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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Pada hakekatnya pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Pemerintah ada bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk 

melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam rangka mencapai 

tujuan bersama.1 Pelayanan kepada masyarakat atau dikenal dengan pelayanan 

publik dalam kontek ini dapat di artikan sebagai pemberi layanan atau melayani 

keperluaan orang atau masyarakat oleh birokrasi pemerintahan sesuai dengan aturan 

yang pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Seiring perubahan paradigma 

pembangunan paska reformasi, dari sentralistik ke desentralistik yang 

diimplementasikan melalui kebijakan otonomi daerah, maka upaya pelayanan publik 

kepada masyarakat lebih didekatkan kepada kebutuhan, permasalahan, kepentingan 

maupun aspirasi masyarakat yang dilayani di tingkat daerah. Dengan otonomi daerah 

diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara 

professional, efektif, efisien, sederhana, transparan, tepat waktu dan adaptif sekaligus 

dapat membangun kapasitas sumberdaya manusia.  

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang 

                                                           
1Rasyid, Ryaas. 2004. Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah. Jakarta: 

LP3ES. 
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disediakan oleh pemenrintah.2 Sedangkan menurut Undang-Undang No 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik mennjelaskan bahwa pelayanan publik sebagai 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif oleh penyelenggara 

pelayanan publik.3 Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik haruslah 

memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. selain itu, pemerintah harus 

berupaya agar pelayanan yang disediakan dapat menjangkau semua masyarakat dan 

akses pelayanannya memudahkan masyarakat.  

Salah satu wujud pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

yakni melalui pelayanan dasar seperti adminsistrasi kependudukan. Pelayanan 

administrasi kependudukan yaitu pengelolaan pendaftaran penduduk yang 

merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam 

pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran 

penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara 

Indonesi. Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, isu 

kependudukan telah sejak lama menjadi isu yang penting seiring dengan dinamika 

dan meningkatnya kompleksitas, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari 

pemerintah dan oemangku kepentingan. Oleh karena itu pelayanan administrasi 

kependudukan sangat penting agar pemerintah dapat memperoleh data 

                                                           
2 Rokhman, Didik Fatkhur. 2012. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang). Jurnal Administrasi 

Publik (JAP) Vol 1 No 5 Hal 962  
3 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Bab 1 Pasal 1 
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kependudukan yang dapat digunakan sebagai informasi dan pertimbangan bagi 

kebijakan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. 

 Kota Malang merupakan salah satu Kota yang terus berbenah dalam upaya 

meberikan pelayanan administrasi kependudukan yang optimal bagi warganya. 

Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Malang mengalami beberapa 

perubahan melihat kebutuhan yang terjadi di masyarakat. pada saat pelayanan 

administrasi kependudukan dilakukan di Perkantoran Terpadu (Block Office), 

masyarakat memiliki kendala dalam hak akses pelayanan, karena lokasi perkantoran 

terpadu yang di dalamnya terdapat kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

(Dispendukcapil) cukup jauh bagi masyarakat yang berada di sebelah utara Kota 

Malang.4  Karena kantor tersebut berada di daerah Kecamatan Kedung Kandang 

yang berada di luar kota Malang.  

Menghadapi permasalahan tersebut maka pada April 2016 Pemerintah Kota 

Malang berupaya memangkas alur atau proses pelayanan yang sebelumnya harus 

diawali dari RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga sampai ke Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil yang berlokasi di Block Office atau perkantoran terpadu dengan 

hanya mengurus administrsi kependudukan secara online dikelurahan dengan tanpa 

ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Meskipun pada pelayanan ini untuk 

pengurusan e-KTP masih perlu untuk ke Dispendukcapil, namun dapat mengakses 

pelayanan akta kelahiran, kematian, dan kartu keluarga di Kelurahan.5  

                                                           
4 Hawazun, Mokhammad. 2017. Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Perspektif New Public 

Service Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (Studi Kasus di Kelurahan 

Purwantoro dan Kelurahan Kiduldalem). Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas 

Brawijaya. 
5 https://news.detik.com/berita/d-3200192/layanan-online--di-malang-ktp-kk-dan-akta-kelahiran-

selesai-di-kelurahan 
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Selanjutnya dalam komitmen Pemerintah Kota Malang dalam peningkatan 

kualitas pelayanan administrasi Kependudukan di Kota Malang didukung oleh 

adanya beberapa regulasi baru seperti peraturan daerah dan perwali. Regulasi 

tersebut yakni Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang No 9 tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang 

selanjutnya didukung oleh terbitnya Peraturan Walikota Malang No 89 tahun 2016 

tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kota Malang No 9 tahun 2015. Regulasi ini 

menjadi pendukung pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.  

