
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pelayanan Publik 

Agung Kurniawan (dalam Sinambela, 2005:6), mengatakan bahwa 

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.   

Menurut Moenir (dalam Teori administrasi Publik, 2010:128), pelayanan 

publik adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang 

langsung.          

Selanjutnya, Sampara Lukman (dalam Dr.Husni Thamrin 2013:28), 

berpendapat, pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang 

terjadi dalam interaksi langsung antar seorang dengan orang lain atau mesin 

secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.  

Pelayanan Umum atau Pelayanan Publik menurut Sadu Wasistiono (dalam 

Hardiansyah 2011:11) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta 

atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarkat, dengan atau tanpa 

pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.  

Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, mengemukakan 

bahwa pelayanan publik 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.  
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Sedangkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (2003), 

mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sedangkan Kepmen PAN nomor 58 Tahun 2002 

mengelompokkan tiga pelayanan dan instansi serta BUMN/BUMD. 

Pengelompokkan jenis pelayanan tersebut berdasarkan pada ciri-ciri dan sifat 

kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu (1) pelayanan 

administratif, (2) pelayanan barang, (3) pelayanan jasa.    

 Jenis 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).      

 Jenis pelayanan barang merupakan pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan 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 dianggap 

benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunanya. 

Misalnya jenis pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanan telepon. 
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 Jenis pelayanan jasa merupakan 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 penerimanya secara langsung dan 

habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan angkutan darat, 

laut dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan 

pelayanan pemadam kebakaran.      

 Ketiga peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pelayanan publik tersebut orientasinya 

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

disebutkan dalam isi praturan tersebut. Dalam artian bahwa kalau kinerja  publik 

instansi pemerintah berdasarkan peraturan tersebut orientasinya juga pelanggan, 

maka perhatian aparatur pelayanan publik harus berorientasi kepada publik. 

 pelayanan publik adalah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan 

pelayanan publik yang prima dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik 

bagi pemberi maupun penerima pelayanan. Maka dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dibutuhkan standar pelayanan.    

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang pelayanan publik dalam pasal 1 angka (7) menjelaskan tentang Standar 

pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 

kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.    
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 Secara teoritis, tujuan  pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 

masyarakat, untuk mencapai kepuasan itu diperlukan standar pelayanan publik 

untuk acuan penilaian kualitas pelayanan yang tercermin dari Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 21 Tanggal 18 Juli 2009. 

 Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima 

pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau 

penerima pelayanan.       

 Standar pelayanan (Pasal 21 UU No 25 Tahun 2009), meliputi : 

a. Dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

penyelenggaraan pelayanan. 

b. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif.  

c. Sistem, mekanisme, dan prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

d. Jangka waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.  

e. Biaya/tarif, yaitu biaya yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara 

dan masyarakat. 
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f. Produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, yaitu peralatan dan fasilitas yang 

diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan 

fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan 

h. Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman. 

i. Pengawasan internal, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan 

satuan kerja atau atasanlangsung pelaksana. 

j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, yaitu tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

k. Jumlah pelaksana, yaitu tersedianya pelaksana sesuai dengan beban 

kerja. 

l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 

sesuai dengan standar pelayanan 

m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-

raguan 

n. Evaluasi kinerja pelaksana, yaitu penilaian untuk mengetahui seberapa 

jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. 

 Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan maka penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar 

pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai kriteria 
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pelayanan.         

 Prinsip pelayanan publik (Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2003) : 

a. Kesederhanaan : prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami, dan mudah dilaksanakan. 

b. Kejelasan : 

a) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 

b) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik; 

c) 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. 

f. Tanggungjawab : pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat 

yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana : tersedianya sarana dan prasarana 

kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi da informatika (telematika). 
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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 yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan 

sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti 

parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 

Menurut Inu Kencana (SANRI 2003:117) Pelayanan terdiri dari 3 unsur 

pokok, yaitu sebagai berikut :  

a. Biayanya relatif harus murah. 

b. Waktu untuk mengerjakan relatif cepat. 

c. Dan mutu yang diberikan relatif bagus. 

