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ABSTRAK 

 

ANALISIS FUNGSI PELAYANAN ADMINISTRASI DI BIDANG KURIKULUM SD 

 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN DALAM 

PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH 

 

Oleh:  

ROZA NOPILAWATI 

NIM:11675201901 

 

Pelayanan merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan 

yang bersifat jasa. Semakin baik pelayanan yang diberikan akan mendapatkan 

hasil yang memuaskan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Namun 

secara empiris, kondisi administrasi pemerintahan , baik dipusat maupun 

didaerah, sungguh memperhatikan,keluhan masyarakat terhadap pelayanan 

pemerintah dari kegiatan administrasi pemerintah justru semakin lama semakin 

banyak. Dibidang pemerintahan pelayanan begitu penting bahkan perannya lebih 

besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan rakyat secara 

keseluruhan.karena peranan pelayanan umum yang diselenggarakan oleh 

pemerintah melibat seluruh aparatur Pegawai Negeri makin terasa dengan 

adanya peningkatan kesadaran bernegara dan bermasyarakat, maka pelayanan 

telah meningkat kedudukannya dimata masyarakat menjadi suatu hak atas 

pelayanan namun kenyataannya hak masyarakat memperoleh pelayanan dari 

aparatur pemerintah terasa belum dapat memenuhi harapan semua pihak, baik 

masyarakat itu sendiri maupun pemerintah. Penelitian ini dilakukan di Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pelalawan yang bertujuan untuk menganalisis fungsi 

pelayanan administrasi, faktorfaktor penghambat pelayanan. Sejalan dengan 

tujuan penelitian di atas, Data yang digunakan yaitu data primer yakni data yang 

diperoleh langsung dari narasumber dan informasi melalui observasi, serta 

wawancara. Kemudian data sekunder yakni data yang sudah diolah dalam bentuk 

naskah dan dokumentasi.sedangkan analisis yang digunakan adalah secara 

deskriftif kualitatif dimana datayang diperoleh ditabulasikan untuk menarik suatu 

kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini, makadapat disimpulkan bahwa Analisis 
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Fungsi Pelayanan Administrasi Dibidang Kurikulum SD Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pelalawan Dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahyang diberikan 

oleh staff masih kurang baik, ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah 

untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk itu 

sudah selayaknya staff Dinas Pendidikan memiliki tenaga ahli yang profesional 

sehingga pelayanan administrasipemerintahan yang diberikan akan lebih 

optimal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi 

negara dan abdi masyaraka. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 

alinea keempat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, 

yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Selain itu diperjelas lagi dalam keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 yang menguraikan pedoman penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

Bangsa Indonesia saat ini akan dihadapkan pada perkembangan dan perubahan tata 

cara kehidupan yang mendasar,hal ini berdampak besar pada tugas pemerintah yang semakin 

kompleks. Akibat dari semakin kritisnya masyarakat maka semakin besarnya pelayanan 

yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sesuai dengan  pembukuan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya Negara 

Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan 

kehidupan bangsa,dalam amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban 

memenuhi kebutuhan warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung 

terciptanya 
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penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan 

dasar dan hak sipil warga negara atas barang mapun jasa publik dan pelayanan administratif  

Sesuai dari amanat Undang-undang Nomor 25 tahun  2009  tentang pelayanan publik . 

Peningkatan pelayanan otonomi pelayanan publik sebagai salah satu tujuan dalam 

daerah meningkatkan pelayanan daerah dalam bidang pendidikan ,idealnya dengan otonomi 

daerah kualitas pelayanan public akan semakin baik karena regulasi dan kebijakan terhadap 

pelayanan berada ditangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai penedia layanan 

pubik senantiasa dituntut kemampuannya meningkatkan kualitas layanan ,maupun 

menetapkan standar layanan yang berdimensi  menjaga kualitas hidup, melindungi 

keselamatan rakyat dan kesejahteraan rakyat,kualitas layanan juga dimaksud agar semua 

masyarakat dapat menikmati layanan sehingga menjaga kualitas layanan publik juga berarti 

menjamin hak-hak asasi warga Negara. 

Pelayanan merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang 

bersifat jasa. Semakin baik pelayanan yang diberikan akan mendapatkan hasil yang 

memuaskan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Namun secara empiris, kondisi 

administrasi pemerintahan , baik dipusat maupun didaerah, sungguh memperhatikan . 

keluhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dari kegiatan administrasi pemerintah 

justru semakin memperhatinkan. Pelayanan prima sebagaimana yang dipahami sebagai 

pelayanan yang sangat baik , walaupun selama ini sudah menjadi tekad pemerintah sebagai 

pelayanan publik, namun dalam implementasinya yang menjadi masalah hal itu terlihat dari 

berbagai masalah yang dihadapi mulai dari mengubah tradisi dan kondisi, mental model 

aparatur yang dihadapi yang sudah mulai kurang meposisikan dirinya sebagai pelayanan 

publik tetapi lebih merasa sebagai kelompok elit,dan masyarakat yang memainkan peran 
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pemerintah dan dalam hal ini muncul anggapan bahwa mereka harus di layani ketimbang 

melayani masyarakat. 

Meskipun hakekatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada 

masyarakat kebijakan ini bertujuan memaksimalkan pelayanan prima dan profesional, 

memberikan pelayanan yang berpedoman terhadap prinsip-prinsip pelayanan public pada 

sebuah instansi. Pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah 

jika pemerintah merupakan organisasi birokrrasi dalam pelayanan public ,maka organisasi 

birokrasi pemerintah merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan 

publik. 

Pelayanan instansi pemerintah  begitu penting bahkan perannya lebih besar karena 

menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan rakyat secara keseluruhan,karena 

peranan pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah melibat seluruh aparatur 

Pegawai Negeri makin terasa dengan adanya peningkatan kesadaran berbangsa dan 

bernegara, maka pelayanan telah meningkatkan kedudukannya dimata masyarakat menjadi 

suatu hak atas pelayanan namun kenyataannya hak masyarakat memperoleh pelayanan dari 

aparatur pemerintah terasa belum dapat memenuhi harapan semua pihak, baik masyarakat 

itu sendiri maupun pemerintah. 

Dalam kenyataan nya hingga saat ini keberadaan birokrasi sebagai salah satu sistem 

penyelenggaran administrasi pemerintahan sangat lemah dan lamban,tidak efisien dan 

kurang efektif. Disinilah terjadinya masalah yang semula birokrasi yang dimaksudkan untuk 

mencapai efisien dan efektifitas dalam penyelengaraan pemerintahan namun justru pada 

kenyataannya malah memperlambat jalannya pemerintahan. Penyelenggara pelayanan 

administrasi dalam beberapa hal yang belum berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini 



 

4 
 

terlihat dari masih ada keluhan dan pengaduan pelayanan baik yang disampaikan langsung 

kepada pemberi pelayanan maupun melalui media massa.  

