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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1  Konsep Pelayanan Publik 

Pelayanan pada dasarnya dapat didefenisikan sebagai aktivitas 

seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak 

langsung untuk memenuhi kebutuhan. 

Monir (2003:16), mengatakan bahwa pelayanan adalah proses 

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. 

Sedangkan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993), 

mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan 

dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarkat. 

Menurut Mahmudi (2015:219), pelayanan publik adalah segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan 

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

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 tdak terikat pada 

suatu produk secara fisik. 

Agung Kurniawan (2005:6) dalam pasolong (2008:128) mengatakan 

bahwa pelayanan publik adalah pemberi pelayanan (melayani) keperluan 
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orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

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

Pelayanan administrative adalah jenis pelayanan yang diberikan oelh 

untu pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, 

dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang hasil akhirnya berupa 

dokumen, seperti halnya sertifikat, surat-surat izin,rekomendasi dan lainnya. 

Contohnya seperti jenis pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, 

pelayanan Administrative lainnya seperti KTP, Akta Kelahiran, izin Praktek 

Dokter, izin Higenis dan lain-lain. 

Pengertian umum 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 sevafai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuaan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan 

bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna 

jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai 

berikut: 

a. Transparansi; 

b. Akuntabilitas; 

c. Kondisional; 

d. Partisipasif; 

e. Kesamaan Hak; dan 
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f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. 

Pelayanan publik menurut Kepmen PAN No 25 tahun 2004 adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pemerima layanan, maupun 

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam Undang- Undang Pelayanan Publik No 25 Tahun 2009  pasal 

1 menjelaskan bahwa pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian 

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. 

Sedangkan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara (1993), 

mengemukakan bahwa pelayanan aalah segala bentuk kegiatan pelayaan 

dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. Kegiatan pelayanan umum merupakan perwujudan dan 

penjabaran dari tugas dan fungsi pegawai pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam pembangunan. 

Menurut Inu Kencana Syafiie (2003:116-117) ada tiga pokok unsur dalam 

pelayanan: 

1. Biaya relative harus lebih rendah; 

2. Waktu untuk mengerjakan relative cepat dan; 

3. Mutu yang diberikan relative lebih bagus. 
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Jadi, pelayanan yaitu suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan 

cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki serta pelanggan dapat 

lebih berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa atau pelayanan. 

Dengan demikian hakekat pelayanan publik adalag pemberian pelayanan 

prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pegawai 

pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan itu adalah segala sesuatu 

aktivitas yang dilakukan oleh seorang untuk memenuhi kebutuhan orang 

lain secara langsung yang telah diatur dalam peraturan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat secara luas. Di segala segi masyarakat membutuhkan 

pelayanan baik itu dalam bentuk jasa maupun barang. Pelayanan yang 

diinginkan masyarakat ialah pelayanan yang tanpa membedakan suatu sama 

lainnya. 

 Pelayanan publik ataupun pelayanan umum dapat didefinisikan 

sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik 

maupun jasa publik yang prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di 

Lingkungan Badab Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, 

dalam  rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perudang-undangan. 

 

2.2  Prinsip Pelayanan Publik 

Sendi-sendi tatalaksana pelayanan umum, pada hakekatnya 

merupakan penerapan prinsip-prinsip pokok sebagai dasar yang menjadi 

pedoman dalam perumusan tatalaksana dan penyelenggaraan kegiatan 
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pelayanan umum. Dalam Kepmenpan No 63 Tahun 2003 prinsip pelayanan 

publik itu ada sepuluh butir prinsip pelayanan publik yang menjadi 

pedoman dalam Instansi Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang 

baik kepada masyarakat, berikut dijelaskan kesepuluh prinsip pelayanan 

publik: 

a. Kesederhanaan  

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, 

dan mudah dilaksanakan. 

b. Kejelasan  

1) Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik; 

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

memberikan pelayanan dan penyelesaian keliuhan/persoalan/ 

sangketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; 

3) Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran. 

c. Kepastian Waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan. 

d. Akurasi  

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 

e. Keamanan  

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. 
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f. Tanggung Jawab 

Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang 

diunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja da 

pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 

teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). 

h. Kemudahan Akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, 

ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

j. Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

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

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan sepert parkir, toilet, 

tempat ibadah dan lain-lain. 
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2.3  Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan  UU No 25 

Tahun 2009 Pasal 4  

 

a. Kepentingan umum; 

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan 

pribadi dan/atau golongan. 

b. Kepastian hukum; 

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan 

pelayanan. 

c. Kesamaan hak; 

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender, dan status ekonomi. 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban; 

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus 

dilaksanakan, baik oleh pemberi atau penerima pelayanan. 

e. Keprofesionalan; 

Pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai 

dengan bidang tugas. 

f. Pastisipasif; 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 

masyarakat. 

g. Persamaan perlakuan/tidak diskrimatif; 

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. 
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h. Keterbukaan; 

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan 

memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 

i. Akuntabilitas; 

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesua dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga 

tercipta keadilan dalam pelayanan. 

k. Ketepatan waktu; dan 

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat  waktu 

sesuai dengan standar pelayanan 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara tepat, mudah dan 

terjangkau.  