 

2.2  Kinerja         

 Hasibuan (2002:160), mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan 

kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 
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 Anwar Prabu Mangkunegara (2002:67), mengatakan bahwa kinerja atau 

prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya.        

 Mangku prawira dan Hubeis (2007:153), mengatakan bahwa kinerja 

adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara berencana pada waktu dan 

tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan.     

 Prawirosentono (1999:2), mengatakan kinerja adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, 

sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 

dan sesuai dengan moral dan etika.     

 Menurut Soeprihanto (1996:6), mengatakan bahwa kinerja pegawai adalah 

hasil kerja seorang pegawai selama periode tertentu dibandingkan dengan 

berbagai kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran atau kriteria yang telah 

ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama.Menurut Soeprihanto, aspek-

aspek kinerja meliputi: 

a. Kualitas pekerjaan. 

b. Kuantitas pekerjaan. 

c. Kemampuan bekerja sendiri. 

d. Pemahaman dan pengenalan pekerjaan. 

e. Kemampuan memecahkan persoalan. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kemampuan 

Pada dasarnya kemampuan menurut Robbins (2002:50), adalah 

suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu 

pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari dua segi: (1) 

kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk 

melakukan kegiatan mental, dan (2) kemampuan fisik, yaitu kemampuan 

yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, 

kecekatan, kekuatan dan keterampilan. 

2. Kemauan 

Kemauan atau motivasi menurut Robbins (2002:208), adalah 

kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan 

organisasi. Kemauan atau motivasi kerja seseorang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu: (1) pengaruh lingkungan fisik, yaitu setiap pegawai 

menghendaki lingkungan fisik yang baik untuk bekerja, lampu yang 

terang, ventilasi udara yang nyaman, sejuk, bebas dari gangguan suara 

berisik dan sebaiknya ada musik. (2) pengaruh lingkungan sosial yaitu 

sebagai makhluk sosial dalam melaksanakan pekerjaan tidak semata-mata 

hanya mengejar penghasilan saja, tetapi juga mengharapkan penghargaan 

oleh pegawai lain, pegawai lebih berharga apabila dapat menerima dan 

membantu pegawai lain. 
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3. Energi 

Energi menurut Jordan E. Ayan (2002:47), adalah pemercik api 

yang menyalakan jiwa. Tanpa adanya energi psikis dan fisik yang 

mencukupi, perbuatan kreatif pegawai terhambat. 

4. Teknologi 

Teknologi menurut Gibson dkk (1997:197), adalah tindakan fisik 

dan mental oleh seseorang untuk mengubah bentuk isi dari objek atau ide. 

Jadi teknologi dapat dikatakan sebagai “tindakan yang dikerjakan oleh 

individu atau suatu objek dengan atau tanpa bantuan alat atau alat 

mekanikal, untuk membuat beberapa perubahan terhadap objek tersebut. 

5. Kopensasi  

Kopensasi adalah suatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas 

jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya. Jika pegawai mendapat 

kopensasi yang setimpal dengan hasil kerjanya, maka pegawai dapat 

bekerja dengan tenang dan tekun.  

6. Kejelasan tujuan  

Kejelasan tujuan merupakan salah satu faktor penentu dalam 

pencapaian kinerja. Oleh karena pegawai yang tidak mengetahui dengan 

jelas tujuan pekerjaan yang hendak dicapai, maka tujuan yang tercapai 

tidak efisien dan atau kurang efektif. 

7. Keamanan 

Keamanan ekerjaan menurut George Strauss dan Leonard Sayles 

(1990:10), adalah sebuah kebutuhan manusia yang fundamental, karena 
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pada umumnya orang menyatakan lebih penting keamanan pekerjaan 

daripada gaji atau kenaikan pangkat. 

Berdasarkaan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu 

maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh 

kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta 

keinginan untuk berprestasi. 

 

2.3  Pelayanan Administrasi       

 Pelayanan administrasi adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dekomentasi 

dan kegiatan tata usaha lainya 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), 

(dalam Harbani Pasalong, 2007:129).      

