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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau 

seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka 

mencapai suatu tujuan tertentu. Hal pokok yang menjadi perhatian adalah bahwa suatu 

pelayanan itu terdiri dari penyelenggaraan dan penerimaan layanan (costumer). 

Semakin luasnya lingkup pelayanan dan jasa – jasa publik yang dikelola pemerintahan 

meliputi segenap aspek kehidupan masyarakat, hendaknya diikuti oleh kualitas 

pelayanan yang baik.1 

Kualitas pelayanan merupakan kunci utama bagi seluruh instansi dalam 

mencapai tujuan organisasi serta menjamin kelangsungan hidup organisasi tersebut. 

Pelayanan publik perlu memperhatikan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan 

dapat terpenuhi jika pelayanan publik dapat memberikan pelayanan dengan memenuhi 

indikator pelayanan yang baik, adapun indikator itu seperti pelayanan yang baik dari 

pegawai yang melayani pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). 

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan dalam rangka mewujudkan 

pelayanan prima administrasi kependudukan kepada masyarakat dari kelembagaan 

sampai operasional sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan prima 

                                                           
1 Samudri, Ayudini. 2017. KUALITAS PELAYANAN E-KTP DI DISPENDUKCAPIL KOTA MAKASSAR (studi 
pada kantor DISPENDUKCAPIL Kota Makassar), (Makassar: skripsi, UNHAS). 
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administrasi kependudukan yaitu Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyratan 

dan tata cara pendaftaran penduuduk dan pencatatan sipil.2 Di dalam Peraturan 

Presiden atau Perpres Nomor 96 Tahun 2018 ini dijelasakan apa saja persyaratan serta 

bagaimana tata cara atau alur dari pembuatan identitias kependudukan masyarakat 

dalam hal ini pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). 

Dalam peraturan presiden Nomor 96 Tahun 2018 sendiri dijelaskan bahwa 

masyarakat yang iingin membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) haruslah 

memenuhi beberapa persyaratan seperti yang di sebutkan di paragraph 4 pasal 15 

diantaranya adalah telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin, dan KK. 

Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Dispendukcapil 

Kabupaten Bangkalan yaitu salah satunya adalah pelayanan pembuatan atau penerbitan 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).  

Pada dasarnya tujuan dari pelayanan publik itu snediri adalah untuk 

memuaskan masyarakat, dan untuk mencapai kepuasaan tersebut dituntut kualitas 

pelayanan prima yang tercermin dari adanya sikap transparansi, akuntabilitas, 

kodisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban.3 

Dispendukcapik Kabupaten Bangkalan sendiri dalam hal ini telah memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dengan mengedapankan slogan dari kantor 

Dsipendukcapil itu sendiri yaitu Pro 3 S prima yaitu professional, senyum, salam, dan 

                                                           
2 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil. 
3 Ibid, Hal 42. 
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santun secara prima. Bahkan dari indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Bangkalan 

terhadap kinerja pelayanan SKPD itu sendiri selalu meningkat setiap tahunnya mulai 

dari tahun 2014 sampai 2015 dari 81,12% naik menjadi 85,46% dan mengalami 

penurunan pada tahun 2016 yang pada tahun 2015 sebesar 85,46% menjadi 78,94%, 

dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 79,18%, seperti yang 

sudah dipublish di Renstra Dispendukcapil tahun 2013 sampai 2018.  

Untuk mencapai pelayanan prima, setiap organisasi pemerintahan yang 

melayani masyarakat haruslah memiliki beberapa tahap dan proses dalam memberikan 

pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, Karena pada dasarnya tujuan dari 

pelayanan publik itu sendiri adalah untuk memuaskan masyarakat, dan untuk mencapai 

kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari adanya sikap 

ketransparansian, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan 

keseimbangan hak dan kewajiban.4 

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 

tahun 2012, Dispendukcapil Kabupaten Bangkalan hanya memiliki 4 pelayanan dasar, 

yaitu : Capaian penerbitan KK, Cakupan penerbitan e-KTP (KArtu Tanda Penduduk 

Elektronik, cakupan penerbitan akta kelahiran, dan cakupan penerbitan kematian. 5 

