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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyediaan pelayanan publik yang prima merupakan fungsi dan peranan yang 

harus dijalankan oleh pemerintah sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang - 

Undang  Nomor 24 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam 

pasal 1 peraturan perundangan tersebut, pengertian pelayanan publik adalah sebagai 

berikut.  

“ Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundangan bagi 

setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
1
 ”.  

Pelayanan publik menjadi kewajiban bagi birokrasi dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat untuk 

memperoleh suatu tujuan tertentu. Salah satu jenis pelayanan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik adalah pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi 

kependudukan merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan 

administrasi. Pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan terkait 

dokumen dan data kependudukan mulai dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayahgunaan hasilnya 

untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 
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Menilai kualitas pelayanan publik bukanlah kegiatan yang sangat mudah 

khusunya pemberian pelayanan publik yang bersifat jasa ataupun administratif, akan 

tetapi salah satu acuan yang dugunakan untuk menilai kemajuan sebuah negara 

adalah terlihat pada pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, efisien dan 

akuntabel.
2
 

Seiring dengan berjalannya kebijakan otonomi daerah, aparat birokrasi 

pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik 

yang lebih peduli dengan kebutuhan masyarakat daerahnya. Salah satu hal yang 

menjadi perhatian serius aparat birokrasi dalam menjalankan fungsi pelayanan adalah 

mengutamakan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Efektifitas dan efisiensi pelayanan 

publik merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah karena untuk mewujudkan 

hal itu perlu adanya inovasi pelayanan publik yang tepat sehingga mampu menjawab 

memecahkan berbagai macam masalah yang ada pada masyarakat demi mencapai 

kesejahteraan mereka. 

Kualitas pelayanan publik yang baik merupakan tujuan utama pemerintah 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Realitas pada umumnya yang terjadi di 

Indonesia, pelayanan publik dihadapkan pada permasalahan efektifitas dan efisiensi. 

Oleh sebab itu, masyarakat melayangkan tuntutan dan pengaduan  kepada pemerintah 

untuk memperbaiki segala bentuk kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan 

pelayanan publik. Upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam 
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pelayanan publik adalah terkait dengan efektifitas dan efisiensi agar pelayanan publik 

yang diberikan kepada masyarakat dapat memenuhi asas-asas pelayanan publik.  

Pelayanan publik perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan 

masyarakat dapat terpenuhi jika pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang 

memenuhi enam dari sepuluh indikator pelayanan yang baik berdasarkan teori yang 

dikemukakan oleh Gaperz dalam Azis Sanapiah ( 2000 : 15 ), yaitu kepastian waktu 

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

kelengkapan, dan kemudahan mendapatkan pelayanan.
3
 Jika pelayanan yang 

diberikan telah memenuhi kriteria tersebut, maka dapat dikatakan kebutuhan telah 

terpenuhi sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.  

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayahgunaan dan Aparatur Negara Nomor 

63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik seperti 

prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, 

kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian biaya pelayanan, 

dan kepastian jadwal pelayanan maka pemerintah memiliki konsekuensi untuk 

meningkatkan pelayanan publik dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh 

masyarakat.
4
 

Untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik 

yang baik, menciptakan inovasi pelayanan merupakan sebuah kewajiban yang harus 
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dilakukan oleh pemerintah. Inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik harus dilihat 

sebagai langkah untuk merubah paradigma pelayanan publik yang selama ini berjalan 

tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Inovasi yang diciptakan pun harus 

mempunyai keunggulan tersendiri, mempermudah masyarakat, sekaligus memberikan 

kepuasan tersendiri bagi masyarakat yang mengakses pelayanan tersebut. Inovasi 

telah menjadi solusi terbaik untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. 

Penerapan inovasi secara terus menerus dan berkesinambungan akan memberikan 

semangat baru dalam proses penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam pelayanan 

publik 

Bagi sektor publik berinovasi lebih merupakan tuntutan akuntabilitas, 

transparansi dan berbagai prinsip good governance yang menggiring organisasi 

publik bekerja lebih baik dengan cara – cara baru mengikuti perkembangan zaman 

yang sangat dinamis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang maupun 

jasa dalam rangka upaya perwujudan reformasi birokrasi.
5
 

Terkait dengan inovasi pelayanan publik, pergeseran paradigma dalam tata 

kelola sektor publik dari Old Public Administration menjadi New Public Management 

merupakan sebuah persepektif administrasi publik yang bertujuan untuk memperbaiki 

segala lini proses penyelengaraan pemerintahan, termasuk upaya untuk meningkatkan 

mutu dan kualitas pelayanan publik itu sendiri. New Public Management mengacu 

pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan.  
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Konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam paradigma New 

Public Management adalah efisiensi, pemangkasan biaya dan kompetensi tender. 

Dengan pendekatan New Public Management, maka proses penyelenggaraan 

pelayanan publik akan mengalami pergeseran dari sistem sebelumnya yang terkesan 

kaku, birokratis dan hirarkies berubah menajadi lebih terbuka, fleksibel, dan lebih 

memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
6
 

New Public Management sebagai paradigma baru dalam pelayanan publik 

harus dijadikan acuan bagi pemerintah untuk merubah penyelenggaraan pelayanan 

publik ke arah yang lebih baik. Arti penting persepektif  New Public Management 

harus dimaknai sebagai birokrasi yang melayani dengan upaya semakin mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat. Menghadirkan birokrasi yang melayani dengan 

semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat harus didukung dengan 

partisipasi masyarakay yang tinggi, sehingga sejalan dengan misi pemberdayaan yang 

harus menjadi perhatian utama. Dengan partisipasi masyarakat yang proaktif terhadap 

pelaksanaan pelayanan, maka dapat diketahui sejauh mana kualitas pelayanan yang 

dihasilkan dalam pelaksanaan pelayanan tersebut. 

