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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kinerja Pegawai

Kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata job performance atau

actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai

seseorang). Kinaeja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara

keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja,

target atau sasaran atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu

dan telah disepakati bersama. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja baik

secara kualitas dan kuantitas.Kinerja tersebut dapat ditinjau dari beberapa

dimensi yaitu :

1. Sebagai keluaran (output) yaitu melihat apa yang dihasilkan.

2. Adalah prosesnya, yaitu prosedur-prosedur yang telah ditempuh dinilai

seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya.

3. Adalah aspek konstektual, yaitu penilaian kerja yang dilihat dari

kemampuannya. ( dalam Arsyad, 2004 : 20)

Kinerja seorang pegawai akan baik jika pegawai mempunyai keahlian

yang tinngi, keahlian untuk bekerja, adanya imbalan atau upah yang layak dan

mempunyai harapan masa depan. ( Prawirosentono, 1999 ). Menurut

Viethzal(2004 : 309 ) kinerja adalah suatu fungsi dari motivasi dan

kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya

memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan

12
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keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu

tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana

mengerjakannya. Kinerja merupakan pelaku nyata yang ditampilkan setiap

orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan

perannya dalam organisasi. Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat

penting dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Sudarmayanti ( 2003 : 147 ) kinerja (performance ) adalah hasil

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu

organisasi sesuai dengan wewenang masing-masing dalam upaya pencapaian

tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral

dan etika. Sedangkan menurut Ruky ( 2004 : 33 ) kinerja (prestasi kerja)

adalah kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak

tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil, yang dihubungkan dengan

misi yang diemban oleh suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan

negatif dari suatu kebijakan yang diambil.

Prestasi kerja (kinerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasari

atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu. Prestasi kerja

merupakan gabungan dari tiga faktor penting yaitu, kemampuan dan minat

seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas,

serta peran dan tingkat motivasi seorang pekerja. Hasibuan (2007 : 94).
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2.2 Standar Pelayanan

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. Dalam

penyusunan, penetapan,dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan

memperhatikan prinsip:

1) Sederhana

Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah

dilaksanakan,mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya

terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

2) Partisipatif

Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak

terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar

komitmen atau hasil kesepakatan.

3) Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan

dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan

4) Berkelanjutan

Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya

peningkatankualitas dan inovasi pelayanan.

5) Transparansi

Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
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6) Keadilan

Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat

menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi

geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Pada awal penyusunan Standar Pelayanan, organisasi penyelenggara

pelayanan, memiliki kewajiban untuk menyusun Standar Pelayanan berupa

Rancangan Standar Pelayanan terlebih dahulu sebagai bahan diskusi dengan

masyarakat. Sebelum memulai penyusunan rancangan, penyelenggara

pelayanan terlebih dahulu perlu mengidentifikasi Standar Pelayanan yang

sudah ada sebelumnya.Standar Pelayanan yang ada menjadi salah satu

referensi utama dalam menyusun Rancangan Standar Pelayanan selanjutnya.

Melalui Standar Pelayanan tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang sudah

tertata dengan baik dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan Standar

Pelayanan tersebut.

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009, dalam peraturan ini dibedakan menjadi dua

bagian yaitu:

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service delivery) meliputi:

1) Persyaratan

2) Sistem, mekanisme,dan prosedur

3) Jangka waktu pelayanan

4) Biaya/tarif

5) Produk pelayanan
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6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

1) Dasar hukum

2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas

3) Kompetensi pelaksana

4) Pengawasan internal

5) Jumlah pelaksana

6) Jaminan pelayanan

7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

8) Evaluasi kinerja pelaksana

Dalam peraturan ini yang menjadi fokus dalam proses penyusunan

Standar Pelayanan adalah komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan

penyampaian pelayanan. Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam

penyusunan dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan

berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen Standar Pelayanan pada

bagian ini wajib dipublikasikan.

Sedangkan untuk komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan

pengelolaan internal pelayanan proses pengembangan dan penyusunannya

diserahkan pada masing-masing organisasi penyelenggara pelayanan.

