
12 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Pelayanan 

 Soetopo dalam Napitupulu (2012 :164) mendefenisikan pelayanan 

sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang 

diperlukan orang lain. Napitupulu ( 2012 : 164) Pelayanan adalah serangkaian 

kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih 

memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak berwujud, 

cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, dan pelanggan lebih 

dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut.  

 Pelayanan bukanlah komoditas politik, namun pelayanan harus 

diputuskan secara politik agar mampu dan dapat dilaksanakan secara 

komprehensip, dari sistem dan regulasi, sara-prasarana maupun dari sisi 

pelaksananya yaitu kualitas sumber daya manusianya (Kurniawan,dkk, 2011 : 

33). Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan 

sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur 

(Permenpan-RB No.1/2015). 

 Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada suatau produk secara fisik. Selanjutnya Lukman (dalam 

Sinambela, 2011: 5) berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau 
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urutan kegiatan yang  terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan 

orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.  

2.2 Pelayanan Prima 

Sampara Lukman dan Sutopo (2003 : 4) pelayanan prima adalah 

pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik, dimana dengan 

membantu dan berusaha mengurus kebutuhan orang lain atau seseorang. 

Maka dari itu pelayanan prima adalah sebuah pelayanan yang di berikan 

memiliki kualitas unggul. Pelayanan prima adalah pelayanan berkualitas, 

cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh penyelenggara 

layanan kepada penerima (Permenpan-RB No.1/2015). 

Menurut Sinambela (2010:8) aparat pelayanan hendaknya memahami 

variabel-variabel pelayanan prima seperti yang tedapat dalam agenda perilaku 

pelayanan prima sektor publik SESPANAS Lembaga Administrasi Negara, 

variabel-variabel itu antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah yang bersifat melayani 

2. Masyarakat yang dilayani Pemerintah 

3. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayana publik 

4. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih 

5. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan 

6. Kualitas palayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar 

dan asas pelayanan masyarakat. 

7. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat 
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8. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah 

masing-masing telah menjalankan fungsi mereka 

Dengan demikian Sinambela (2010 : 242) juga mengatakan bahwa 

penyelenggaraan pelayanan yang baik hanya akan dapat diwujudkan apabila 

dapat dipenuhi empat hal, yakni sebagai berikut: 

a) Sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, 

khususnya pengguna jasa pelayanan 

b) Kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggaraan pelayanan 

c) Sumber Daya Manusia yang berorientasi kepada kepentingan pengguna 

jasa 

d) Berfungsinya mekanisme “voice” 

2.3 Pelayanan Publik 

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 

(Kurniawan dalam Sinambela. LP, 2008). Sedangkan Agung Kurniawan 

mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau 

melayani keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 

pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan (Pasolong, 2011:128) 

Permenpan-RB No.14/2017, pelayanan publik adalah segala kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka 
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pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan publik tidak lepas 

dari administrasi publik yang diterapkan banyak negara. Seperti yang 

disampaikan Denhardt dan Robert Denhardt, pelayanan publik merupakan 

salah satu isu atau tujuan penting dari administrasi publik yang meliputi 

penyelenggaraan pemberian jasa-jasa publik, urusan-urusan publik 

(kepentingan dan kebutuhan publik) serta pemberian pelayanan publik yang 

adil dan tidak diskriminatif (Kurniawan,dkk, 2011 : 55). 

 Pelayanan Publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang 

dilakukan birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. 

Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan 

pelayanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta 

kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, Izin usaha, Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), Izin gangguan (HO), izin mengambil air tanah, 

berlangganan air minum, listrik dan sebagainya (Agus Dwiyanto, 2008 : 136).  

 Agar pelayanan publik dapat berjalan sebagaimana mestinya di butuhkan 

beberapa faktor pendukung. Moneir (2001 : 82) menyebutkan beberapa faktor 

pendukung terpenting yang mempengaruhi kualitas pelayanan public yaitu : 

1. Faktor kesadaran petugas yang berkecimpung di bidang pelayanan. 

Kesadaran di sini berfungsi sebagai aturan dasar yang melandasi 

perbuatan atau tindakan selanjutnya. 

2. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan yang merupakan 

perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang yang 

melaksanakan tugas pelayanan tersebut seperti ketentuan yang tertulis 
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atau tidak tertulis yang berlaku dalam organisasi atau institusi pelayanan 

tersebut tentang waktu kerja, disiplin, sangsi administrative untuk 

pelanggaran atau kelalaiyan, penghargaan untuk prestasi kerja dan 

kedisiplinan dan sebagainya telah di tetapkan sebelumnya sebagai 

peraturan atau tertip administrasi dalam organisasi. 

3. Faktor organisasi yang meliputi pengaturan struktur organisasi yang 

menggambarkan hirarki pertanggungjawaban, pembagian kerja yang 

berdasarkan keahlian dan fungsi masing-masing bagian sesuai dengan 

tugas yang telah di tetapkan serta usaha pengembangan organisasi. 

4. Faktor pendapatan yang meliputi gaji yang sangat besar pengaruhnya 

terhadap semangat kerja dan tingkat produktifitas seseorang. 

5. Faktor kemampuan dan keterampilan yang dapat ditingkatkan dengan 

pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk kerja, pendidikan atau 

pelatihan kusus yang di berikan secara berkala oleh organisasi melalui 

berbagai cara. 

6. Faktor sarana dan prasarana pelayanan yang mencakup peralatan dan 

perlengkapan kerja, tempat kerja dan fasilitas pendukung lainnya seperti 

alat telekomunikasi, hiburan dan sebagainya 

 Ratminto dan Atik S. (2013 : 9) berdasarkan organisasi yan 

menyelenggarakan pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu : 

1) Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh 

organisasi publik. 
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2) Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh 

organisasi privat. Pelayanan ini dibagi menjadi dua yaitu pelayanan yang 

bersifat primer dan pelayanan yang bersifat sekunder. 

2.4 Kualitas Pelayanan Publik 

Peningkatan kualitas pelayanan publik (Permenpan-RB No.1/2015) 

bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 

sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Sinambela,dkk (2010 : 6) Secara 

teoritis, tujuan pelayanan public pada dasarnya adalah memuaskan 

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu di tuntut kualitas pelayanan prima 

yang tercermin dari : 

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di 

akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan di sediakan secara 

memadai dan mudah di mengerti. 

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat di pertanggung jawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efisiensi dan efektifitas. 

4. Partisipasi, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat. 
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5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status social, 

dan lain-lain. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

2.5 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 

Prinsip pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik juga harus 

memenuhi beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam 

Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan 

pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut : 

b. Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan mudah dilaksanakan.  

c. Kejelasan Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal: 

1) Persyaratan teknis dan aministratif pelayanan publik.  

2) Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik.  

3) Rincian pelayanan public dan tata cara pelayanan. 

d. Kepastian waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan.  

e. Akurasi Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 
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f. Keamanan Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 

dan kepastian hukum.  

g. Tanggung jawab Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat 

yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.  

h. Kelengkapan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana kerja, 

peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).  

i. Kemudahan akses Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informatika.  

j. Kedisplinan, kesopanan dan keramahan Pemberi pelayanan harus bersikap 

disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan 

ikhlas.  

k. Kenyamanan Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, 

tempat ibadah dan lain-lain.  

2.6 Asas-Asas Pelayanan Publik 

Asas pelayanan adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh 

pemerintah pada saat mendesain atau mengevaluasi tata cara dan tata aliran 

pelayanan pemerintahan dan perizinan. Asas-asas ini akan dapat memberikan 
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pedoman tentang efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan 

(Sinambela, 2010 : 243). 

Ibrahim (2008 : 19-20) Pada dasarnya pelayanan publik merupakan 

rangkaian kegiatan yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, lengkap, tepat, 

wajar dan terjangkau. Maka dari itu pelayanan publik memiliki asas-asas. 

Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam Pasal 4 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni yang 

terdiri dari 12 asas : 

a. Asas kepentingan umum; 

b. Asas kepastian hukum; 

c. Asas kesamaan hak; 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban; 

e. Asas keprofesionalan; 

f. Asas partisipasif; 

g. Asas persamaan perlakuan/tidak deskriminatif; 

h. Asas keterbukaan; 

i. Asas akuntabilitas; 

j. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

k. Asas ketepatan waktu; 

l. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.  