Untuk mengatasi kondisi ini diperlukan komitmen yang tegas dan jelas dari pimpinan 

unit pelayanan, sehubung dengan hal tersebut Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara telah menetapakan pedoman Penyelenggara Pelayanan dengan keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/ KEP/PAN/7/2003. Pedoman ini merupakan 

acuan bagi instansi pemerintah termasuk Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik 

Daerah dalam mengatur dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan 

kewenangannya. 

Ada beberapa ciri yang dirangkum oleh Roger Harrison(Thoha Mifta:1972) 

memberikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Aparatur pemerintah atau birokrat punya kebiasaan pada power (kekuasaan atau 

wewenang ) ,dan sedikit berkarater otokrasi karena sifat hirarki dari organisasinya 

2.  Aparatur pemerintah bekerja berdasarkan aturan-aturan tata laksana atau aturan-

aturan tata kerja ,secara personal dia berkerja atas dasar instruktur, hirarki dan 

koordinasi dibandingkan dengan atas dasar inisiatif dari dirinya.  

3.  Aparatur pemerintah sangat berorientasi pada rasa tangung jawab ketimbang 

diwarnai oleh suatu pencapaian kinerja, sebagai dampak dan mekanisme pengawasan 

yang berlandaskan pada format-format evaluasi yang telah ditetapkan. 

Jika pelayanan pelayanan dan isnfratruktur nya sudah terpenuhi kita bisa melihat 

sejauh mana keberhasilan pelayanan publik selama ini dapat dilihat melalui pemekaran 

wilayah dengan menggunakan kinerja pelayanan publik efesiensi. Revolusivitas dan 

akuntabiliitas dengan indikator ini maka pemekaran wilayah dapat dinilai tingkat 
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keberhasiannya dalam meningkatkan pelayanan publik. Melihat fungsi dari apatur 

pemerintah yang memberikan layanan pada masyarakat masih belum maksimal hal ini 

terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa terdapat gejala dalam pelayanan. 

Berdasarkan pra observasi yang dilakukan penulis pada kantor Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pelalawan, penulis menekmukkan masalah terkait pelayanan publik. Masalah 

terkait pelayanan publik tersebut mengenai jangka waktu pelayanan, sebagai contoh ketika 

masyarakat mengurus surat menyurat pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, 

masyarakat menyampaikan prores pembuatan surat tersebut tidak sesuai dengan jangka 

waktu yang seharusnya dua hari atau maksimal tiga hari kerja namun baru dapat 

diselesaikan dalam jangka lima atau enam hari kerja. 

Dengan demikian hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik dari aparatur 

pemerintah terasa belum dapat memenuhi harapan semua pihak, bagi masyarakat itu sendiri 

maupun pemerintah dan pelayanan umum belum menjadi budaya masyarakat untuk itu 

pemerintah hendaknya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan 

dan standar yang telah ditetapka, khusus nya Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, 

sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang merata dan sesuai dengan yang 

diharapkan masyarakat. 

Masalah selanjutnya mengenai sarana yang masih kurang dan mengenai ketiadaan 

petugas di loket pelayanan. Ketiadaan petugas ini menyebabkan pengguna layanan harus 

menunggu dan bahkan pelayanannya dilakukan oleh pegawai lain nya. Selanjutnya 

mengenai ketiadaan petugas di meja buku tamu. Selain itu penulis menemukan adanya 

respon pegawai yang tidak tanggap dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan 
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belum mengerti mengenai prosedur pelayanan, sikap tidak tanggap sangat mengganggu 

kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat yang datang dan ingin mendapatkan 

pelayanan yang baik. 

Tabel I.1: Penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan di Dinas 

 Pendidikan Kabupaten Pelalawan tahun 2017 s/d 2018 

 

No Tahun 

Nama Pelayanan 

Administrasi 

Pemerintahan 

Waktu 

Pengerjaan 

Realisasi 

Penyelesaian 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

a. Pembuatan Surat 

Tanda Tamat Belajar 

b. Surat Tanda Bukti 

Pengaduan Mutasi 

siswa 

c. Surat Keterangan 

Mutasi Guru 

d. Surat Pindah Rayon 

Siswa 

e. Pemberian Nomor 

Surat Kawat 

f. Surat Keterangan 

Pertemuan Guru 

g. Legistrasi Surat-

Surat Berharga 

a. Pembuatan Surat 

Tanda Tamat Belajar 

b. Surat Tanda Bukti 

Pengaduan Mutasi  

siswa 

1 hari 

 

2 hari 

 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

2 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

2 hari 

 

 

2 hari 

 

6 hari 

 

 

3 hari 

 

1 hari 

 

3 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

3 hari 

 

4 hari 
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c. Surat Keterangan 

Mutasi Guru 

d. Surat Pindah Rayon 

Siswa 

 

e. Pemberian Nomor 

Surat Kawat 

f. Surat Keterangan 

Pertemuan Guru 

g. Legistrasi Surat-

Surat Berharga 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

 

2 hari 

 

1 hari 

 

1 hari 

 

 

3 hari 

 

2 hari 

 

 

3 hari 

 

2 hari 

 

1 hari 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan  tahun 2017 s/d2018 

 

Selanjutnya melihat kinerja pegawai dalam melayani masyarakat 

dalampembuatan Surat Tanda Tamat Belajar sudah terlihat bahwa dalam 

penyelesaiantugas seharusnya siap 1 hari kerja namun kenyataannya bisa sampai 2 hari 

kerjadan Bukti Pengaduan Mutasi Siswa dan Surat Keterangan Mutasi Guru, 
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lainsebagainya yang berhubungan dengan surat–menyurat dalam administrasi Pembuatan 

Surat Keterangan Mutasi Guru seharus nya diselesaikan hanya 2 hari dan bisa sampai 6 

hari kerja dan Surat Keterangan Pertemuan Guru seharusnya selesai 2 hari bisa sampai 3 

hari. maka dapat dilihat bahwapenyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan 

pada Dinas Pendidikan masih tidak efektif dan efesien.Menurut Moenir (2006: 40-41) 

banyak kemungkinan tidak adanya layanan yang memadai antara lain karena: 

1. Kurang / tidak adanya kesadaran terhadap tugas atau kewajiban yang 

menjaditangungjawabnya. 

2. Sistem prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai sehingga 

mekanisme yang kerja yang berkerja tidak berjalan sebagaimana yang 

diharapkanPengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi,sehingga terjadi 

kesimpang siur penagganan tugas, tumpang tindih atau tercecernya suatu kerja yang 

tidak ada yang menangani. 

3. Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi memenuhui kebutuhan hidup meskipun 

secara minimal, akibatnya pegawai tidak tenang dalam pekerja. 

4. pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya akibatnya hasil 

pekerjaan tidak memenuhi standar yang telahditetapkan. 

5. Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai, akibatnya pekerjaan 

menjadi lamban,waktu banyak hilang dan penyelesaian masalah terlambat. 

Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh peneliti dan tangapan beberapa 

masyarakat yang berurusan di Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa kurang optimalnya 

aparatur pemerintahan dalam melayani masyarakat.Hal tersebut sesuai dengan gejala-gejala 

yang penulis temukan antara lain yaitu: 
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1. Masyarakat merasa kecewa dengan hasil kerja pegawai yang kualitas pelayanan yang 

didapatkan cendrung tidak sesuai dengan harapan mereka seperti pembuatan surat 

keterangan tanda Mutasi siswa, banyak terdapat kesalahan seperti nama,tanggal, serta 

alamat. Hal ini menunjukan bahwa pegawai dinas pendidikan tidak serius dalam 

pekerjaannya sehingga banyak terdapat kesalahan. 

2. Mengingat waktu penyelesaian pekerjaan masyarakat melihat bahwa pegawai Disdik 

tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu,terlalu berbelit belit. Hal tersebut 

terjadi karena penumpukan berkas-berkas oleh pegawai. 

3. Banyak masyarakat merasa mengeluh saat berurusan didinas Pendidikan karena pegawai 

yang dijumpai tidak ada ditempat sehingga mereka harus menunggu hari berikutnya. 

Masih banyak yang menunjukan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pegawai masih 

belum maksimal. Hal ini di tandai dengan adanya informasi melalui salah satu surat kabar 

yaitu Riau Pos Kamis 25 desember 2018 disebutkan bahwa terdapat beberapa fenomena-

fenomena yang tampak yaitu, banyaknya masyarakat yang tidak merasa puas dengan 

kinerja pegawai karena apa yang mereka dapatkan dalam hal pelayanan tidak sesuai 

dengan yang telah ditetap kan sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang 

Guru SDN 001 KERUMUTAN Kabupaten Pelalawan berurusan di Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pelalawan, beliau menyebutkan bahwa pegawai di Dinas pendidikan tidak 

melayani beliau dalam pengurusan surat keterangan pindah rayon siswa.  

Tabel 1.2. Jumlah orang yang mengurus administrasi di bidang Kurikulum SD Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pelalawan 
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NO Tahun Jenis Pelayanan Jumlah 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 
 

5 
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2017-2019 

 

 

2017-2019 

 

2017-2019 

 

2017-2-019 

 

2017-2019 

 

2017-2019 

 PEMBUATAN 

SURAT 

KETERANGAN 

PINDAH 

SEKOLAH 

 

 

 PEMBUATAN 

SURAT MUTASI 

SISWA 

 

 

 PEMBUATAN 

DATA SISWA 

 

 PEMBUATAN 

SPPD 

 

 

 PEMBUATAN SPT 

 

 

 PEMBUATAN 

AMPRA 

KEGIATAN 

 

 

2.291 

 

 

2.105 

 

3.678 

 

2.119 

 

2.405 

 

2.278 

 

 

Berdasarkan standar pelayanan yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pelalawan bahwa setiap bentuk pelayanan yang ada di Dinas Pendidikan  harus sesuai 

dengan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh setiap yang membutuhkan jasa 

pelayanan. Sama hal nya dalam pengurusan surat keterangan pindah rayon dan lain 

sebagainya setiap pemohon harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Namun 

banyak masyarakat yang tidak menghiraukan persyaratan yang telah ditetapkan sehingga 

pelayanan tidak berjalan secara lancar. Dari keseluruhan diatas maka penulis melihat 
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kecendurungan kurang optimalnya pelayanan administrasi pemerintahan pada Dinas 

Pendidikan . 

Berdasarkan harapan terhadap pelayanan publik seperti yang telah disebutkan dan 

dalam kenyataannya penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan di Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pelalawan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan judul “Analisis Fungsi Pelayanan Administrasi DiBidang kurikulum SD 

Dinas Pendidikan kabupaten pelalawan dalam Pelayanan Administrasi 

Pemerintahan” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian yang telah disebutkan diatas bahwa antara kenyataan 

penyelenggaraan pelayanan dalam meyelesaikan proses pelayanan administrasi 

pemerintah dengan harapan dan tuntutan masyarakat terhadap birokrasi selaku publik 

service maka perumusan masalah penelitian ini adalah antara lain yaitu: 

1. Bagaimana Pelayanan Administrasi Pemerintahan di Dinas Pendidikan? 

2. Hambatan-hambatan apakah dalam pelaksanaan pelayanan Administrasi Pemerintahan 

yang ada pada Dinas Pendidikan? 

13. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan peneliti memilih objek penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Funfsi Pelayanan Administrasi Pemerintahan di Dinas 

Pendidikan 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanan pelayanan Administrasi 

Pemerintahan di Dinas Pendidikan 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain yaitu:  

1. Teoritis Pengembangan keilmuan terutama dalam memperkaya   teori-teori tentang 

pelayanan administrasi pemerintahan. 

2. Secara Praktis Sebagai bahan masukan bagi pemerintah  khususnya  pendidikan dalam 

upaya pelaksanan tugas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

3. Secara Akademis Memperkaya dan mempertajam bagi perkembangan keilmuan 

administrasi negara dan dapat dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya . 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah,  perumusan masalah, 

tujuan penelitian , manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Dalam Bab II ini berisikan tentang konsep teori yang dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam pembahasan (pengertian pelayanan, administrasi, pemerintahan, 

pelayanan administrasi pemerintahan) konsep,defenisi,konsep operasional, 

hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab III ini berisikan tentang lokasi penelitian , populasi dan sampel, jenis data, sumber, 

teknik pengumpulan data, dan analisis data.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pelayanan 

 Administrasi publik sering dikenal juga dengan sebutan administrasi 

pemerintahan dan sering pula diterjemahkan dengan birokrasi pemerintah yang dikenal 

dengan produk dari masyarakat yang tumbuh di negara -negara eropa. Kebijakan 

pemerintah dari segi pelayanan yang berorientasi pada pelayanan konvensional harus 

dibalikan seperti yang dikemukan oleh Garrat yaitu yang menjadi orientasi dan ujung 

pelayanan adalah masyarakat sedangkan para pejabat menfasilitasikan proses dan 

kegiatan pelayanan secara bertahap mengalir kebawah dari pimpinan puncak hingga pada 

pegawai secara langsung berhubungan dengan pelanggan atau masyarakat ( Garrat. Jurnal 

administrasi negara(2002:48). Monir (2003: 16) mengatakan bahwa pelayanan adalah 

proses pemilihan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. “Segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”. (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2004) Pelayanan umum oleh Lembaga 

Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum 

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

13 
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lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa 

baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik dengan demikian dapat 

diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara 

yang telah ditetapkan. Melihat kondisi masyarakat yang semakin kritis maka birokrasi 

publik hendaknya dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam 

memberikan pelayanan publik, dari yang suka mengunakan pendekatan 

kekuasaan,berubah suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kalaboratis dan 

dialogis dan dari cara sloganis menuju cara-cara kerja yang realistis pragmatis (Thoha 

Miftha,2001).  

