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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pelayanan Publik 

1. Pengertian Pelayanan Publik  

Salah satu fungsi utama pemerintah dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan adalah pemberian layanan publik khalayak umum. Pelayanan publik 

dapat diartikan sebagai pemberian jasa oleh pemerintah, badan usaha milik negara 

ataupun swasta kepada masyarakat untuk memenuhi apa saja yang menjadi 

kebutuhan masyarakat.  

Pelayanan Publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum yang 

menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Menurut Agus Dwiyanto
27

, 

Pelayanan Publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik 

untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.  

Sementara itu definisi lain menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan 

kegiatan penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik 

di pusat maupun di daerah ataupun dalam lingkup BUMN/BUMD dengan jenis 

pelayanannya berupa barang atapun jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat.
28
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Sedangkan definisi yang saat ini menjadi rujukan utama dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik 

adalah pelaksanaan kegiatan dalam upaya untuk memnuhi kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi  setiap   warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau  pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik.
29

 

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah upaya untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan haknya masing-

masing yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Tugas dan fungsi pemerintah 

dalam mengurus dan mengelola negara tidak sebatas hanya pada penguatan struktural 

melainkan harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Negara dalam hal ini birokrasi harus menjadi ujung tombak pelayanan di masyarakat 

dengan selalu mengedapankan hal-hal substansial yang paling dibutuhkan masyarakat 

secara keseluruhan.  

2. Unsur-Unsur Pelayanan Publik  

Pelayanan publik menjadi salah satu penilaian utama masyarakat dalam 

menilai kinerja dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam pelayanan publik 

itu sendiri ada beberapa unsur penting yang harus terlibat dan menjadikan pelayanan 

publik menjadi baik dan tepat sasaran.  
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Terdapat tiga jenis unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Unsur-unsur tersebut yakni, organisasi  penyelenggara pelayanan publik, unsur 

penerima layanan/masyarakat, dan unsur kepuasan yang diberikan dan/atau diterima 

oleh penerima layanan/masyarakat.
30

  

Unsur pertama adalah institusi penyelenggara pelayanan publik, yang dalam 

konteks penelitian ini merujuk pada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Malang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang adalah 

Organisasi Perangkat Daerah yang kedudukan dan fungsinya dinaungi oleh peraturan 

perundangan untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil kepada masyarakat Kota Malang sebagai syarat menjadi seorang 

warga negara maupun syarat untuk memperoleh pelayanan publik lainnya.  

Unsur kedua yakni penerima layanan (pelanggan), yang dalam konteks ini 

terkait dengan masyarakat Kota Malang sebagai sasaran pelayanan dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Sementara itu unsur yang ketiga 

adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan, dalam 

konteks ini terkait dengan seberapa puas pelayanan publik yang diberikan dapat 

menjangkau titik terlemah atau titik tersulit yang dialami oleh masyarakat. 

Maksudnya adalah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil kepada masyarakat Kota Malang, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Malang menetapkan arah kebijakan yang berorientasi untuk 
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memuaskan masyarakat dengan sistem pelayanan yang mudah, tidak berbelit-belit 

serta terhindar dari indikasi kolusi dan nepotisme, sehingga mampu memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan. 

Selain itu referensi lain juga menyebutkan bahwa ada empat (4) unsur dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yaitu terdiri dari penyedia layanan, penerima 

layanan, jenis layanan, dan kepuasanan pelanggan
31

. Penyedia layanan terkait dengan 

pihak atau instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu dalam 

bentuk pelayanan barang, pelayanan jasa, ataupun pelayanan administratif. Penerima 

layanan, terkait dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberian layanan atau 

dengan kata lain,  pihak yang berhak menerima berbagai layanan dari pemerintah 

yang berposisi sebagai penyedia layanan. Jenis layanan terkait dengan apa saja 

layanan yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan. Kepuasan pelanggan, terkait dengan penilaian masyarakat 

yang menerima atau menggunakan layanan. Pelayanan yang dilakukan secara 

profesional akan memberikan dampak baik terhadap kepuasan masyarakat. Tingkat 

kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pelaksanaan pelayanan akan diikuti oleh 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

3. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 

Penyediaan pelayanan publik perlu mempertimbangkan dan memperhatikan 

beberapa prinsip. Penyediaan pelayanan publik didasarkan pada beberapa prinsip 
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yang terdiri atas kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, tidak 

diskriminatif, kemudahan akses, kelengkapan sarana prasarana, kejujuran dan 

kecermatan
32

. 