Upaya pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

admnistrasi kependudukan tidak hanya sampai di situ. Seperti dalam salah satu misi 

Kota Malang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

2013-2018 Kota Malang berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

yang adil, terukur, dan akuntabel.6 Oleh karenanya diperlukan suatu inovasi oleh 

pemerintah Kota Malang untuk mewujudkan misi tersebut. Inovasi sendiri 

merupakan hasil karya pemikiran dan prosedur baru yang diterapkan untuk 

menberikan kelebihan bagi organisasi dan masyarakat.7 Inovasi sangat penting bagi 

di suatu daerah karena  digunakan atau dijalankan disuatu daerah yakni bertujuan 

untuk menyelesaiakan berbagai persolan pelayanan dan pembangunan.8 Pemerintah 

daerah perlu melakukan terobosan-terobosan baru dalam hal pelayanan, selain dapat 

memberikan keuntungan bagi organisasi pemerintah tersebut inovasi juga 

memberikan keuntungan bagi masyarakat.  

                                                           
6 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Malang 2013-2018  
7 Djamaluddin. 2012. Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi. Jakarta: Erlangga. Hal 34 
8 Muluk. Khairul. 2008. Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah. Malang: 

Bayumedia. Hal 42 
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Berdasarkan Perda Kota Malang No 9 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Perwali No 89 tahun 2016 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut maka inovasi program yang 

dilakukan oleh pemerintah Kota Malang untuk menunjang hal tersebut yaitu dengan 

adanya program Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan Dinoyo 

(Sakdino). Program ini merupakan pelayanan administrasi kependudukan yang 

berbasis aplikasi android dan diresmikan Wali Kota Malang, H. Moch Anton pada 14 

Juni 2017.9 Program ini merupakan program pelayanan administrasi kependudukan 

berbasis aplikasi pertama di Kota Malang dan Kelurahan Dinoyo menjadi 

percontohan dalam pelaksanaan program Sakdino ini.  

Program Sakdino hadir karena tuntunan dari perkembangan zaman yang 

semakin bergantung pada teknologi. Adanya aplikasi Sakdino ini selain merupakan 

tuntutan dari walikota Malang sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 

dan juga merupakan inisiatif dari Kepala Kelurahan Dinoyo Bapak Arif Tri 

Satyawan. Sementara itu, Lurah Dinoyo Arif Tri Sastyawan menegaskan aplikasi 

"Sakdino" dibuat agar  masyarakat Dinoyo yang sebagian besar sudah 

berpengalaman menggunakan smartphone dan diharapkan bisa menyampaikan 

keluhan – keluhannya tentang pengurusan administrasi.10  

Perkembangan teknologi menjadi suatu tuntutan bahwa pemerintah harus 

menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga dalam pelayanan administrasi 

kependudukan pun diperlukan suatu sistem pelayanan berbasis teknologi. 

Pengembangan pelayanan publik berbasis electronic government dalam penyediaan 

layanan kepada masyarakat ini juga mendukung Kota Malang dalam perkembangan 

                                                           
9 https://humas.malangkota.go.id/2017/07/17/kelurahan-dinoyo-luncurkan-aplikasi-sakdino/  
10 http://www.malangtimes.com/baca/19417/20170714/211943/permudah-pelayanan-kepada-

masyarakat-kelurahan-dinoyo-luncurkan-aplikasi-sakdino/ 

https://humas.malangkota.go.id/2017/07/17/kelurahan-dinoyo-luncurkan-aplikasi-sakdino/
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program smart city.11 E-government sebagai bentuk penggunaan internet untuk 

melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik agar menjadi 

lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ditambahkan oleh Bapak 

Arif Tri Setyawan selaku Kepala Kelurahan Dinoyo bahwa dalam aspek 

mewujudkan smart city atau kota yang terintegrasi dengan penggunaan teknologi, 

informasi, dan komunikasi merupakan prioritas dari Wali Kota Malang untuk 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.12 

Program Sakdino hadir sebagai upaya Kelurahan Dinoyo melakukan 

pembaharuan pelayanan publik, khususnya di bidang admintrasi kelurahan. 