 

2.4  Standar Pelayanan Publik 

Pelayanan publik harus berdasarkan standar tertentu. Standar adalah 

spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam 

melakukan kegiatan. Dengan demikian,  standar pelayanan publik dalah 

spesifikasi teknis pelayanan publik yang dibakukan sebagai patoka dalam 

melakukan pelayanan publik. Standar pelayanan publik tersebut ,erupakan 

ukuran atau persyaratan baku yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan 



 

 
 

20 

pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi pelayanan (pemerintah) dan 

atau pengguna pelayanan (masyarakat). 

 

2.5  Etika Pelayanan Publik 

Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi 

Aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. 

Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan 

pribadi, kelompok dan organisasinya. Etika birokrasi harus diarahkan 

kepada kebijakan-kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan 

masyarakat. Dalam buku Agus Dwiyanto (2008:192) perilaku Aparat 

birokrasi yang memiliki etika dapat tercemin pada sikap sopan dan 

keramahan dalam menghadapi masyarakat pengguna jasa. Etika juga 

mengandung unsur moral, sedangkan moral tersebut memiliki ciri rasional, 

objektif, tanpa pamrih, dan netral. 

Aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada publik sudah 

sepantasnya untuk tidak melakukan berbagai bentuk tindakan diskriminatif 

yang merugikan pengguna jasa lain. Etika pelayanan publik merupakan 

bidang etika terapan atau etika praktis. Dengan demikian, etika pelayanan 

publik tidak berkaitan dengan perumusan standar etika baru, tetapi berkaitan 

dengan penggunaan atau penerapan standar-standar etika yang telah ada. 

Jelasnya, etika pelayanan publik berkaitan dengan prinsip-prinsip atau 

standar-standar moral dalam menjalankan tanggung jawab peran Aparatur 

birokrasi pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan bagi 

kepentingan publik. Etika pelayanan dalam kinerja pelayanan publik 
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diperlukan sebagai bentuk adanya sikap tanggap dari Aparat birokrasi 

terhadap kepentingan masyarakat pengguna jasa. Kepentingan pengguna 

jasa ditempatkan sebagai tujuan utama. 

Fokus utama dalam etika pelayanan publik adalag apakah Aparatur 

pelayanan publik, pegawai negeri atau birokrasi telah mengambil keputusan 

dan berperilaku yang dapat dibenarkan dalam sudut pandang etika. Karena 

etika bersangkut paut dengan bagaimana agar manusia mencapai kehidupan 

yang baik, maka penerapan etika dalam konteks pelayanan publik 

dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat oleh Aparatur birokrasi 

benar-benar memenuhi harapan masyarakat tersebut. 

Menurut Denhardt (dalam Keban, 2008:168) etika pelayanan publik 

diartikan sebagai filsafat dan profesional standart (kode etik), atau moral 

atau right rules of conduct (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya 

dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrator publik. Definisi 

Dwngardt tersebut menekankan etika pelayanan publik sebagai kode etik. 

Selain itu, Rohman, dkk (2010:24) mendefenisikan bahwa etika pelayanan 

publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan 

kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau 

norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. 

 

2.6  Variabel Pelayanan Prima 

Nina Rahmayanti (2010:17) mengatakan bahwa layanan prima itu: 

a. Layanan prima adalah pelayanan yang baik dan melampaui harapan 

pelanggan; 
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b. Layanan prima adalah layanan yang memilik khas kualitas (quality 

nice); 

c. Layanan prima adalah layanan dengan standar kualitas yang tinggi dan 

selau mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, secara 

konsisten dan akurat (handal); 

d. Layanan prima adalah pelayanan yang memenuhi kebutuhan praktis 

(pritical needs) dan kebutuhan emosional (emotional needs) pelanggan. 

Menurut Sedarmayanti (2009:249) pelayanan prima adalah 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan (masyarakat) minimal sesuai 

dengan standar pelayanan (cepat, tepat, akurat, murah, dan ramah). 

