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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pelayanan Publik  

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaiaan kegiatan 

dalam rangka pemenuhan 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. 

Menurut Monir (2003:16), pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan 

melalui aktivitas orang lain secara langsung. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993), mengemukakan bahwa 

pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa 

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Pelayanan publik menurut Sinambela (2005:5) adalah sebagai setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. 

Agung Kurniawan (2005:5) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah 

memberikan pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata 

cara yang telah ditetapkan. 
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Sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan 

publik menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan segala kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Definisi pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 

adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan tiga jenis 

pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis 

pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk 

pelayanan yang dihasilkan, yaitu: 

a. Pelayanan administratif 

Pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan 

oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan 

keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara 

keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya 

sertifikat, izin-izin, rekomendasi, keterangan dan lain-lain. Misalnya 

jenis pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, pelayanan administrasi 

kependudukan (KTP, NTCR, akte kelahiran, dan akte kematian). 
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b. Pelayanan barang 

Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengelolaan bahan 

berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada 

konsumen langsung (sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem. 

Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir 

berwujud benda (berwujud fisik) atau yang di anggap benda yang 

memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunanya. Misalnya 

jenis pelayanan listrik, pelayanan air bersih, dan pelayanan telepon. 

c. Pelayanan jasa. 

Jenis pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh 

unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. 

Pengoperasiannya  berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan 

pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi 

penerimaannya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu 

tertentu. Misalnya pelayanan angkut darat, laut dan udara, pelayanan 

kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan 

pemadam kabakaran. 

Ketiga peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara tentang pelayanan publik tersebut orientasinya 

adalah pelanggan atau publik (masyarakat) yang dilayani. Hal ini tegas disebutkan 

dalam isi peraturan tersebut. Dalam artian bahwa kalau kinerja pelayanan publik 



    

  

13 

instansi pemerintah berdasarkan peraturan tersebut orientasinya juga pelanggan, 

maka perhatian aparatur pelayanan publik harus berorientasi kepada publik. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 

Tahun 2003 hakekat dari pelayanan adalah pemberian pelayanan prima kepada 

masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai 

abdi masyarakat. 

Menurut Undang-undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) selaku aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk 

bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Selaku 

pelayan masyarakat, PNS harus memberikan pelayanan yang terbaik atau prima 

kepada penerima pelayanan tanpa pandang bulu. Jadi PNS berkewajiban 

memberikan pelayanan atau melayani, bukan minta dilayani. Sejalan dengan 

perkembangan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan dalam upaya 

mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik 

berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan 

pelanggan. 

Dalam konteks Indonesia, upaya menerapkan pelayanan berkualitas 

dilakukan melalui konsep pelayanan prima. Konsep ini dijabarkan dalam berbagai 

sistem seperti pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perubahan kebijakan 

dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah juga tak lepas dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan 

kualitas pelayanan.  
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Perubahan tersebut juga didasari pergeseran paradigma yang berisikan 

perubahan perilaku pelayanan dari yang sifatnya sentralistis ke desentralistis 

dalam upaya meningkatkan efisiensi, mutu dan efektifitas pelayanan. Selain itu 

adanya keharusan setiap unit kerja pemerintah untuk menyusun rencana 

strategiknya masing-masing, juga merupakan salah satu upaya untuk mendorong 

terwujudnya akuntabilitas pelayanan, dan terjadinya revitalisasi fungsi pelayanan 

aparatur pemerintah. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan 

pelayanan publik antara lain: 

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung 

jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik, 

b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak 

sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, 

c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, 

d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Agar pelayanan publik dapat berjalan sebagaimana mestinya dibutuhkan 

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

pendukung terpenting yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yaitu: 
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a. Faktor kesadaran petugas yang berkecimpung di bidang pelayanan. 

