya jawab antara penanya dengan 

                                                                 
24 Sugiono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung . Alphabet. Hlm 203. 
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narasumber/ sumber informasi25. Adapun menurut webster’s 

Collegiate Dictionary, ada dua pengertian wawancara. Pertama, 

wawancara diartikan sebagai pertemuan antar dua orang atau lebih 

dengan tujuan mengadakan konsultasi resmi. Pengertian kedua adalah 

pertemuan yang dilakukan oleh wartawan dengan pihak lain dengan 

maksud menggali informasi yang dapat dijadikan berita. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 

menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang 

akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan 

atau lulisan, wasiat,buku, undang-undang dan sebagainya. Dalam arti 

umum dokumentasi merupakan sebuah pencaraian, penyelidikan, 

pengumpulan,pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan 

dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan 

dan penerangan pengetahuan dan bukti. Menurut paul otlet 

dokumentasi adalah suatu kegiatan berupa pengumpulan, pengolahan, 

penyimpanan, penemuan kembali, dann penyebaran suatu 

dokumentasi26.  

 

 

 

 

                                                                 
25 Ibid., Sugiono. Hlm 85. 
26 Semiawan, R cony. Metode Penelitian Kualitatif. Grasindo. Hlm 108. 
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5. Subyek penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk member 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.karena 

sebagai subyek yang mampu memberikan informasi, maka dalam penelitian 

harus memperhatikan dalam menentukan informasi agar di dapatkan 

informasi yang lengkap dan mendalam27. Agar mendapatkan informasi yang 

lengkap dan konkrit serta mendalam, adapun subjek dalam penelitian ialah : 

a. Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Blitar. 

b. 3 pegawai administrasi Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan 

Kabupaten Blitar. 

c. Camat Kecamatan Srengat, Camat Kecamatan Ponggok dan Camat 

Kecamatan Kademangan. 

d. 6 Masyarakat Kabupaten Blitar 

6. Analisis data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.  mencari pola 

(paterns).  Nasution menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan 

menjelakan maalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus 

sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi 

                                                                 
27 koentjaranningrat,1993. Metode Penelitian. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 269. 
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peneliti selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded. Namun 

dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses 

dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data28. 

a. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah 

dikemukakan, makin lama penelitian dilapangan, maka jumlah data 

makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan 

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, mefokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi 

data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, 

dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu29. 

b. Penyajian data 

Menurut Miles dan Hubermen yang dikutip oleh Muhammad 

Idrus bahwa, Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah 

ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini 

                                                                 
28 Sugiono, op.cit. Hlm 336. 
29 Sugiono, op.cit. Hlm 338. 



24 
 

dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses 

penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan 

penyederhanaan tanpa mengurangi isinya30. 

c. Penarikan kesimpulan  

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses 

analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari 

data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mencari makna data yang di kumpulkan dengan mencari hubungan, 

persamaan, atau perbedaan. Penariakan kesimpulan bisa di lakukan 

dengan jalan membandingakan kesesuaian pernyataan dari subyek 

penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep- konsep 

dasar dalam penelitian tersebut31. 

  

                                                                 
30 Djaali. 2007. Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan . Yogjakarta. hlm 33. 
31 Sangadji, Etta Mamang. 2010. Metodologi Penelitian Praktis Dalam Penelitian . Yogyakarta: cv 

andi. hlm 199-200. 
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7. Kerangka berfikir

 Implementasi pelayanan 

publik dalam penerbitan 

administrasi kependudukan  

1. pelayanan publik yang dilakukan di 

Dispandukcapil Kabupaten Blitar tidak

sesuai dengan Standar Oprsional Pelayanan

(SOP) yang telah ditetapkan.

2. Tidak sesuai target yang ditetapkan oleh

Permendagri nomor 69 tahun 2012 target

pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan

Minimal) penerbitan KTP Elektronik

yang harus dicapai oleh daerah

Kabupaten/kota pada tahun  2015 sebesar

100%

3. Jumlah pegawai yang tidak proporsional 

dengan jumlah masyrakat yang datang

4. luas wilayah Kabupaten Blitar serta tidak

adanya pengarahan dari kelurahan dalam 

kepengurusan administrasi kependudukan.

Teori 

1. Implementasi

2. Teori pelayanan publik

a. New public service

b. Asas pelayanan publik

c. Prinsip pelayanan publik

d. Kualitas pelayanan publik

3. Administrasi kependudukan

Memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan 

standar pelayan minimal 

1. Disdukcapil Kabupaten Blitar

2. Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat,

Kecamatan Kademangan

3. Masyarakat Kabupaten Blitar