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan vital 

yang harus diperoleh masyarakat, karena dokumen kependudukan merupakan salah 

satu syarat utama bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik lainnya. 

Berbagai pelayanan administratif seperti pelayanan KTP, KK, akte kelahiran, akte 
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kematian dan lain sebagainya merupakan pelayanan yang diselenggarakan untuk 

menjamin kebutuhan dasar warga Negara, karena dokumen kependudukan menjamin 

keberadaan, identitas warga dan hak – hak sipil lainnya.
7
 

Kota Malang merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang melaksanakan 

berbagai macam pelayanan publik, salah satunya adalah pelayanan di bidang 

administrasi kependudukan yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab 

Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Sebagai salah satu Kota terbesar di Jawa Timur 

dengan tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, menjadi tantangan sendiri 

bagi Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dalam rangka memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat.  

Berdasarkan data dari Sekretariat Daerah Kota Malang, terkait dengan 

Laporan Survei Kepuasaan Masyarakat tahun 2015 terhadap layanan Kependudukan 

dan Catatan Sipil di Kota Malang, secara umum telah masuk dalam kategori baik, 

namum masih perlu dilaksanakannya upaya untuk semakin meningkatkan kualitas 

pelayanan. Kepuasan masyarakat Kota Malang terhadap layanan administrasi 

kependudukan Kota Malang dapat terlihat pada tabel berikut.  
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Tabel 1.1 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dispendukcapil Kota Malang  

Unsur Layanan 

Kependudukan dan Catatan 

Sipil 

Rata-rata 

Harapan 

Rata-rata 

Kepuasaan  

Indeks  

Persyaratan Pelayanan 3.38 2.68 0.34 

Prosedur Pelayanan 3.45 2.66 0.34 

Waktu Pelayanan  3.59 2.51 0.33 

Biaya / Tarif 3.09 2.80 0.32 

Produk / hasil layanan 3.34 2.80 0.35 

Kompetensi Pelaksana 3.55 2.88 0.38 

Perilaku Pelaksana 3.58 2.64 0.35 

Maklumat Pelayanan 3.35 2.74 0.34 

Penanganan Pengaduan, 

saran dan masukan 

3.54 2.55 0.33 

Rata-rata 3.43 2.69 3.08 

Indeks   77.05 

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Malang tahun 2015 

Dari tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwasannya, dari rata-rata harapan 

yang ditentukan pada 9 unsur layanan tersebut, rata-rata kepuasaan masyarakat tidak 

mencapai angka yang ditetapkan. Namun indeks kepuasan yang dihasilkan telah 

mencapai angka 77,05% sehingga masuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukan 

bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Malang memang telah dilaksanakan secara baik, akan tetapi juga 

diperlukan upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang 

dilaksanakan. Oleh karena itu instansi terkait perlu melakukan perbaikan terhadap 
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seluruh aspek pelayanan kependudukan dan berinovasi sehingga tidak terjadi gap 

antara harapan masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang 

diberikan. 

Meskipun telah mencapai indeks yang dikategorikan baik, masih terdapat 

beberapa permsalahan terkait dengan administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil. 

Permasalahan selanjutnya yakni terkait dengan jumlah masyarakat Kota Malang yang 

memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Menurut data base Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sampai dengan tahun 2015, jumlah 

penduduk sebesar 881.123 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat dokumen 

kependudukan dan dari jumkah tersebut terdapat 409.810 jiwa yang telah memliki 

dokumen kependudukan, sehingga 471.313 jiwa belum memiliki dokumen 

kependudukan. Selain itu, di tahun yang sama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Malang menemukan masih adanya segmen masyarakat yang belum 

terlayani secara maksimal seperti anak jalanan, lansia, fakir miskin dan penyandang 

disabilitas sebanyak 31.601 jiwa (3.58%). 

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi 

kependudukan yang efektif dan efisien, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Malang meluncurkan inovasi pelayanan yang disebut dengan isitilah Gampil ( Gesit 

Aktif Merakyatnya Dispendukcapil ).  Mengemban semangat reformasi birokrasi, 

inovasi Gampil dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

dilakukan dengan penyederhanaan persyaratan dan pemangkasan prosedur. Inovasi 

Gampil merupakan upaya Pemerintah Kota Malang dalam rangka mempercepat dan 
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mempermudah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Inovasi yang 

dilahirkan ini merupakan inovasi yang sudah mengadopsi kemajuan teknologi. 

Gampil diciptakan berbasis aplikasi yang menawarkan kemudahan dalam sejumlah 

pelayanan, mulai dari pengurusan KTP, KK, hingga akta baik kelahiran maupun 

kematian.
8
 

Secara regulasi, kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sudah 

diatur dalam Peraturan daerah Kota Malang No. 15 Tahun 2007 dan diperkuat dengan 

Peraturan Walikota Malang No. 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang. Selain itu 

sejak Kementerian Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

menyatakan tahun 2014 sebagai tahun inovasi pelayanan publik, maka setiap 

Organisasi Pemerintahan Daerah wajib menciptakan inovasi yang dapat membawa 

stigma positif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Apalagi pada tahun yang 

sama Kementerian terkait juga menerbitkan Peraturan Menteri Pendayahgunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Inovasi Pelayanan Publik, sehingga dapat menjadi acuan bagi Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam berinovasi.  