Pada prinsip pertama,terkait dengan prinsip kesederhanaan. Dalam prinsip ini 

pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus melalui prosedur dan 

sistem pelayanan yang tidak rumit, singkat, jelas dan mudah. Prinsip yang kedua 

terkait dengan prinsip kejelasan. Prinsip ini lebih mengutamakan pada pelaksanaan 

pelayanan yang harus didasarkan pada tata cara atau tata kerja yang telah ditetapkan 

dan ditangani oleh aparatur pelayanan yang handal dan profesional, serta bertanggung 

jawab dalam penanganan keluhan dan persoalan yang dialami masyarakat dalam 

dinamika pelayanan publik. Prinsip selanjutnya yakni terkait dengan prinsip kepastian 

waktu, prinsip ini menekankan pada efisiensi pelayanan publik. Jadi dalam 

memeberikan pelayanan publik kepada masyarakat, penyedia layanan sudah punya 

perkiraan waktu yang tepat terkait dengan produk layanan yang diberikan. Prinsip 

selanjutnya yakni prinsip akurasi, prinsip ini terkait dengan kesesuaian layanan. 

Artinya bahwa produk yang harus diberikan kepada masyarakat adalah produk yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan memiliki status legalitas yang sah. Prinsip 

berikut yakni prinsip pelayanan tidak diskriminatif. Prinsip ini berkaitan dengan asas 

kesamaan hak dengan tidak menjadikan perbedaan menjadi suatu alasan untuk tidak 

bisa memperoleh layanan. Meskipun masyarakat adalah kelompok yang plural dan 

heterogen, pelayanan publik tetap dilaksanankan tanpa harus membandingkan satu 
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sama lain dengan melihat perbedaan yang ada. Kemudian prinsip yang menjadi 

perhatian selanjutnya adalah kemudahan Akses. Kemudahan akses yang dimaksud 

adalah lokasi jangkauan untuk akses pelayanan publik, ketersediaan sarana prasarana 

yang memadai dan juga pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.   

Kelengkapan Sarana dan prasarana menjadi prinsip penting lainnya dalam 

pelayanan publik. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 

pendukung lainnya yang memadai, termasuk ketersediaan teknologi informasi 

penunjang layanan adalah aspek penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang 

efektif dan efisien. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip kejujuran dan 

kecermatan. Prinsip ini terkait dengan profesionalitas penyedia pelayanan publik.  

Penyedia layanan publik harus selalu menjunjung tinggi tata krama dan sopan 

santun dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Aparatur juga harus bersikap 

jujur kepada penerima layanan atau masyarakat  sehingga dapat dengan mudah 

mengarahkan masyarakat dalam proses pelayanan. Pelayanan publik harus 

dilaksanakan sengan penuh rasa tanggung jawab serta selalu mengedapankan kualitas 

dalam menciptakan pelayanan yang profesional.  

4. Asas dan Standart Pelayanan Publik  

Pelayanan publik adalah fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk 

melayani kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang baik dan 

profesional, kepuasan terhadap pelayanan pun akan muncul dari masyarakat. Untuk 

menciptakan pelayanan publik yang profesional harus memperhatikan enam (6) asas 
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yang terdiri atas tranparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, keamanan hak, 

dan keseimbangan.
33

 

Asas pertama terkait dengan asas transparansi, dimana asas ini menekankan 

pada pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 

yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

Kemudian asas yang kedua yaitu asas akuntabilitas. Asas ini berkaitan dengan 

pertanggungjawaban pelayanan publik sesuai dengan peraturan peundangan. Asas 

yang selanjutnya yakni asas kondisional. Yang dimaksud dengan asas ini adalah 

sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Asas berikutnya yang juga cukup 

penting adalah asas partisipatif, yakni mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 

harapan masyarakat. Asas selanjutnya adalah asas keamanan hak, dimana pelayanan 

publik yang dilaksanakan harus tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan 

suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi. Asas yang terakhir yakni 

asas keseimbangan yakni terkait dengan hakkdan kewajiban  pemberi dan penerima 

pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak. 

Selain itu Menurut Ratminto dan Winarsih (2006:245) dalam Neneng Siti 

Maryam (2016) terdapat bebarapa asas dalam penyelenggaraan pelayanana publik. 

Yang pertama adalah asas empati dengan customers. Artinya bahwa Pegawai yang 
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memberikan pelayanan dari instansi penyelenggara  harus dapat berempati dengan 

masyarakat pengguna jasa pelayanan. Yang kedua adalah pembatasan prosedur yang 

berarti bahwa prosedur harus dirancang sependek mungkin untuk efisiensi. 