Dalam sektor publik, pelayanan dikatakan prima apabila memenuhi 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan/pengguna 

jasa; 

b. Pelayanan prima ada bila terdapat standar pelayanan; 

c. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar. Bila 

belum ada standar, pelayanan yang terbaik sapat diberikan pelayanan 

yang mendekati apa yang dianggap pelayanan standar dan pelayanan 

yang dilakukan secara maksimal; 

d. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas: masyarakat eksternal, dan 

masyarakat internal. 

Dalam buku Sinambela, dkk (2010:8) Aparat pelayanan hendaknya 

memhami variabel-variabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam 
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agenda perilaku pelayanan prima sektor publik SESPANAS LAN, variabel 

yang dimaksud adalah: 

a. Pemerintah yang bertugas melayani; 

b. Masyarakat yang dilayani pemerintah; 

c. Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik; 

d. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih; 

e. Resources yang tersedia untuk diracik dalam kegiatan pelayanan; 

f. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar 

dan asas pelayanan masyarakat; 

g. Manajemen dan kemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat; 

h. Perilaku pejabat yang terlibat dlam pelayanan masyarakat, apakah 

masing-masing telah menjalankan fungsi mereka. 

Untuk mewujudkan pelayanan yang prima maka suatu organisasi 

harus memenuhi kepuasan dari pelanggannya (masyarakat). Agar kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan terwujud sebelumnya organisasi itu memahami 

siapa masyarakat yang akan dilayani. 

 

2.7  Kepuasan Masyarakat 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Ruang linngkup Survei Kepuasan Mayarakat dalam Peraturan ini meliputi: 
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a. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

b. Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi 

pemberi dan penerima pe,ayanan, termasuk pengadua. 

c. Waktu Pelayanan 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

d. Biaya/tarif 

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada menerima 

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarka kesepakatan antara 

penyelenggara dan amsyarakat. 

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hassil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah dtetapkan. 

Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan. 

f. Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki 

oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 

pengalaman. 
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g. Perilaku Pelaksana 

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan. 

h. Maklumat Pelayanan 

Maklumat pelayanan adalag pernyataan kesanggupan dan 

kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan 

standar pelayanan. 

i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaduan da tingkat lanjut. 

 

2.8  Konsep Birokrasi 

Termilogi birokrasi berasal bahasa Perancis, yaitu “bureaul” (meja 

atau kantor) dan “cratie” (bahasa perancis kuno yang berarti aturan), atau 

akhiran “kratos” (bahasa Yunani yang berarti kekuasaan). Dengan 

demikian, terminologi birokrasi secara harfiah diartikan sebagai “ aturan 

kantor” atau “kekuasaan kantor”. Penggunaan terminologi birokrasi 

(bureaucratie) pertama kali muncul sebelum Revolusi Perancis tahun 1789, 

yang kemudian digunakan dan berkembang di Eropa dan hampir di semua 

negara di dunia. 

Definis birokrasi terdapat di berbagai kamus bahasa asing dan 

bahasa Indonesia. Menurut salah satu pengertian dari American Heritage 

Dictionary, bureaucracy (birokrasi) adalah “administration of a government 

chiefly thourgh bureaus or departements staffed with nonelected officials” 



 

 
 

26 

sedangkan menurut salah satu pengertian dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), birokrasi adalah “sistem pemerintahan yang dijalankan 

oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat”. 

Dari kedua sumber tersebut, birokrasi mengandung pengertian luas 

dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas, birokrasi adalah  “sistem 

pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan”. Sistem 

pemerintahan di sini mencakup sistem administrasi (governing system), 

sistem manajemen pemerintahan, dan sistem kelembagaan, yang meliputi 

struktur organisasi, pegawai, dan infrastruktur kelembagaan. Pegawai 

pemerintah mencakup pegawai karier (pegawai negeri atau pegawai dari 

hasil pengangkatan) dan pegawai non-karier (pegawai/pejabat yang berasal 

dari partai politik dan /atau dari hasil penunjukkan) sepanjang menjalankan 

tugas-tugas pemerintahan. Sedangkan dalam pengertian sempit, birokrasi 

dapat diartikan sebagai “organisasi pemerintah” 

Rourke (1978) “birokrasi adalah sistem administrasi dan 

pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hirarchi yang 

jelas, dilakukan dengan aturan tertulis (written procedur), dilakukan oleh 

bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang-orang yang 

dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya”. 

 Weber (Suradinata, 2002: 27) “Birokrasi adalah sebagai salah satu 

sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan”. 