 Pelayanan masyarakat dalam administrasi berupa :  

a. Surat pengantar pembuatan KTP. 

b. Surat pengantar pembuatan KK. 

c. Surat keterangan berdomisili. 

d. Surat pengantar pembuatan surat tanah. 

e. Rekomendasi izin tempat usaha. 

f. Legalisir. 

g. Surat pindah. 
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h. Pembuatan surat kelahiran. 

 Kebijakan dan program yang diselenggarakan pemerintah daerah di 

arahkan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan demokratis. Visi dan misi 

yang yang diambil diharapkan berpihak kepada masyarakat luas, sehingga 

diperoleh kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang seimbang. Pelayanan 

perolehan KTP, sertifikat tanah, surat-surat berharga lainnya serta yang 

berhubungan dengan bidang perizinan.      

 Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi administrasi adalah melalui 

perumusan kembali perencanaan strategi, memberikan penghargaan atas kinerja 

pegawai, terorientasi pada publik dalam memberikan pelayanan, dan 

memberdayakan pegawai. 

 

2.4  KTP-el 

 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah 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-el 

yang tercantum nomor induk kependudukan (NIK).     

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

administrasi kependudukan dalam pasal 1 angka (14) menjelaskan tentang Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda 

Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai 

bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Pasal 102 huruf (a) 
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menjelaskan tentang semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

harus dimaknai “KTP-el”.       

 NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur 

hidup. Nomor NIK yang ada di KTP-el 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 (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk). 

Aturan-aturan tentang KTP-el : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

administrasi kependudukan. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 

Induk Kependudukan Secara Nasional. 

3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP 

berbasis nomor induk kependudukan. 

4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil. 
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 Proyek KTP-el dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional 

di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. 

Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data 

penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang 

ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa 

diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut:  

a. Menghindari pajak. 

b. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota. 

c. Mengamankan korupsi. 

d. Menyembunyikan identitas, misalnya oleh para teroris. 

 Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari 

(berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, 

yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk KTP-

el karena alasan berikut:  

a. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain. 

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

kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores. 

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

 Adapun standar pelayanan dalam pembuatan KTP-el adalah: 

1.  Persyaratan 

a. Telah mencukupi umur 17 tahun atau sudah kawin atau pernah 

kawin. 

b. Fotokopi kartu keluarga (KK). 
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c. Asli KTP lama untuk perpanjangan KTP. 

d. Pas photo 3x4cm sebanyak 3 (tiga) lembar. 

2.  Prosedur 

a. Meminta formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk di kantor 

lurah setempat. 

b. Mengisi dan menandatangani permohonan kartu tanda penduduk 

yang diketahui oleh lurah dan camat setempat. 

c. Menyerahkan berkas permohonan ke loket pelayanan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPTD Kecamatan). 

3.  Waktu penyelesaian: 14 hari kerja. 

4.  Biaya: Rp.0,00 

5.  Sanksi administrasi (Denda) 

a. Keterlambatan atas pengurusan KTP paling lama 30 hari dan atau 

satu bulan setelah habis masa berlakunya dikenakan denda 

Rp.50.000/bulan, maksimal pengenaan denda enam bulan. 

b. Bagi penduduk kota Pekanbaru yang telah berusia 17 tahun atau 

sudah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan 

keterlambatan batas pengurusan Kartu Tanda Penduduk paling lama 

enam bulan setelah kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk 

dikenakan denda Rp.50.000/bulan, maksimal pengenaan denda enam 

bulan. 

 Kebijakan yang berkenaan dengan penerbitan kartu tanda penduduk 

berbasis elektronik, diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 
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Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 

Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis 

Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. 