Selanjutnya ada asas kejelasan tata cara pelayanan. Artinya bahwa tata cara 

pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan harus disosialisasikan kepada 

masyarakat pengguna jasa layanan. Yang keempat ada asas minimalisasi persyaratan 

pelayanan, asas tersebut menandakan bawah persyaratan yang akan dijadikan syarat 

pelayanan bagi masyarakat harus persyaratan yang sederhana dan relevan dengan 

produk layanan yang diinginkan. Yang kelima ada asas kejelasan kewenangan yang 

berkaitan dengan kewenangan aparatur yang melayani masyarakat harus memiliki 

kekuaran hukum atau legal standing yang jelas sehingga uraian tugas dan fungsi yang 

akan dijalankan terarah dan terstruktur. Selanjutnya ada asas transparansi biaya yang 

berarti bahwa biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan 

mungkin. Yang ketujuh ada asas kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Asas ini 

harus menggambarkan jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti, sehingga 

masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah. Asas yang terakhir adalah 

asas efektivitas penanganan keluhan. Artinya bahwa pelayanan yang baik sedapat 

mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, 

maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan 

tersebut ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera 

diselesaikan dengan baik. 
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Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus didasarkan pada standar 

pelayanan tertenut. Tujuan penyesuain pelayanan publik dengan standar pelayanan 

adalah untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan 

masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada masyarakat. Dengan memiliki 

standar pelayanan yang jelas, pemerintah, masyarakat ataupun stakeholder terkait 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan memiliki acuan tentang bentuk, 

alasan, waktu, tempat dan proses pelayanan yang seharusnya. Dalam Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Negara No. 63 Tahun 2003 menjelaskan enam (6) standar 

dalam pelayanan publik yakni prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya 

pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana serta kompetensi pemberi 

layanan
34

. 

Prosedur pelayanan terkait dengan tata cara yang harus dilakukan baik oleh 

penyedia maupun penerima pelayanan dalam mekanisme pelayanan publik. Harus 

ada prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan 

termasuk pengadaan. Standar pelayanan yang kedua yakni waktu penyelesaian. Harus 

ada standar yang tepat terkait dengan layanan yang diberikan dalam mewujudkan 

efisinensi pelayanan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Standar 

pelayanan selanjutnya yakni biaya pelayanan, yang mencakup besaran yang 

ditetapkan untuk memeperoleh suatu layanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk 

rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan. Selanjutnya standar 
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yang terkait dengan produk layanan, dimana hasil pelayanan yang akan diterima 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian salah satu yang standar 

yang juga paling penting adalah sarana dan prasarana. Penyedia sarana dan prasarana 

pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik berdampak pada 

tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Standar pelayanan yang 

terakhir yakni kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi petugas pemberi 

pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan sehingga pelayanan yang diberikan 

benar-benar profesional.    

5. Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas memiliki banyak definisi dan makna yang berbeda-beda. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia kualitas didefinisikan sebagai tingkat baik buruknya 

sesuatu. Definisi lain menyebutkan kualitas adalah tingkat baik burukya sesuatu 

ataupun dapat diartikan juga sebagai derajat kesesuaian suatu produk ataupun layanan 

yang sesuai dengan kebutuhan atau persyaratan. 

Terkait dengan urusan penyelenggaran pelayanan publik, kualitas pelayanan 

yang prima dan profesional yang diberikan kepada masyarakat akan berdampak 

positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat itu sendiri. Kualitas pelayanan 

merupakan penyesuaian terhadap perincian-perincian diman kualitas ini dipandang 

sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai, dilakukannya kontrol terus menerus 
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dalam mencapai keunggulan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna 

layanan
35

.  

Selanjutnya untuk menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang 

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, maka perlu diperhatikan beberapa 

kriteria yakni tangiable, reliable, responsivness, competence, courtesy, credibility, 

security, accesbility dan communication 
36

.  

Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, personil dan komunikasi. Kriteria ini 

terkait ketersedian sumber daya dalam penyelenggaraan peleyanan publik kepada 

masyarakat. Sumber daya yang dimaksud adalah ketersediaan sarana dan prasarana 

yang memadai dan ditunjuang dengan keberadaan kekuatan sumberdaya aparatur 

yang ahli dan memadai. Kriteria pelayanan selanjutnya yakni reliable yakni 

menyangkut kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan secara tepat. 