Dengan demikian birokrasi dimaksud untuk mengorganisasi secara 

teratursuatu pekerjaan yang harus dilakukan banyak orang. Sejalan dengan 
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pendapat Weber, Blau dan page (Suradinata, 2002: 27) memformulasikan 

“birokrasi sebagai tipe dari organisasi, dimaksud untuk mencapai tugas-

tugas administratif besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematika 

pekerjaan orang banyak. Max Weber menguraikan bahwa ciri pokok dari 

struktur birokrasi sebagai berikut: Biroktasi adalah sistem administrasi rutin 

yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan dengan cara-cara 

tertentu, didasarkan aturan tertulis, oleh orang-orang yang berkompeten di 

bidangnya. 

Yang menjadi ciri dari birokrasi ialah adanya pembagian kerja 

secara hirarkis dan rinci yang didasarkan oada aturan-aturan tertulis yang 

diterapkan secara impersonal, yang dijalankan oleh staf yang bekerja full 

time, seumur hidup dan profesional, yang sama sekali tidak turut memegang 

kepemilikan atas alat-alat pemerintahan atau oekerjaan, keuangan 

jabatannya. Mereka ini hidup dari gaji, dan oendapatan yang diterima tidak 

didasarkan secara langsung atas dasar kinerja mereka. 

Rod Hague menyatakan bahwa birokrasi membutuhkan sosok 

birokrat yang membutuhkan ketermapilan pengalaman dan keahlian. 

Dikatakan, bahwa tugasnya adalah organising and administering modern 

states is massive process that requires skill, experience and expertise. 

Tentu saja dalam dunia pemerintahan modern pengeleloaa negarar 

medern merupakan sebuah proses yang membutuhkan keterampilan, 

pengalaman dan keahlian. Dan kebutuhan itu, hanya bisa dijalankan oleh 

birokrasi yang modern pula. 
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Pemerintah sebagai pelaksana birokrasi tidak bisa dilepaskan daari 

pelayanan publik, karena sebagai organisasi formal, birokrasi pemerintah 

bertujuan untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat, 

akan tetapi dalam impelementasinya birokrasi kadang diidentikkan dengan 

suatu pekerjaan yang bertele-tele, lama, rigit (kaku). Bahkan birokrasi 

menurut Mardiasmo (2004:15) dianggap sebagai penyebab inefiensi dan 

penghambat pembangunan, bukan sebagai fasilitator pembangunan, 

akhirnya birokrasi dicemooh di sana sini. Hal ini terjadi karena birokrasi 

sangat terikat dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan birokrasi 

(pemerintahan). Walaupun demikian, birokrasi merupakan alat bagi 

pemerintah untuk meyendiakan pelayanan publik sebagai perencana, 

sebagai pelaksana, dan pegawai kebijakan. 

Negara berkembang seperti Indonesia termasuk dalam kategori 

masyarakat transisional, Sinambela (2010:61), dan sesuai dengan 

perkembangannya, birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan 

publik belum bisa dikatakan baik, karena pelayanan yang diterima 

masyarakat belum dapat memuaskan mereka, hal ini terjadi karena adanya 

sifat masa bodoh (acuh tak acuh) dari pemberi layanan, disamping itu 

teknologi informasi yang belum memadai kemampuan sumber daya 

manusia yang masih terbatas, dan budaya organisasi yang masih membelit 

pada para pemberi layanan. Lain halnya di negara maju, dapat dikatakan 

pelayanan publik sangat baik yang pada ujungnya dapat memuaskan 
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masyarakatnya, karena hampir di semua sektor yang bersentuhan dengan 

pelayanan publik dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Birokrasi dari setiap negara merupakan instrumen penting dalam 

masyarakat modern yang kehadirannya tidak mungkin dapat dielakkan, di 

mana ada negara pasti ada birokrasi, Peter(1984) menggarisbawahi 

keberadaan peran yang amat sangat penting dari birokrasi bagi suantu 

negara, sehingga dapat dikatakan eksistensi birokrasi sebagai konsekuensi 

logis dari tugas utama negara (pemerintah) untuk menyejeahterakan 

masyakarat (social welfare). 

 

2.9  Ciri- Ciri Birokrasi 

Ciri-ciri birokrasi yang ditegaskan oleh Weber  (Widodo, 2005: 12) 

sebagai berikut: 

1. Adanya pembagian pekerjaan, hubungan kewenangan dan tanggung 

jawab yang di defenisikan dengan jelas; 

2. Kantor diorganisasikan secara hirarki atau adanya rantai komando; 

3. Pejabat manajerial dipilih dengan kualifikasi teknis yang ditentukan 

dengan pendidikan dan ujian; 

4. Peraturan dan pengaturan mengarah pada pelaksanaan pekerjaan; 

5. Hubungan antara manajer dengan karyawan berbentuk impersonal; 

6. Pegawai yang berorientasi pada karier dan mendapatkan gaji yang tepat. 
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2.10  Reformasi Birokrasi  