Pelayanan administrasi kelurahan sebelumnyaterlau membutuhkan proses yang 

panjang bagi masyarakat ketika akan mengaksesnya. Masyarakat harus terlebih 

dahulu mengurus berkas formulir pelayanan administrasi kelurahan melalui Ketua 

RT, dilanjutkan ke Ketua RW, dan baru ke Kelurahan. Proses tersebut cukup 

memakan waktu yang lama, bahkan pengurusannya membutuhkan waktu 1 hari. 

Namun, adanya program Sakdino dapat memangkas waktu karena pelayanan dapat 

diakses dalam waktu 10-15 menit saja, berkas yang dibutuhkan dapat diambil di 

Kelurahan.13  Dengan demikian, program Sakdino diharapkan dapat memangkas 

struktur birokrasi dalam pelayanan administrasi kelurahan, karena masyarakat tidak 

perlu lagi mendatangi Ketua RT dan Ketua RW secara langsung melainkan hanya 

perlu melalui aplikasi dan setelahnya tinggal mengambil berkas yang dibutuhkan di 

Kelurahan Dinoyo.  

                                                           
11 Op.cit Humas Kota Malang 
12 Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Tri Satyawan selaku Kepala Kelurahan Dinoyo pada 6 Maret 

2018 
13 Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Tri Satyawan selaku Kepala Kelurahan Dinoyo pada 30 Mei 

2018 
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Kehadiran program Sakdino diharapkan mampu membantu masyarakat, 

khususnya masyarakat di Kelurahan Dinoyo dalam mengurus beberapa kebutuhan 

yang melingkupi administrasi kelurahan. Meskipun memang program ini tidak 

melayani seluruh jenis administrasi kependudukan seperti pelayanan KTP, akta 

kelahiran, dan kematian. Namun program ini hanya melayani  jenis-jenis pelayanan 

administrasi kependudukan seperti surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat 

Ijin Usaha, surat Ijin Keramaian, surat pindah, surat ijin usaha mikro, surat kelakuan 

baik, surat pernyataan miskin, dan aduan pelayanan dari masyarakat. Namun tetap 

saja pelayanan ini penting bagi kebutuhan masyarakat.  

Ketidak tersedianya pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP, akta 

kelahiran dan kematian di program Sakdino dikarenakan program Sakdino ini 

merupakan program percobaan. Oleh karenanya, untuk sementara ini sebagai 

program percobaan hanya memberikan pelayanan administrasi untuk keperluan-

keperluan yang mudah. Akan tetapi, pihak Kelurahan Dinoyo menyatakan bahwa 

akan dilaksanakan evaluasi mengenai program Sakdino ini dan diusahakan 

kedepannya akan masuk semua bentuk pelayanan administrasi kependudukan.14  

Sehingga dalam program Sakdino ini selanjutnay sesuai dengan namanya yaitu 

Sistem Administrasi Kependudukan Kelurahan Dinoyo, juga akan menyediakan 

produk layanan untuk pengurusan KTP, akta kelahiran dan kematian yang menjadi 

produk layanan utama dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui program 

Sakdino.  

                                                           
14 Hasil Wawancara dengan Bapak Fatur Rohman selaku Pegawai Admin Program Sakdino Kelurahan 

Dinoyo pada 30 April 2018  
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Menurut Bapak Syaiful Fatur Rochman selaku pegawai admin Sakdino 

menyatakan bahwa program Sakdino dapat memberikan beberapa keuntungan bagi 

warga sesuai wawancara berikut ini:  