Kriteria ini menuntut penyedia layanan publik harus memberikan pelayanan dengan 

memperhatikan aspek efisiensi waktu dan daya guna produk layanan. Hal ini akan 

berdampak baik untuk efektifitas dan efisiensi pelayanan. Kritreia pelayanan yang 

ketiga yakni responsivness. Responsiveness merupakan kemampuan untuk membantu 

penerima layanan dan bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan. 

Kriteria ini lebih mengarah pada seberapa besar tingkat kepuasan yang dialami oleh 

penerima layanan atas pelayanan publik yang diberikan. Selain itu kriteria ini 

diharapakan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi atas pelayanan publik yang 
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diberikan kepada masyarakat, sehingga dapat diketahui kekurangan-kekurangannya 

yang selanjunya dapat diperbaiki. 

Kriteria pelayanan selanjutnya yakni competence dan courtesy. Kedua kriteria 

ini erat kaitannya dengan asas profesionalitas aparatur. Aparatur yang profesional 

merupakan aparatur yang mempunyai kapasitas dan latar belakang keilmuan yang 

memadai serta direkrut berdasarkan asas meryt system. Competence berkaitan dengan 

kemampuan dan keterampilan yang dimiliki aparatur dalam memberikan pelayanan. 

Sedangkan Courtesy berkaitan dengan sikap atau perilaku ramah, bersahabat tanggap 

terhadap keinginan konsumen. Kriteria pelayanan selanjutnya yakni credibility dan 

security.  Credibility terkait dengan kemudahan untuk mengadakan upaya untuk 

kepercayaan masyarakat. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, hal yang 

harus dilakukan yakni dengan meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri melalui 

pembenahan di berbagai aspek pelayanan mulai dari aparatur, sarana dan prasaran, 

metode pelayanan dan lain sebagainya. Sedangkan kriteria security berkaitan dengan 

jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahayaadan risiko. 

Selanjutnya kriteria terakhir dalam pelayana publik yakni accsesbillity dan 

communication. Accesbillity berkaitan dengan kemudahan untuk mengadakan kontak 

dan pendekatan. Sedangkan Communication berkaitan dengan kemauan menerima 

layanan untuk mendengarkan suara, keinginan dan aspirasi pelanggan sekaligus 

kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam 

memberikan pelayanan publik yang baik, penyedia layanan harus dapat bersifat 
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terbuka dan dekat kepada penerima layanan. Interaksi antar penyedia dan penerima 

layanan harus dilaksanakan dengan intensif dan berkesinambungan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk 

mendapatkan kualitas pelayanan publik yang baik harus mampu memenuhi beberapa 

kriteria seperti, fasilitas, pelayanan tepat waktu, tanggung jawab, kemampuan dan 

keterampilan, ramah tama, serta profesional. 

B. Inovasi Pelayanan Publik 

1. Pengertian Inovasi 

Inovasi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sebuah organisasi. 

Organisasi yang bergerak di sektor swasta maupun publik pastinya selalu ingin 

menemukan inovasi yang dapat mendukung kemajuan penyelenggaraan organisasi. 

Inovasi juga dapat dimaknai sebagai perubahan yang terencana dan tersistematis 

dengan pemanfaatan teknologi dan penggunaan sarana prasarana baru dalam 

lingkungan instansi/organisasi.
37

 Berdasarkan pengertian lain, inovasi juga diartikan 

sebagai penemuan dan pemanfaatan ide/pemikiran baru yang selanjutnya digunakan 

untuk membuat produk baru, serta mendesain proses dan layanan baru.
38

 Sementara 

itu dari referensi lain, inovasi diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada prinsip, 

proses dan praktik ke arah yang lebih modern dan terorganisasi secara baik sehingga 

dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap manajemen yang dijalankan.
39
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Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 

2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi, inovasi diartikan sebagai kegiatan penelitian, 

pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan 

praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru,atau cara baru untuk 

menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau 

proses produksi.  

Berdasarkan beberapa pemaparan definisi inovasi tersebut dapat dilihat 

bahwasannya inovasi tidak sebatas hanya pada pemanfaatan teknologi baru saja, 

tetapi juga lebih luas daripada itu meliputi inovasi produk baru, proses baru, bentuk 

layanan baru sehingga terlihat ada pembaharuan dalam penyelenggaraan organisasi.  