Dispendukcapil selalu memberikan pelayanan yang terbaik supaya masyarakat 

puas akan pelayanan yang diberikan oleh dispendukcapil sebagai suatu organisasi   

                                                           
4 Jatmikowati, Sri hartini. Dr,. 2013. Manajemen Pelayanan Publik Menuju Good Governance. Malang: 
UM Press. Hal 42. 
5 Renstra Dispendukcapil Kabupaten Bangkalan tahun 2013 – 2018. 
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yang melayani masyarakat dalam mengurus pembuatan kartu sebagai identitas bahwa 

masyarakat tersebut adalah warga Republik Indonesia. Dari awal pelayanan yang 

diberikan oleh semua SKPD di dispendukcapil sudah tergolong sangat mudah, karena 

disana masyarakat diberikan pelayanan yang sangat baik seperti slogan kantor 

dispendukcapil yaitu “Pro 3S Prima” yaitu professional, senyum, salam, dan santun 

secara prima. Dan di kantor dispendukcapil sendiri nantinya masyarakat yang akan 

hendak mengurus pembuatan E-KTP akan dibeerikan pelayanan yang baik dari semua 

pegawai di kantor dispendukcapil. 

Diawal nanti masyarakat yang hendak akan mengurus pembuatan E-KTP akan 

dilayani oleh pegawai front office di dispendukcapil, selanjutnya pegawai mengecek 

berkas yang dibawa oleh pemohon, apakah benar berkas yang dibawa oleh pemohon, 

kemudian apabila  berkas tersebut ada yang kurang, maka pegawai FO akan 

mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi atau dibenarkan, kemudian jika benar 

pegawai FO akan melanjutkan ke ADB (Administrator Database) untuk dimasukkan 

datanya si pemohon, kemudian setelah itu pegawai ADB menyerahakan berkas yang 

sudah dimasukkan kedalam database kependudukan ke kepala bidang untuk di 

tandatangani, kemudian melanjutkan lagi ke pegawai Distributor untuk diberikan 

kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten Bangkalan, 

dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) terdapat 

beberapa permasalahan. Pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-

KTP) belum sesuai dengan harapan masyarakat maupun Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Masih terdapat beberapa permasalahan dalam 
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pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan salah satunya 

adalah kurangnya sikap ketransparansian dari pegawai Dispendukcapil soal kapan 

masyarakat dapat menerima blanko E-KTP serta kurangnya sikap disiplin dari pegawai 

Dispendukcapil Kabupaten Bangkalan ini.  

Permasalahan lain yang ada di Dispendukcapil itu sendiri yaitu, masih adanya 

punglidari oknum di dispendukcapil kabupaten bangkalan seperti yang diberitakan dan 

dimuat di berita JawaPos Radar Madura pada tanggal 19 januari 2018.6 Administrasi 

kepemerintahan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau badan Usaha Milik Daerah menggunakan 

istilah konsepsi pelayanan kepada masyarakat dengan istilah pelayanan publik (public 

service) yang meliputi pelayanan administrasi, perijinan dan pelayanan umum. 

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengamanatkan agar 

aparatur Negara mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara professional, 

produktif, transparan dan bebas dari KKN. Perwujudan nyata dari sikap aparatur 

Negara dalam menjalankan Tupoksi sesuai yang diamanatkan oleh Tap MPR tersebut 

antara lain tercermin dari penyelenggaraan pelayanan publik.7  

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, 

aparatur negara dalam hal ini di titik beratkan kepada aparatur pemerintah hendaknya 

                                                           
6 Radar Madura.id // diakses pada tanggal 19 januari 2018 pukul 04 : 04: 59 WIB, Editor Abdul Basri. 
https://radarmadura.jawapos.com/read/2018/01/19/41624/ada-pungli-di-dispendukcapil 
7 Nina Rahmayanty. 2010. Manajemen Pelayanan Prima: mencegah pembelotan dan membangun 
costumer loyality, Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm. 83 – 84. 

https://radarmadura.jawapos.com/read/2018/01/19/41624/ada-pungli-di-dispendukcapil
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memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan 

kepuasan penerima pelayanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam 

pemberian pelayanan barang maupun jasa. Kemajuan teknologi informasi juga 

merupakan solusi dalam memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 

masyarakat.8  

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah salah satu isu yang sangat 

penting. Hal ini terjadi karena disatu sisi tuntutan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan semakin besar, sementara praktek penyelenggara pelayanan tidak 

mengalami perubahan yang berarti. Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan 

publik yang berkualitas, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan 

harapan karena pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit – belit, mahal, 

dan melelahkan. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh 

masyarakat harus bertanggug jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan 

yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. 

