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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Pelayanan  

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong 

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan 

melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara 

ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia (Sinambela ; 2010; 3).  

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain yang langsung (Moenir, 2006: 16-17). Membicarakan pelayanan berarti 

membicarakan suatu proses kegiatan yang konotasinya lebih kepada hal yang 

abstrak (Intangible). Pelayanan adalah merupakan suatu proses, proses tersebut 

menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan, yang kemudian diberikan 

kepada pelanggan. 

 Harbani Pasolong (2007;4), pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan 

sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung 

maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. 

 Hasibuan mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan pemberian jasa dari 

satu pihak ke pihak lain, dimana pelayanan yang baik adalah pelayanan yang 

dilakukan secara ramah tamah dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerima.  
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Menurut Kotler dalam Sampara Lukman (2000;8) mengemukakan, 

pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan 

atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada 

suatu produk secara fisik. 

Selanjutnya Sampara Lukman (2000;5) pelayanan merupakan suatu 

kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain 

atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasaan pelanggan. Sedangkan 

definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos dalam Ratminto (2005;2) yaitu 

pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak 

kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan 

atau hal-hak lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang 

dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.  

Menurut Ahmad Batinggi (1998;21) terdapat tiga jenis layanan yang bisa 

dilakukan oleh siapapun, yaitu :  

1. Layanan dengan lisan  

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas - petugas di bidang 

Hubungan Masyarakat ( HUMAS ), bidang layanan Informasi, dan bidang - 

bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada 

siapapun yang memerlukan. Agar supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan 

yang diharapkan, ada syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan 

yaitu:  

a. Memahami masalah - masalah yang termasuk ke dalam bidang tugasnya.  
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b. Mampu memberikan penjelasan apa yang diperlukan, dengan lancar, 

singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang 

memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.  

c. Bertingkah laku sopan dan ramah  

2. Layanan dengan tulisan  

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol 

dalam melaksanakan tugas. Sistem layanan pada Informasi ini menggunakan 

sistem layanan jarak jauh dalam bentuk tulisan. Layanan tulisan ini terdiri dari 2 

(dua) golongan yaitu, berupa petunjuk Informasi dan yang sejenis ditujukan 

kepada orang - orang yang berkepentingan, agar memudahkan mereka dalam 

berurusan dengan instansi atau lembaga pemerintah. Kedua, layanan berupa reaksi 

tertulis atau permohonan laporan, pemberian/ penyerahan, pemberitahuan dan 

sebagainya. Adapun kegunaannya yaitu :  

a. Memudahkan bagi semua pihak yang berkepentingan.  

b. Menghindari orang yang banyak bertanya kepada petugas  

c. Mamperlancar urusan dan menghemat waktu bagi kedua pihak, baik 

petugas maupun pihak yang memerlukan pelayanan.  

d. Menuntun orang ke arah yang tepat  

3. Layanan dengan perbuatan  

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh petugas-

petugas yang memiliki faktor keahlian dan ketrampilan. Dalam kenyataan sehari - 

sehari layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan jadi antara layanan 
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perbuatan dan lisan sering digabung. Hal ini disebabkan karena hubungan 

pelayanan secara umum banyak dilakukan secara lisan kecuali khusus melalui 

hubungan tulis yang disebabkan oleh faktor jarak.  

 Menurut Syafruddin (1999:43) pelayanan yang memuaskan mengandung 

empat unsur yaitu : 

1. Pelayanan kemudahan dalam pengurusan kepentingan atau mendapatkan 

perlakuan yang sama dalam pengurusan suatu kepentingan. 

2. Pelayanan mendapatkan pelayanan yang wajar. 

3. Peleyanan yang merata dan sama dalam pelayanan terhadap kepentingan 

yang sama. 

4. Pelayanan yang diberikan tanpa memandang status atau kedudukan 

seseorang. 

Kelambanan pelayanan umum tidak hanya disebabkan oleh kurang 

baiknya cara pelayanan ditingkat bawah. Ternyata masih banyak faktor yang 

mempengaruhi begitu buruknya tata kerja dan birokrasi, seperti di instansi 

pemerintah terlihat banyak pegawai yang datang ke kantor hanya untuk mengisi 

absensi, mengikuti apel pagi, apel siang, sementara pekerjaan – pekerjaan yang 

harus diselesaikan tepat waktu. 