Inovasi menjadi sesuatu yang sangat urgen dalam penyelenggaraan organisasi 

swasta maupun pemerintahan. Inovasi dalam lingkup pemerintahan merupakan 

sebuah keharusan mengingat dewasa ini tuntutan akan peningkatan kinerja instansi 

pemerintah sangat masif dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat menuntut perbaikan 

kinerja pemerintah dalam segala bidang, terutama dalam pelaksanaan pelayanan 

publik. Pelayanan publik dinilai sebagai praktik penyelenggaraan pemerintahan 

yanng paling urgen karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Inovasi 

merupakan salah satu pilihan yang hadir sebagai solusi untuk memperbaiki 
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penyelenggaraan pelayanan publik yang masih belum memenuhi ekspektasi 

masyarakat.
40

 

Terkait dengan substansi dalam penelitan ini, upaya dari Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan 

publik melalui program Gampil merupakan sebuah cara atau metode baru untuk 

mengubah paradigma pelayanan publik yang selama ini dinilai tidak efektif dan harus 

melalui rantai birokrasi yang sangat panjang. Tentunya inovasi yang sudah ada ini 

harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh penyelenggara pelayanan sehingga 

diharapkan inovasi ini dapat diimplementasi dengan berhasil dan sukses. Dalam 

pemaparan Rogers terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan inovasi 

yakni Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Trialability, Oberservebility.
41

 

Faktor pertama yang dikemukakan oleh Rogers yakni Relative Advantage. 

Rogers mennyatakan bahwa :  

Relative advantage is the degree to which an innovation is perceived 

as being better than the idea it supersedes. The degree of relative 

advantage is often expressed in economic profitability, in status 

giving, or in other ways. The nature of the innovation largely 

determines what specific type of relative advantage (such as economic, 

social, and the like) is important to adopters, although the 

characteristics of the potential adopters also affect which dimensions 

of relative advantage are most important (as we shall show in this 

section).
42
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Penjelasan Rogers tentang faktor Relative Advantage dalam keberhasilan 

inovasi berkaitan bagaimana sebuah inovasi dapat memberikan keuntungan bagi 

penerima inovasi tersebut. Keuntungan atau nilai faedah dari inovasi tersebut dapat 

terlihat pada nilai ekonominya, sosialnya, kesenangan, kepuasan atau terlihat pada 

aspek-aspek lainnya. Ketika sebuah inovasi makin menguntungkan bagi pengguna 

inovasi tersebut maka, maka inovasi tersebut makan cepat tersebar pula.  

Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan inovasi adalah compatibility. 

Pada tahap ini Rogers mengatakan bahwa :   

Compatibility is the degree to which an innovation is perceived as 

consistent with the existing values, past experiences, and needs of 

potential adopters. An idea that is more compatible is less uncertain to 

the potential adopter. An innovation can be compatible or 

incompatible (1) with sociocultural values and beliefs, (2) with 

previously introduced ideas, or (3) with client needs for innovations
43

.  

Pemaparan Rogers tentang compatibility dalam mempengaruhi keberhasilan 

sebuah inovasi yakni tekait dengan bagaimana inovasi yang ada tersebut sesuai 

dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat, kondisi sebelum adanya inovasi dan apa 

yang dibutuhkan oleh penerima inovasi. Inovasi yang melenceng dari ketentuan nilai-

nilai yang berlaku dalam masyarakat tidak akan mendapat respon yang baik dari 

masyrakat sehingga menghambat penerimaan inovasi.  

Faktor berikutnya yang mempengaruhi keberhasilan inovasi adalah compexity. 

Berikut pemaparan complexity menurut Roggers :  
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Complexity is the degree to which an innovation is perceived as 

relatively difficult to understand and use.
44

 

Penjelasan Roggers tersebut berkaitan dengan tingkatan kesulitan yang 

dialami oleh penerima inovasi dalam memahami dan menggunakan inovasi sesuai 

dengan aturannya. Inovasi yang tidak rumit dan mudah dipahami akan cepat tersebar 

dan cepat diadopsi. Kemudahan dalam memahami inovasi juga akan mendukung 

kelancaran pelaksanaan inovasi tersebut.  

Faktor keempat yang mempengaruhi keberhasilan inovasi adalah trialability. 

Menurut Rogers :  

Trialability is the degree to which an innovation may be experimented 

with on a limited basis. New ideas that can be tried on the installment 

plan will generally be adopted more rapidly than innovations that are 

not divisible. An innovation that is trialable is less uncertain for the 

adopter.
45

 

Pada tahap ini inovasi akan melalui proses ujicoba oleh penerima. Inovasi 

yang telah melalui proses ujicoba akan lebih cepat diterima oleh masyarakat. Dengan 

melakukan ujicoba maka hal-hal yang dirasa masih kurang atau butuh penambahan 

dalam inovasi dapat ditanggulangi lebih cepat.  