Disisi lain kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan 

publik yang diberikan oleh penyedia pelayanan publik. Oleh sebab itu pelayanan 

publik harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal 

baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.9 Keberadaan pemerintah melalui 

birokrasi yang ada adalah untuk melayani rakyat bukan melayani diri sendiri ataupun 

atasan ataupun penguasa. Menurut Ryaas Rasyid, dalam Agus Prianto, bahwa pegawai 

negeri (pemerintah – birokrasi) diadakan tidak untuk melayani dirinya sendiri, tetapi 

                                                           
8 Ibid. 67 – 68 
9 Kurniawan, Agung, 2006. Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta:pembaruan. 
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untuk melayani masyarakat serta diharapkan mampu menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap anggota masyarakat biasa mengembangkan kemampuan dan 

kreatifitasnya demi tujuan bersama.10 

Kenyataan yang terjadi selama ini hampir selalu paradoks, antara semangat 

untuk melakukan perubahan dalam tata pemerintahan yang baik (good governance) 

dengan fakta di lapangan (mayoritas). Banyak fakta menunjukkan jeleknya pelayanan 

yang diberikan oleh institusi – institusi negara/pemerintahan.11 Munculnya perubahan 

fundamental pada lingkungan strategik pemerintahan ini, telah membangkitkan aneka 

ketidakpuasan terhadap praktek penyelenggaraan kekuasaan politik, ekonomi, 

adminidstratif, dalam rangka pelayanan publik maupun pembangunan. Aneka 

ketidakpuasan yang tidak terkendali ini, ujung – ujungnya memicu terjadinya krisis 

legitimasi amat serius pada berbagai pemerintahan dan eksistensi dari sebuah negara 

bangsa yang merdeka dan berdaulat itu sendiri.12 

Menurut Abdul Wahab, kegagalan dalam implementasi kebijakan, baik dari 

sisi proses dan hasil yang dicapai, secara umum dapat bersumber pada 3 (tiga) faktor 

utama, yaitu:13  

1.Akibat kondisi ini kebijakan (content of policy) kurang terumuskan dengan 

baik (bad policy), 

2.Akibat dari pelaksanaan kebijakan yang kurang baik (bad execution), dan 

3.Akibat adanya kondisi lingkungan kebijakan (context of policy) yang kurang 

mendukung (bad condition). 

                                                           
10 Dr. Agus prianto, Opcit. 
11 Ibid. Hlm. 45. 
12 Wiyoto, Budi. 2005. Mengembangkan Riset Strategik Implementasi Kebijakan Publik Perspektif 
Good Governance, Malang. Hlm. 2-3. 
13 Ibid. Hlm. 26. 



 

8 
 

Beragam faktor yang mempengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan 

diatas, akan membuat selalu terbuka lebarnya peluang bagi terjadinya kesenjangan 

dalam proses implementasi dan hasil yang senyatanya dicapai. Karena itu, study 

kebijakan tidak dapat mengabaikan pentingnya tahapan implementasi dari sebuah 

siklus kebijakan publik. Baik itu pada level pemerintahan pusat maupun pada level 

pemerintahan daerah (lokal). Demikian pula, banyaknya aktor yang akan terlibat dalam 

proses implementasi, akan membuat pentingnya pengembangan praktek good 

governance untuk mendukung implementasi kebijakan (program) yang efektif.14  

Salah satu tugas umum yang dilaksanakan oleh Dispendukcapil Kabupaten 

Bangkalan adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi tugas kepala bidang 

beserta jajarannya dalam hal pembuatan KTP Elektronik (E-KTP). Salah satu 

pelayanan yang menjadi tugas Dispendukcapil Kabupaten Bangkalan adalah pelayanan 

administrasi kependudukan, dimana pada saat ini pemerintah sendiri baik pemerintah 

pusat maupun daerah sedang berkonsentrasi pada pelayanan administrasi kepndudukan 

dalam pelaksaan pelayanan pembuatan KTP Elektronik (E-KTP). 

Pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksaan ketentuan peraturan perundang – 

undangan. Selanjutnya dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah 

                                                           
14 Ibid. Hal. 14. 
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instansi pemerintah. Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan 

kerja/satuan organisasi Kementrian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non 

Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi 

Pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, 

Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.15 

Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada 

masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi 

masyarakat. Pelayanan publik yang prima dapat dinilai dari proses dan produk 

layanannya. Aspek proses meliputi SDM aparatur, mekanisme serta sarana dan 

prasarana yang digunakan dalam proses. Sedangkan aspek produk layanan menyangkut 

jenis, kualitas dan kuantitas produk layanan. 

Kabupaten Bangkalan berada diujung barat pulau Madura atau kabupaten yang 

paling dekat dengan kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 Kecamatan, 

yaitu Kecamatan Kamal, Labang, Kwanyar, Modung, Blega, Konang, Galis, Tanah 

merah, Tragah, Socah, Bangkalan, Burneh, Arosbaya, Geger, Kokop, TanjungBumi, 

Sepulu, dan Kecamatan Klampis.16 

Kabupaten Bangkalan merupakan Kabupaten yang menghubungkan antara 

Kota Surabaya dengan Pulau Madura ini dihuni masyarakat dengan beragam 

karakteristik yang kompleks yang notabene berwatak keras, namun meskipun berwatak 

                                                           
15 Op.Cit. Hlm. 8-10. 
16 Badan Pusat Statistik Kab. Bangkalan, 16-08-2018. 
https://bangkalankab.bps.go.id/publication/2018/08/16/da10da0efd2c588504b17889/kabupaten-
bangkalan-dalam-angka-2018.html. Diakses tanggal 23 februari 2019 pukul 18.15 WIB. 
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keras, masyarakat Madura khususnya Bangkalan masih sangat menjunjung tinggi nilai 

– nilai budaya, tata karma, dan aturan – aturan maupun adat istiadat di lingkungan 

mereka. Seperti pada peribahasa yang masyrakat Madura khususnya Kabupaten 

Bangkalan yaitu junjung “BUPPAK, BHABU, GHURU, RATO” yang artinya Bapak, 

Ibu, Guru, Raja/Pemimpin, serta peribahasa lainnya seperti “ANDEP ASOR” yang 

berarti Rendah Diri dan “TATA TETE”, yang berarti Tertata dan Hati – hati atau Teliti. 

Dalam kehidupan masyarakat yang sangat kompleks ini, diharapkan segenap 

aparatur Dispendukcapil Kabupaten Bangkalan dituntut untuk lebih berkualitas dan 

transparan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyrakat. Untuk itu 

diperlukan aparatur yang mampu melayani kebutuhan masyrakat baik bidang perizinan 

ataupun non perizinan. Peningkatan sumber daya manusia selayaknya menjadi prioritas 

utama bagi pemerintah daerah terutama di Dispendukcapil Kabupaten Bangkalan.  

Dispendukcapil Kabupaten Bangkalan adalah salah satu instansi pemerintahan. 

Untuk mendapakan pelayanan yang baik, pegawai kantor Dispendukcapil Kabupaten 

Bangkalan harus dapat bekerja seefektif mungkin dalam menjalankan tugasnya. 

Namun, yang sering terjadi adalah sering sekali para pegawai banyak yang masih 

bersantai atau masih nongkrong saat jam istirahat telah selesai, itu sangat tidak efisien 

terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan. 

Disinilah dituntut peran dan fungsi kepemimpinan baik dari kepala bidang maupun dari 

kepala Dispendukcapil Kabupaten Bangkalan itu sendiri dalam mengelola para 

pegawainya untuk melaksanakan tugass dan tanggung jawab agar dapat bekerja dengan 
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efektif dan disiplin demi terwujudnya tujuan pemerintahan yang diinginkan serta 

pelayanan yang optimal dari dinas terkait. 