Kata “reformasi” pertama kali muncul pada abad ke-16 di mana di 

Eropa Barat sedang terjadi religious revolution yang dilancarkan oleh 

kalangan yang menamakan dirinya kelompok “protestant”terhadap gereja 

Katolik dan kemudian menjalar ke baerbagai penjuru dunia. Kata reformasi 

kemudian digunakan sebagai sebutan bagi upaya kolektif dan korektif 

terhadap penyimpangan, ketimpangan, ketidakadilan dan tindakan penguasa 

yang bertentangan dengan akal sehat yang dilancarkan oleh kelompok atau 

pihak yang merasa bertindas. 

Menurut Encylopedia Britannica, “reformasi” adalah” gerakan 

pembaharuan yang dilancarkan oleh kekuatan tertentu di dalam masyakarat 

sebagai reaksi atau koreksi total dan fundamental terhadap kekuasaan yang 

sedang berjalan berdasarkan pertimbangan moral, politik, ekonomi dan 

doktrinal” (Rewansyah, 2010:117) 

Secara teorotis, menurut Sinambela (2010:25) reformasi 

mengandung pengertian penataan kembali bangunan masyakarat, termasuk 

cita-cita, lembaga dan saluran yang ditempuh dalam mencapai cita-cita. 

Reformasi memberi harapan terhadap pelayanan publik yang lebih adil dan 

merata. Harapan demikian dihubungkan dengan menguatnya control 

masyarakat dan besarnya kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Khan (1981) memberikan pengertian “reformasi” sebagai suatu 

usaha melakukan perubahan-perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi 
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yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau 

kebiasaan yang telah lama. Sedangkan Quah(1976) mendefinisikan 

“reformasi” sebagai suatu proses untuk mengubah proses dan prosedur 

birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai 

efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Kemudian, 

Samonte(1979) mengartikan reformasi sebagai perubahan-perubahan atau 

inovasi-inovasi dengan penggunaan perencanaan dan adopsi untuk membuat 

sistem administrasi sebagai badan atau agen yang lebih efektif untuk 

persamaan politik, kemudian sosial, dan perubahan ekonomi. Semuanya di 

dalam proses akselerasi pembangunan dan pembanguan bangsa. 

Reformasi atau apapun namanya jika ia merujuk pada sebuah 

perubahan ke arah perbaikan, maka ia sesungguhnya bukan sesuatu yang 

hanya dilakukan untuk saat atau oleh kondisi tertentu. Jika reformasi itu 

dimaknai sebagai buah dari sebuah perubahan, maka buah yang dihasilkan 

dari proses perubahan yang kemudian disebut reformasi itu masih jauh dari 

apa yang diharapkan sebagaimana ketentuan normatif atau teoritisnya. 

 

2.11  Tujuan Reformasi Birokrasi 

Tujuan Reformasi Birokrasi tidak lain adalah hasil yang dinginkan 

untuk membangun kembali kepercayaan masyakarakat (public trust 

building)  terhadap birokrasi agar dapat menajdi baik. Karena dalam 

omplementasi birokrasi citra negative birokrasi sangatlah buruk dengan 

konotasi lamban, tidak efesien, berbelit-belit, suka pungli, suka menunda-
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nunda pekerjaan, nepotisme dan kolusi, bahkan cenderung minta dilayani 

yang justru seharusnya melayani masyarakat. 

 

2.12  Ruang Lingkup Reformasi Birokrasi 

Orientasi pelayanan yang diberikan organsasi birokrasi 

pemerintahan yang lebih menekankan pada status diakui atau tidak telah 

mengantarkan pada pelayanan yang bernuansa feodalisme dan secara tidak 

langsung trlah mencipaakan kelas atau kasta dalam pergaulan hidup 

masyaraktat. Dengan demikian, orientasi status ini lebih menekankan pada 

pelalku atau orangnya, bukan pada sistem yang akan menadi pedoman dan 

pegangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pegawai negeri 

atau sebagai abdi negara. Penekanan pada pelaku akan mengantarkan pada 

like atau dislike dan masa berlakunya sangat terbatas. Berbeda dengan 

penekanan pada sistem yang tidak dibatasi oleh waktu dan tidak mngenal 

konsep keberpihakan pada seseorang yang dilandasi suka atau tidak sukab 

dalam memberikan pelayanan. 