Prosedur pelayanan KTP-el sebagai berikut: 

1. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, 

dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa: 

a. Nomor induk kependudukan nasional 

b. Fotocopy kartu keluarga 

2. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik memproses dengan tata cara: 

a. Merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam database 

kependudukan 

b. Melakukan verifikasi data penduduk secara langsung 

c. Melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik 

jari penduduk dan iris mata 

d. Membubuhkan tanda tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP 

Elektronik pada formulir permohonan 

e. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai 

bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, 

tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk sebagaimana dimaksud 

pada angka 2 dan angka 3 

f. Melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 

biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP 

Elektronik 
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g. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada angka 

6 dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated 

Fingerprint Identification System di pusat data Kementerian Dalam 

Negeri 

h. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7 disimpan dan 

dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang 

i. Hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada 

angka 8, apabila : 

a) Identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP 

Elektronik 

b) Identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan 

KTP Elektronik 

j. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan 

personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud 

pada angka 9 huruf a ke dalam blangko KTP Elektronik 

k. setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 

mendistribusikan KTP Elektronik ke tempat pelayanan KTP Elektronik 

l. menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui 

pemadanan sidik jari penduduk 1:1 

m. hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 

12:  

a) Apabila datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada 

penduduk 
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b) Apabila datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak 

diberikan kepada penduduk 

n. Dalam hal terdapat data yang tidak sama sebagaimana dimaksud pada 

angka 13 huruf b, Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik 

mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri melalui 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk 

dimusnahkan 

3. Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa Formulir 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 

4. Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7, 

dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan 

Kementerian Dalam Negeri. 

Perbedaan KTP lama, KTP Nasional, KTP Elektronik (KTP-el), yaitu : 

KTP Lama (1978) 

Karakteristik Teknologi Verifikasi/ Validasi 

- Blangko kertas dan 

laminasi plastik 

- Photo di lekatkan (Lem) 

- Tanda tangan/ Cap jempol 

- Data tercetak dengan 

komputer 

- Berlaku di tiap 

Kabupaten/Kota 

- Stempel asli 

- Nomor serial khusus 

- Guilloche pattens 

pada blangko 

- Hanya untuk 

keperluan identitas 

diri 

- Pengawasan dan 

verifikasi 

pengesahan dari 

tingkat terendah 

 

KTP Nasional (2004) 
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Karakteristik Teknologi Verifikasi/ Validasi 

- Photo dicetak pada 

kartu 

- Tanda tangan/ Cap 

jempol 

- Data tercetak dengan 

komputer 

- Berlaku nasional 

- Tahan lebih lama 

(Tidak mudah lecek) 

- Bahan terbuat dari 

plastik 

- Nomor serial khusus 

- Gulloche pattrens pada 

kartu 

- Hanya untuk keperluan 

ID 

- Scanning photo, tanda 

tangan/ Cap jempol 

- Pengawasan dan 

verifikasi 

pengesahan dari 

tingkat terendah 

RT/ RW dst 

 

  KTP Elektronik/ KTP-el (2011) 

Karakteristik Teknologi Verifikasi/ Validasi 

- Photo dicatak 

pada kartu 

- Data tercetak 

dengan komputer 

- Berlaku nasional 

- Mampu 

menyimpan data 

- Data dibaca/ 

ditulis dengan 

card reader 

- Bahan terbuat dari 

PVC/PC 

- Nomor serial khusus 

- Guilloche patterns pada 

kartu 

- Scanning photo dan 

tanda tangan/ Cap 

jempol 

- Terdapat microchips 

sebagai media 

penyimpan data 

- Menyimpan data finger 

print biometric sebagai 

satu uniq identificaton 

personal 

- Mampu menampung 

seluruh data personal 

- Pengawasan dan 

verifikasi pengesahan 

dari tingkat terendah 

RT/ RW dst 

- Multi aplikasi 

- Diterima secara 

internasional 

- Tidak bisa dipalsukan 

- Hanya satu kartu untuk 

satu orang 

- Satu orang satu kartu 

(Menggantikan kartu 

lain) 

- Tingkat kepercayaan 

terhadap keabsahan 

kartu sangat tinggi 
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yang diperlukan dalam 

multi aplikasi 

 