Untuk mencapai efektivitas kerja yang diinginkan atau pelayanan yang optimal, 

maka Dispendukcapil Kabupaten Bangkalan harus membenahi atau memperbaiki 

karakter para pegawainya dan tidak membuang – buang waktu supaya mampu 

memberikan pelayanan yang optimal atau prima terhadap masyarakat yang 

dilayaninya, agar masyarakat merasa senang dan nyaman terhadap pelayanan yang 

diberikan. 

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat laporan akhir 

dengan judul: “Pelayanan Prima Dispendukcapil Dalam Pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Bangkalan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Bagaimana Pelayanan Prima Dispendukcapil Dalam Pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Bangkalan? 

2. Apa saja kendala Pelayanan Prima Dispendukcapil Dalam Pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Bangkalan? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Untuk mengetahui Pelayanan Prima Dispendukcapil Dalam Pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Bangkalan. 

2. Untuk mengetahui kendala  Pelayanan Prima Dispendukcapil Dalam Pembuatan Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Bangkalan.  

1.4 Manfaat 

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi kepada 

masyarakat maupun manfaat – manfaat secara akademis. Adapun penelitian ini 

diharapkan bermanfaat, antara lain: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

(a) Untuk mengembangkan kajian terkait ilmu pemerintahan terutama dalam bidang 

sistem pemerintahan di Indonesia dan pemerintahan di daerah. 

(b) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa menjadi 

bacaan atau bahan pertimbangan lain bagi penelitian yang serupa.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

(a) Memberikan rekomendasi perubahan pelayanan yang dilakukan oleh pegawai 

dispendukcapil Kabupaten Bangkalan kepada masyarakat di Kabupaten Bangkalan. 

1.5 Definisi Konseptual 

Konsep merupakan suatu batasan umum yang dipakai dan berguna dalam upaya 

memberikan kejelasan bagi arah dari suatu penelitian, dalam hal ini peneliti 

menjelaskan tentang pengimplementasian pelayanan optimal atau pelayanan prima 

dispendukcapil dalam meningkatkan pelayanan pembuatan pencetakan KTP 

Elektronik (E-KTP) kepada masyarakat. Dispendukcapil sendiri mempunyai peran 
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penting dalam mendata banyaknya masyarakat yang ada dikabupaten atau kota, maka 

dari itu Dispendukcapil Kabupaten Bangkalan harus cepat dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, maka penelitian ini menggunakan konsep sebagai 

berikut, diantaranya sebagai berikut:   

1.5.1 Pelayanan Publik 

Pelayanan publik (Public service) oleh birokrasi publik merupakan salah satu 

perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi 

Negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan 

masyarakat (warga Negara) dari satu Negara kesejahteraan (Welfare State). Menurut 

Modeong dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebagai 

pelanggan (Costumer) merupakan perwujudan dan fungsi aparatur Negara sebagai abdi 

masyarakat dan abdi Negara. Karena itu, ruang lingkup pelayanan publik yang diberikan 

aparatur pemerintah meliputi : melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa serta 

peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Sebab masyarakat adalah pelaku utama 

pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah sebagai pengendali (Steering) dan masyarakat 

sebagai pelaksana (Rowing). Ada juga yang mengatakan bahwa pelayanan publik adalah 

pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi atau lembaga lain yang tidak termasuk badan 

usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba (profit).  
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1.5.2 Pelayanan Sektor Publik 

Perkembangan teori pelayanan sector publik terakhir dapat dilacak pada tulisan 

Osborne dan kawan – kawan pada tahun (2012) yang dinamakan Teori Pelayanan 

Sektor Publik Dominan (Public Service Dominant Approach). Dalam teori ini 

dikenalkan empat preposisi penting, sebagai berikut:17 

1. Orientasi Strategis (Strategic Orientation). Pendekatan ini memandang 

orientasi strategis dari konsep holistic perusahaan jasa yang memfokuskan 

pada pasar eksternal dan harapan pelanggan sebagaimana yang ditunjukkan 

pada “janji pelayanan” diintegrasikan pada pelayanan. Preposisi 1 : dengan 

mengadopsi pendekatan teori dominan pada pelayanan sektor puublik, 

warga Negara diasumsikan sebagai pemangku kepentingan yang penting 

dalam kebijakan publik dan proses pelayanan sektor publik untuk 

memperkaya nilai publik (public value) di dalamnya.  