Dengan revitalisasi birokrasi publik( terutama aparatur pemerintah ddaerah) ini 

pelayanan publik yang lebih baik dan profesional dan menjalankan apa yang menjadi 

tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dapat terwujud. Secara teroritis 

sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa 

memandang tingkatnya, yaitu fungsi pelayanan masyarakat (publik sevice function), 

fungsi pembangunan(development function) dan fungsi perlindungan (protection 

function). Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat 

sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat, 

karena itu kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat trategis karena 

akan menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya bagi masyarakat yang dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara 

telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendirian negara tersebut.. 
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Dalam konteks pelayanan publik, dikemukan bahwa pelayanan umum adalah 

mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu 

pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik. Selanjutnya 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas 

barang dan jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Pelayanan prima adalah pelayanan yang bermutu untuk meningkatkan 

keprimaan. Oleh karena itu pelayanan umum yang prima yaitu: 

1. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanan tugas dan fungsi instansi pemerintahan 

di bidang pelayanan 

2. Mendorong upaya mengidentifikasikan sistem kerja dan fakta pelaksanan pelayanan 

sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna 

3. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Moenir(2008:41) Hak mendapatkan pelayanan dinyatakan berlaku kepada siapa 

saja,baik ia anggota organisasi yang berkewajiban melayani masyarakat atau orang luar 

bukan anggota organisasi. Hak atas pelayanan ini sifatnya sudah universal berlaku 

terhadap siapa saja yang berkepentingan.sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan 

yang baik dan memuaskan , maka perwujudan pelayanan yang didambakan ialah: 

1) Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat 

dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala dibuat-buat. Beberapa hambatan yang 
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sering ditemui yang terasa menjengkelkan karena terlihat adanya unsur kesengajaan, 

artinya dengan sadar dilakukan,ialah : 

1. Waktu sudah menunjukkan jam berkerja petugas yang bersangkutan masih asyik 

ngobrol dengan rekan kerjanya ,sementara orang yang menunggu sudah banyak.  

2. Petugas bekerja sambil ngobrol dengan rekan kerja sehingga berakibat lamban  

dalam pelayanandan pekerjaan.  

3. Pejabat yang harus menaandatangani surat/berkas sedang tidak ada ditempat 

2) Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa sindiran ataupun untaian kata lain  

semacam yang mengarah kepada permintaan sesuatu, baik dengan alasan untuk 

kesejahteraan untuk Dinas(pembelian kertas,ganti ongkos foto copy/cetak). 

3) Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang 

sama,tertip dan tidak pandang “ bulu” artinya kalu memang untuk pengurusan 

permohonan itu harus antri secara tertip, hendaknya semuanya diwajibkan antri, 

sebagaimana yang lainnya. Dan seringt kita jumpai ditempattempat pelayanan umum, 

sering terjadi persoalan seperti pertengkaran . hal ini bisa terjadi karena budaya antri 

belum tumbuh dengan baik. 

4) Pelayanan yang jujur dan terus terang artinya, apabila ada hambatan karena suatu 

masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga orang tidak 

menunggu sesuatu yang tidak pasti . dengan pemberitahuan orang dapat mengerti dan 

akan menyesuaikan diri dengan ikhlas tanpa emosi. Pada dasarnya setiap orang dapat 

memahami kesulitan atau masalah orang lain, asal saja disamapaikan secara terus 

terang. Apabila masalah yang sebenarnya sering disembunyikan maka akan 

menimbulkan kekecewaan pada orang yang merasa tidak diberi kejelasan yang jujur. 
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Keempat hal itulah yang menjadi dambaan setiap orang yang berurusan 

dengan badan /instansi yang bertugas melayani masyarakat. Apabila hal itu dapat 

dipenuhi masyarakat akan merasa puas, dan dampak kepuasan masyarakat terlihat 

pada: 

1. Masyarakat sangat menghargai (respect) kepada korsp pegawai yang bertugas 

dibidang pelayanan umum. Mereka tidak memandang “remeh” dan mencemooh 

korps itu dan tidak pula berlaku sembarangan. 

2. Masyarakat terdorong mematuhi aturan dengan penuh kesadaran tanpa prasangka 

buruk, sehingga lambat laun dapat terbentuk sistem pengendalian diri ( self 

control) yang akan sangat efektif dalam ketertiban berpemerintahan dan 

bernegara. 

3. Ada rasa bangga pada masyarakat atas karya korps pegawai dibidang pelayanan 

umum. Rasa bangga itu akan membawa dampak positif terhadap usaha 

mempertahankan citra korps pegawai yang tangguh,tanggap,dan disiplin. 

4. Kelambatan-kelambatan yang biasa ditemui, dapat dihindari dan ditiadakan. 

Sebaliknya akan dapat ditumbuhkan percepatan dikegiatan masyarakat disemua 

bidang kegiatan baik ekonomi, sosial mapun budaya. 

5. Karena adanya kelancaran di bidang pelayanan umum, gairah usaha dan inisiatif 

mayarakat akan meningkat ,yang akan meningkatkan pula usaha pengembangan 

ipoleksosbud(Ilmu Politik Ekonomi Sosial Budaya) mayarakat kearah tercapainya 

masyarakat adil dan makmur berlandaskan pancasila. 
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2.1.1 Standar Pelayanan Publik/Prima 

 Apabila instansi pelayanannya belum memiliki standar pelayanan, maka 

pelayanan tersebut belum sangat baik atau terbaik atau akan menjadi prima, 

manakala dapat atau mampu memuaskan pihak yang dilayani(masyarakat), jadi 

pelayanan prima dalam hal ini sesuai dengan harapan masyarakat.Tentunya 

keprimaan suatu pelayanan dapat terukur bagi instansi memberikan pelayanan yang 

belum memiliki standar pelayanan.maka perlu membuat standar pelayanan prima 

yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

Sebagaimana yang kita ketahui Standar Pelayanan Publik Menurut 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2004 yaitu: 

1) Prosedur Pelayanan 

 Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan. 

2) Waktu Penyelesaian 

 Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai 

dengan penyelesaian pelayanan. 

3) Biaya Pelayanan  

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian 

pelayanan. 

4) Produk Pelayanan  

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

5) Sarana dan Prasarana 
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 Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan 

publik. 

6) Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan 

 Petugas pemberi pelayanan harus memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, 

sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Dari komponen-komponen diatas dapat 

diketahui bahwa standar pelayanan adalah suatu 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. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2004 menyebutkan bahwa didalam 

pelayanan terdapat asas-asas yaitu: 

1) Transparansi  

Bersifat terbuka, mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

2) Akuntabilitas  

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3) Kondisional 

 Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan publik 

dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 
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4) Partisipatif 

  Mendorong peran serta msayarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

5) Kesamaan Hak  

 Tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 

gender, dan status ekonomi . 

6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

 Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban 

masing-masing pihakMenurut Boediono (2003:67)Pelayanan jasa publik yang 

prima adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan 

tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dipertangung jawabkan. 

 

2.1.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pelalawan,Berdasarkan Dasar Hukum Sesuai: 

1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik 

2. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 

tentang pengesahan fotocopy ijazah/surat tanda tamat Belajar ,surat keterangan 

Pengganti Ijazah/surat tanda tamat belajar ,suarat keterangan pindah sekolah surat 

keterangan pindah rayon,Jenjang Pendidikan Dasar dan Mengenah. 