Komponen ini menjadi bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses

pembahasan dengan masyarakat. Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan

selain perlu memperhatikan komponen Standar Pelayanan, organisasi
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penyelenggara pelayanan juga perlu memperhatikan spesifikasi jenis

pelayanan yang akan disusun Standar Pelayanan. Fokus pada spesifikasi jenis

pelayanan ini penting untuk menghindari kesalahan dalam penentuan

persyaratan, waktu, prosedur maupun biaya pelayanan. Langkah-langkah yang

harus dilakukan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan adalah:

1. Identifikasi Persyaratan

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang

harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan

teknis maupun administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu

tuntutan yang harus dipenuhi, dalam proses penyelenggaraan pelayanan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persyaratan pelayanan

dapat berupa dokumen atau barang/hal lain, tergantung kebutuhan masing-

masing jenis pelayanan. Cara yang dapat dilakukan dalam

mengidentifikasi persyaratan pelayanan adalah dengan melihat kebutuhan-

kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk penyelesaian proses pelayanan.

Untuk mempermudah dalam proses penyusunan ini, Standar Pelayanan

yang sudah ada sebelumnya dapat dijadikan rujukan. Dalam proses

identifikasi persyaratan pelayanan, juga perlu diperhatikan apakah

persyaratan itu harus disampaikan di awal, di akhir atau secara bertahap

sesuai dengan kebutuhan. Proses perumusan persyaratan pelayanan ini

dilakukan dengan memperhatikan dasar hukum yang ada. Proses

identifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan.

Hasil yang diharapkan dalam proses identifikasi ini adalah:
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a. Daftar persyaratan yang diperlukan dalam setiap tahapan dari masing-

masing jenis pelayanan.

b. Waktu yang dipersyaratkan untuk penyampaian persyaratan (di awal,

di akhir, atau secara bertahap)

2. Identifikasi Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima

pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui

seorang pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan.

Disamping itu, penyelenggara pelayanan wajib memiliki Standar

Operasional Prosedur (SOP). Hasil yang diharapkan dari tahapan ini

adalah tahapan proses pelayanan sebagai bahan penyusunan Standar

Operasional Prosedur.

3. Identifikasi Waktu

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Kemudian waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan

(dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan

waktu yang dibutuhkan. Proses identifikasi waktu pelayanan ini dilakukan

untuk setiap jenis pelayanan. Dalam menghitung waktu, perlu betul-betul

memperhatikan baik prosedur yang mengatur hubungan dengan pengguna

layanan, maupun prosedur yang mengatur hubungan antar petugas. Hasil

yang diharapkan dari tahapan ini adalah waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan setiap jenis pelayanan.
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4. Identifikasi Biaya/Tarif

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan

masyarakat. Proses identifikasi biaya pelayanan juga dilakukan

berdasarkan setiap tahapan dalam prosedur pelayanan. Berapa biaya yang

diperlukan untuk masing-masing tahapan pelayanan. Pada proses ini juga

sekaligus di identifikasi biaya yang akan dibebankan pelanggan dan biaya

yang akan dibebankan unit pengelola pelayanan. Penghitungan dua

komponen biaya pelayanan ini penting dilakukan, untuk mengetahui

berapa jumlah biaya yang akan dibebankan ke pelanggan, dan berapa

biaya yang dibebankan kepada pengelola.

Bagi unit pengelola pelayanan, identifikasi ini sangat penting untuk

menjadi dasar pengajuan anggaran dan penentuan tarif. Apabila pelayanan

ke pelanggan diberikan secara gratis, artinya beban biaya pelayanan secara

keseluruhan ditanggung oleh pihak pengelola (pemerintah). Informasi

biaya ini harus jelas besarannya, dan apabila gratis harus jelas tertulis

untuk menghindari perilaku petugas yang kurang baik. Proses identifikasi

ini dilakukan pada setiap jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan pada

tahapan ini adalah:

a. Jumlah biaya yang dibebankan ke pelanggan dari setiap jenis

pelayanan (untuk pelayanan yang dipungut biaya);

b. Jumlah biaya yang dibebankan kepada unit pengelola pelayanan; dan
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c. Daftar pelayanan yang diberikan gratis kepada pelanggan (apabila

terdapat jenis pelayanan yang gratis).

5. Identifikasi Produk Pelayanan

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.Produk pelayanan

dapat berupa penyediaan barang, jasa dan/atau produk administrasi yang

diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang ditetapkan. Proses identifikasi produk

pelayanan dapat dilakukan berdasarkan keluaran (output) yang dihasilkan

dari setiap tahap pelayanan. Hasil akhir dari prosedur pelayanan inilah

yang menjadi “produk” dari suatu jenis pelayanan. Proses identifikasi ini

dilakukan untuk setiap jenis pelayanan.Hasil yang diharapkan dari proses

identifikasi ini adalah daftar produk layanan yang dihasilkan dari setiap

jenis pelayanan.