Menurut  Mifta Thoha (1982:10-11), meliputi ruang lingkup, antara 

lain, sebagai berikut: 

1. Organisasi birokrasi pemerintahan harus mampu membedakan manakah 

sesuatu yang harus diikuti dengan tata cara seremonial dan mana pula 

yang beroreintasi pada hasil. Dengan kata lain, organisasi birokrasi 

pemerintah harus mampu mengurangi hal-hal yang bersifat seremonial 

yang dinilai kurang produktif. 
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2. Organisasi birokrasi pemerintah harus dibebaskan dari kerja silogisme 

yang berorientasi pada jargon-jargon bombastis tanpa usaha realisasi 

nyata. Organsasi birokrasi pemerintah harus mampu membawa rakyat 

memahami dunia nyata (real world), bukan memahami dunia slogan, 

otopia dan sejenisnya. 

3. Moral dan etika harus menjadi pertimbangan pertama dan utama jika 

organsisasi birokrasi membuat keputusan (policy) atau betindak 

melaksanakan policy. Pelayanan organisasi birokrasi pemerintah, baik 

secara mental maupun keahlian, hendaknya sesuai dengan tuntutan 

zaman yang sedang berkembang dan berlangsung. 

4. Desentralisasi perlu dikembangkan dan dibiasakan dalam organisasi 

birokrasi pemerintah. Pemberian otonomi pada birokrat papan bawah 

perlu didorong. 

5. Keahlian dalam organisasi birokrasi pemerintah perlu disebarkan ke 

berbagai paapn birokrasi(hierarchical level). Rektrutmen pegawai perlu 

didesentralisasikan. Dan jabatan karier perlu dibuat untuk merangsang 

para calon pejabat ahli yang bekerja di papan bawah. 

6. Proliferasi organisasi birokrasi pemerintah perlu dihindrari. Nafsu untuk 

selalu manambah jenis organisasi dan jabatan yang telah ada perlu 

dikendalikan. 

 

2.13  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia (human resources management) 

adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, 
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pengembangan, penilaian, pemberian nalas jasa bagi manusia seperti 

individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis. Manajemen sumber 

daya manusia juga menyangkut cara-cara mendesain sistem perencanaan, 

penyusunan karyawan, pengelolaan karir,evaluasi kinerja, kompensasi 

karyawan dan hubungan ketenagakerjaan. Manajemen sumber daya manusia 

melibatkan semua praktik manajemen yang dapat memengaruhi secara 

langsung terhadap organisasi. Manajemen sumber  daya manusia terdiri dari 

serangkaian kebijakan yang terintegrasi tentang hubungan ketenagakerjaan 

yang mempengaruhi orang-orang dan organisasi.  

Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas 

yang dilaksanakan agar sumber daya manisai dalam organisasi dapat 

didayagunakan secara efektif dan efesien guna mencapai berbagai tujuan. 

 

2.14  Pandangan Islam terhadap Pelayanan 

Firman Allah dalam Al-quran surah Al-Maidah: 2 

                            

 
Artinya:  …..dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya. 
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Firman Allah dalam Al-quran dalam surah Ali Imran: 159 

                     

                           

                

 

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. 
 

 

2.15  Penelitan Terdahulu 

Zuhri Azhari dengan judul “Pelayanan Publik pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru” Tahun 2011 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini  dalam 

populasi ini adalah masyakat yang sedang mengurus akta-akta pada Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Teknik menetapkan 

jumlah sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan Sampling 

Insindental teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 

masyarakat yang kebetulan bertemu dengan  peneliti dapat  digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang masyarakat kebetulan ditemui cocok 

sebagai sumber. Penulis penetapkan sampel sebanyak 100 orang yang 

mampu mewakili seluruh masyarakat dan benar-benar respentatif. Teknik 

dalam pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara, kuisioner, 
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dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan deskriftif, yaitu suatu cara yang menguraikan secara 

menyeluruh tentang data yang diperoleh dianalisa dan memiliki hubungan. 

Sehingga sampai kepada sasaran dan tujuan penelitian yang diinginkan. 

Setelah data terkumpul dengan menggunakan beberapa metode di atas, 

sehingga penulis menemukan dan menetapkan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan, sehingga diperoleh hasil bahwa 

pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Pekanbaru ”Cukup Baik” dimana hasil rekapitulasi akhir penelitian penulis 

lakukan dari hasil kuisioner yang penulis berikan kepada 100 orang 

responden dan 17 pertanyaan dimana diperoleh jumlah 153 (30%). Hal ini 

didukung dengan wawancara yang penulis lakukankepada responden. 