Sebelum inovasi Gampil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Malang, sistem pelayanan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil terlihat sangat tidak efektif dan efisien. Sebelum adanya Gampil, 
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pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sangat berbelit karena harus 

melalui Kecamatan sehingga membuka peluang praktik percaloan. Selain itu lokasi 

Dinas yang jauh karena berada di pinggiran kota juga menjadi hambatan bagi 

masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 

Pengiriman berkas dari Kelurahan juga dilakukan secara manual karena belum 

mengadopsi sistem teknologi informasi.  

Namun, setelah program Gampil ini mulai dilaksanakan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelayanan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil mulai mengalami peningkatan. Misalnya untuk pengurusan KK dan 

KTP cukup dilakukan di Kelurahan dan difasilitasi Tim Reaksi Cepat yang bertugas 

di Kelurahan. Kemudian sudah ada perekaman E – KTP keliling yang juga dilakukan 

oleh Tim Reaksi Cepat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penggunaan 

sarana komunikasi berbasis Teknologi Informasi, serta pemangkasan birokrasi 

melalui penyederhanaan persyaratan dan prosedur 

Di Indonesia, reformasi birokrasi telah menjadikan semangat bagi setiap 

Oraganisasi Pemerintah Daerah untuk berinovasi sehingga semakin mengoptimalkan 

pelayanan publik kepada masyarakat. Inovasi pelayanan publik memiliki dampak 

bagus terhadap kualitas pelayanan publik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan 

untuk mengalami hambatan dalam proses implementasinya. Seperti penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan beberapa daerah misalnya di Kota Makassar, 

Inovasi Pelayanan Satu Pintu di Intansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Makassar masih menemui beberapa hambatan. Hal-hal yang menyebabkan 

masalah dalam pelayanan administrasi kependudukan adalah profesionalitas aparat 
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pelaksana yang tidak menjalankan fungsinya dengan optimal karena dipengaruhi 

faktor internal, meliputi kesadaran, sikap/perilaku dan faktor eksternal yakni meliputi 

lingkungan kerja dan masyarakat. Selanjutnya kesadaran masyarakat yang masih 

rendah dan minim, kurang meratanya sosialiasasi, kurangnya akses informasi dan 

aturan hokum yang lemah baik undang-undang maupun Peraturan Daerah yang ada.
9
 

Penelitian selanjutnya yang pernah dilakukan di Kota Surakarta, 

Dispendukcapil Kota Surakarta meluncurkan sebuah inovasi yakni inovasi Akta 

Kelahiran Online, Inovasi Pelayanan Mobil Keliling dan Inovasi Program Integrasi 

3in1. Inovasi yang dihadirkan tersebut dapat membawa dampak positif terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Akan tetapi inovasi 

kebijakan tersebut masih menemui beberapa kendala dan hambatan. Hambatan 

tersebut terdiri dari masalah sarana prasarana, seperti mobil keliling yang jumlahnya 

masih kurang dan tidak didukung dengan peralatan penunjang yang memadai. 

Kemudian ada masalah kesiapan sumber daya manusia untuk pelaksanaan inovasi 

program. Karena inovasi ini berbasis teknologi, keahlian aparat pelaksana juga harus 

matang. Keahlian Sumber daya manusia dalam program ini masih minim karena 

masih kurangnya bimbingan teknis yang diberikan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surakarta kepada aparat pelaksana. Masalah selanjutnya yakni 

anggaran keuangan yang harus dialokasikan dalam APBD masih minim untuk inovasi 

kebijakan ini.
10
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 Abdul Rais Asmar. Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan ( Studi Kasus Kota 
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Program gampil merupakan salah satu inovasi kebijakan publik bidang 

administrasi yang pada dasarnya untuk menciptakan nuansa ekeketif dan efisien 

dalam setiap pengurusan dokumen kependudukan. Dalam penerapan program 

tersebut Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang menempatkan 

seorang petugas di tiap Kelurahan. Sistem langsung terkoneksi dengan jaringan 

sehingga warga yang mengurus semua dokumen kependudukan bias segera diproses, 

karena sistem dalam jaringan juga diterapkan untuk mempercepat pelayanan.
11

 

Sebagai salah satu Kota terbesar di Jawa Timur dengan laju pertumbuhan penduduk 

yang tinggi, maka program Gampil diharapkan mampu mengatur secara baik dan 

spesifik tentang pelayanan administrasi kependudukan.  

Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Kota Malang tiap Kecamatan tahun 2013 

Kecamatan Jumlah Penduduk 

laki – laki 

Jumlah Penduduk 

Perempuan  

Jumlah 

Kedungkandang 85.247 84.533 169.780 

Sukun 101.959 100.783 202.742 

Klojen 101.245 100.709 201.954 

Blimbing 99.386 99.262 98.648 

Lowokwaru 58.739 60.460 181.854 

Jumlah  446.576 445.747 892.323 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang 

Semenjak pertama kali inovasi gampil diluncurkan pada tahun 2015, 

setidaknya inovasi Gampil telah memberikan dampak positif kepada masyarakat 

                                                           
11

 http://mediamalang.com/pemkot-malang-terapkan-inovasi-gampil-untuk-layanan-kependudukan/, 

diakses 14 Juli 2018 pukul 14.27 WIB 

http://mediamalang.com/pemkot-malang-terapkan-inovasi-gampil-untuk-layanan-kependudukan/