6. Penanganan Pengelolaan Pengaduan

Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme

pengelolaan pengaduan. Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang

banyak digunakan antara lain: penyediaan kotak saran/kotak pengaduan,

sms, portal pengaduan dalam website, dan penyediaan petugas penerima

pengaduan. Untuk mempermudah penanganan pengaduan, perlu dibuatkan

prosedur pengelolaan pengaduan. Dalam mekanisme pengaduan harus

diinformasikan secara jelas nama petugas, nomor telepon, alamat email,

dan alamat kantor yang dapat dihubungi. Selain itu perlu juga mengatur

mekanisme pengaduan apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat
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diselesaikan di dalam internal organisasi penyelenggara. Hal-hal lebih

rinci terkait pengelolaan pengaduan ini dilakukan sebagaimana peraturan

terkait yang berlaku.

Hasil-hasil yang diperoleh dalam setiap proses identifikasi Standar

Pelayanan tersebut, selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan Standar

Pelayanan untuk membuat Rancangan Standar Pelayanan. Berbagai data dan

informasi hasil diskusi dipilih sesuai dengan kebutuhan penyusunan Standar

Pelayanan. Informasi yang dimuat dalam Standar Pelayanan adalah informasi

yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pelayanan dan yang dapat

diukur.

2.3 Tenaga Honorer

Tenaga honorer adalah seseorang yang di angkat oleh pejabat pembina

kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas

tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban

anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan

belanja daerah ( PP No 48 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1). Tenaga honorer dalam

perkembangannya bertujuan untuk membantu kinerja PNS yang mana PNS

tersebut sudah kewalahan dalam menjalankan fungsi dari pemerintah daerah

yaitu salah satunya dalam hal pelayanan publik yang merupakan fungsi dari

Pemerintah Daerah itu sendiri.

Tenaga honorer memegang peranan penting demi terselenggaranya

pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat, sebab pelayanan publik

sangat berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri sehingga proses
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pelayanan publik harus bisa memuaskan masyarakat itu sendiri.Tenaga

honorer itu sendiri memiliki pengertian yaitu seseorang yang diangkat oleh

pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk

melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang

penghasilannya menjadi beban APBN/APBD. Tenaga honorer ini kemudian

dibedakan menjadi 2 yaitu tenaga honorer kategori K1 dan tenaga honorer

kategori K2.

Alasan diberlakukannya tenaga honorer itu sendiri lebih kepada karena

perekrutannya bisa dilakukan secara kecil-kecilan atau massif. Hal juga

didasari banyaknya instansi -instansi pemerintah yang membutuhkan

tambahan pegawai sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan

publik terutama di daerah –daerah dalam jumlah yang kadang –kadang besar

juga. Hal ini didasarkan pada Undang -Undang Nomor 43 Tahun 1999

Tentang Pokok –Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi :

Disamping pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pejabat

yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap

ini dapat dikategorikan sebagai tenaga honorer dan tenaga kontrak .

2.4 Penelitian Terdahulu

1. Handi Wijaya (2012) Universitas Indonesia Depok dengan judul penelitian

“Analisis Peaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit

Bidang Farmasi Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Tugu Ibu Tahun 2012 ”,

pada penelitian Handi Wijaya ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa

Hasil penelitian didapatkan rata-rata waktu tunggu pelayanan resep jadi

tunai13,07 menit, resep jadi jaminan 21,36 menit, resep racikan tunai
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26,31 menit, resep jadi jaminan 31,28 menit; tidak adanya kejadian

kesalahan pemberian obat 100%; kepuasan pelanggan 90,17 %; penulisan

resep sesuai formularium 100 %. Adapun unsur persamaan dalam

penelitian ini adalah sama-sama menganalisis tentang pelaksanaan standar

pelayanan. Adapun unsur perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian

terdahulu membahas tentang pelaksanaan standar pelayanan minimal,

sedangkan penulis membahas tentang pelaksaan standar pelayanan publik,

selain itu perbedannya terdapat pada tempat penelitian yang mana

penelitian terdahulu meneliti di rumah sakit bidang farmasi, sedangkan

penulis meneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Mardi Faizal (2016) Universitas Bengkulu dengan judul penelitian

“Analisis Peaksanaan Standar Pelayanan Publik Dalam Penilaian Barang

milik negara pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl)

bengkulu”, pada penelitian Mardi Faizal ini,, Adapun unsur persamaan

dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis tentang pelaksanaan

standar pelayanan publik dan sama-sama menggunakan Teknik

pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun

unsur perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada tempat penelitian yang

mana penelitian terdahulu meneliti di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang , sedangkan penulis meneliti di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, dan terdapat perbedaan penulis meneliti lebih kepada

standar pelayanan publik pasca dirumahkan sementara tenaga honorer.