2.5  Defenisi Konsep         

 Definisi konsep bertujuan sebagai kerangka berfikir agar tidak menjadi 

tumpang tindih dan memberikan batasan. Batasan yang jelas dari masing- masing 

konsep guna menghindari adanya salah pengertian, maka berupa konsep yang 

dipakai dalam penelitian ini kan dikemukakan sebagai berikut : 

1. Agung Kurniawan mengatakan bahwa 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. 

2. Anwar Prabu Mangkunegara mengatakan bahwa kinerja atau prestasi kerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 

3. Harbani Pasalong mengatakan bahwa pelayanan administrasi adalah jenis 

pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, 

penelitian, pengambilan keputusan, dekomentasi dan kegiatan tata usaha 

lainya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa 

dokumen, misalnya sertifikat, izin-izin, rekomendasi, keterangan dan lain-

lain. 

4. KTP-el atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat 

sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun 



 31 

teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan 

nasional. 

2.6  Konsep Operasional       

Menurut Singarimbun (2006:46), defenisi operasional adalah unsur-unsur 

yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan 

pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai 

pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut. Operasionalisasi variabel 

penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Pendeskripsian Konsep Operasional 

Konsep Variabel Indikator 

Kinerja 

pelayanan 

menurut 

Undang-Undang 

Nomor 25 

Tahun 2009 

Tentang 

pelayanan 

publik 

Standar pelayanan 

publik (Undang-

Undang Nomor 

25 Tahun 2009) 

1. Dasar hukum 

2. Persyaratan 

3. Sistem, mekanisme, prosedur 

4. Jangka waktu penyelesaian 

5. Biaya/tarif 

6. Produk pelayanan 

7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas 

8. Kompentensi pelaksana 

9. Pengawasan internal 

10. Penanganan pengaduan, saran dan 

masukan 

11. Jumlah pelaksana 

12. Jaminan pelayanan yang 

memberikan kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai dengan standar 

pelayanan 

13. Jaminan keamanan dan 

keselamatan pelayanan dalam 

bentuk komitmen untuk 

memberikan rasa aman, bebas dari 

bahaya, dan risiko keragu-raguan 

14. Evaluasi kinerja pelaksana. 

Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 21 
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2.7  Pelayanan dalam Pandangan Islam 

 Dalam islam segala sesuatu sudah diatur, hal ini telah disebutkan dalam 

Al-Qur’an. Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah merupakan pedoman bagi umat 

manusia di dalam aspek seluruh kehidupan yang menjadikan hidup manusia di 

dunia lebih terarah. Dari pedoman umat islam tersebut jika kita benar-benar 

berpegang teguh, sudah pastinya kita tidak akan tersesat. Dan seharusnya memang 

seperti itulah kita hidup, baik bertingkah laku, bergaul maupun melakukan 

pekerjaan. Dalam konsep islam, amanah, jujur, sangat diutamakan demi 

terciptanya kepercayaan antara pengikut pada pemimpin. Manusia diberi akal dan 

pikiran untuk bisa mencari rezeki yang sebanyak-banyaknya dengan jalan yang 

baik dan hidup dalam bekerja dengan penuh semangat yang tinggi. Hal tersebut 

semata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Berkaitan dalam penelitian ini, 

Al-Qur’an menjelaskan beberapa ayat sebagai berikut:    

Surat At-Taubah ayat 105  

 
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. 

 

 Dari ayat di atas jelas disebutkan bekerjalah dengan jujur karena Allah 

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, karena kejujuran menyangkut segala 

urusan kehidupan dan kepentingan orang banyak. 
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Surat An-Nisa ayat 58  

 
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan/melaksanakan amanah 

(pertanggungjawaban)terhadap orang-orang yang memberikan amanah 

itu dan apa bila kamu menghukum antara manusia, lakukanlah dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yangamat baik 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat. 

 

 Dari pemaparan ayat di atas, hendaknya pelayanan yang kita berikan untuk 

kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi. Tidak dilebihkan atau 

dikurangi terkait dengan kepentingan masyarakat dan kemaslahatan orang banyak.