Faktor terakhir yang mempengaruhi keberhasilan inovasi adalah observability. 

Rogers mengatakan :  

Observability is the degree to which the results of an innovation are 

visible to others. The results of some ideas are easily observed and 
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communicated to others, whereas some innovations are difficult to 

describe to others.
46

.  

Tahapan observability dalam keberhasilan inovasi pelayanan publik terkait 

dengan evaluasi terhadap proses inovasi yang telah berjalan. Hal ini tentunya 

berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap inovasi yang dijalankan. Hali ini 

juga berkaitan dengan pola pikir masyarakat yang berkembang saat ini. Karena sudah 

dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang pesat membuat karakter sosial 

masyarakat saat ini yang cenderung lebih terbuka dengan perubahan yang terjadi, 

sehingga mempermudah masukan penerimaan ide-ide baru dalam sistem sosial yang 

berkembang. 

2. Aspek-Aspek Inovasi 

Dalam menilai sebuah inovasi harus juga diperhatikan beberapa aspek penting 

yang menandakan bahwa organisasi tersebut telah melaksanakan inovasi. Dalam 

pelaksanaan inovasi harus ada lima hal penting yang melekat pada inovasi yakni 

pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru, dan penemuan baru.
47

  

Inovasi merupakan produk pemikiran baru/pengetahuan yang kehadirannya 

dalam masyarakat diharapkan mampu mengarahkan perubahan paradigma 

penyelenggaraan organisasi tertentu dengan mengedepankan kualitas. Inovasi dalam 

perspektif yang lebih luas juga dapat terlihat sebagai sebuah cara yang telah didesain 

untuk menyelesaikan persoalan dalam masyarakat ataupun memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Sebuah inovasi mengarah pada obyek baru bagi penerima inovasi 
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tersebut, baik obyek yang nampak secara fisik maupun obyek yang tidak nampak 

secara fisik. Perlu diketahui bahwa inovasi identik dengan kemajuan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. Semua jenis inovasi lahir dari ide dan pemikiran 

secara ilmiah. Penciptaan inovasi juga telah melalui banyak proses dan tahapan 

sampai dengan inovasi tersebut diterima dan dilaksanakan. Inovasi adalah sebuah 

konsep yang berasal dari pengkajian secara sistematis yang sepenuhnya bekerja 

dengan kesadaran dan kesengajaannya. 

3. Tipologi Inovasi 

Proses inovasi bersifat kompleks dan tidak sesederhana mengemukakan 

pandangan atau pendapat tentang sesuatu yang baru. Penciptaan inovasi dalam sektor 

pemerintahan harus dilandasi oleh beberapa acuan penting seperti proses politik, 

kualitas yang akan dihasilkan, kebijakan dan lain-lain. Menciptakan inovasi memang 

harus pandai melihat situasi dan kondisi tersebut, sehingga ketika inovasi tersebut 

telah diciptakan, maka asas kemanfaatannya dapat dirasakan oleh semua elemen 

masyarakat. Sebuah inovasi dalam penerapannya dikatakan sukses apabila inovasi 

tersebut menampilkan kreasi dan pembaharuan yang terletak pada prosesnya, produk 

yang dihasilkan, sistem pelayanannya, dan metode pelayanan baru yang diberikan 

dalam upaya untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi.
48

 Oleh karena itu maka 

inovasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang kompleks dan meliputi banyak aspek serta 

bukan hanya terpaku terhadap sesuatu yang dianggap baru. 
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Inovasi bukan hanya dalam lingkup produk dan pelayanan semata. Inovasi 

produk dan layanan meliputi perubahan bentuk dan desain produk atau lainnya. 

Sedangkan proses berasal dari gerakan pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan 

mngacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang terkait 

dengan inovasi tersebut. Adapun jenis-jenis inovasi pada organisasi sektor publik 

menurut yakni inovasi produk, inovasi proses, inovasi metode pelayanan, inovasi 

strategi kebijakan dan inovasi sistem
49

.  

Inovasi produk dimulai dengan perubahan desain dan produk suatu layanan 

yang telah terlihat perbandingan antara produk yang lama dan yang baru. Biasanya 

dalam produk layanan yang baru berisi kekurangan yang ada pada produk 

sebelumnya, ataupun proses penyempurnaan terhadap produk sebelumnya yang 

dinilai kurang menarik. Selanjutnya inovasi proses yang mengarah pada perubahan 

kualitas yang baik secara berkelanjutan dan adanya keterkaitan antara perubahan, 

prosedur, kebijakan, dan pengorganisasian yang diperlukan organisasi dalam 

melakukan inovasi. Inovasi proses juga merujuk pada pergeseran sistim kerja menuju 

arah yang lebih efektif dan efisien.  