“program Sakdino dapat membantu warga bekerja dan sibuk sehingga tidak 

perlu mengurus berkas-berkas di kelurahan. Berkas-berkas dapat diakses 

melalui aplikasi dan warga hanya tinggal mengambil berkas yang sudah diurus 

oleh pihah admin di Kelurahan. Jadi pengurusannya memang lebih efisien 

waktu dan praktis dari pada pelayanan yang manual. Meskipun untuk 

pelayanan yang manual sendiri juga dapat diselesaikan hanya sehari. Tetapi 

kan, warga dinoyo banyak yang sibuk kerja, waktu mengurus sangat cepat 

tidak perlu menunggu lama. Karena berkas administrasi kependudukan yang 

dibutuhkan sudah siap diambil oleh warga.”15  

 

Berdasarkan penjelasan di atas, kendala yang dialami warga Dinoyo yakni 

karena banyak warga yang sibuk dan membutuhkan pelayanan administrasi 

kependudukan yang cepat. Warga tudak perlu menunggu lama dan hanya perlu 

mengambil berkas yang sudah jadi di kelurahan, karena pihak admin tinggal 

mencetak berkas berdasarkan informasi mengenai warga yang telah diisi via aplikasi 

Sakdino.   

Sebagai suatu inovasi dan program percontohan, program Sakdino ini dalam 

tahun pertama pelaksanaannya mengalami tidak lepas dari beberapa kendala seperti, 

masih banyak warga dapat mengoperasionalisasikan program ini karena keterbatasan 

kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dalam mengoperasikan 

teknologi komunikasi melalui smartphone. Pihak RT dan RW yang sudah tua 

menjadi penghambat karena memiliki keterbatasan dalam penggunaan smartphone, 

selain itu, aspek sosialisasi dari pihak kelurahan yang dirasa masih kurang.  Akan 

tetapi sebagai suatu program percobaan kendala tersebut dapat menjadi pertimbangan 

dan penilaian bagi program sakdino kedepannya. Terlebih lagi program yang sifatnya 

                                                           
15 Ibid wawancara pada 6 maret 2018 
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berintegrasi dengan teknologi dan komunikasi memang merupakan prioritas dan 

tuntutan dari walikota Malang sebagai upaya mempermudah akses masyarakat dalam 

pelayanan publik.  

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Sa’id bahwa e-government adalah aplikasi 

teknologi informasi dan komunikasi dalam dan dengan pihak luar diharapkan dapat 

meningkatkan performance pemerintah dan memenuhi ekspektasi masyarakat akan 

peningkatan kualitas pemerintahan.16 Sakdino diharapkan kedepannya dapat 

memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang maksimal bagi masyarakat 

Kota Malang khususnya di Kelurahan Dinoyo. Seperti halnya diuangkapkan oleh 

Muluk nahwa inovasi sektor publik penting dan sedang dijalankan oleh beberapa 

daerah untuk menyelesaiakan berbagai persoalan pelayanan dan pembangunan.17 

Pemerintah daerah perlu membuat inovasi untuk menyelesaiakan berbagai persoalan 

terkait pelayanan, sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang optimal 

bagi masyarakat. 

Dalam praktiknya, inovasi program Sakdino di Kelurahan Dinoyo demi 

menunjang kualitas pelayan tersebut, yakni perlu penggunan sitem e-government 

pada pelayanan administrasi kependudukan. E-government sendiri merupakan upaya 

pemerintah dalam menyediakan akses informasi dan pelayanan publik secara online 

melalui internet dan perangkat digital lainnya.18 Selain itu, e-government sebagai 

elektronisasi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat atau warga negara juga 

dapat memangkas alur birokrasi dan bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat 

                                                           
16 Said, M Mas’ud. 2007. Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press. Hal 413 
17 Muluk, Khairul. 2008. Konowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah. 

Malang: Bayumedia Publishing. Hal 42 
18 Indrajit, Richardus Eko. 2002. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan 

Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: ANDI. Hal 3 
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terhadap jasa layanan publik dari pemerintah.19 Oleh karena itu, peneltian ini 

mengambil judul  “Inovasi Pelayan Administrasi Berbasis E- Government 

melalui Program Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan 

Dinoyo “Sakdino” (Studi Pada Keluruhan Dinoyo, Kota Malang)” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti 

membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana inovasi pelayanan adminsitrasi berbasis E-Government  melalui 

program Sakdino di Kelurahan Dinoyo Kota Malang?  