Kesadaran di sini berfungsi sebagai aturan dasar yang melandasi perbuatan 

atau tindakan selanjutnya. 

b. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelyanan yang merupakan 

perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang yang 

melaksanakan tugas pelayanan tersebut seperti ketentuan yang tertulis 

yang berlaku dalam organisasi atau institusi pelayanan tersebut tentang 

waktu kerja, disiplin, sangsi administrative untuk pelanggaran atau 

kelalaian, penghargaan untuk prestasi kerja dan kedisiplinan dan 

sebagainya telah ditetapkan sebelumnya sebagai peraturan atau tertib 

administrasi dalam organisasi. 

c. Faktor organisasi yang meliputi peraturan struktur organisasi yang 

menggambarkan hirarki pertanggung jawaban, pembagian kerja yang 

berdasarkan keahlian dan fungsi masing-masing bagian sesuai dengan 

tugas yang telah ditetapkan serta usaha pengembangan organisasi. 

d. Faktor pendapatan yang meliputi gaji yang sangat besar pengaruhnya 

terhadap semangat kerja dan tingkat produktifitas seseorang. 

e. Faktor kemampuan dan keterampilan yang dapat ditingkatkan dengan 

pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk kerja, pendidikan dan 

pelatihan khusus yang diberikan secara berkala oleh organisasi melalui 

berbagai cara. 
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f. Faktor sarana dan prasarana pelayanan yang mencakup peralatan dan 

perlengkapan kerja, tempat kerja dan fasilitas pendukung lainnya seperti 

alat telekomunikasi, hiburan dan sebagainya. 

Adapun ketentuan–ketentuan mengenai E-KTP berdasarkan UndangUndang 

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Penduduk WNI dan WNA yang memiliki izin tinggal tetap yang telah 

berumur 17 tahun atau telah kawin/belum kawin wajib memiliki E-KTP. 

b. WNA yang memilik status orang tuanya yang memiliki ijin tinggal tetap 

dan sudah berumur 17 tahun wajib memiliki E-KTP. 

c. E-KTP berlaku secara nasional. 

d. E-KTP diterbitkan dan ditanda tangani oleh kepala instansi pelaksana. 

e. Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku E-KTP kepada 

instansi pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir. 

f. Penduduk yang telah memiliki E-KTP wajib pada saat berpergian. 

g. Penduduk hanya dibolehkan memiliki satu E-KTP. 

h. Dalam E-KTP disediakan ruang memuat kode keamanan dan rekaman 

elektronik pencatatan peristiwa penting. 

i. Penduduk yang telah berusia 60 tahun diberi E-KTP yang berlaku seumur 

hidup. 

j. KK/E-KTP diterbitkan paling lambat 14 hari sejak tanggal dipenuhinya 

semua persyaratan. 
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k. Keterangan tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui 

sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau 

bagi penghayat kepercayaan tidak di isi, tetapi dilayani dan di catat dalam 

database kependudukan. 

Dalam Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 memuat tujuh dimensi 

pelayanan publik sebagai berikut: 

i. Kesederhanaan prosedur pelayanan. 

ii. ketersediaan prosedur pelayanan publik yang terbuka, konsisten. 

iii. ketersediaan pelayanan mudah bagi masyarakat. 

iv. Keterbukaan informasi 

a. Ketersediaan informasi mengenai persyaratan-persyaratan yang 

harus dipenuhi 

b. Ketersediaan informasi prosedur-prosedur pelayanan yang harus 

dilalui oleh masyarakat 

v. Kepastian pelaksanaan pelayanan 

a. Kesesuaian antar waktu yang digunakan dalam proses pemberian 

b. Pelayanan dengan jadwal yang ada 

c. Kesesuaia biaya pelayanan dengan tarif yang telah ditentukan 

vi. Tingkat profesional petugas 

a. Tingkat kemampuan 

b. Keterampilan 

vii. Sarana dan prasarana pelayanan 

a. Keberadaan dan fungsi dari sarana dan prasarana 
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b. Yang mendukung dalam pemberian pelayanan pada masyarakat, 

bukan hanya dilihat dari penampilannya saja tetapi dilihat dari 

sejauh mana fungsi dan daya gunanya. 