Yang selanjutnya adalah inovasi metode pelayanan yang berkaitan dengan 

adanya perubahan baru dalam pola hubungan yang akan dilaksanakan oleh pemberi 

layanan dan penerima layanan. Inovasi dalam metode pelayanan biasanya dikaitkan 

dengan pembaharuan pelayanan menggunakan penerapan teknologi untuk efektifitas 

dan efisiensi pelayanan. Inovasi yang keempat adalah inovasi strategi atau kebijakan. 
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Inovasi ini merujuk pada perubahan dalam aspek visi, misi, tujuan, dan strategi baru 

dan juga terkait dengan antisipasti terhadap permasalahan yang akan muncul 

sehingga diperlukan  strategi dan kebijakan baru. Dan inovasi yang terakhir yakni 

inovasi Sistem yang berkaitan dengan pembaharuan dalam jaringan konektivitas dan 

relasi penyedia layanan dengan pihak lain dalam mendukung perubahan pengelolaan 

dan kemajuan organisasi.  

Dari penjelasan tersebut, inovasi Gampil dalam pelayanan adminsitrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Malang lebih merujuk pada inovasi proses dan inovasi metode pelayanan. 

Berkaitan dengan inovasi proses karena sudah ada pembaharuan dalam prosedur 

pelayanan yakni pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta melimpahkan 

beberapa urusan administrasi kependudukan kepada pihak kelurahan. Sedangkan 

terkait dengan inovasi metode pelayanan, Gampil juga menawarkan pengurusan 

beberapa dokumen kependudukan maupun catatan sipil dalam satu paket tertentu. 

Maksudnya adalah dalam pengurusan sebuah dokumen kependudukan atau 

pencatatan sipil tertentu, akan diberikan bonus untuk beberapa dokumen administrasi 

kependudukan dan capil lainnya.  

4. Inovasi Sektor Publik 

Inovasi sektor publik adalah salah satu jalan atau upaya untuk mengatasi 

kemacetan atau kebuntuan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi 

dalam perspektif sektor publik dapat diartikan sebagai pelaksanaan kebijakan baru 
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dan pembuatan standar operasional baru untuk menanggulangi permasalahan dalam 

konteks kebijakan publik.  

Dalam Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah konsep layanan 

baru yang lahir dari gagasan/ide kreatif yang original yang diadaptasi ataupun 

dimodifikasi sehingga dapat memberikan faedah kepada masyarakat selaku pihak 

yang membutuhkan layanan. Inovasi pelayanan publik tidak hanya berpatokan pada 

penemuan sesuatu yang baru, akan tetapi lebih luas daripada itu. Maksudnya bahwa 

dalam inovasi tidak hanya terpaku pada penciptaan inovasi baru, namun juga dapat 

dilihat pada inovasi yang sudah ada dan yang telah mengalami perbaikan atau 

evaluasi untuk kesempurnaan inovasi.
50

 

Sementara itu, definisi lain Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 

2017, dijelaskan inovasi pelayanan publik adalah pembaharuan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup tata laksana internal serta 

pelaksanaan manajemen dan pengelolaan unsur manajemen dalam rangka 

menyediakan pelayanan kepada masyarakat baik itu pelayanan barang, pelayanan 

jasa, dan pelayanan administrasi.
51

 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, 

memuat kriteria sebuah inovasi pelayanan yang meliputi, ada pembaharuan secara 

penuh atau setengah dalam unsur inovasi, mempunyai asas kemanfaatan bagi 
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masyarakat ataupun pemerintah, tidak membebankan dan membatasi masyarakat 

yang tidak sesuai dengan peraturan hukum dan perundangan, merupakan urusan 

pemerintah baik pusat maupun daerah, dan dapat direplikasi. Inovasi harus 

mengandung sesuatu yang baru baik itu melalui cara, proses, metode ataupun 

teknologi baru. Tidak hanya itu, pembaharuan juga harus dapat diterima masyarakat 

dan mampu diterapkan dalam dinamika yang berjalan. Asas manfaat sebuah inovasi 

juga harus diperhatikan. Inovasi yang lahir setidaknya asas manfaatnya berpengaruh 

besar terhadap masyarakat dan dapat membedakan dengan situasi sebelum inovasi itu 

lahir. Inovasi baru yang akan dinikmati masyarakat harus bebas segala bentuk risiko 

sehingga tidak membebankan masyarakat dalam menikmati layanan inovasi tersebut. 