 Dari ayat tadi terdapat dua pokok untuk mencapai masyarakat yang adil 

dan makmur: 

1. Amanah atau pertanggungjawaban, negarawan setiap negara sudah 

sewajarnya menanamkan rasa tanggungjawab ini sedalam-dalamnya 

didada setiap warganya. Selain dari peraturan-peraturan agar orang 

menunaikan amanahnya dengan baik, harus pula ditanamkan rasa iman 

dan takwa kepada Allah yang tidak lengah sedikitpun dari segala tindak 

tanduk manusia, sehingga setiap warga dapat mengendalikan dirinya 

sendiri dengan iman dan takwanya. Iman dan takwa lebih berkesan 

daripada undang-undang. Dengan merasakan tanggungjawab ini sebagai 

suatu kewajiban dari Allah dan disertai dengan segala undang-undang agar 

setiap warga menunaikan tanggungjawabnya, maka amanlah negara, 
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tentramlah masyarakat dari segala penyelewengan. Akan tercapailah 

keadilan dan kemakmuran. 

2. Adil dalam memutuskan sesuatu hukum, setiap warga sama di hadapan 

hukum. Siapa yang salam mendapat hukuman yang adil. Tiba di mata 

tidak di picingkan, tiba di perut tidak di kempiskan. 

 Dalam kitab Sohih Muslim sahabat Abu Hurairah RA meriwayatkan 

sebuah hadits yang berbunyi: “Barang siapa menghilangkan (memberikan solusi) 

kesukaran seorang mukmin didunia maka kelak Allah akan menghilangkan 

kesukarannya dihari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi 

orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusan 

duniawi dan akhiratnya. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka 

Allah akan menutupi (keburukannya) didunia dan akhirat, dan Allah akan 

senantiasa membantu hamba-Nya selama dia mau membantu saudaranya.” 

 Hadist ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang didapatkan 

seseorang jika dia mau memberikan bantuan dan pelayanan kepada sesama demi 

memenuhi kebutuhan mereka. Baik pertolongan dalam bidang materi, berbagi 

ilmu, bahu membahu mengerjakan sesuatu, memberikan nasehat dan masih 

banyak lagi. Dan juga yang perlu ditegaskan disini bahwa hadist ini melarang kita 

untuk mengumbar “aurat (kejelekan)” orang lain, karena konsekuensi mengumbar 

aurat orang lain adalah Allah akan membuka aurat kita dihadapan makluknya. 
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2.8  Penelitian Terdahulu 

  Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun 

hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik 

penelitian yaitu mengenai pelayanan dalam pembuatan KTP-el.   

 Dikutip dari skripsi M. Abdilah Akmal (2012) dengan judul “Pelaksanaan 

Pembuatan Ktp Elektronik (e-KTP) Ditinjau Dari Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota 

Pekanbaru”, dari hasil penelitian penulis dilapangan, pelayanan pembuatan kartu 

tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Pekanbaru berjalan kurang optimal, dapat dilihat dari beberapa 

permasalahan, diantaranya yaitu prosedur pembuatan kartu tanda penduduk (e-

KTP) yang berbelit-belit yaitu harus ke RT, RW, Kelurahan atau Desa baru ke 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Belum lagi di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil harus melalui beberapa bagian yaitu seksi identifikasi 

penduduk, kemudian diketahui oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan terakhir ke 

Kepala Dinas.           

 Dikutip dari skripsi Noridah (2014) dengan judul “Analisis Pelayanan 

Administrasi Di Kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2013”, dari hasil 

penelitian penulis di lapangan, menunjukkan bahwa pelayanan administrasi pada 

Kantor Camat Tampan khususnya pada pelayanan administrasi Dalam Kategori 

Cukup Baik, sesuai dengan hasil rekapitulasi keseluruhan Quesioner pada tabel 

5.25, yaitu sebanyak 57,96%. Dikatakan Cukup Baik karena dalam menjalankan 
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pelayanan administrasi dari segi Tangibles, Responsivitas, Kompetensi dan 

Transparansi sudah menjalankan tugas administrasi cukup baik sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan, namun didalam pelaksanaan tugas tersebut masih 

kurangnya kesadaran pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi 

terhadap masyarakat, pihak Kantor Camat Tampan Pekanbaru khususnya pada 

pelayanan administrasi seharusnya memberikan/Kepuasan pada Masyarakat 

sebagai orientasi utama dalam melaksanakan pelayanan administrasi, peran 

pegawai seharusnya pemberi pelayanan malah sebaliknya.    