 

2.2 Kualitas Pelayanan 

Menurut Ibrahim dalam Hardiyansyah (2011:40), Kualitas pelayanan 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada 

saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. 

Lewis & Booms dalam Tjiptono (2011:157), kualitas pelayanan dapat 

diartikan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu 

sesuia dengan ekspektasi pelanggan. 

Yamit (2004:24), menjelaskan bahwa kualitas pelayanan sebagai 

perbandingan antara harapan konsumen dengan kinerja kualitas jasa pelayanan. 

Menurut Hardiyansyah (2011:42), organisasi pelayanan public mempunyai 

ciri public accountability, dimana setiap warga Negara mempunyai hak untuk 

mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Untuk menilai kualitas 

suatu pelayanan akan mengalami kesulitan jika tidak mempertimbangkan peran 

masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. 

Sedangkan dasar untuk menilai seuatu kualitas pelayanan selalu berubah dan 

berbeda. Apa yang dianggap sebagai suatu pelayanan selalu berubah dan berbeda. 

Apa yang dianggap sebagai suatu pelayanan yang berkualitas ini tidak mustahil 

dianggap sebagai suatu yang tidak berkualitas pada saat yang lain oleh karenanya, 

kesepakaatan terhadap kualitas sangat sulit untuk dicapai. 
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Zeithhaml, Parasuraman & Berry dalam Hardiansyah (2011:46) untuk 

mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, 

terdapat dimensi-dimensi kualitas pelayanan sebagai berikut: 

a. Tangible (jelas), yaitu kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, 

komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.  

b. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan dan keandalan untuk 

menyediakan pelayanan yang terpercaya.  

c. Responsiveness (ketanggapan), yaitu kesanggupan untuk membantu dan 

menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap 

keinginan konsumen. 

d. Assurance (jaminan), yaitu kemampuan dan keramahan serta sopan santun 

pegawai dalam meyakinkan konsumen.  

e. Empathy (Empati), yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai 

terhadap konsumen.  

 

2.3 Sistem dan Prosedur Administrasi 

Menurut Sumantri (2008:1) dalam buku Inu Kencana yang berjudul Sistem 

Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) arti sistem adalah sekelompok 

bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, 

apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka 

maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem 

yang sudah terwujud akan mendapat gangguan. 

Menurut Musanef (2008:2), sistem adalah suatu sarana yang menguasai 

keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur. 
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Menurut O’Brien dan Marakas (2005:22), sistem adalah sekelompok 

komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerjasama untuk mencapai 

tujuan bersama dengan menerima input dan menghasilkan sebuah output dalam 

proses perubahan yang teratur. 

Menurut Mc Leod (2004), sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang 

terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. 

Menurut Beddy iriawan maksudi (2012:8) untuk mengetahui apakah segala 

sesuatu itu dapat dikatakan sistem maka harus mencakup lima unsur utama, yaitu: 

a. Adanya sekumpulan objek (unsur-unsur atau bagian-bagian atau elemen-

elemen). 

b. Adanya interaksi atau hubungan antar unsur-unsur (bagian-bagian, 

elemen-elemen). 

c. Adanya sesuatu yang mengikat unsur-unsur (bagian-bagian, elemen-

elemen saling tergantung dan bekerja sama) tersebut menjadi suatu 

kesatuan. 

d. Berada dalam suatu lingkungan yang kompleks. 

e. Terdapat tujuan bersama, sebagai hasil akhir. 