Johan Wahyudi dengan judul “Implementasi Peraturan Presiden No 

25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran 

Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Tahun 2014 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, 

kuisioner, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif 

Kualitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari 6 pegawai 

UPTD, dan masyarakat sebanyak 100 orang yang kemudian dijadikan 

sampel dengan teknik incidentak sampling. Berdasarkan hasil kisioner 

penelitian ini kurang optimal atau implementasi dengan baik dan diperkuat 
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dari hasil wawancara terdapat beberapa permasalahan yaiitu masih 

lemahnya SDM dan masih ada masyarakat yang telat dalam pengurusan 

akta kelahiran. 

Erni Muliati dengan judul “ Analasis Pelayanan Pada Kantor Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kbuoaten Kampar” Tahun 2011 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini berfokus 

kepada permasalahan bagaimana pelayanan publik yang dilaksanakan oleh 

operator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. 

Jumlah responden pegawainya 28 orang, masyarakat 6 orang, dijadikan 

sebagai sampel dari populasi yang ada.  

 

2.16  Kependudukan dan Adiministrasi Kependudukan 

Kependudukan erat hubungannya dengan demografi, sehingga 

serigkali sebagian orang menganggap istilah tersebut memiliki arti yang 

sama. Ilmu kependudukan dan demografi, keduanya sama mempelajari 

tentang penduduk hanya titik beratnya yang berbeda. 

Untuk mengetahui jumlah penduduk, terutama mengenai struktur 

dan proses dubutuhkan data, dimana sistem pengumpulan data menurut Ida 

Bagoes Mantra (2008:7-22) meliputi: 

1. Sensus Penduduk 

Sensus penduduk seringkali disebut dengan cacah jiwa. Sensus 

penduduk merupakan suatu proses keseluruhan dari pengumpulan, 

pengelolaan, penyajian, dan penilian data penduduk yang menyangkut 
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antara lain: ciri-ciri demografi, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup. 

Sensus penduduk memiliki ciri-ciri khas dalam pelaksanaanya yaitu: 

a. Individu berarti informasi demografi dan sosial  ekonomi yang 

dikumpulkan bersumber dari individu baik sebagai anggota rumah 

tangga atau anggota masyarakat 

b. Universal berarti pencacagan bersifat menyeluruh 

c. Sensus penduduk dilakukan secara periodik, pada tiap-tiap tahunan 

yang berakhir angka nol. 

2. Registasi penduduk 

Regitrasi penduduk merupakan pencatatan peristiwa kelahiran, 

kematian, mobilitas penduduk, perkaitan, perceraian, perubahan 

pekerjaan, yang terjadi setiap saat yang tidak dapat dijaring dengan 

sensus penduduk. Regtrasi penduduk dilakukan dengang sistem pasif. 

3. Survei penduduk 

Survei penduduk sifatnya lebih terbatam dan informasi yang 

dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Survei penduduk dapat 

memberikan informasi mengenai siifat dan perilaku penduduk setempat, 

yang biasanya dilakukan dengan sistem sampel. 

Data kependudukan memegang peran penting dalam pembuatan 

perencanaan baik oleh pemerintah maupun dunia usaha. Bagi 

pemerintah data tentang keoendudukan dapat digunakam dalam 

perencanaan pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, perumahan dan 

sebagainya. Sedangkan bagi dunia usaha dapat digunakan sebagai dasar 
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perencanaan penjualan, segmentasi pasar, penentuan produk baru dan 

sebagainya. 

Berdasarkan UU No 23 tahun 2006  tentang Administrasi 

Kependudukan, konsep administrasi kependudukan diartikan sebagai 

berikut: 

“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasinya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”. 

 

Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara nasional 

berada pada Direktorat Jenderal Adminitrasi Kependudukan dibawah 

naungan Departemen dalam Negeri. Setiap daerah kabupaten/kota 

memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelenggarakan 

administrasi kependudukan. 

Pendaftaran penduduk adalah proses registrasi penduduk yang 

meliputi pendaftaran biodata, penduduk rentan dan pelaporan atas 

peristiwa kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa 

identitas, kartu atau keterangan yan dikeluarkan oleh isntasi 

penyelenggara. Pendaftaran penduduk meliputi: 

a. Pencatatan biodata penduduk dan peneribitan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) 

b. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

c. Pencatatan atas peristiwa kependudukan yaitu pencatatan atas kejadian 

yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membaww 

akibat terhadap penerbitan dan perubahan Kartu Keluarga(KK), Kartu 
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Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan kependudukan meliputi 

pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggan terbatas menjadi 

tinggal tetap. 

d. Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan, yaitu 

penduduk korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar 

dan masyarakat terpencil. 

e. Pelaporan penduduk yang tidak mampu mandaftar sendiri, yaitu 

penduduk penyandang cacat fisik dan cacat mental. 