2.1.3  Bentuk Bentuk Pelayanan  
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Pelayanan merupakan segala bentuk pemberian layanan keperluan kepada 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan dan tata 

cara yang telah ditetapkan(Miftha:2003:36) yang dapat digolongkan menjadi 3 bagian 

yaitu: 

1. Pelayanan Murah Pelayanan Murah dapat diartikan tidak adanya permintaan imbalan 

diluar yang seharusnya dengan alasan apapun dan kejujuran, akurat dalam memberikan 

informasi 

2. Pelayanan Cepat Pelayanan cepat dapat diartikan sebagai pelayanan dalam waktu yang 

lama ditentukan suatu yang diurus oleh masyarakat dengan mendapatkan kemudahan 

berkomunikasi dalam pengurusan, serta tanggap terhadap keluhan. 

3. Pelayanan Ramah Pelayanan ramah dapat diartikan sebagai pelayanan yang sopan, 

bersahabat terhadap masyarakat yang dilayani. Adapun sikap yang ditujukan abdi Negara 

dalam memberikan pelayanan. 

 2.1.3 Kualitas pelayanan publik 

  Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa,manusia,proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kata kualitas 

sendiri mengandung banyak pengertian, beberapa contoh pengertian kualitas menurut 

Fandy Tjiptono (1995) adalah: 

 1. Kesesuaian dengan persyaratan  

2. Kecocokan untuk pemakaian  

3. Perbaikan berkelanjutan 
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 4. Bebas dari kerusakan/cacat 

 5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat 

 6. Melakukan segala sesuatu secara benar 

 7. Sesuatu yang bisa membahagiakan masyarakat(publik)  

Pada prinsipnya pengertian-pengertian diatas dapat diterima.Yang menjadi pertanyaan 

adalah ciri-ciri atau atribu-atribut apakah yang ikut menentukan kualitas pelayanan publik 

tersebut. Ciri-ciri atribut-atribut tersebut yaitu antara lain:  

1. Ketepatan waktu pelayanan yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses  

2. Akurasi pelayanan yang meliputi bebas dari kesalahan 

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan 

4. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang 

melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer. 

5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan,berkaitan dengan lokasi,ruang tempat 

pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain. 

6. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber AC, kebersihan dan 

lain sebagainya 

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur  

pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang 

diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. 
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 2.1.4 Faktor Pendukung Pelayanan 

 Didalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat beberapa faktor 

penghambat antara lain yaitu: 

1. Faktor Kesadaran pegawai dalam melaksanakan pelayanan Faktor kesadaran 

yang ada pada diri individu akan berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan dan 

pekerjaan .kesadaran pada kualifikasi pekerjaan harus sanggup menghadapi 

resiko yanga akan diterima selama melakukan pelayanan pada masyarakat. 

Keasadaran penyelenggaraan pelayanan sangat dituntut dalam melakukan 

pekerjaan. 

2. Faktor Aturan Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pegawai dalam 

memberikan pelayanan sangat berpengaruh pada hasil pekerjaan karena aturan 

biasa nya memut hal-hal yang mengikat dan merupakan patokan dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang dikerjakan. 

3. Faktor Pendapatan Rendahnya penghasilan seseorang akan berpengaruh dalam 

memberikan pelayanan, sehingga semangat dalam bekerja pun akan berpengaruh 

dan hasil kerja pun tidak akan memuaskan masyarakat dalam hal pelayanan. 

4. Faktor Kemampuan/keterampilan kerja Kualitas pelayanan sangat dipengaruhui 

oleh kualitas kemampuan dan keterampilan individu dalam melayani 

masyarakat.kemampuan akan menunjukkan sikap optimis untuk bertindak dalam 

hal pelayanan 

5. Faktor Sarana dan prasarana Faktor sarana dan prasarana akan menentukan 

kualitas pelayanan yang memadai harus didukung oleh sarana dan prasarana 

pelayanan yang lengkap sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan 
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6. Faktor Organisasi Organisasi dalam memberikan pelayanan biasanya 

menunjukkan pelayanan pada masyarakat lebih menekankan pada pengaturan 

dan mekanisme kerja yang mampu menghasilkan pelayanan yang memuaskan 

masyarakat.  

Diberbagai tempat, baik instansi pemerintah ataupun swasta, proses pelayanan 

senantiasa berjalan setiap waktu. Apalagi oleh aparatur pemerintah yang merupakan abdi 

negara yang seharusnya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi mereka yang 

membutuhkan. Sekarang bukannya waktu untuk saling menyalahkan, tetapi akan lebih 

berarti jika dicarikan jalan keluarnya. Sehingga mimpi selama ini akan terwujud dan 

kepuasan tidak hanya dirasakan oleh kaum berduit saja, akan tetapi bisa juga dirasakan 

oleh semua lapisan masyarakat di negeri ini. 

 Agar masyarakat dapat menikmati wujud pelayanan yang diberikan kepadanya, 

maka harus ada standar pelayanan yang dinamakan dengan standar pelayanan prima. 

Untuk peningkatan pelayanan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya:  

1. Ketepatan waktu pelayanan, berkaitan dengan waktu tunggu dan waktu proses.  

2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reabilitas pelayanan dan bebas dari 

kesalahan pelayanan.  

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. 

4. Tanggung jawab, tentang semua proses termasuk semua keluhan masyarakat. 

5. Kelengkapan yang berkaitan dengan ketersediaan sarana pendukung. 

6. Kemudahan mendapatkan pelayanan.  
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Pendapat lain menjelaskan bahwa pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian 

kegiatan yang merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan 

bersinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan 

kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung. 

Didalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat beberapa faktor 

penghambat antara lain yaitu: 

1) Faktor Kesadaran pegawai  

Dalam melaksanakan pelayananFaktor kesadaran yang ada pada diri individu 

akan berpengaruh padapelaksanaan pelayanan dan pekerjaan .kesadaran pada 

kualifikasi pekerjaanharus sanggup menghadapi resiko yanga akan diterima selama 

melakukanpelayanan pada masyarakat. Keasadaran penyelenggaraan pelayanan 

sangatdituntut dalam melakukan pekerjaan. 

2) Faktor Aturan 

Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pegawai dalam 

memberikanpelayanan sangat berpengaruh pada hasil pekerjaan karena aturan biasa 

nyamemuat hal-hal yang mengikat dan merupakan patokan dalam 

menyelesaikanpekerjaan yang dikerjakan. 

3) Faktor Pendapatan 

Rendahnya penghasilan seseorang akan berpengaruh dalam 

memberikanpelayanan, seshingga semangat dalam bekerja pun akan berpengaruh dan 

hasilkerja pun tidak akan memuaskan masyarakat dalam hal pelayanan 

4) Faktor Kemampuan/keterampilan kerja 

Kualitas pelayanan sangat dipengaruhui oleh kualitas kemampuan dan 
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keterampilan individu dalam melayani masyarakat.kemampuan akan 

menunjukkan sikap optimis untuk bertindak dalam hal pelayanan 

5) Faktor Sarana dan prasarana 

Faktor sarana dan prasarana akan menentukan kualitas pelayanan 

yangmemadai harus didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan yang 

lengkapsehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan. 