Menurut Ismail Masya (2008), prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas 

yang saling berhubungan berup urutan waktu dan tata cara tertentu untuk 

melaksanakan pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Menurut Gerald Cole, 

prosedur adalah suatu urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang dalam 

satu bagian yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan seragam terhadap 

transaksi perusahaan. 
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Menurut Sondang P. Siagian (2008:5) dalam buku Inu Kencana yang 

berjudul Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) administrasi 

adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah di 

ambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau 

lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Menurut The Liang Gie dalam Pasolong (2013:3), administrasi adalah 

rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang 

dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Mekanisme alur prosedur pengurusan dokumen kependudukan: 

a. Diverifikasi diregistrasi oleh petugas register kelurahan 

b. Mengisi formulir untuk permohonan KK/KTP/AKTA CAPIL 

c. Verifikasi dan registrasi oleh petugas register kecamatan 

d. Entri data oleh operator SIAK online kecamatan 

e. Pencetakan KK dan KTP SIAK online 

f. Verifikasi dan registrasi oleh petugas register dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil 

g. Penanda tanganan oleh kadis dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

 

2.4 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Pembuatan 

E-KTP 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Rohman:2010) 

tentang administrasi kependudukan tersebut, Sistem Informasi Kependudukan 

adalah suatu sistem informsi yang pengelolaan, pengkajian, penyimpanan dan 

pengembangan sistem informasi kependudukan untuk tercapai tertib administrasi 
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di bidang kependudukan. Pada pasal 83 dalam UU tersebut lebih dijelaskan 

tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut: 

a. Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan 

dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang 

pemerintahan dan pembangunan. 

b. Pemanfaatan data penduduk sebagaiman di maksud pada ayat (1) harus 

mendapat izin penyelenggara. 

c. Ketentuan lebih lanjut di atur dalam Peraturan Menteri. 

Menurut peraturan Mendagri Nomor 25 Tahun 2011, Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk menfasilitasi pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan. 

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan dijelaskan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

yang kemudian disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi nasional yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan 

dan instansi wilayah sebagai satu kesatuan. 
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Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 kebijakan 

pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan diarahkan demi 

terwujudnya: 

a. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran pendudukdan pencatatan 

sipil. 

b. Penyediaan data untuk perencanaan pembangunan dan pemerintah. 

c. Penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem dalam rangka 

verifikasi data individu dalam pelayanan publik. 

Menurut Bambang Hartono (2013), aktivitas dalam suatu sistem informasi 

antara lain: 

a. Input 

Sesuatu yang merupakan bahan untuk di olah atau di proses oleh 

sistem. Mendeteksi serangkaian data dari dalam organisasi atau 

lingkungan fisik untuk di olah dalam sistem informasi. Input menangkap 

atau mengumpulkan data mentah dari dalam organisasi atau dari 

lingkungan eksternal. 

b. Proses 

Perangkat dan prosedur untuk mengubah masukan menjadi 

keluaran dan menampilkannya. Pengalihan atau pengolahan dan analisis 

data input ke dalam format yang bisa dipahami manusia.  

c. Output 

Berbagai macam bentuk hasil atau produk yang dikeluarkan dari 

pengolahan. Output mengalihkan informasi yang di proses kepada orang-
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orang yang akan menggunakannya atau kepada aktivitas yang 

membutuhkannya. Output bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan, 

laporan dan lain-lain.  

d. Kontrol/pengaawasan 

Sesuatu yang bertugas memantau dan menginformasikan 

perubahan-perubahan dalam lingkungan dan dalam diri sistem kepada 

sistem. 

e. Umpan balik (feadback) 

Informasi tentang perubahan-perubahan lingkungan dan 

perubahan-perubahan penyimpangan dalam diri sistem. Output yang 

dikembalikan ke anggota organisasi terkait untuk proses evaluasi atau 

koreksi input. Sistem informasi juga memerlukan umpan balik, yaitu 

output yang dikembangkan ke anggota-anggota organisasi yang 

bersangkutan untuk mengevaluasi atau mengoreksi tahap input. 

Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta asas-

asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, antara lain sebagai berikut: 

a. Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk 

b. Penerbitan Kartu Keluarga 

c. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

d. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan 

e. Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi 
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f. Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

g. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. 