2. Pemasaran Pelayanan Sektor Publik (Marketing Public Service). 

Pendekatan ini mengacu kepada kemampuan organisasi pemerintah 

didalam menjaga, mengembangkan, dan memelihara hubungan dengan 

warga negara dari waktu ke waktu. Preposisi 2 : pendekatan pemasaran 

dalam dominan pelayanan publik adalah sangat penting, baik untuk 

mengarahkan tujuan strategis pelayanan publik kearah “janji pelayanan” 

                                                           
17 Achmad Nurmandi dkk., 2018. Pelayanan Sektor Publik. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
Yogyakarta. Hal 15 – 16. 
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publik, maupun membentuk harapan pelayanan oleh pengguna dan staf 

yang melayani. 

3.  Pelayanan sektor publik dikonsepsikan sebagai ko-produksi. Koproduksi 

(coproduction) adalah pelayanan sektor publik dikonseptualisasikan 

sebagai produk yang didesain dan diproduksi oleh pembuat kebijakan dan 

aparat pelayanan serta dikonsumsi secara pasif oleh pengguna. Preposisi 3 

: Koproduksi menjadi komponen yang penting dalam pelayanan sektor 

publik yang menempatkan pengalaman dan pengetahuan pengguna sebagai 

faktor penting desain dan delivery pelayanan sektor publik.  

4. Manajemen operasi. Manajemen operasi adalah mempelajari bagaimana 

organisasi merencanakan, mengorganisasi, mengevaluassi, dan 

meningkatkan pelayanan sektor publik. Pelayanan publik dikenal sebagai 

pelayanan yang buruk sehingga membutuhkan perubahan internal 

organisasi. Preposisi 4 : dengan penerapan manjemen operasi, pelayanan 

sektor publik akan mencapai “janji pelayanan”.  

1.5.3 Pelayanan Prima 

Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “excellent service” yang secara 

harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena 

sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. 

Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang 

merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan 

prima sebagaimana tuntutan pelaayanan yang memuaskan pelanggan/masyarakat 
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memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi 

yang professional, dengan demikian kualitas kompetensi profesionalisme menjadi sesuatu 

aspek penting dan wajar dalam setiap transaksi. 

Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi 

dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan focus pelayanan kepada 

pelanggan. Pelayanan prima dalam sektor publik didasarkan pada aksioma bahwa 

“pelayanan adalah pemberdayaan”. Pelayanan pada sektor bisnis berorientasi profit, 

sedangkan pelayanan prima pada sektor publik bertujuan memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara sangat baik atau terbaik.  

Perbaikan pelayanan sektor publik merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai 

kunci keberhasilan reformasi administrasi negara. Pelayanan prima bertujuan 

memberdayakan masyarakat, bukan memperdayakan atau membebani, sehingga akan 

meningkatkan kepercayaan (trust) terhadap pemerintah. Kepercayaan adalah modal 

bagi kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Pelayanan 

prima akan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepad 

amsyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan pengembangan penyusunan standar 

pelayanan. Penyedia layanan,, pelanggan atau stakeholder dalam kegiatan pelayanan 

akan memiliki acuan tentang bentuk, alas an, waktu, tempat dan proses pelayanan yang 

seharusnya.  
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1.5.4 KTP Elektronik (E-KTP) 

Berdasarkan undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi 

kependudukan pada pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa Penduduk Warga Negara 

Indonesia dan asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh 

belas) tahun  atau telah kawin wajib memiliki KTP. 

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang penerapan Kartu Tanda 

Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional pada pasal 1 ayat (3) 

KTP berbasis NIK; yang selanjutnya disebut KTP Elektronik, adalah KTP yang 

memiliki spesifikasi dan format KTP nasional dengan system pengamatan khusus yang 

berlaku sebagai identitas resmi yang diberikan oleh instansi pelaksana. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban 

Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.  