Dan inovasi yang diterapkan harus bisa menyesuaikan dengan proses perkembangan 

sosial masyarakat yang sangat dinamis, sehingga sesewaktu inovasi dapat dirubah 

atau diperbaharui. 

Kehadiran inovasi Gampil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Malang harus dapat memenuhi beberapa kriteria yang tertuang dalam peraturan 

perundangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Gampil hadir sebagai sebuag 

pembaharuan karena fokus utamanya adalah memotong rantai birokrasi pelayanan 

yang panjang. Dengan demikian dapat bermanfaat bagi masyarakat karena efisiensi 

waktu yang berdampak pada tingkat kepuasan pelayanan. Gampil juga hadir sebagai 

wahana untuk memperoleh penyederhanaan proses pelayanan sekaligus dilengkapi 

dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga semakin 

mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan.  



 

60 
 

C. Gesit Aktif Merakyatnya Disependukcapil (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.  

Inovasi Gampil sendiri juga memunculkan dan mengaplikasikan beragam 

inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terdiri dari Pelayanan 

Paket Hemat (PAHE), Pelayanan Berbasis Teknologi dan Informasi, dan Pelayanan 

Mobile Service (antar jemput bola).  

Inovas pertama adalah Pelayanan PaHe ( Paket Hemat ), yang merupakan 

program terusan dokumen kependudukan dengan melampirkan persyaratan untuk 

satu jenis dokumen tetapi mendapatkan dokumen kependudukan lainnya sehingga 

tidak perlu mengurus dokumen tersebut dari awa. Ada tujuh jenis paket hemat yang 

diberikan dalam pelayanan paket hemat yakni, PaHe 1 ( KK dan KTP ), PaHe 2 ( 

Akta Lahir dan KK ), PaHe 3 ( Akta Lahir dan KTP ), PaHe 4 ( Akta Lahir, KTP dan 

KK ), PaHe 5 ( Akta Kematian dan KK ), PaHe 6 ( Akta Kematian, KK dan KTP, 

PaHe 7 ( Akta cerai, KK, dan KTP ).  
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Yang kedua adalah inovasi Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi. Ada 

empat jenis aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan di 

Kelurahan yakni Jitsi, Only Office, Whats Act dan Dear Diary. Penggunaan aplikasi 

Jitsi digunakan di seluruh Kelurahan di Kota Malang. Fungsi aplikasi ini sebagai 

media teleconference antara petugas dengan masyarakat di 57 kelurahan dengan 

verifikator yang bertugas di Dinas untuk memberikan solusi secara cepat, tepat dan 

real time terkait dengan permasalahan administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil yang dihadapi. Aplikasi ini otomatis memangkas hambatan jarak dan waktu. 

Selanjutnya aplikasi Only office, aplikasi untuk memonitor jalannya berkas. Sampai 

dimana proses berkas itu berjalan, sehingga mempermudah memantau jalannya 

berkas sesuai target yang ditetapkan dalam SOP. Yang ketiga adalah aplikasi 

WhatsAct, aplikasi untuk memantau langsung kinerja semua pegawai yang terdapat 

di kelurahan dengan memanfaatkan webcam pada perangkat komputer yang 

digunakan oleh masing-masing pegawai. Dan yang terakhir adalah aplikasi Dear 

Diary, yakni aplikasi yang digunakan untuk menginput Laporan Kinerja Harian versi 

Dispendukcapil Kota Malang. Dimana masing-masing pegawai wajib mencatat 

semua pekerjaan yang dilakukan pada hari tersebut ke dalam aplikasi dear diary.  

Yang ketiga adalah inovasi pelayanan mobile service, yang terdiri atas 

pelayanan antar dan jemput bola dan mobile E-KTP Recording.  Metode antar dan 

jemput bola merupakan layanan yang dilakukan petugas dengan cara pengambilan 

berkas dan penyerahan dokumen kependudukan dengan durasi waktu yang jelas di 

prioritaskan kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan sehingga tidak mampu 
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melakukan pelaporan seperti sakit parah, penduduk yang termarjinalkan dan lansia. 

Sedangkan layanan Mobile e-KTP Recording adalah perekaman KTP elektronik on 

location oleh petugas bagi masyarakat di tempat-tempat umum. 

 