6) Faktor Organisasi 

Organisasi dalam memberikan pelayanan biasanya menunjukkan 

pelayananpada masyarakat lebih menekankan pada pengaturan dan mekanisme kerja 

yang mampu menghasilkan pelayanan yang memuaskan masyarakat.Diberbagai 

tempat, baik instansi pemerintah ataupun swasta, prosespelayanan senantiasa berjalan 

setiap waktu. Apalagi oleh aparatur pemerintahyang merupakan abdi negara yang 

seharusnya memberikan pelayanan yangsebaik-baiknya bagi mereka yang 

membutuhkan. Sekarang bukannya waktu untuksaling menyalahkan, tetapi akan 

lebih berarti jika dicarikan jalan keluarnya.Sehingga mimpi selama ini akan terwujud 

dan kepuasan tidak hanya dirasakanoleh kaum berduit saja, akan tetapi bisa juga 

dirasakan oleh semua lapisanmasyarakat di negeri ini.Agar masyarakat dapat 

menikmati wujud pelayanan yang diberikankepadanya, maka harus ada standar 

pelayanan yang dinamakan dengan standarpelayanan prima. Untuk peningkatan 

pelayanan ada beberapa hal yang harusdiperhatikan, diantaranya: 

1. Ketepatan waktu pelayanan, berkaitan dengan waktu tunggu dan waktu proses. 

2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reabilitas pelayanan dan bebas dari 

3. kesalahan pelayanan. 
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4. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. 

5. Tanggung jawab, tentang semua proses termasuk semua keluhan masyarakat. 

6. Kelengkapan yang berkaitan dengan ketersediaan sarana pendukung. 

7. Kemudahan mendapatkan pelayanan. 

Pendapat lain menjelaskan bahwa pelayanan pada hakikatnya 

adalahserangkaian kegiatan yang merupakan proses. Sebagai proses 

pelayananberlangsung secara rutin dan bersinambungan meliputi seluruh kehidupan 

orangdalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang 

lainsecara langsung. 

2.2 Administrasi  

Pengertian administrasi itu sendiri dapat diartikan secara luas maupun dalam 

arti sempit. Administrasi dalam arti luas ialah: proses penyelenggara kegiatan 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengunakan sumber 

daya manusia ( human ) non manusia ( non human). Sedangakan administrasi dalam 

arti yang sempit adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dan melihat kan 

sebagaian orang dalam organisasi untuk mencapai bagian sasaran antara sebagian 

orang dalam oraganisasi untuk administrasi sempit ini ialah ketatausahaan (Moenir: 

2006:78).  

Menurut Prajudi Atmosudirjo (Inu Kencana, dkk.1997:14) administrasi 

adalah ini berkaitan dengan organisasi,jadi barang siapa hendak mengetahui adanya 

administrasi didalam masyarakat maka ia harus terlebih dahulu suatu organisasi yang 

masih hidup maka disitu terdapat administrasi. Sedangkan Hadari Nawawi ( dalam 

Inu Kencana :2003:5) menyebutkan administrasi ialah kegiatan atau rangkaian 
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kegiatan sebagai proses pengendalian usaha bersama sekelompok manusia untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Secara etimologi administrasi berasal Ad dan Ministrate yang berarti sebagai berikut:  

1. Melayani 

2. Menbantu 

3. Memenuhi 

4. Melaksanakan 

5. Menerapkan 

6. Mengendalikan  

7. Menyelenggarakan 

8. Mengarahkan 

9. Menghasil gunakanMengatur / mengurus 

Menurut Faried Ali (2004:159) Administrasi publik adalah administrasi yang 

dibentuk untuk melayani hak-hak individu, yang memberikan 

kesenangan,kefaedahan dan kegunaan serta kemasyalahatan individu melalaui 

pemikiran demokrasi warga negara.  

Dalam administrasi negara terdapat perbedaan yang menunjukkan ciri-ciri 

yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi administrasi negara dengan swasta 

dalam hal pelayanan . perbedaan itu antara lain yaitu: 

1. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat lebih urgen dibandingkan 

dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta 
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2.  Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat 

monopoli ataupun semi monopoli. Dalam hal ini pelayanan yang diberikan pada 

masyarakat tidak bisa diberikan pada organisasi-organisasi swasta.  

3. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, administrasi negara dan 

administratornya relatif berdasarkan undang-undang dan peraturan. 

4.  Administrasi negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga 

pasar, tidak seperti yang terjadi pada organisasi perusahan yang terikat oleh harga 

pasar dan utang rugi.  

5.  Usaha yang dilakukan oleh administrasi negara terutama dalam negara demokrasi 

ialah dilakukan sangat tergantung pada penilaian rakyat banyak. 

2.3 Pemerintahan 

  Secara etimologi pemerintahan berasal dari dua kata yaitu sebagai berikut: 

1. Kata dasar perintah berati menyuruh Penambahan awalan pe menjadi      

bearti badan yang melakukan kekuasan 

2. Penambahan akhiran an menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan/ cara  hal 

atau urusan dari badan yang memerintah.Berbagai konsep tentang pemerintah (Inu 

Kencana, 2004 ) , antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang telah diatur didalam 

UUD(konstitusi) suatu negara. 

b. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi 

negara yang bersangkutan disebut sebagai lembaga pemegang kekuasaan 
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pemerintah. Hal ini terdapat didalam UUD 1945 , kekuasaan pemerintah meliputi 

fungsi legislatif, dan fungsi eksekutif. 

c.  Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan 

eksekutif saja. 

d. Pemerintah dalam arti tersempit adalah lembaga negara yang memegang fungsi 

birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan 

bukan yang dipilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan.  

e. Pemerintah dalam arti pelayan , disini pemerintah dianggap sebagai sebuah warung 

( toko) dan pemerintah adalah pelayan yang melayani pelanggan ( pembeli) 

   Berbagai konsep tentang pemerintah (Inu Kencana, 2004 ) , antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang telah diatur didalam 

UUD(konstitusi) suatu negara.  

2.  Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi 

negara yang bersangkutan disebut sebagai lembaga pemegang kekuasaan 

pemerintah. Hal ini terdapat didalam UUD 1945 , kekuasaan pemerintah meliputi 

fungsi legislatif, dan fungsi eksekutif.  

3.  Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan 

eksekutif saja.  

4.  Pemerintah dalam arti tersempit adalah lembaga negara yang memegang fungsi 

birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan 

bukan yang dipilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan.  
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5.  Pemerintah dalam arti pelayan , disini pemerintah dianggap sebagai sebuah warung 

( toko) dan pemerintah adalah pelayan yang melayani pelanggan ( pembeli)Untuk 

mencapai suatu pemerintahan yang baik (good governance) unsur yang paling 

utama adalah akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan,seperti adanya partisipasi 

publik untuk mendapatkan informasi dan pengkritisi penegak hukum. Adapun yang 

unsur-unsur paling utama adalah 

2.3.1 Akuntabilitas  

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2.3.2 Transparansi 

Bersifat terbuka, mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.  