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan karena itu 

merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara langsung dan 

berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Proses 

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lainnya yang dinamakan pelayanan 
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umum, pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang/sekelempok orang dengan landasan factor material melalui system, 

prosedur dan metode tertentu untuk mencapai tujuan. 

Agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya 

maka perlu adanya faktor – faktor pendukung pelayanan yang memadai. Ada 

beberapa faktor pendukung pelayanan yang penting menurut Nugroho (2009 ; 76) 

yaitu : 

1. Faktor kesadaran petugas yang berkecimpung dalam pelayanan, kesadaran 

disini berfungsi sebagai acuan dasar yang melandasi pada perbuatan atau 

tindakan yang berikutnya, kesadaran kerja itu bukan saja kesadaran dalam 

pelaksananaan yang menjadi tanggung jawab yang menyangkut 

penyelesaian dan pemberian hasil laporan kerja yang tepat dalam usaha 

meningkatkan hasil kerja juga untuk turut serta dalam usaha pemeliharaan 

sarana dan prasarana. 

2. Faktor aturan kerja yang menjadi landasan kerja pelayanan yaitu 

merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. 

Faktor ini menyangkut segala ketentuan baik yang ditulis maupun yang 

tidak ditulis yang berlaku dalam organisasi yang meliputi mengenai waktu 

kerja, cara kerja, kedisiplinan dalam pelaksanaan kerja, pemberian sanksi 

terhadap pelanggaraan kerja serta ketentuan-ketentuan lain yang telah 

ditetapkan. 

3. Faktor organisasi yang meliputi pengaturan struktur organisasi yang 

menggambarkan hirarki tanggung jawab, pemberian kerja berdasarkan 
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keahlian dan fungsinya. Masing-masing bagian sesuai dengan tugas telah 

ditetapkan serta usaha pengembangan organisasi. 

4. Faktor pendapatan yang meliputi gaji yang dapat menggairahkan semangat 

kerja yang tinggi. 

5. Faktor kemampuan dan keterampilan karena dapat ditingkat dengan 

pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk kerja, serta mengadakan 

pendidikan dan latihan khusus pegawai. 

6. Faktor sarana yang meliputi peralatan, perlengkapan dan juga tersedianya 

fasilitas pelayanan yang meliputi gedung dengan segala pendukungnya. 

 Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada satu produk secara fisik. (Sinambela ; 2006; 4) 

 Pelayan yang baik terangkum dalam suatu produk pelayanan yang dikenal 

dengan nama service excellence meliputi : 

1. Keamanan adalah kemampuan penyedia pelayanan dalam menciptakan 

rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan pelayanan. 

2. Kenyamanan adalah kemampuan penyedia layanan dalam menciptakan 

rasa nyaman kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan sehingga 

masyarakat merasa nyaman selama pelayanan dilakukan. 

3. Keramahan adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia 

layanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa senang ketika 

dilayani. 
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4. Ketepatan adalah kemampuan penyedia layanan untuk selalu memberi 

ketepatan informasi, waktu, biaya dan petugas pelayanan yang jelas 

kepada masyarakat. (Tjiptono ; 2001; 64-65) 

2.2 Konsep Pelayanan Publik 

Istilah publik berasal dari bahasa inggris public yang berarti umum, 

masyarakat, negara. Kata public sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa 

Indonesia baku menjadi publik yang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

(Badudu ; 2001; 781-782) berarti umum, orang banyak, ramai. Yang kemudian 

pengertian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sendiri dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.  

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefenisikan sebagai segala 

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang 

pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah di pusat, didaerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau 

Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Ratminto, 2005;5) Menurut Batinggi (1998;12), pelayanan publik 

dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat atau khalayak umum. 

Dengan demikian, kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik 

yang menjadi hak setiap warga negara.  
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Sedangkan menurut Agung Kurniawan (Harbani ; 2007; 135) pelayanan 

publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.  

Selanjutnya Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan  pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundangundangan  bagi setiap warga negara dan 

penduduk  atas barang, jasa, dan/atau pelayanan  administratif yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan 

administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang 

lingkup tersebut, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat 

tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan 

sosial,  energi, perbankan, perhubungan, sumber daya  alam, pariwisata, dan 

sektor strategis lainnya. (Pasal 5 UU No 25 Tahun 2009) 

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi 

Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, 

korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata 

untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi 
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 penyelenggara bertanggung  jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan 

kegagalan penyelenggaraan pelayanan. 

Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana maksud 

diatas,  sekurang-kurangnya meliputi: 

1. Pelaksanaan Pelayanan 

2. Pengelolaan pengaduan masyarakat 

3. Pengelolaan informasi 

4. Pengawasan internal 

5. Penyuluhan kepada masyarakat, dan 

6. Pelayanan konsultasi. 

Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara berkewajiban : 

1. Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan 

2. Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan  maklumat pelayanan 

3.  Menempatkan pelaksana yang kompeten 

4. Menyediakan Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan Publik yang 

mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai 

5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan Asas 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standard Pelayanan 

7. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik 
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8. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang 

diselenggarakan 

9. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan  tanggung jawabnya 

10. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara 

pelayanan publik 

11. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan  hukum yang berlaku 

apabila mengundurkan diri  atau melepaskan tanggung jawab atas posisi 

atau  jabatan, dan 

12. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi  untuk hadir atau 

melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat 

yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang 

berhak, berwenang, dan sah  sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. (Pasal 15 UU Nomor 25 Tahun 2009) 

2.3 Azas Pelayanan Publik 

 Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. 

Untuk mencapai kepuasan itu dituntut pelayanan prima yang tercermin dari : 

1. Kepentingan umum 

Pemberian pelayanan tidak  boleh mengutamakan  kepentingan 

pribadi dan/atau golongan. 

2. Kepastian hukum 

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan 

pelayanan. 
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3. Kesamaan hak 

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, 

agama,  golongan, gender, dan status ekonomi. 

4. Keseimbangan hak dan kewajiban 

Pemenuhan  hak harus sebanding dengan kewajiban yang  harus 

dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. 

5. Keprofesionalan 

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang 

sesuai  dengan bidang tugas. 

6. Partisipatif 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan  pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, 

dan harapan masyarakat. 

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. 

8. Keterbukaan 

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan 

memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 

9. Akuntabilitas 

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan 

sehingga  tercipta keadilan dalam pelayanan. 

11.  ketepatan waktu 

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu  sesuai 

dengan standar pelayanan. 

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan 

terjangkau. (Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009) 

2.4 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) 

 Pengertian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) 

Pengertian E-KTP secara garis besar merupakan dokumen kependudukan 

yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun 

teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. 

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor 

Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal bagi setiap 

penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor induk yang ada di E-KTP nantinya 

akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah 

dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 UU No. 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 
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Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 kedepan 

diharapkan sudah tidak ada lagi penduduk yang mempunyai Kartu Tanda 

Penduduk ataupun kartu keluarga yang double, sebab saat ini ditengarai masih 

banyak terdapat satu orang yang sama memiliki lebih dari satu KTP ataupun 

Kartu Keluarga (KK) yang alamatnya berbeda-beda tentunya kondisi seperti ini 

berdampak merugikan orang lain dan bahkan tidak jarang pula merugikan 

pemerintah. 

Konsep e-KTP (elektronik KTP) adalah pembuatan KTP (Kartu Tanda 

Penduduk) berbasis NIK ( Nomor Induk Kependudukan ) yang berlaku secara 

nasional sebagai SIN ( Single Identity Number ) dengan mengunakan teknologi 

komputer dan basis data yang integratif. Tujuan yang dilaksanakannya e-KTP 

adalah untuk menjamin kepastian hukum, tidak adanya penggandaan, mencegah 

pemalsuan, keamanan data serta efisiensi proses kependudukan. 

Peralatan pembuatan E-KTP lebih canggih dari peralatan pembuatan kartu 

lainnya. E-KTP menggunakan jenis pengamanan dengan menggunakan sidik jari 

(fingerprint). Penggunaan sidik jari E-KTP lebih canggih dari yang selama ini 

telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar 

dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti SIM, tetapi juga dapat dikenali 

melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah 

dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. 

Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari 

(berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, 
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yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentifikasi untuk E-

KTP karena alasan berikut : 

a. Biaya paling murah, lebih ekonomis dari pada biometrik yang lain. 

b. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gur at-gurat sidik jari akan 

kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores. 

c. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang tersebut kembar. 