 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan uraian konsep yang sudah dirumuskan dalam 

bentuk indicator untuk mempermudah operasionalisasi dari suatu penelitian. Secara 

tidak langsung definisi operasional akan menunjuk alat pengambil data yang cocok 

digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variable. Selanjutnya 

variable atau indikator tersebut nantinya akan memberikan arti serta memberikan 

operasionalisasi pada kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam mengukur variable 

tersebut. Dengan demikian berikut akan dipaparkan variable terkait dalam penelitian 

ini, yakni:  
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1. Pelayanan prima Dispendukcapil dalam pembuatan KTP Elektronik (E-KTP)  kepada 

masyarakat di Kabupaten bangkalan. 

a. Standar Operassional Pelayanan E-KTP di DIspendukcapil. 

b. Sumber Daya. 

c. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan. 

d. Karakterisitk Organisasi Pelaksana. 

2. Kendala pelayanan prima Dispendukcapil dalam pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) 

kepada masyarakat di Kabupaten Bangkalan. 

a. Pegawai Dispendukcapil Kabupaten Bangkalan kurang responsif dalam melayani 

pembuatan atau pencetakan KTP Elektronik (E-KTP). 

b. Dalam penerbitan KTP Elektronik (E-KTP) dalam bentuk blanko membutuhkan 

waktu yang lama. 

c. Kurangnya sarana serta prasarana yang ada di kantor Dispendukcapil Kabupaten 

Bangkalan. 

d. Rendahnya sikap kedisiplinan pegawai seperti pegawai yang tidak tepat waktu atau 

tidak berada ditempat saat jam kerja. 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang 

bertujuan untuk menggambarkan serta menuturkan data, situasi maupun fenomena – 

fenomena social yang terjadi. Menurut Kerlinger yang dikutip oleh Sugiyono dalam 

bukunya Metode Penelitian Bisnis menjelaskan: “Metode deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih 
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(independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable 

yang lain”.18 Jadi dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan sejauh mana 

Implementasi Pelayanan Optimal Atau Prima Dispendukcapil Dalam Meningkatkan 

Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP). 

1.7.2 Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian yang akan dijadikan penelitian skripsi oleh peneliti adalah 

di Kantor Dispendukcapil Kabupaten Bangkalan. Pemilihan lokasi yang dipilih oleh 

penulis karena untuk mengetahui Implementasi Pelayanan Optimal Atau Prima 

Dispendukcapil Dalam Meningkatkan Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP), 

hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian dilokasi tersebut. Selain 

itu lokasi penelitian mempunyai relevansi terhadap penelitian ini, mengingat adanya 

hubungan antara yang diteliti dengan permasalahan yang ada. 

1.7.3 Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini subjek yang diteliti atau koresponden dalam mendapatkan 

informasi ialah:  

1. Kabid KTP elektronik (Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk). 

2. Pegawai pelayanan pembuatan KTP elektronik sebanyak 2 orang. 

3. Masyarakat Kabupaten Bangkalan sebanyak 7 orang. 

1.7.4 Sumber Data  

Dalam penelitian ini sumber data dalam penelitian ini yang digunakan peneliti demi 

kesempurnaan penelitian adalah dari sumber data primer dan data sekunder. 

                                                           
18 Jonatan Sarwono. 2010. Pintar Menulis Karya Ilmiah – Kunci Sukses dalam Menulis Ilmiah. C. V 
ANDI OFFSET (ANDI), Yogyakarta. Hlm. 34. 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh sebagai hasil dari pengumpulan sendiri, 

kemudian disiarkan secara langsung.19 Catatan tersebut dapat berupa catatan penelitian 

dari hasil observasi dan juga dari wawancara dengan subjek penelitian. Data primer 

dari penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara dengan informan atau staf 

yang ada di kantorr Dispendukcapil Kabupaten Bangkalan selama penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data ekunder adalah data pendukung dari data primer.20 Data tersebut dapat 

berupa bukti, catatan dan atau laporan historis, yang tersusun dalam arsip, baik yang 

dipublikasikan maupun tidak. Nantinya data sekunder berupa dengan cara study 

kepustakaan serta mengumpulkan beberapa keterangan atau fakta secara langsung 

melalui refrensi buku – buku, perundang – undangan, surat kabar, hasil penelitian, 

jurnal – jurnal, artikel, internet, bahan kuliah dan bahan – bahan lainnya yang 

mempunyai relevansi kongrit dengan objek penelitian. 