 

13 
 

terkait dengan meningkatnya jumlah permohonan penerbitan dokumen kependudukan 

dan pencatatan sipil. Hal ini dibuktikan dengan tabel pencapaian dibawah ini : 

Tabel 1.3 

Jumlah Permohonan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang   

No.  Jenis Pelayanan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

1.  KTP 55.512 77.725 56.575 

2.  Kartu Keluarga 33.356 55.513 72.986 

3.  Akta Kelahiran 20.166 17.198 19.675 

4.  Akta kematian 2.535 2.388 4.379 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang  

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa inovasi gampil telah memberikan 

pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting dari kepemilikan dokumen 

kependudukan dan pencatatan sipil. Peningkatan permohonan penerbitan dokumen 

kependudukan menandakan bahwa sudah ada peningkatan kepercayaan masyarakat 

terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk memberikan 

pelayanan yang prima dan profesional.  

Meskipun pemerintah Kota Malang, dalam hal ini sudah berinovasi dengan 

program Gampilnya, tidak serta merta
 
membuat masyarakat Kota Malang secara 

keseluruhan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait. Pelaksanaan 

program gampil tidak semata-mata berjalan dengan lamcar dan sesuai. Berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
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Malang, ada beberapa kendala yang menghambat inovasi gampil, yakni rendahnya 

kesadaran masyarakat, keterbatasan Sumber Daya Manusia, keterbatasan sarana dan 

prasarana pendukung, dan sistem evaluasi dan monitoring yang belum berjalan 

maksimal.  

Permasalahan pertama terkait dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk 

mengupdate dokumen kependudukannya. Hal ini terjadi karena masih kurangnya 

sosialisasi, pendampingan, dan pembinaan secara berkelanjutan dari Dispendukcapil. 

Permasalahan selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang 

diakibatkan oleh petugas yaang merangkap tanggung jawab dan membuat inovasi 

Gampil rawan tidak terpenuhi targetnya. Dalam inovasi ini, aparatur yang 

ditempatkan harus mempunyai potensi dalam memahami teknologi informasi sesuai 

dengan kebutuhan. Selanjutnya terkait permasalahan sarana dan prasarana 

pendukung, salah satunya yakni masalah bandwitch internet yang rendah. Karena 

inovasi ini juga berbasis teknologi maka kecepatan internet sangat perlu untuk 

ditingkatkan. Selain itu harus ada peremajaan sarana komputer dan sarana pendukung 

lainnya. Permasalahan terakhir yakni evaluasi dan monitoring yang belum maksimal, 

yang diakibatkan karena tugas kedinasan setiap hari yang menyita waktu, sehingga 

update evaluasi dan monitoring tidak dilaporkan secara berkala.  

Inovasi dalam penyelenggaraan sektor publik bukan lagi manjadi sesuatu hal 

yang baru untuk diterapkan. Inovasi diperlukan sebagai landasan organisasi 

pemerintaahan agar tetap menjalankan penyelenggaraan pemerintahan termasuk 

pelayanan publik sesuai dengan perkembangan zaman yang selalu dinamis. 
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Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia  secara regulasi telah diatur dalam 

undang – undang tentang Pelayanan Publik, yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 

2009, sehingga telah memiliki legal standing dan acuan yang jelas untuk 

pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pelayanan publik masih 

menemui begitu banyak permasalahan yang membuat pelayanan publik dinilai tidak 

efektif, tidak efisien dan tidak memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat yang 

mengakses pelayanan. Oleh karena itu, mengingat peneliti merupakan mahasiswa 

ilmu pemerintahan maka sangat penting bagi peneliti untuk mengetahui secara utuh 

dan komprehensif mengenai penerapan inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pemerintahan. Didasarkan pada permasalahan yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengangkat judul penelitian yaitu “ Inovasi 

Gesit Aktif Merakayanya Dispendukcapil (Gampil) dalam Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang “. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang ditentukan adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana inovasi Gampil dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang  ? 

2. Apa saja permasalahan inovasi Gampil dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang ?  

C. Tujuan Penelitian 
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Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan adalah :  

1. Untuk mengetahui inovasi Gampil dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Malang. 

2. Untuk mengetahui permasalahan inovasi Gampil di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.  

D. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitan ini terdapat dua manfaat yang diperoleh, baik manfaat secara 

teoritis maupun manfaat secara praktis. Maka kedua manfaat yang didapat dalam 

penelitian ini yakni : 

1. Secara teoritis  

 Secara teoritis penelitian ini terkait dengan mata kuliah Manajemen 

Pelayanan Publik dan mata kuliah Kebijakan Publik ditempuh di 

semester lima ( V ).  Diharapakan penelitian ini dapat digunakan untuk 

memperluas wawasan serta ilmu pengetahun terutama pembahasan 

terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui 

penerapan inovasi Gampil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Malang serta faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan 

inovasi Gampil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Malang. Serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak 

tertentu yang merasa tertarik dengan tema penelitian yang sama. 

2. Secara Praktis 
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a. Manfaat untuk Pemerintah Daerah  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih serta 

inspirasi bagi Pemerintah Daerah dalam upaya untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan 

inovasi pelayanan publik.  

b. Manfaat untuk Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi ataupun 

rujukan bagi para akademis yang akan melakukan penelitian 

terkait dengan inovasi pelayanan publik atau pun terkait dengan 

permasalahan yang sama.  

c. Manfaat untuk Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat bahwa inovasi 

dalam pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.  