Syarat penerbitan E-KTP baru 

a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin 

b. Surat pengantar RT/RW dan kepala desa/lurah 

c. Fotocopi KK 

d. Fotokopi akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 

(tujuh belas) tahun  

e. Fotocopi akta kelahiran 

f. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi warga negara yang datang dari 

luar negeri karena pindah 

g. Formulir permohonan KTP ditandatangai oleh Kepala Desa/Lurah dan 

Camat 

h. Petugas registrasi melakukan perekaman ke dalam detabase kependudukan 

i. KTP diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Prosedur pembuatan dan perpanjang E-KTP: 

a. Datanglah ke kecamatan/kelurahan pada pagi hari: untuk menghindari 

antrian saat membuat atau memperpanjang KTP kamu dapat lebih pagi ke 

kelurahan. Lalu berikan berkas dokumen ke petugas di loket dan kamu 

akan mendapatkan nomor antrian. 
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b. Pengambilan data: setelah nomor antrian di panggil maka inilah saatnya 

pengambilan data kamu, awal biasanya kamu akan di foto, pengambilan 

tanda tangan digital, perekaman data sidik jari, scan retina mata. 

c. Proses pelengkapan data akan berlangsung selama 15 menit dan proses 

pembuatan akan berlangsung paling lama 14 hari kerja atau 2 minggu 

setelah kamu mengikuti semua persyaratan di atas. 

 

2.5 Pandangan Islam Tentang Pelayanan  

Dalam surat An-nisa ayat 58 yang artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh 

kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh 

kamu) apa bila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. 

Dari ayat di atas dapat di lihat bahwa memberikan pelayanan yang baik 

kepada masyarakat sama halnya dengan menyampaikan amanat yang wajib 

disampaikan dengan baik. Pada pemberi pelayanan hal ini pemerintah sebagai 

pelayan masyarakat maka pemerintah harus memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Dari hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu: 

apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Berkata seseorang:  

bagaimana menyia-nyiakan amanat ya Rasulullah? Berkata Nabi: apabilah 

diserahkan suatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah 

kehancurannya. 
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Dan hadits Nabi diatas juga sudah dijelaskan bahwa harus memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dan hendaknya dalam menjalankan 

pelayanan kepada masyarakat pegawai yang melaksanakannya benar-benar harus 

sesuai dengan pengetahuan dan keterampilam yang dimiliki. 

 

2.6 Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu ialah yang digunakan sebagai perbanding yang 

menghadiri manipulasi terhadap sebuah kajian ilmiah dan menguatkan bahwa 

penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti oleh orang lain. 

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kependudukan telah banyak 

dilakukan sebelumnya. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Judul Peneliti Hasil 

1 Evaluasi Penerapan 

Sistem Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

(SIAK) di Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Kota Tanggerang 

Tahun 2015 

Uins Juhaeriah  Penerapan Sistem 

Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) di 

kota Tanggerang 

mencapai angka 74,26% 

pada skala interval di 

dapat nilai baik. Indikator 

terendah (71,3%) yaitu 

kualitas pelayanan dan 

indikator tertinggi 

(76,55%) yaitu kualitas 

sistem. 

2 Sistem Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

(SIAK) Di Dinas 

Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil 

Kabupaten 

Karanganyar 

Septyan Dwi Cahyo Pelaksanaan Sistem 

Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) 

sudah berjalan dengan 

baik. Setelah difasilitasi 

dengan SIAK, informasi 

kependudukan up date 

dan data kependudukan 

daerah dapat terintegrasi 
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No Judul Peneliti Hasil 

ke data kependudukan 

nasional serta dokumen 

kependudukan dapat 

tersimpan dengan baik 

dan tidak akan hilang.  