1.8 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ditujukan dan berkaitan dengan 

ketepatan serta dengan cara – cara dalam pengumpulan data. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik 

wawancara dan teknik dokumentasi. 

1.8.1 Teknik Observasi 

                                                           
19 Uber Silalahi, 2009. Metode Penelitian Sosial, Refika Aditama. Hlm. 28. 
20 Nazir, Moh.2003. Metodologi Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm. 54. 
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Teknik observasi dilakukan untuk mengamati fakta – fakta yang terjadi 

dilapangan lalu melakukan pencatatan mengenai fakta yang ditemukan tersebut. 

1.8.2 Teknik Wawancara 

Peneliti memakai wawancara terarah (guided interview) dengan harapan agar 

pengumpulan data lebih terarah sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Guided 

interview atau wawancara terarah dilakukan dengan tanyajawab secara langsung terkait 

pokok permasalahan objek dengan pertanyaan – pertanyaan yang sudah disusun 

sebelumnya. 

1.8.3 Teknik Dokumentasi 

Pada teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan data – data tertulid. Seperti 

halnya catatan, arsip – arsip atau dokumen dan bahan – bahan yang berkaitan dengan 

objek penelitian. Dengan melakukan segala rangkaian metode tersebut, peneliti dapat 

mendapatkan data – data yang lebih valid dan mendapatkan gambaran bagaimana 

implementasi pelayanan optimal atau pelayanan prima dispendukcapil dalam 

meningkatkan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di 

Kabupaten Bangkalan. 

1.9 Analisa Data 

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan megurutkan data dalam 

pola, kategori, dan suatu dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.21 Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

                                                           
21 Maleong. Lexy.1993. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung. Hlm. 103 
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Menurut Miles dan Hubberman analisa data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan 

data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah 

dianalisis terasa belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, 

sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Selain itu keduanya juga 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis dan kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 

Gambar 1.1 : Analisis data Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

Sumber : Buku Metode dan Pengembangan Riset (Research and Development)22 

Analisis data terdapat beberapa tahap sebagai berikut,  yakni:  

1.9.1 Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan, 

abstraksi dan transportasi data mentah yang terdapat dalam buku lapangan. Reduksi 

data ini berlangsung secara terus menerus dalam keseluruhan perjalanan kegiatan 

penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mempertajam, menyortir, menetapkan fokus dan 

                                                           
22 Miles dan Hubbermandalam Sugiyono, 2015. Metode dan Pengembangan (Reserch and 
Development), Bandung: Alfabeta. Hlm. 369. 
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mengorganisir hingga dapat menarik kesimpulan akhir. Alasan digunakannya tahapan 

ini adalah agar perolehan data yang sudah ada dapat diklarifikasikan dan di telaah 

dengan benar dan konsisten. 

1.9.2 Display Data 

Display data adalah susunan informasi yang terorganisir yang memungkinkan 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan memeriksa display data akan 

memudahkan dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan 

atau melakukan analisis lebih lanjut yang didasarkan atas pemahaman itu. 

1.9.3 Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan akhir suatu analisa kualitatif dapat ditarik setelah tidak ditemukan 

lagi informasi mengenai kasus yang diteliti. Kesimpulan yang ditarik akan 

diverivikasikan baik dengan kerangka fikir penyusunan maupun dengan catatan – 

catatan dilapangan yang ada, sehingga tercapai konsensus pada tingkat optimal antara 

penyusun dengan sumber – sumber informasi maupun dengan kolega penyusun.23 

Dari penjelasan diatas maka alasan dari penggunaan tahapan penarikan 

kesimpulan adalah agar diketahui kecocokan antara data – data yang diperoleh dari 

penelitian dengan kerangka fikir sehingga akan lebih memperjelas secara garis besar 

baik bagi peneliti maupun pembaca dari hasil penelitian ini. Dan selain itu agar dapat 

sebagai bahan evaluasi atau masukan dari peneliti bagi Dinas Kependudukan dan 

pencatatan Sipil supaya apapun yang kurang dapat disempurnakan untuk kedepannya. 

 

                                                           
23 Nasution, S .1992. Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif. Transito. Bandung. 