Struktur E-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan 

dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada 

dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang 

akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali 

oleh alat pendeteksi E-KTP sehingga dapat diketahui apakah E-KTP tersebut 

berada di tangan orang yang benar atau tidak. Standar penyimpanan data di dalam 

chip telah sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine 

Readable Travel Dokumens ICAO9303 serta EU Passport Specification 2006. 

Bentuk E-KTP pun juga sudah sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor 

ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60mm. 

Tahap untuk menciptakan E-KTP diantaranya; 

1. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip 

2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu 

3. Implanter, yaitu pemasangan antena (pola melingkar berlubang 

menyerupai spiral) 

4. Printing, yaitu pencetakan kartu 
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5. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik 

6. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman 

Gambar 2.1 

Bentuk E-KTP Stelah Dikemas 

 

Dari gambar diatas, chip memang tidak nampak namun dalam 

penggunaannya menggunakan gelombang radio RFID (radio frequency 

identification). Dengan menggunakan gelombang tersebut, maka E-KTP tidak 

harus menyentuh alat pembaca untuk bisa dibaca. 

Data-data yang tersimpan dalam E-KTP pun dijamin oleh pemerintah 

dalam hal keamanannya. Hal ini karena data kependudukan yang tersimpan 

terlindungi dari penyabotan maupun duplikasi pihak asing melalui mesin cetak E-

KTP. Itu artinya, data E-KTP tidak mudah dibobol karena sudah terlindungi 

sistem teknologi. 
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2.5 Landasan Hukum Pelayanan Pembuatan E-KTP 

 Landasan hukum yang mendasari pembuatan E-KTP adalah UU No. 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP No. 37 Tahun 2007 tentang 

pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Perpres 

No. 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara nasional,  

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai 

dengan pasal 6 Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis 

Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang 

perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi : 

1) KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik 

sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk; 

2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, 

tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan; 

3) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database 

kependudukan; 

4) Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis 

NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk 

orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi 

Pelaksana. 
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5) Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis 

NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan 

kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan; 

6) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh 

Peraturan Menteri 

Kemudian Pelayanan Publik diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009, 

dimana Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berasakan : 

a. Kepentingan umum 

b. Kepastian hukum 

c. Kesamaan hak 

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

e. Keprofesionalan 

f. Partisipatif  

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 

h. Keterbukaan 

i. Akuntabilitas 

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

k. Ketepatan waktu; dan 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjakauan. 
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Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara berkewajiban 

menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan 

kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. 

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi : 

a. Dasar hokum 

b. Persyaratan 

c. Sistem, mekanisme, dan prosedur 

d. Jangka waktu penyelesaian 

e. Biaya/tariff 

f. Produk pelayanan 

g. Sarana, prasarana dan fasilitas 

h. Kompetensi pelaksana 

i. Pengawasan internal 

j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh institusi 

penyelenggara Negara dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 

undang-undang, Negara wajib mengalokasikan anggaran yang memadai melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). Dari APBN atau APBD untuk membiayai Pelaksana 

dalam Penyelenggaran Pelayanan Publik yang memadai secara proporsional untuk 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Perilaku pelaksana dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 

Pasal 34 yaitu : 
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a. Adil dan tidak diskriminatif 

b. Cermat 

c. Santun dan ramah 

d. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut 

e. Professional 

f. Tidak mempersulit 

g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar 

h. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan 

publik  

i. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, atau kewenangan yang 

dimiliki; dan  

j. Tidak menyimpang dari prosedur. 

Kemudian Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh 

pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal penyelenggaraan 

pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung 

sesuai  dengan peraturan perundang-undangan; dan pengawasan oleh pengawas 

fungsional sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Sementara pengawasan 

eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh masyarakat berupa 

laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

2.6 Fungsi dan Kegunaan E-KTP Secara Umum 

Berikut ini merupakan fungsi dan kegunaan E-KTP secara umum, yaitu: 

1. Sebagai identitas jati diri 
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2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP local untuk 

pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya. 

3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data 

penduduk untuk mendukung program pembangunan. 