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan penulis 
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lakukan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian 

penulis sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afika Afriani (2016), dengan judul 

“Analisis Kualitas Pelayanan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bengkalis (Pendaftaran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah)”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa walaupun proses pelayanan pendaftaran 

Sertifikat Hak Millik (SHM) Atas Tanah menggunakan Sistem Komputer 

(Mean -4,43), pegawai belum mampu memberikan pelayanan 

pendaftaran Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah sebagaimana 

harapan masyarakat (mean-4,06), dan kecepatan pelayanan pendaftaran 

SHM Atas Tanah belum optimal. Adapun unsur persamaan dalam 

penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kualitas pelayanan 

publik. Adapun unsur perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian 

terdahulu membahas kualitas pelayanan publik yang khususnya 

Pendaftaran Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah sedangkan  penulis 

membahas kualitas pelayanan publik secara kesuluruhan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Masliana (2016), dengan judul “Analisis 

Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten 

Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik dan dikategorikan Kurang 

Baik. Adapun unsur persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama 
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membahas tentang kualitas pelayanan publik pada lingkup pemerintahan. 

Adapun unsur perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu 

mengukur indeks kepuasan masyarakat berdasarkan Permenpan-RB 

Nomor 16 tahun 2014 sedangkan penulis berdasarkan teori dari 

Sinambela (2010). Kemudian penelitian terdahulu membahas kualitas 

pelayanan publik pada kantor camat sedangkan  penulis membahas 

kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Muliati (2016), dengan judul 

“Analisis Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kampar tidak berjalan dengan baik. Adapun unsur persamaan 

dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kualitas 

pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Adapun unsur perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu 

membahas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kampar dengan indikator penelitian dari teori Zaithaml 

sedangkan  penulis membahas kualitas pelayanan publik pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dengan 

teori dari Sinambela (2010). 
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2.8 Pandangan Islam Tentang Pelayanan 

Dalam kitab suci Al-Quran terdapat ayat yang berhubungan dengan 

pelayanan pubik atau dengan kata lain menjelaskan bagaimana pelayanan 

dalam islam, Allah menganjurkan setiap orang yang beriman agar memberi 

pelayanan yang baik. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 36 : 

 

 

Artinya : Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada dua orang Ibu-Bapak, karib-

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 

tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba shayamu. 

Sesungguhnya Alah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 

membangga-banggakan diri (Q.S. An-Nisa ayat 36) 

 

Dalam konsep Islam adil sangat diutamakan, pada pelayanan khususnya 

yang paling ditakuti terjadinya diskriminasi untuk mendapatkan pelayanan, 

ayat diatas menjelaskan bahwa berbuat kebaikan tidak boleh pandang  bulu. 

Islam tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Allah juga 

berfirman dalam Q.S. Ali-Imran ayat 159 : 
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Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, 

maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang bertawakkal kepada-Nya (Q.S. Ali-Imran ayat 159). 

2.9 Defenisi Konsep 

Definisi konsep digunakan untuk menegaskan konsep-konsep yang 

digunakan supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara penulis dan 

pembaca. Untuk memberikan kesamaan pandangan tentang permasalahan 

penelitian maka penulis memberikan defenisi konsep tentang beberapa 

variable penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut : 

1. Pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang 

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

2. Kualitas Pelayanan Publik adalah baik atau buruknya pelayanan yang 

diberikan oleh pemberi layanan kepada penerima pelayanan. Kualitas 

pelayanan publik dikatakan baik apabila masyarakat atau penerima 

layanan merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pemberi 

layanan. 