E. Definisi Konseptual  

1. Inovasi Pelayanan 

Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2002, Inovasi adalah kegiatan 

penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan 

mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang 
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baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
12

  

Menurut Damanpour dalam Yogi Suwarno, inovasi merupakan hasil dari 

buah pemikiran yang dituangkan dalam beberapa beberapa wujud atau cara, 

misalnya, produk baru, jasa baru, pemanfaatan teknologi baru, atau penerapan 

sistem dan administrasi baru.
13

  

Menurut Rina Mei Mirnasari ( 2013 ) inovasi dalam pelayanan publik 

dapat diartikan sebagai usaha atau upaya untuk semakin meningkatkan 

efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik melalui beberapa cara atau pendekatan seperti metode baru ataupun 

penggunaan sarana prasarana baru dalam pelayanan.
14

 

Dari penjabaran mengenai beberapa aspek pengertian diatas, dapat 

dikembangkan menjadi sebuah pengertian mengenai inovasi pelayanan publik. 

Jadi inovasi pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan 

didasarkan pada cara atau metode pelayanan, sistem pelayanan, dan teknologi 

pelayanan yang baru, sehingga dapat menciptakan pelayanan publik yang 

efektif, efisien, dan akuntabel dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  

                                                           
12

 Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan 

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
13

 Marten Prasetyo Junior. Inovasi Pelayanan Publik ( Studi Kasus Periizinan Penanaman Modal di 

BPPT Kota Semarang ). Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP Semarang. Hal 6 
14

Ibid. Hal 7 
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Inovasi pelayanan publik dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Untuk melakukan penilaian terhadap inovasi pelayanan 

yang dilaksanakan, harus didasarkan beberapa indikator untuk menilai 

kualitas pelayanan. Menurut Zeithhaml-Parasuraman-Berry ( dalam artikel 

Mengukur Kepuasan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik oleh 

Arisman), ada lima indikator untuk menilai kualitas pelayanan publik yakni 

sebagai berikut : 

a. Tangibles, indikator ini terkait dengan ketersediaan dan 

kelengkapan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan 

pelayanan publik. Sarana prasarana yang lengkap dan sesuai 

dengan kebutuhan dalam pelayanan akan sangat mendukung 

terlaksananya pelayanan sebaik mungkin. Sarana prasarana yang 

dimaksud dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah fisik 

perkantoran, kelengkapan perangkat komputer, ruang tunggu dan 

tempat informasi.  

b. Reliability, indikator ini berkaitan dengan prinsip efisiensi, yakni 

bagaimana kemampuan penyedia layanan untuk menyelesaikan 

pelayanan dengan waktu yang relatif singkat dan tingkat akurasi 

atau ketepatan yang baik. Dengan penyelesaian pelayanan yang 

cepat dan tepat akan sangat berdampak baik terhadap kepuasan 

masyarakat yang memperoleh pelayanan.  

c. Responsiveness, indikator ini terkait dengan kesiapan penyedia 

layanan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara 
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cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan masyarakat. 

Indikator ini mencakup profesionalitas aparatur dalam pemberian 

layanan kepada masyarakat agar selalu siap dan cepat tanggap 

dalam menghadapi dinamika pelayanan publik.  

d. Assurance, indikator ini terkait dengan kemampuan emosional 

penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal, 

salah satu hal yang juga harus menjadi perhatian utama adalah 

keramahan dan sopan santun penyedia layanan dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Penyedia layanan harus berperilaku 

secara profesional dengan mengedepankan tata krama dan rasa 

percaya diri sehingga masyarakat yang akan mengakses pelayanan 

juga merasa nyaman.  

e. Emphaty, indikator ini terkait dengan ketegasan penyedia layanan 

terhadap standar dan aturan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

Penyedia layanan harus memperhatikan beberapa aspek penting 

dalam pelayanan yakni ketepatan waktu, perhatian individual 

kepada masyarakat, dan memahami kebutuhan mendasar dari 

masyarakat.  

Menurut Rogers (1983), menjabarkan lima hal tentang teori inovasi yaitu 

: Knowledge (Pengetahuan), Persuasion (Persuasi), Decision (Keputusan), 

Implementation (Pelaksanaan) dan Confirmation (konfirmasi).  
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a) Knowledge, dalam tahap terkait dengan informasi inovasi yang 

harus disebarluaskan ke khalayak umum melalui berbagai macam 

saluran komunikasi yang ada sehingga khalayak umum dapat 

mengetahui lebih lanjut tentang kelebihan dari inovasi yang 

ditampilkan sehingga dapat berfaedah bagi khalayak umum. 

b) Persuasion, dalam tahap ini khalayak umum dapat mengetahui 

karakteristik inovasi itu sendiri, seperti : kelebihan inovasi, tingkat 

keserasian, kompleksitas, dapat dicoba dan dapat dilihat. 

c) Decision, dalam tahap ini khalayak umum akan menentukan untuk 

menggunakan inovasi atau menolak inovasi setelah melakukan 

penilaian terhadap inovasi pada tahap persuasion.  

d) Implementation, dalam tahap dapat dilihat bagaimana proses 

pelaksanaan inovasi, bagi dari pihak penyedia inovasi maupun 

dari khalayak umum yang menggunakan inovasi.  

e) Confirmation, dalam tahap ini terkait dengan tanggapan khalayak 

umum tentang inovasi yang sudah diimplemetasikan. Tahap ini 

lebih merujuk pada evaluasi terkait dengan inovasi yg dijalankan.  