2.3.3 Keterbukaan 

 Keterbukaan sama halnya dengan transparasi bahwa didalam pemerintah yang baik 

hendak lah disegala aspek harus bersifat terbuka baik dalam hal urusan 

pemerintahan sendiri seperti pelayanan harus dapat diakses oleh semua pihak.  

2.4 Pelayanan Administrasi Pemerintahan  

Menurut Harbani Pasolong ( 2007:129:dalam Cahaya) Pelayanan 

administrasi adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa 

pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata 

usaha lainya yang secara keseluruhan yang akhirnya menghasilkan produk seperti 

STTB, surat keterangan Mutasi siswa, legistrasi surat- surat berharga lainnya . 

 Pelayanan masyarakat dalam administrasi pemerintahan berupa: 

 1. Surat Keterangan Mutasi siswa 
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 2. Pembuatan Surat Tanda Tamat Pelajar  

3. Surat Keterangan Mutasi Guru  

4. Surat Pindah Rayon 

 5. Surat Pindah Sekolah 

6. Surat Keterangan Tanda Bukti Pengaduan Mutasi Siswa  

7. Legistrasi Surat-Surat Berharga 

 Administarasi pemerintahan ialah semua tindakan hukum dan tindakan material 

administrasi pemerintah yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dan pejabat 

administrasi pemerintahan serta badan hukum lainnya yang berwewenang untuk 

melaksakan semua fungsi atau tugas pemerintahan termasuk memberikan pelayanan 

publik terhadap masyarakat berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

Berdasarkan keputusan Menteri Perbedayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 

yang menyebutkan bahwa sendi-sendi pelayanan antara lain:  

1. Kesederhanaan  

Kesederhanan, dalam arti bahwa prosedur / tata cara pelayanan diselenggarakan 

secara mudah , lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan 

2. Kejelasan dan kepastian  

adanya kejelasan dan kepastian mengenai: 

a. Prosedur atau tata cara pelayanan umum 

b. Persyaratan-persyaratan umum, baik teknis maupun administrasi  

c. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan yang bertangung jawab dalam 

memberikan pelayanan umum 



 

33 
 

3. Keamanan Dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan 

keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.  

4. Keterbukaan Dalam arti selanjutnya terbuka merupakan prosedur atau tata cara, persyaratan, 

satuan kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum,waktu penyelesaian dan 

rincian biaya atau tarif dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayan umum wajib 

diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dipahami oleh masyarakat ,baik yang 

diminta mapun tidak diminta.  

5. Efisiensi dalam arti mengenai: 

a. Persyaratan pelayanan dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaita langsung dengan 

pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterbukaan antara 

persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan . 

b. Dicegah dengan adanya penanggulangan kelengkapan persyaratan pada konteks yang 

sama dalam hal proses pelayanannya, kelengkapan persyaratan dari satuan kerja atau 

instansi pemerintahan lain yang terkait. 

6. Ekonomis, dalam arti penangaan biaya pelayanan umum harus diterapkan secara wajar 

dengan memperhatikan: 

a. Nilai barang dan atau jasa pelayanan umum , tidak menuntut biaya tinggi dibatasi 

kewajaran 

b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum  

c. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku  

7. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus 

diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil  
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8.  Ketepatan waktu dalam proses pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam 

waktu yang telah ditentukan 

Kerangka pemikiran: 

 

 

 

 

 

 

 

KUALITAS PELAYANAN 

 

 

 

 

2.5 Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan 

  Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan No 21 tahun 2002 tentang 

pembentukan organisasi tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan memutuskan peraturan 

daerah tentang Kabupaten Pelalawan tentang pembentukan organisasi tata kerja Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pelalawan pada Bab III bagian ke empat Sub Dinas Pendidikan 

Dasar, Sub Dinas Pendidikan dasar mempunyai tugas pokok menyusun rencana program 

pengembangan kurikulum Nasional dan Muatan Lokal, serta mempersiapkan kalender 

pendidikan, menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan kurikulum serta monitoring dan 

pelaksanaan kurikulum pada tingkat pendidikan dasar.  

PELAYANAN ADMINISTRASI 

 

KEANDALAN (REABILITY) 

 

DAYA TANGGAP (RESVONSI VENESS) 

 

KEYAKINAN (ASURANCE) 

 

PERHATIAN ((EMPHATY) 

 

BERWUJUD (TANGINLES) 
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 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Pendidikan Dasar 

menyelenggarakan fungsi  

a. Melaksanakan penyusuan rencana dan program kegiatan; 

b. Membuat rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan; 

c. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan penerimaan siswa baru; 

d. Melaksanakan pengawasan, pembinaan profesi guru, tenaga struktural dan teknis 

lainnya pada pendidikan dasar. 

2.6 Pandangan Islam Tentang Pelayanan 

   Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa pelayanan publik bagi seorang yang 

bertangungjawab atau pimpinan yang ada dalam suatu organisasi tersebut untuk 

kepentingan orang banyak hendaklah seorang pemimpin tersebut berbuat baik dan adil 

dalam memberikan pelayanan, karena setiap pemimpin nantinya akan diminta 

pertanggung jawabannya dia akhirat kelak. Berbuat baik kepada sesama akan 

menimbulkan rasa senang dan bahagia kepada seseorang dan memerlukan pelayanan, 

berbuat baik kepada sesama ini akan di jelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa:36 

 

لْْ ا َو ِ ن ي اكِ سَ مَ ْ ل ا َو ٰى مَ ا َ ت َ ي ْ ل ا َو ٰى َ ب ْر ُ ق ْ ل ا ي ذِ ِ ب َو ا ً ن ا سَ ِْح إ ِ ن ْ ي دَ ِ ل ا َو ْ ل ا ِ ب َو اۖ ً ئ ْ ي شَ هِ ِ ب وا كُ رِ ُشْ ت ََل َو هَ َّ ل ل ا وا دُ ُ ب ْع ا َُْو ق ْ ل يا ذِ ارِ َج

نْْ مَ ُّ ب ِح ُ ي ََل هَ َّ ل ال َّ ن ِ إ ْمْۗ كُ ُ ن ا مَ يْ َ أ ْ ت كَ َ ل مَ ا مَ َو ِ يل ِ ب السَّ ِ ن ْ ب ا َو ِ ب ْ ن َج ْ ل ا ِ ب ِ ب اِح الصَّ َو ِ ب ُ ن ُج ْ ل ا ارِ َج ْ ل ا َو ٰى َ ب اْر وًر ُخ َ ف ًَل ا َ ت ْخ مُ َ ن ا كَ  

 Artinya: 

 Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan 

berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan 
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hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 

membangga-banggakan diri 

2.7 Penelitian Terdahulu  

   Penelitian pertama oleh Fatkhurohman(2014) berjudul Analisis kualitas 

Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Jurusan 

Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan 

E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak masih belum 

maksimal, masih terdapat penilaian negatif dari pada penelitian positifnya. Penilaian 

negatif meliputi pelayanan E-KTP yang berbelit-belit, dan lamanya antrean maupun 

pelayanan. sarana dan prasarana pendukung pendukung fasilitas pelayanan publik seperti 

toilet, parkiran, dan arus lalu lintas belum memenuhi standar pelayanan. Perbedaan 

dengan penelitian penulis adalah pada studi kasus serta metode penelitian yaitu 

menggunakan deskriptif kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. 