Sedangkan untuk databasenya dari E-KTP tersebut dapat dimanfaatkan 

oleh  

instansi pemerintah maupun swasta. Instansi tersebut misalnya; 

1. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 

2. Keuangan 

3. Hukum/HAM 

4. Agama 

5. Kehutanan 

6. BIN (Badan Intelejen Nasional) 

7. BPN (Badan pertanahan Nasional) 

8. POLRI 

9. KPK (Komisi Pemberantasan korupsi) 

10. BAPPENAS 

11. Masyarakat 

12. Kesehatan 

13. Sosial 

14. Nakertrans 

15. KPU 

16. BKKBN 

17. PERBANKAN 
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18. Lembaga Keuangan 

19. Dunia Usaha 

Untuk pemanfaatannya, tergantung dari masing-masing instansi karena 

setiap instansi berbeda dalam hal kepentingan data yang diperlukan. Pemanfaatan 

E-KTP, misalnya bisa dimanfaatkan untuk mengisi bensin tapi tidak membawa 

uang, maka E-KTP bisa digunakan sebagai kartu kredit atau kartudebit karena 

bekerjasama dengan Bank yang memanfaatkan E-KTP. Masyarakat dipermudah 

dengan tidak perlu lagi membawa KTP, SIM, kartu kredit atau kartu ATM yang 

berbeda-beda. Keuntungan lainnya, masyarakat tidak perlu repot-repot harus 

membuat surat mulai RT, RW, kelurahan, dan baru kemudian ke kepolisian. 

2.7 Pandangan Islam Tentang Pelayanan 

 Menurut pandangan islam, bahwasanya Al-Quran telah menjelaskan ayat-

ayat yang berhubungan mengenai pelayanan dan administrasi, adapun ayat-ayat 

yang di sebutkan di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut : 

Al-Quran surat At Taubah Ayat 105 Allah SWT telah memberikan 

perintah kepada manusia tentang kerja ( pelayanan ) : 
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Artinya : 

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS: At-Taubah 

Ayat: 105) 

Begitu juga Allah SWT menjelaskan tentang kerja ( pelayanan ) yang di 

lakukan oleh umat manusia dalam surat Az-Zazalah Ayat 7 dan 8 : 

Surat Az-Zalzalah Ayat 7. 

Artinya : 

 Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya 

dia akan melihat (balasan) nya. (QS: Az-Zalzalah Ayat: 7) 

Surat Az-Zalzalah Ayat 8. 

Artinya : 

 Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, 

niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula. (QS: Az-Zalzalah Ayat: 8) 

Walaupun Al-Quran secara khusus tidak menyebut istilah administrasi, 

namun digunakan kata dalam bahasa Arab yudabbiru, yang artinya mengarahkan, 

melaksanakan, mengelola, menjalankan, merekayasa, mengemudikan, penguasa, 

mengatur, bertugas, mengurus dengan baik, mengekonomiskan, membuat 

rencana, berusaha. 
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Kata yudabbiru muncul dalam Al-Quran pada empat ayat yaitu : 

a. Surat Ar-Ra’d Ayat 2. 

 

Artinya : 

 Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu 

lihat, kemudian Dia bersemayam di atas Â´Arasy, dan menundukkan matahari 

dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah 

mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), 

supaya kamu meyakini pertemuan(mu) dengan Tuhanmu. (QS: Ar-Ra'd Ayat: 2) 

 

b. Surat As-Sajdah Ayat 5. 

 

Artinya :  

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 

kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 

perhitunganmu (QS: As-Sajdah Ayat: 5) 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan peneliti 

jadikan sebagai bahan pengembangan penelitian ini, diantaranya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh: 

1. Teguh Segoro (2009) melakukan penelitian dengan judul ”Birokrasi 

Proses Penerbitan e-KTP Dikecamatan Tampan Kota Pekanbaru” Hasil 

penelitian menunjukan bahwa dalam pratiknya birokrasi proses penerbitan 

e-KTP di Kecamatan Tampan belum bisa dikatakan berjalan baik .Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya kendala yang dihadapi seperti ketidak 

seimbangan beban kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya, masih 

kurangnya sarana dan prasarana pendukung, dan banyaknya keluhan dari 

masyarakat tentang kurang nya kedisplinan kinerja pegawai. 

2. Iryan Sadi (2012) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelayanan 

Pembuatan kartu Tanda Penduduk (Ktp) Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (Siak) Di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Karimun” hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa dari indicator penelitiannya yang terdiri dari 

transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, 

keseimbangan hak dan kewajiban disimpulkan kurang baik. 