Setelah menganalisa dan melakukan penjabaran terhadap lima tahap 

dalam teori inovasi pelayanan menurut Rogers, maka untuk melakukan 

pembahasan terkait dengan Inovasi Gampil dalam pelayanan adminsitrasi 

kependudukan di Dispendukcapil Kota Malang, kelima tahap inovasi 

pelayanan  Rogers akan digunakan untuk membahas permasalahan penerapan 

inovasi Gampil secara komprehensif.  
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2. Pelayanan Publik  

Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik dalam bagian menimbang butir b dinyatakan : bahwa 

meningkatkan kualitas pelayanan merupakan upaya yang dilakukan oleh 

penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat akan pelayanan 

publik yang efektif,, efisien, dan berkualitas.
15

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara 

Nomor 63 tahun, pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk 

pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan 

di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah 

dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
16

 

Pelaksanaan pelayanan publik wajib oleh pemerintah dilaksanakan untuk 

pemenuhan segala kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan 

oleh pemerintah kepada kepada masyarakat merupakan perwujudan dari 

fungsi pemerintah itu sendiri, yang pedoman dan pola penyelenggaraannya 

telah diatur dalam perundangan yang selanjutnya dituangkan dalam pedoman 

tata laksana atau prosedur operasionalisasi.   

                                                           
15

 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagian 

meninbang butir b 
16

 Keputusan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara Nomor. 63 tahun 2003 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
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Pada dasarnya hakekat utama dari pelayanan publik itu sendiri antara lain 

yakni peningkatan mutu dan produktivitas pelakasanaan fungsi pemerintah di 

bidang pelayanan publik, upaya mengefektifkan sistem sehingga pelayanan 

lebih berdaya guna, mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran 

serta masyarakat dalam derap langkah pembangunan, serta upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas
17

.  

3. Inovasi Gampil  

Gesit Aktif Merakyatnya Dispendukcapil disingkat GAMPIL merupakan 

salah satu inovasi pelayanan publik yang diciptakan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam rangka untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sehingga lebih 

efektif dan efisien. Inovasi Gampil bertujuan untuk mendekatkan pelayanan 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi 

kepada masyarakat melalui layanan di seluruh Kelurahan di Kota Malang 

ditunjang dengan berbagai metode pelaksanaannya.  

F. Definisi Operasional 

1. Inovasi Gampil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. 

a) Debirokratisasi dalam Inovasi Gampil 

b) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Inovasi 

Gampil 

                                                           
17

 Erick S. Holle. Pelayanan Publik Melalui Electronic Government : Upaya Meminimalisir Praktek 

Maladministrasi dalam Meningkatkan Publik Service. Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3. 2011. Hal 23 
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c) Penyederhanaan Prosedur dan Ketersediaan Sarana Prasarana 

Inovasi Gampil 

d) Sumber Daya Pendukung Inovasi Gampil 

e) Pengamatan terhadap pelaksanaan inovasi Gampil 

2. Permasalahan inovasi Gampil dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. 

a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia  

b) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung 

c) Sistem evaluasi dan monitoring yang belum berjalan maksimal 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan cara 

mendeskripsikan penerapan inovasi Gampil dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang.  

Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian melalui pemecahan 

masalah penelitian yang dilakukan melalui penyelidikan terhadap keadaan 

yang menggambarkan objek dan subyek yang diteliti sesuai dengan fakta.
18

 

2. Sumber Data  

a) Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung 

di lokasi penelitian dari narasumber yang kredibel dan 

                                                           
18

 Hadari, Nawawi. 1991. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada. Hal 

63 
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terpercaya. Sumber data primer dapat diperoleh dari beberapa 

cara yakni wawancara, observasi dan dokumentasi yang 

dilakukan secara langsung di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Malang. 

b) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen yang terkait dengan inovasi gampil di 

Dispendukcapil Kota Malang. Dokumen yang dimaksud 

misalnya jurnal, internet, perundangan, studi pustaka ataupun 

dokumen pelaksanaan inovasi gampil Dispendukcapil Kota 

Malang.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

a) Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu 

gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian.
19

 

Berkenaan dengan penelitian ini, maka peneliti akan 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan  observasi 

karena berkenaan dengan kegiatan para pelaku, serta 

pengumpulan data yang akan dicari mengenai tentang proses 

kerja inovasi gampil untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

                                                           
19

 Nawawi dan Martini.1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gajah Mada Press. Hal 

74 
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publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang. 

b) Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan melalui dialog atau tanya jawab dengan 

narasumber terpercaya untuk mengeksplorasi permasalahan 

secara lebih dalam dan komprehensif.
20

 Wawancara juga dapat 

memberikan gambaran dan pemahaman secara utuh terhadap 

data-data atau dokumen yang belum bisa dipahami secara baik 

dan benar. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan pada 

beberapa pihak, yakni Kepala Bidang Pengelolaan Data 

Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Seksi Kerja 

Sama dan Inovasi Pelayanan dan Kepala Seksi Sistem 

Informasi Adminsitrasi Kependudukan. 

 

c) Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari 

catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun 

perorangan.
21

  

                                                           
20

 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R&D. 

Bandung Alfabeta. Hal 194 
21

 Hamidi. 2003. Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan 

Penelitian. Malang : UMM Press. Hal 72 
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Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian yakni berupa 

dokumen resmi, hasil wawancara, foto, rekaman video, 

ataupun rekaman wawancara saat kegiatan penelitian yang 

dilaksanakan di Dispendukcapil Kota Malang.  