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting ang dialami 

penduduk yang dialami deseroang dalam registrasi pencatatan sipil pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan sipil meliputi: 

a. Pencatatan kelahiran; 

b. Pencatatan akhir mati; 

c. Pencatatan perkawinan; 

d. Pencatatan pembatalan perkawinan; 

e. Pencatatan perceraian; 

f. Pencatatan pembatalan perceraian; 

g. Pencatatan kematian; 

h. Pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak;  

i. Pencatatan perunahan nama dan perunahan status kewarganegaraan. 

Sedangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 

adalah sistem informasi yang memnafaatan teknologi dan komunikasi 

untuk penyelenggaraan dan isntansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Data 
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penduduk yang dihasilkam oleh SIAK dan tersimpan didalam data base 

kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan 

dibidang pemerintahan dan pembangunan. Sesuai dengan UU No 23 tahun 

2006 tentang Administrasi.  

Kependudukan bahwa adminitrasi kependudukan diarahkan untuk: 

a. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan 

tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional; 

b. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan 

serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan; 

c. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting; 

d. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaa pembangunan 

secara nasional, regional, serta lokal; 

e. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan. 

Sedangkan tujuan pemyelenggaraan administrasi kependudukan 

sesuai dengan UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan 

yaitu: 

a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen 

penduduk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang 

dialami oleh penduduk; 

b. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; 
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c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasioanl 

mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai 

tingkatan; 

d. Mewujudkan tertib aministrasi kependudukan secara nasioanl dan 

terpadu; 

e. Menyediakan data penduduk yang menajdi dara bagi sektor terkait 

dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, 

dan kemasyarakatan. 

Dari penjelasan diatas dalam disimpulkan bahwa penerbitan 

dokumen kependuduka merupakan bagian dari administrasi kependudukan. 

Penerbitan dokumen merupakan hasil akhir dari kegiatan pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil yang berupa akta atau surat keterangan 

tertulis sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum. 

 

2.17  Definisi Konsep 

Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu 

yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Masri Singarimbun, 1989:3). 

Definisi konsep dimaksud untuk menghindari interprestasi ganda 

dari variabel yang diteliti atau mendapatkan batasan yang jelas dari masing-

masing konsep yang akan diteliti. Adapun yang menjadi defenisi konsep 

pada penelitian ini adalah: 

1. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung.  
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2. Birokrasi adalah suatu tingkatan yang tertinggi dalam melaksanakan 

kegiatan pemerintahan yang memiliki fungsi menerapkan sebuah 

kebijakan; 

1 Birokrasi reformasi adalah pembaharuan dalam birokrasi dalam 

peningkatan birokrasi terdahulu dalam penataan pembangunan 

terdahulu; 

2 Administasi adalah sautu proses kegiatan kerjasama 2 (Dua) orang 

maupun lebih untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati bersama; 

3 Adminsitasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik 

dan pembangunan sektor lain; 

4 Kependudukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan strukur, 

jumlah jenis kelamin, umur, perkawinan, kehamilan, kelahiran, 

kematian dan lain-lain hingga ketahanan yang berhubungan dengan 

ekonomi, sosial, budaya serta politik. 

 

2.18  Konsep Operasional 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dsebut konsep 

operasional yang akan mengacu pada pendapat dan para pakar, akan tetapi 

dikonkritkan dalam melakukan penelitian: 
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Tabel 2.1 

Konsep Operasional  

 

Konsep Indikator 

Pelayanan Birokrasi pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatan Sipil di 

Kabupaten Indragiri Hilir 

a. Kepentingan Umum; 

b. Kepastian hukum; 

c. Kesamaan hak; 

d. Keseimbangan Hak dan 

Kewajiban; 

e. Keprofesionalan; 

f. Partisipasif 

g. Persamaan perlakuan/tidak 

diskrimatif; 

h. Keterbukaan;  

i. akuntabilitas; 

j. Ketepatan waktu. 

k. Kecepatan, kemudahan,dan 

keterjangkauan 

 Sumber: Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

 

2.19 Kerangka Berfikir 

Kerangka pikiran bertujuan untuk menggambarkan tentang 

keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang 

mempengaruhinya, dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang di anggap 

relevan. 

Setelah memahami bagaimana konsep-konsep yang berhubungan 

atau berkaitan dengan Kinerja Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di Kabupaten Indragiri Hilir. Maka penulis menggambarkan 

kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:  
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Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten 

Indragiri Hilir 

 

Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

 KTP (Kartu Tanda Penduduk) 

 KK (Kartu Keluarga) 

 

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik 

Pelayanan Prima 