3. Fitri Yani (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Analisa Tentang 

Pelaksanaan Program Nasional E-Ktp Di Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar” Hasil penelitian menunjukan bahwa analisa tentang pelaksanaan 

program nasional e-KTP di kecamatan tambang kabupaten kampar dalam 
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kategori sangat baik dengan nilai persentasi rata-rata sebesar 76,73% . 

Karena dari indikator komunikasi,sumber daya, disposisi, struktur 

birokrasi sudah sangat baik. 

4. Fatkhurohman (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Kualitas Pelayanan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Siak” Dan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Para 

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sudah 

melaksanakan Tugasnya dengan Baik. Demikian pula pada aspek 

ketelitian dan memeriksa kembali hasil pekerjaan. Pada aspek 

keterampilan kerja, hal tersebut dilakukan agar pekerjaan dapat selesai 

dengan baik dan professional. 

2.9 Defenisi konsep 

Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pelayanan Publik adalah publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 

kebutuhan peraturan perundang-undangan. 

2. Kartu Tanda Penduduk elektronik atau electronic-KTP (e-KTP) adalah 

dokumen kependudukan yang memuat system keamanan/pengendalian 

baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis 

pada database kependudukan Nasional. 

 

 



34 
 

2.10 Indikator Penelitian 

Tabel 2.1 : Indikator Penelitian 

VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR 

Pelayanan Publik 1. Asas Pelayanan Publik  a. Persamaan Perlakuan 

b. Keterbukaan 

c. Akuntabilitas 

d. Ketepatan Waktu 

 2. Standar Pelayanan Publik a. Jangka Waktu 

Penyelesaian 

b. Biaya/tariff 

c. Sarana, Pra sarana dan 

Fasilitas 

3. Perilaku Pelaksana Dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik (Kepuasaan 

Masyarakat) 

a. Adil dan Tidak 

Diskriminatif 

b. Santun dan Ramah 

c. Tidak Mempersulit 

4. Pengawasan 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik (Internal dan 

Eksternal) 

a. Pengawasan Oleh 

Atasan Langsung 

b. Pengawasan Fungsional 

c. Pengawasan masyarakat 

Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2009 

2.11 Kerangka Berfikir 

 Kerangka berfikir 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. 
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 Realitas pelayanan yang diterima masyarakat jauh dari yang mereka 

harapkan. Rendahnya kualitas pelayanan E-KTP misalnya lamanya waktu yang 

dibutuhkan untuk mengurus pelayanan pembuatan E-KTP, perangkat yang 

digunakan dalam melayani dan banyaknya keluhan-keluhan lain yang diterima 

masyarakat. Dari perbedaan antara pelayanan pelayanan yang diharapkan dengan 

realitas pelayanan yang mereka terima ini, maka timbulah penilaian terhadap 

pelayanan dalam pembuatan E-KTP. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui 

pelayanan E-KTP didasarkan pada indicator kesederhanaan prosedur, bukti 

langsung, kehandalan, daya tanggap. 

 Dari penilaian tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan 

masyarakat tentang pelayanan pembuatan E-KTP. Berdasarkan tingkat kepuasan 

yang dirasakan maka akan ada upaya peningkatan pelayanan. Jika sebelumnya 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan E-KTP sangat rendah maka 

harus diupayakan peningkatan pelayanan agar masyarakat puas terhadap 

pelayanan pembuatan E-KTP. 
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Berikut Gambar Kerangka Pemikiran: 

Gambar 2.2 : Kerangka Berfikir 

 

 

 

1. Azas Pelayanan Publik 

a. Persamaan Perlakuan 

b. Keterbukaan  

c. Akuntabilitas 

d. Ketepatan Waktu 

2. Standar Pelayanan Publik 

a. Jangka Waktu Penyelesaian 

b. Biaya/tariff 

c. Sarana, Pra sarana dan Fasilitas 

3. Perilaku Pelaksana Dalam Penyelenggaraan Publik (Kepuasan 

Masyarakat) 

a. Adil dan Tidak Diskriminatif 

b. Santun dan Ramah 

c. Tidak Mempersulit 

4. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Internal dan 

Eksternal) 

a. Pengawasan Oleh Atasan Langsung 

b. Pengawasan Fungsional 

c. Pengawasan Masyarakat 
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