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam inovasi pelayanan pelayanan 

adminsitrasi berbasis E-Government melalui program Sakdino di Kelurahan 

Dinoyo Kota Malang?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pelayanan publik melalui program Sakdino di Kelurahan 

Dinoyo Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui kendala dalam pelayanan publik melalui program Sakdino 

di Kelurahan Dinoyo Kota Malang 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis, praktis maupun 

akademis, yakni sebagai berikut : 

 

                                                           
19 Hardiansya. 2011. Kualitas Pelayanan Publik: Konsep Dimensi, Indikator, dan Impelementasinya. 

Yogyakarta: Gava Media. Hal 108 
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1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil dari penelitian ini secara teoristis di harapkan agar dapat 

memperoleh pengetahuan yang lebih tentang inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan melalui program Sakdino yang sesuai dengan 

aspek e-government.  

b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang 

memili keterkaitan dengan proram pelayanan andministrasi 

kependudukan di Kota Malang secara umum dan Kelurahan Dinoyo 

secara khusus. 

2. Manfaat Praktis 

b. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi upaya 

pengembangan ilmu Politik dan Pemerintahan, khususnya pada aspek 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui program 

Sakdino di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. 

c. Sebagai bahan masukan bagi stakeholder yang terlibat dalam inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan melalui program Sakdino di 

Kelurahan Dinoyo Kota Malang. 

3. Manfaat Akademis  

a. Memberikan tambahan wawasan/pengetahuan bagi peneliti sendiri 

dan pembaca tentang inovasi pelayanan administrasi kependudukan 

melalui program Sakdino di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. 

b. Memberikan sumbangan referensi bagi penelitian-penelitian yang 

akan datang yang dikaitkan dengan inovasi inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan khususnya yang berbasi e-government. 
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E. Definisi Konsep dan Operasional  

1. Definisi Konsep  

Definisi Konsep menguraikan beberapa istilah yang terkait pada penelitian 

yang dilakukan sebagai berikut : 

a. Inovasi  

Inovasi merupakan suatu aspek yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan 

organisasi baik itu sektor publik maupun privat. inovasi hadir untuk menyelsaikan 

permasalahan yang muncul dalam organisasi. Secara definisi inovasi memiliki 

berbagai penjelasan sebagai berikut ini: 

“inovasi memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas membangun dan 

memperbaharui namun juga dapat didefinisikan secara luas, memanfaatkan 

ide-ide baru untuk menciptakan produk, proses, dan layanan.20 Sedangkan 

Suwarno menjelaskan inovasi dapat hadir dalam berbagai wujud, antara lain 

wujud pengetahuan, cara, objek, teknologi atau penemuan yang baru.”21 

Berdasarkan pendapat tersebut inovasi secara luas dimakanai sebagai 

kebaruan dalam suatu produk, proses, dan pelayanan. Sebuah produk baik berupa 

barang atau jasa dapat dikatakan sebagai produk inovatif apabila dipandang baru 

dimata pasarnya atau masyarakat, namun produk tersebut bisa dikatakan baru hanya 

pada wilayah tertentu saja karena produk tersebut sebelumnya telah ada pada wilayah 

tertentu. Unsur yang baru dalam penyelenggaraan organisasi diperlukan untuk 

mengatasi permasalahan yang telah terjadi sebelumnya. Suatu inovasi diharapkan 

mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. 

b. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap 

pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber 

penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

                                                           
20 Susanto. 2010. 60 Management Gems. Jakarta: Kompas. Hal 158 
21 Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi di Sektor Publik. STIA-LAN Press: Jakarta. Hal 11 
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Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan 

kepercayaan publik. Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai berikut ini: 

“Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan22. Secara ringkas 

pelayanan pulik bisa diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh 

pemerintah kepada warga negaranya baik secara langsung maupun secara 

tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang 

diselenggarakan oleh pihak swasta).”23  

Dalam pelaksanaannya, pelayanan publik juga harus mengacu dan didukung 

oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam 

penyelenggarannya. Suatu pelayanan hadir tentunya untuk memenuhi kebutuhan dari 

masyarakat. Disamping itu pelayanan publik nyatanya tidak hanya disediakan oleh 

pemerintah saja, namun juga dapat disediakan oleh pihak swasta.   