 Dikutip dari skripsi Dwi Jatmiko (2012) dengan judul “kualitas pelayanan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam meningkatkan kepuasan masyarakat (studi di 

kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan)”, dari hasil penelitian penulis 

dilapangan, menunjukkan pemerintahan Kecamatan Grobogan sudah berusaha 

dengan baik dalam kualitas pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada 

masyarakat di bidang KTP. Hal ini bisa dilihat dari hasil laporan pada informan 

dalam wawancara. Kualitas pelayanan sudah dikatakan baik bisa dilihat dari aspek 

Profesionalisme yang meliputi kemampuan pegawai dalam mempergunakan 

peralatan, aspek mentaati segala peraturan yag melandasi bidang pekerjaan, aspek 

Kejelasan yang meliputi prosedur pelayanan yang baik serta rincian biaya atau 

tarif pembuatan Kartu Tanda Penduduk yang tidak mahal dan bisa dijangkau oleh 

seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Grobogan. 
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2.8.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian 
Nama 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1 Pelaksanaan 

pembuatan ktp 

elektronik (e-ktp) 

ditinjau dari 

peraturan presiden 

republik 

Indonesia nomor 

67 tahun 2011 di 

kecamatan 

marpoyan damai 

kota pekanbaru 

M. Abdilah 

Akmal 

Kecamatan 

Marpoyan 

Damai 

Lokasi 

penelitian 

Masalah 

penelitian 

berbeda 

2 Analisis 

pelayanan 

administrasi di 

kantor camat 

tampan kota 

pekanbaru tahun 

2013 

Noridah  Kantor 

Camat 

Tampan 

Kota 

Pekanbaru 

Pelayanan 

untuk 

masyarakat 

Lokasi 

penelitian 

berbeda 

3 Kualitas 

pelayanan Kartu 

Tanda Penduduk 

(KTP) dalam 

meningkatkan 

kepuasan 

masyarakat (studi 

di kecamatan 

Grobogan 

Kabupaten 

Grobogan) 

Dwi 

Jatmiko 

Kecamatan 

Grobogan 

Kabupaten 

Grobogan 

Pelayanan 

KTP 

Lokasi 

penelitian 

berbeda, 

menggunakan 

metode 

penelitian 

yang berbeda 

 

2.9Kerangka Pemikiran 

 Untuk mengarahkan penelitian ini agar tepat pada sasarannya, maka 

diperlukan kerangka berfikir untuk memberikan penjelasan terhadap konsep teori. 

Kantor Camat Marpoyan Damai memiliki tugas besar dalam memberikan data 

identitas sebagai warga negara sesuai dengan tempat berdomisili.   

 Dalam melakukan tugas pelayanan peran aparatur pemerintah sangat 

penting dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat yang sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. 
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 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data olahan, yang diadopsi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 Pasal 2 

Analisis Kinerja Pelayanan Pada Kantor Camat Marpoyan Damai Dalam 

Pembuatan KTP-el Kota Pekanbaru 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

1. Dasar hukum 

2. Persyaratan 

3. Sistem, mekanisme, prosedur 

4. Jangka waktu penyelesaian 

5. Biaya/tarif 

6. Produk pelayanan 

7. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas 

8. Kompetensi pelaksana 

9. Pengawasan internal 

10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 

11. Jumlah pelaksana 

12. jaminan pelayanan yang memberikan 

kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai 

dengan standar pelayanan 

13. Jaminan keamanan dan keselamatan 

pelayanan dalam bentuk komitmen untuk 

memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, 

dan risiko keraguraguan 

14. Evaluasi kinerja pelaksana 

Good Governance 