3. Dicky Agus Saputro (2014) Universitas Brawijaya dengan judul penelitian

“Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah



24

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014”, pada penelitian

Dicky Agus Saputra ini, Adapun unsur persamaan dalam penelitian ini

adalah sama-sama menganalisis tentang Tenaga Honorer. Adapun unsur

perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang

kedudukan dan perlindungan hukum tenaga honorer sedangkan penulis

meneliti pelaksanaan standar pelayanan publik pasca dirumahkan

sementara tenaga honorer.

2.5 Pelayanan dalam Pandangan Islam

Dalam konsep islam amanah dan jujur serta adil sangat di utamakan

demi terciptanya kepercayaan antara pengikut pada pimpinan dan pelayanan

khususnya yang paling di takuti terjadinya sogokan dalam suatu urusan antara

yang mengurus dan yang di urus. Islam hanya akan menghalalkan harta yang

diperoleh dengan cara yang halal yaitu dengan tidak adanya penindasan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat AL-Maidah :42

           
            
      

Artinya : Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong,
banyak memakan yang haram (seperti uang sogokan dan
sebagainya). Jika mereka orang yahudi dating kepadamu (untuk
meminta putusan) maka putuskanlah (perkara itu diantara mereka).
Atau berpalinglah dari mereka, jika kamu berpaling dari mereka,
maka mereka tidak akan memberi mudhorat kepadamu sedikitpun,
dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah
(perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah
SWT menyukai orang-orang yang adil.
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2.6 Defenisi Konsep

Definisi konsep merupakan suatu hal yang abstrak yang dibentuk

dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus dan di generalisasikn sebagai

volume. Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari

masing-masing konsep yang akan di teliti. Adapun defenisi konsep yang di

ajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata job performance atau

actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai

seseorang). Kinaeja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara

keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja,

target atau sasaran atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan terlebih

dahulu dan telah disepakati bersama.

2. 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

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009, dalam peraturan ini dibedakan menjadi

dua bagian yaitu:

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:

1) Persyaratan
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2) Sistem, mekanisme,dan prosedur

3) Jangka waktu pelayanan

4) Biaya/tarif

5) Produk pelayanan

6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

1) Dasar hukum

2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas

3) Kompetensi pelaksana

4) Pengawasan internal

5) Jumlah pelaksana

6) Jaminan pelayanan

7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

8) Evaluasi kinerja pelaksana

3. Tenaga honorer adalah seseorang yang di angkat oleh pejabat pembina

kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk

melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang

penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja

negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah ( PP No 48 Tahun

2005 pasal 1 ayat 1).
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2.7 Indikator Penelitian

Tabel 2.1 Indikator Penelitian
Referensi Indikator Sub indikator

Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Repubik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2014
Tentang Pedoman
Standar Pelayanan

1) Waktu penyelesaian a. Kesesuaian jadwal
pelayanan
b. Ketepatan waktu dari
setiap jenis pelayanan

2) Produk Pelayanan Hasil pelayanan yang
diterima telah sesuai dengan
harapan dan peraturan yang
berlaku

3)Penanganan Pengaduan a.Ketersediaan kotak saran
b. Menindaklanjuti berbagai
pengaduan dari masyarakat

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Repubik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan
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2.7 Kerangka Berfikir

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan sebelumnya, penulis

membuat kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang sistematika kerja

penelitian, yaitu sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Repubik Indonesia Nomor 15

Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar

Pelayanan

Analisis Pelaksanaan Standar

Pelayanan Publik Pasca

Dirumahkan Sementara Tenaga

Honorer Di Dinas Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kuantan Singingi

Tidak sebandingnya jumlah

pelaksana yang ada dengan

permintaan masyaraka

1. Identifikasi Waktu

2. Identifikasi Produk

Pelayanan

3. Penanganan Pengelolaan

Pengaduan

Dampak Penonaktifan Tenaga

Honorer Terhadap Kinerja

Pegawai Pada Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Kuantan

Singingi