c. Administrasi Kependudukan 

Administrasi kependudukan merupakan proses penataan dan penertiban dan 

pendataan mengenai dokumen dan data kependudukan yang dilakukan oleh 

pemerintah. Administrasi kependudukan sangat penting bagi masyarakat karena 

memliki keterkaitan dengan pelayanan bagi masyarakat di berbagai sektor 

menyangkut kebutuhan masyarakat. Administrasi kependudukan dapat dimaknai 

sebagai menjelaskan bahwa:  

“ruang lingkup administrasi kependudukan meliputi tiga komponen yaitu 

kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data 

kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan.”24 

Dengan demikian, administrasi kependudukan sangat penting guna 

menghimpun data dan informasi mengenai kependudukan yang valid dan dapat 

menunjang kinerja organisasi atau instansi pemerintah. Administrasi kependudukan 

                                                           
22 Mahmudi. 2010.  Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen 

YKPN. Yogyakarta. Hal 22 
23 Putra, Fadhilla. 2012. New Public Governance. Malang: UB Press. 
24 Op.cit Rokhman, Fathur. Hal 965 
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juga memberikan keuntungan bagi masyarakat yang akan mengakses pelayanan 

kependudukan untuk kebutuhan masyarakat. 

d. E-Government  

Diera perekmbangan teknologi dan informasi, pemerintah dituntut untuk 

mengapilkasijan aspek teknologi dan informasi tersebut dalam penyelengaraan 

pemerintahan dan penyediaan pelayanaan publik bagi masyarakat. penyelenggaraan 

pemerintahan dengan basis teknologi penting untuk mempermudah masyarakat 

dalam memproses pelayanan dari pemrintah dan mendukung peningkatan kualitas 

pelayanan publik dari pemerintah. E-Government sendiri  dapat dimaknai sebagai 

berikut: 

“E-Government merupakan suatu sistem teknologi informasi yang 

dikembangkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik 

dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan 

kemudahan akses informasi publik.25 Sedangkan Sa’id menyebutkan bahwa 

e-government adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dan 

dengan pihak luar diharapkan dapat meningkatkan performance pemerintah 

dan memenuhi ekspektasi masyarakat akan peningkatan kualitas 

pemerintahan.”26 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah diharapkan mampu 

mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi yang dapat mempermudah 

akses publik dalam proses pelayanan publik. E-government bertujuan untuk upaya 

peningkatan produktifitas, efisien, dan efektivitas pelayanan publik, mencakup 

hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.  

2. Definisi Operasional 

Definisi konseptual adalah satuan arti yang mewakili sejumlah obyek yang 

mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan 

                                                           
25 Sari, Kusuma dewi Arum dan Wahyu Agus Winarno. 2012. Implementasi E-Government System 

Upaya Peningkatan Clean and Good Governance di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Administrasi 

Negara Vol XI No 1. 
26 Said, M Mas’ud. 2007. Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press. Hal 413 
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abstraksi terhadap obyek-obyek yang dihadapi, sehingga obyek-obyek ditempatkan 

dalam golongan tertentu. Obyek-obyek dihadirkan dalam bentuk representasi mental 

tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk satu kata27. 

Dengan demikian perlu peneliti definisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan 

tema dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

a) Inovasi pelayanan adminsitrasi kependudukan berbasis E-Government  

melalui program Sakdino di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. 

Inovasi pelayanan administrasi kependudukan program Sakdino berdasarkan 

tipologi inovasi sektor publik menurut Muluk28 yakni sebagai berikut ini: 

1) Kebijakan program Sakdino 

2) Inovasi metode pelayanan program Sakdino 

3) Inovasi proses pelayanan program Sakdino 

4) Inovasi produk pelayanan program Sakdino 

b) Faktor Penghambat Inovasi Program Sakdino 

1) Kurangnya pemahaman Ketua RT dan Ketua RW mengenai teknis  

proprogram Sakdino 

2) Kurangnya sosialisasi program Sakdino dari pihak Kelurahan Dinoyo 

Kota Malang 

3) Respon masyarakat Kelurahan Dinoyo yang masih rendah untuk 

mengakses program Sakdino 

4) Keterbatasan produk layanan  

 

 

                                                           
27 Djamarah, Syaiful Bahri. 2008. Psikologi Belajar. Jakarta : Rineka Cipta Hal 30 
28 Muluk, Khairul. 2008. Konowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah. 