4. Subjek Penelitian  

Peneliti akan memfokuskan penelitiannya terhadap penerapan Inovasi 

Gampil dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayan 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Penentuan 

informan atau narasumber dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaian 

tugas dan fungsi dari Dispendukcapil Kota Malang yang harus dijalankan 

dalam pelaksanaan inovasi gampil. Oleh karena itu peneliti menetapkan 

beberapa narasumber yang terkait dengan penelitian ini 

a. Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi 

Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Malang, Ir Hery Wahyudi, MMA 

b. Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan, Sudarti SH, 

MM 

c. Kepala Seksi Sistem Informasi Adminsitrasi Kependudukan, 

Drs. Sudarmanto, MM 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat bagi peneliti untuk menemukan data 

dan informasi terkait penelitian yang akan dilaksanakan. Pemilihan lokasi 

penelitian harus sesuai dengan substansi penelitian sehingga hasil 
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penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar. 

Dalam penelitian terkait inovasi Gampil, peneliti akan melakukan 

penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang 

beralamat di Perkantoran Terpadu Gedung A, Jln. Mayjen Sungkono, 

Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang.  

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses yang harus dilalui setelah peneliti 

selesai melakukan penelitian di lapangan. Proses yang harus dilalui setelah 

pelaksanaan penelitian adalah pengorganisasian data berdasarkan pola, 

kategori dan satuan sehingga dapat disusun untuk selanjutnya dirumuskan 

hipotesis dari penelitian yang telah dilaksanakan. Analisis data yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalan analisis data kualitatif. Penelitian ini 

merupkan penelitian deskriptif kualitatif maka teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman
22

 sebagai berikut ini: 

 

 

a. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan bagian yang paling penting 

dalam tahap awal pelaksanaan penelitan. Dalam tahap ini, 

pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode 

                                                           
22 Miles dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UIP. Hal 20 
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wawancara dan studi dokumen.
23

 Pengumpulan data dapat 

dilaksanakan pada saat penelitian maupun sebelum penelitian. 

Proses kegiatan pengumpulan data tidak mengacu pada waktu 

untuk menentukan batas akhir dari pengumpulan data di lapangan, 

karena sepanjang penelitian masih berlangsung selama itulah 

pengumpulan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti akan 

dilakukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

melalui observasi langsung di lokasi penelitian. Untuk mengupas 

substansi penelitian secara utuh dan mendalam maka dilakukanlah 

wawancara dengan narasumber yang benar-benar menguasai 

substansi penelitian. Selain melakukan wawancara dengan 

informan atau narasumber, peneliti juga membuat dokumentasi 

dan membuat catatan dilapangan. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data untuk 

menyederhanakan hal-hal pokok dari data yang diperoleh pada saat 

penelitian. Penyederhanaan data dapat dilakukan dengan cara 

merangkum adalah merangkum, menentukan pokok penting dari 

data yang ada ,serta selalu terfokus pada substansi penelitian yang 

dilakukan.
24

 Dalam tahapan ini, data yang diperoleh peneliti dari 

kegiatan wawancara, hasil observasi dan hasil studi dokumentasi 

                                                           
23

Bungin, Burhan. 2003. Analisis DataPenelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 70 
24

 Sugiyono. 2008.  Hal 247  
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selanjutnya diubah ke dalam bentuk tulisan dan diklasifikasikan 

sesuai dengan pokok bahasan masing-masing. Kemudian akan 

dilakukan pemilahan terhadap data yang telah terkumpul yang 

selanjutnya akan dihubungka antar data yang telah melalui proses 

pemilahan. Data-data yang telah melalui tahap reduksi akan 

memperoleh kejelasan dan menemui data-data yang sesuai dengan 

substansi. Dengan melakukan reduksi data yang baik dan teliti 

akan semakin mempermudah untuk melakukan pengumpulan data-

data berikutnya.  

c. Display Data  

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah melakukan 

display data. Terkait dengan penelitian kualitatif penyajian data 

dapat dilakukan dengan singkat, dalam bentuk bagan, hubungan 

antar kategori dan teks yang dinarasikan. Display data menjadi 

teknik yang akan mempermudah pemahaman dan perencanaan 

pengolahan data lanjutan sesuai dan hal-hal yang telah dipahami 

dalam proses pengumpulan data.
25

 Display data juga menjadi 

langkah yang harus dilaksanakan untuk mengorganisasikan data 

yang sebelumnya telah melalui proses  reduksi sehingga data dapat 

tersusun dengan baik dan mudah untuk dipahami. Display data 

setelah proses reduksi tersebut dapat berupa teks narasi, bagan, 

tabel dan diagram. Penyajian data yang demikian merupakan 
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upaya untuk semakin memudahkan peneliti untuk memahami 

substansi secara menyeluruh terkait dengan penelitian yang 

dilaksanakan. Pada tahapan ini, peneliti harus bisa memperoleh 

dan melakukan penyusunan data yang sesuai dengan kebutuhan 

dalam penelitian sehingga nantinya informasi tersebut dapat 

dianalisa dan dapat diberikan kesimpulan untuk menjawab apa saja 

permasalahan yang terjadi dalam penelitian.  

d. Pengambilan Kesimpulan 

Kesimpulan data merupakan langkah paling akhir dalam proses 

analisis data kualitatif. Kesimpulan data diartikan sebagai proses 

yang merangkum tiga tahapan analisis data yang telah dilalui 

mulai dari pengumpulan data, reduksi dan display. Rangkuman 

dari ketiga tahapan sebelumnya tersebut kemudian menjadi sebuah 

narasi kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
26

 Pada 

tahapan kesimpulan, harus dikaitkan dengan fokus bahasan dan 

harus membuka fakta konkret dari pertanyaan yang diajukan pada 

bagian sebelumnya.  