2.10  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan sebelumnya, penulis membuat 

kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang sistematika kerja 

penelitian,yaitu sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini : 
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Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.11  Indikator Penelitian 

Untuk mempermudah analisa dan mendapat kesatuan pengertian dalam 

penelitian maka penulis menentukan indikator dari penelitian ini dengan 

merujuk teori dari Sinambela (2010), maka untuk mengukur kualitas 

pelayanan publik menggunakan indikator dan sub indikator sebagaimana 

rincian di bawah ini : 

 

  

Dinas Kependudukan  dan 

Catatan Sipil Kabupaten  

Kuantan Singingi 

Mengukur kualitas pelayanan publik 

(Sinambela,2010) 

1. Transparansi 

2. Akuntabilitas 

3. Kondisional 

4. Partisipasi 

5. Kesamaan hak 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban 
 

Kualitas Pelayanan Publik 

Pada Dinas Kependudukan  

dan Catatan Sipil Kabupaten  

Kuantan Singingi 

Pelayanan yang 

diharapkan 

masyarakat 

Masalah : 

1. Kurangnya Informasi 

mengenai prosedur dan 

persyaratan pelayanan 

2. Waktu Pelayanan yang 

tidak jelas 

3. Kurangnya pembinaan dan 

sosialisasi 

penyelenggaraan 

administrasi kependudukan 

4. Jaringan SIAK sering 

bermasalah atau error. 

5. Belum tercakupnya 

penerbitan dokumen 

kependudukan untuk 

seluruh masyarakat 

kabupaten kuantan singingi 

Pelayanan yang 

dirasakan 

masyarakat 
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Tabel 2.1 : Indikator Penelitian 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Sinambela, Lijan 

Poltak,dkk 

(2010).  

Pelayanan publik 

merupakan 

pemenuhan 

keinginan dan 

kebutuhan 

masyarakat oleh 

penyelenggara 

negara. 

Transparansi a. Informasi mengenai persyaratan 

pelayanan telah diumumkan 

secara terbuka dan sangat jelas 

b. Persyaratan untuk mendapatkan 

pelayanan tersebut sangat 

mudah untuk dipenuhi 

c. Informasi mengenai prosedur 

pelayanan telah diumumkan 

secara terbuka 

d. Alur/proses pelayanan yang 

harus ditempuh sangat jelas dan 

sangat mudah dimengerti 

e. Rincian biaya/tarif pelayanan 

dan tata cara pembayaran  

diumumkan secara terbuka 

Akuntabilitas a. Petugas pelayanan profesional 

dalam melayani dan teliti dalam 

pengolahan data sehingga 

hasil/produk pelayanan yang 

diterima sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

b. Waktu tunggu proses pelayanan 

hingga produk pelayanan yang 

dibutuhkan selesai dan diterima 

sesuai Peraturan yang berlaku 
c. Prosedur pelayanan sesuai 

dengan SOP, sederhana dan 

tidak berbelit-belit 

d. Biaya/tarif pelayanan telah 

sesuai dengan peraturan yang 

berlaku 

Kondisional a. Petugas pelayanan telah 

melayani dengan efektif dan 

efisien atau pelayanannya 

ekonomis (harga terjangkau) 

dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

b. Jika mengalami pelayanan yang 

melebihi kapasitas (antre), 

pegawai memilki solusi agar 

terciptanya pelayanan yang 

kondisional. 
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c. Mendahulukan kelompok 

masyarakat rentan dalam 

pelayanan, tentunya dengan 

pendampingan orang terdekat 

yang bersangkutan 

Partisipasi a. Tersedia kotak saran/pengaduan 

atau bentuk lainnya yang 

disediakan kepada masyarakat 

guna menyampaikan komplain, 

masukan dan saran mengenai 

pelayanan publik. 

b. Instansi sudah mengajak untuk 

mewujudkan tertib administrasi 

kependudukan kepada 

masyarakat baik melalui media 

cetak atau elektronik 

Kesamaan Hak Petugas pelayanan dalam melayani 

tidak membeda-bedakan status 

sosial atau diskriminasi. 

Keseimbangan 

hak dan 

kewajiban 

a. Petugas pelayanan memiliki 

keahlian dan keterampilan 

dalam memberikan atau 

menyelesaikan pelayanan 

b. Tidak pernah mendengar kasus 

keterlambatan layanan karena 

alasan teknis seperti pimpinan 

yang menandatangani berkas 

tidak ada ditempat 

c. Petugas pelayanan selalu ada 

ditempat sesuai jadwal/waktu 

pelayanan tersebut 

d. Hasil pelayanan sesuai dengan 

biaya/tarif yang dikeluarkan 

e. Sarana dan Prasarana memadai 

dan masyarakat ikut memelihara 

fasilitas tersebut 

Sumber :  Sinambela, 2010 

 

 

 