Malang: Bayumedia Publishing. Hal 50 
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F. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan 

atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-

fakta atau gejala-gejala secara ilmiah yang diteliti kebenaranya. Berikut adalah cara-

cara yang di capai dalam metode penelitian yaitu: 

1. Jenis Penelitian  

Dalam dunia pendidikan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan 

kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif 

kualitatif. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah 

metode penelitian kualitatif.  

2. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

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 mendalam. Pemilihan subyek penelitian ini menggunakan metode 

puposive sampling dimana disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Adapun subyek 

dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 

a. Kepala dan Pegawai Kelurahan Dinoyo 

b. Warga Kelurahan Dinoyo 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakan sumber infomasi yang digunakan sebagai pokok 

kajian dalam melakukan penelitian. Data tersebut harus harus digali dari sumber-
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sumber yang berkaitan dengan masalah yang di teliti untuk memperoleh hasil yang 

baik. Tujuan peneliti menggunakan sumber data yakni ingin memperoleh data-data 

yang akurat sesuai dengan fakta- fakta yang ada di lapangan dan mencari tahu 

permasalaham-permaslahan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan 

adalah : 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari 

sumbernya 29. Dengan demikian penelitian berhadapan langsung dengan wawancara 

pada sumber yang tepat untuk mendapatkan data dari lokasi penelitian dan nara 

sumber yang dapat dipercaya tanpa adanya perantara secara lengkap dari nara 

sumber yang mempunyai andil besar dan dianggap mampu dalam memberikan 

informasi secara lengkap dan terpercaya karena penelitian terhadap langsung dengan 

sumber yang tepat. Menggunakan sumber data primer dapat mempermudah 

penelitian dalam mencari informasi  dan bahan yang diperlukan dalam penelitian. 

Karena peneliti berhadapan langsung kepada objek penelitian yang telah ditentukan . 

sumber data ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa data dari penelitian ini langsung 

diperoleh dari instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, jadi dalam hal 

ini peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya, peneliti hanya sebagai 

pemakai data. Diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah diolah instansi, 

kantor atau lembaga lain yang sesuai dengan bidangnya. Dimana data tersebut bias 

berbentuk buku ilmiah, dokumen-dokumen resmi, Koran-koran lokal, maupun dari 

                                                           
29 Hermawan Warsito, Pengantar Metode Penelitian . PT Gramedia Pustaka Utama , Jakarta Tahun 

1995 
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internet atau televise dan perundang-undangan yang berhubungan dengan dan 

berkaitan dengan peneliti ini. Peneliti dalam mencari sumber data yang diperlukan 

menggunakan sumber data yang sudah ada dan sudah di olah baik berupa buku , 

jurnal ,Koran , ataupun dokumen- dokumen yang dipeoleh dari tempat penelitian. 

Sumber data ini juga dapat membantu penelitian untuk mendapatkan apa yang dicari 

selama penelitian berjalan. 

4. Lokasi Penelitian 

Kelurahan Dinyo merupakan salah satu kelurahan di Kota Malang yang 

terletak di Kecamatan Lowokwaru Kota malang. Alamat lengkap Kelurahan ini 

yakni Jl. M.T. Haryono No.415 A, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa 

Timur. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a) Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan 

responden. Dalam pengambilan data disini biasanya juga diikuti dengan 

menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Wawancara bertujuan 

untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan wawancara terstrukur, yaitu wawancara yang disusun secara terprinci 

atau jelasnya menggunakan draf pertanyaan dengan pihak yang dapat memberikan 

penjelasan yang berkaitan dengan peneliti yang akan diteliti. Maksud dari wawancara 

dilakukan peneliti akan tetapi dalam lingkup peneliti, dan tidak meluas pada 

masalah-masalah lain.30  

 