Dalam proses pengambilan kesimpulan harus ada analisa yang 

mendalam dan continue pada proses reduksi dan display selama 

penelitian. Misalnya setalah berhasil mendisplaykan data, baik itu 

dokumen ataupun wawancara maka tahapan selanjutnya harus 
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disampaikan kesimpulan yang dimodifikasi dalam bentuk teks 

narasi. Kesimpulan menjadi tahap akhir dalam analisis dan 

pengolahan data dan wajib dimasukan dalam setiap proses 

menganalisis data.  

Gambar 1.1 Teknik Analisis Data Miles dan Huberman 
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H. Kerangka Berpikir 

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir 
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Kerangka pemikiran yang dibuat merupakan gambaran alur pemikiran untuk 

dapat menganalisis permasalahan yang telah ditentukan peneliti agar diulas secara 

komprehensif. Kerangka berpikir tersebut merupakan upaya dari peneliti untuk dapat 

mengkonstruksikan pembahasan secara sistimatis terkait dengan inovasi gampil 

dalam pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Malang. Landasan teori yang digunakan oleh penliti dalam menentukan 

kerangka berpikir sebagai acuan untuk membahas inovasi gampil dalam 

penyelenggaran pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang didasarkan pada teori Inovasi Pelayanan Publik yang dikemukakan oleh 

Rogers Everett. Dalam teori tersebut Rogers Everett menyampaikan lima indikator 

penting dalam menilai inovasi pelayanan publik, yakni, Relative Advantage, 

Compatibility, Complexity, Trialibility, dan Observability. Kelima indikator penilaian 

inovasi tersebut selanjutnya dielaborasikan oleh peneliti sesuai dengan temuan-

temuan yang diperoleh dalam penelitian. 

Indikator pertama yakni berkaitan dengan debirokratisasi, yakni pelaksanaan 

inovasi gampil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang 

merupakan upaya untuk mengefektifkan pelayanan publik melalui sistem birokrasi 

yang pendek dan tidak berbelit-belit. Yang dimaksud dengan debirokratisasi dalam 

inovasi gampil adalah proses pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan 

sipil masyarakat Kota Malang dapat dilakukan di masing-masing Kelurahan sehingga 

masyarakat tidak perlu lagi untuk melakukan pengurusan di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Selain itu dalam kaitannya dengan 
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indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang melahirkan 

pelayanan bersifat mobile service , dimana dalam pelaksanaan pelayanannya, 

dispendukcapil Kota Malang terjun langsung ke masyarakat sehingga mempermudah 

masyarakat untuk mengakses pelayanan. Pelayanan mobile service  antara lain Mobile 

E-KTP Recording dan Metode jemput dan antar bola bagi masyarakat yang tidak 

mampu mengurus sendiri dokumen kependudukannya karena alasan-alasan tertentu.  

Indikator kedua yang digunakan untuk membahas inovasi gampil adalah 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pelayanan 

administrasi kependudukan. Instansi tersebut meluncurkan empat jenis aplikasi 

dengan fungsi yang berbeda untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan di 

masing-masing Kelurahan. Aplikasi tersebut yakni Jitsi untuk Verifikasi Online, Only 

Office untuk monitoring jalannya berkas, Whats Act untuk pemantauan kinerja 

pegawai, dan Dear Diary untuk laporan kinerja harian aparatur yang bertugas di 

Kelurahan.  

Indikator yang ketiga dalam pembahasan inovasi gampil adalah terkait dengan 

penyederhanaan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan serta ketersediaan sarana 

prasarana penunjang inovasi gampil. Untuk memudahkan persyaratan dalam 

pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, instansi terkait 

meluncurkan program Simple (Sistem Pelayanan Langsung dan Efektif). Dalam 

simple telah memuat standart operasional prosedur yang ramping dan tidak rumit 

untuk pelaksanaan pelayanan Paket Hemat. Selain itu ketersedian sarana prasarana 
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penunjang seperti komputer dan lain sebagainya juga menjadi faktor penting dalam 

kelancaran pelayanan berbasis online tersebut.  

Indikator selanjutnya yakni sumber daya penunjang dalam inovasi gampil. 

Inovasi gampil pertama kali diperkenalkan pada tahun 2015 sebagai respon atas 

pemberlakuan Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Dalam 

indikator ini, aspek yang menjadi perhatian utama pelaksanaan inovasi gampil yakni 

sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang menunjang pelaksanaan 

kegiatan inovasi gampil. Sumber daya manusia yang profesional dan ketersediaan 

anggaran yang mencukupi akan semakin mendukung keberhasilan pelaksanaan 

inovasi.  

Indikator terakhir dalam pembahasan inovasi gampil yakni terkait dengan 

pengamatan terhadap inovasi. Pengamatan yang dimaksud adalah pengamatan terkait 

dengan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta 

apa esensi yang dihasilkan dalam pelaksanaan inovasi tersebut. Untuk melihat 

bagaimana esensi yang dihasilkan, item yang akan dijadikan fokus pengamatan yakni 

monitoring dan evaluasi dan dampak dari pelaksanaan inovasi gampil ini. 

 