3 Penerapan Sistem 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

(SIAK) Pada Dinas 

Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil 

Kabupaten Maros 

Tahun 2014 

Ayu Astuty Faisal Penerapan sistem 

informasi administrasi 

kependudukan (SIAK) 

pada dinas kependudukan 

dan pencatatan sipil 

kabupaten Maros belum 

berjalan secara optimal 

dikarenakan masih ada 

kendala yang dihadapi 

dalam penerapan SIAK 

seperti sarana dan 

prasarana yang masih 

kurang jumlahnya, 

sosialisasi yang tidak 

dilakukan berkala. 

Sumber : Data Olahan Tahun 2017 

Karena peneliti mengangkat judul baru yaitu “Analisis Pelaksanaan Tugas 

dan Fungsi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 

dalam Meningkatkan Pelayanan Pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak” maka tidak ditemukannya kesamaan data 

terhadap penelitian terdahulu mengenai E-KTP di Kabupaten siak. Pada penelitian 

ini dan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian sebelumnya membahas 

mengenai evaluasi penerapan SIAK dan penerapan SIAK. Maka pada penelitian 

ini peneliti lebih fokus terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan 

SIAK, dalam hal ini peneliti menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi 

pengelolaan SIAK dalam meningkatkan pelayanan pembuatan E-KTP, selain itu 
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penulis menguraikan penyebab yang muncul dari pelaksanaan tugas dan fungsi 

pengelolaan SIAK di Kabupaten Siak. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikiran ini menjelaskan tentang dari mana dan bagaimana alur 

penelitian ini dimulai. Alur penelitian ini dimulai dari adanya program dari 

pemerintah pusat yaitu pembuatan E-KTP untuk seluruh warga Negara Indonesia. 

Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, maka masyarakat menginginkan 

pelayanan yang cepat dan memuaskan. Realitas pelayanan yang diterima 

masyarakat jauh dari yang mereka harapkan. Rendahnya pelayanan E-KTP 

misalnya lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus pelayanan pembuatan 

E-KTP, jaringan SIAK sering mengalami gangguan, kesalahan foto dengan data 

yang tercantum, Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang memiliki 

pengetahuan dalam bidang teknologi informasi. 

Dari penilaian tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan 

masyarakat tentang pelayanan pembuatan E-KTP. Berdasarkan tingkat kepuasan 

yang dirasakan maka akan ada upaya peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi 

SIAK. Jika sebelumnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan E-KTP 

sangat rendah maka harus diupayakan peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terhadap 

pelayanan pembuatan E-KTP agar menghasilkan pelayanan yang efektif dan 

efisien. Dibawah ini adalah tabel kerangka pemikiran dari penjelasan diatas yaitu: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan Tahun 2017 

2.8 Definisi Konsep 

Definisi konsep dari variabel yang akan di ukur dan di bahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pelayanan adalah memberikan pelayanan (melayani) keperluan orang lain 

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

b. Kualitas pelayanan adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan dimana penilaian 

kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan public 

tersebut. 

Meningkatkan Pelayanan Pembuatan 

E-KTP di Kabupaten Siak 

Pelayanan yang Efektif dan Efisien 

E-KTP 

Peraturan Bupati Siak 

Nomor 73 Tahun 2016 

Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) 
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c. Sistem adalah sekelompok komponen-komponen yang saling 

berhubungan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan 

menerima input dan menghasilkan sebuah output dalam proses perubahan 

yang teratur. 

d. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem 

informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

menfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat 

penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai 

satu kesatuan. 

 

2.9 Konsep Operasional 

Tabel 2.2 

Indikator Penelitian 

 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi 

sistem informasi 

administrasi 

kependudukan 

(SIAK) 

Penyiapan bahan perencanaan 1. Tangible (jelas) 

2. Reliability 

(kehandalan) 

3. Assurance (jaminan)  

4. Responsiveness 

(ketanggapan) 

5. Empaty  

Perumusan kebijakan teknis 

Pembinaan  

Koordinasi 

Pelaksanaan sistem informasi 

administrasi kependudukan 

 Sumber: Peraturan Bupati Siak Nomor 73 Tahun 2016  

 

 

 

 

 