                                                           
30 Gulo, w , 2002 , Metode Penelitian. Grasindo , Jakarta , Hal 118  
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a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat 

informasi sebagaimana yang mereka saksikan. Observasi yaitu dimana peneliti 

mengumpulkan data dengan mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan 

secara langsung dengan melihat, mendengar, yang kemudian dicatat secara subyektif 

mungkin, maka penelitian ini menggunakan observasi terstruktur yaitu observasi 

yang dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana 

tempatnya.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan 

melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh 

orang lain tentang subjek yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku 

dalam berbentuk tulisan, gambar atau data-data yang diperoleh dari dokumen atau 

catatan resmi instansi yang diteliti.31 Pada umumnya, dokumentasi dalam penelitian 

ini adalah berupa gambar-gambar, foto-foto, rekaman wawancara, dokumen-

dokumen resmi, dan lain sebagainya yang berasal dari lembaga atau instansi yang 

diteliti sesuai dengan kebutuhan kebutuhan penelitian. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan, dan 

pihak yang lain adalah terwawancara/informan yaitu orang yang memberikan 

jawaban atas pewawancara.32  Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah 

wawancara baku terbuka, yaitu wawancara yang menggunakan seperangkat 

                                                           
31 Herdiansyah, Haris. Hal 143   
32 Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rosda.  Hal 186 
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pertanyaan baku dan para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai 

sehingga mereka yang diwawancarai memahami dan mengetahui maksud tujuan 

wawancara itu. Dengan jenis wawancara tersebut informan dapat menjawab secara 

bebas dan permasalahan yang termuat dalam pertanyaan dapat terjawab dengan baik. 

Definisi dari wawancara menurut ahli adalah tehnik mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan 

data lengkap dan mendalam.  

6. Teknik Analisis Data  

Analis data ada penelitian ini menggunakan model interaktif.33 Model ini 

sangat sesuai dengan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha 

mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan. Model ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

a) Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis 

data.Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

wawancaradan studi dokumentasi.34 Proses pengumpulan data dilakukan saat pra 

penelitian dan pada saat penelitian. Pada kegiatan ini tidak ada waktu secara spesifik 

untuk menentukan batas akir dari pengumpulan data di lapangan, karena sepanjang 

penelitian masih berlangsung selama itulah pengumpulan data-data yang dibutuhkan 

oleh peneliti akan dilakukan. Sebagaimana yang telah peniliti sampaikan di sub-bab 

sebelumnya bahwa pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung, 

melakukan wawancara dengan informan, membuat dokumentasi dan membuat 

catatan dilapangan. 

                                                           
33 (Milles dan Huberman (1948) dalam metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D) 
34Bungin, Burhan. 2003. Analisis DataPenelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 

70 
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b) Reduksi  Data  

Reduksi data merupakan proses penelitian, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan , pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan lapangan.35 Langkah –langkah yang digunakan adalah menajamkan analisis, 

menggolongkan atau mengkatagorisasikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian 

singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga 

dapat ditarik dan di verifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data 

mengenai permasalahan penelitian.  

c) Display Data/ Penyajian Data 

Setelah data di reduksi, langkah analisi selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan.36 Penyajian 

data di arahkan  agar data hasil reduksi  terorganisasikan tersusun dalam pola 

hubungan sehingga makin mudah di pahami, penyajian data dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar katagori serta diagram alur. Penyajian 

data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang 

terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang releven sehingga 

informasi yang di dapat di simpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab 

masalah penelitian. 

 

d) Menarik Kesimpulan  

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah 

di peroleh sebagai hasil dari peneliti. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah 

                                                           
35 Miles, Matthew B dan Huberman, A Michel, Analisis data Kualitatif, Jakarta Universitas Indonesia 

Press, 1992, Hal. 16 
36 Milles, Matthew B dan Huberman, A Michel. Op.Cit.Hal 17 
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usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti keteraturan,  pola-pola, 

penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan 

kesimpulan lebih dahuiu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan 

kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan 

pendapat Milles dan Huberman, proses analistik tidak sekali jadi, melainkan 

interaktif, secara boalk-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi 

maka dapat di tarik kesimpulan berdasarkan hasil  penelitian yang disajikan dalam 

bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis 

data, juga merupakan tahap akhir dari pengolahan data. 

 

 

 

 

 

 