   Penelitian kedua oleh Maryunus, (2014) berjudul Analisis Pelayanan Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Pada Rumah Sakit Umum Daearah DR. RM. 

Pratomo Bagan SiapiApi Kabupaten Rokan Hilir. Dalam penelitian ini terdapat 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilukakan oleh penulis. Persamaan 

penelitian Analisi Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintah dan dengan jenis 

penelitian Kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang 

dilakukan penulis yaitu : dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan, yaitu 

kesan, informasi yang cepat dan jelas, pelayanan sesuai informasi, ketepatan waktu, 

kualitas fisik, dan sistem pelayanan. 
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   Penelitian terdahulu ketiga yaitu oleh Noridah(2014) berjudul Analisis Pelayanan 

Administasi di kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pelayanan administasi yang diberikan atau dilakukan oleh Camat dan pegawai 

kantor camat Tampan di kategorikan cukup baik, karena dari indikator-indikator yang 

diteliti sudah menjalankan tugas namun demikian ada beberapa kendala yakni, dalam 

pelaksanaan administrasi pelayanan kurangnya informasi persyaratan dan prosedur, 

kurangnya sarana dan prasarana serta kompetensi dalam memberikan pelayanan masih 

rendah. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu metode 

penelitian menggunakan deskriptif analisis dimana data deskriptif jawaban responden dan 

di analisa oleh penulis. 

2.8 Defenisi konsep 

   Definisi konsep bertujuan sebagai kerangka berpikir agar tidak terjadi tumpang 

tindih dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep guna 

menghindari adanya salah pengertian, maka beberapa konsep yang dipakai dalam 

penelitian yang akan dikemukan sebagai berikut: 

1. Pelayanan 

   Menurut Moenir (2003: 16) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses 

pemilihan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. 

2. Administrasi  

   Menurut Prajudi Atmosudirjo (Inu Kencana, dkk.1997:14) administrasi adalah ini 

berkaitan dengan organisasi,jadi barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi 

didalam masyarakat maka ia harus terlebih dahulu melihat suatu organisasi yang masih 

hidup maka disitu terdapat administrasi. 
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3. Pelayanan Administrasi Pemerintahan 

   Menurut Harbani Pasolong (2007:129:) dalam Cahaya Pelayanan administrasi 

adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, 

pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara 

keseluruhan yang akhirnya menghasilkan produk seperti surat Keterangan mutasi siswa, 

surat pindah rayon,dan surat keterangan lainnya. 

2.9 Konsep Operasional  

   Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep operasional 

yang akan mengacu pada pendapat teoritis dan pakar, akan tetapi lebih dikongritkan 

dalam melakukan penelitian. 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Pelayanan 

Administrasi 

Pemerintah. 

Moenir 

(2006:47) 

a. Kemudahan dalam 

pengurusan 

a. Apakah pelayanan yang 

diberikan pegawai dinas 

pendidikan  sangat 

memuaskan masyarakat 

b. Apakah tidak mempersulit 

masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan 

administrasi pemerintah  

b. Mendapatkan 

pelayanan yang wajar 

a. Pelayanan administrasi sesuai 

dengan prosedur yang 

berlaku 

b. Masyarakat merasa      puas 

dengan pelayanan yang 

diberikan 
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c. Pelayanan yang sama 

atau ketepatan waktu 

a. pelayanan yang diberikan 

aparat pemerintah dinas 

pendidikan sangat 

memuaskan masyarakat 

b. pelayanan administrasi      

dapat diselesaikan tepat 

waktu tanpa membedakan 

status masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan 

 

 

 

d. Mendapatkan 

perlakuan yang jujur 

dan terus terang 

a.  Pelayanan yang diberikan 

aparat pemerintah dinas 

pendidikan sangat 

memuaskan masyarakat 

b.   Pelayanan administrasi yang 

diberikan pelaku secara 

sopan, ramah, dan 

mendorong untuk cepat 

selesai da tidak meminta 

dilayani oleh masyarakat 

 e. Sarana dan prasarana a. Apakah fasilitas prasarana 

sudah memadai  

 

 

 

 

  2.10  Hipotesis  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka hipotesis yang dibuat adalah, Di duga 

kurang optimalnya pelayanan administrasi pemerintahan di Dinas Pendidikan  hal ini disebabkan 

karena adanya faktor kesadaran,aturan,kemampuan/keterampilan,serta sarana dan prasarana serta 

organisasi.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Lokasi penelitian 

 Sejalan dengan rencana tujuan yang ingin dicapai maka dalam pelaksanaan penelitian 

ini penulis melakukan penelitian pada Dinas Pendidikan Kabupaten pelalawan   

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis penelitian ini adalah mengunakan penelitian Deskriptif Kualitatif, penelitian 

ini bertujuan menginterpretasikan suatu keadaan, peristiwa, objek atau segala sesuatu 

terkait variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan angka-angka atau kata-kata. 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana analisis fungsi 

pelayanan administrasi dibidang kurikulum SD dinas pendidikan kabupaten pelalawan 

dalam pelayanan administrasi pemerintah. 

 

3.2.1 Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan penelitian 

melalui wawancara (Interview), dan observasi serta dokumentasi berupa identitas 

responden dan hasil tanggapan responden. 

3.2.2 Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari refrensi semua buku yang menjadi landasan 

teori dan pembahasan dalam penelitian ini. Tentang permasalahan penelitian dapat 

diperoleh dari peraturan perundang-undangan , Dokumen-dokumen,Berita Buku, Artikel-

artikel, Dokumntasi berupa foto-foto sebagai bukti penelitian yang dapat mendukung dan 

menjelaskan masalah yang diteliti serta laporan lainnya yang berkenaan dengan proses 
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pelaksanaan analisis fungsi pelayanan administrasi dibidang kurikulum SD dinas 

pendidikan kabupaten pelalawan dalam pelayanan administrasi pemerintah. 

3.3 Informan Penelitian 

 Informan penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu 

persalan atau permasalahan tertentu, yang dari nya dapat diperoleh informasi yang jelas, 

akurat dan terpercaya. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah dapat berupa 

pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami informasi 

tentang analisis fungsi pelayanan administrasi dibidang kurikulum SD dinas pendidikan 

kabupaten pelalawan dalam pelayanan administrasi pemerintah.Penulis tentukan 

dengangn metode purposive sampling,dengan menggunakan purposive sampling, 

diharapkan  criteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitiann yang 

dilakukan dan mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek yang 

diteliti.kriteria informan sebagai berikut 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

1 Kepala Dinas 1 

2 

Kabid Pembinaan dan Pengenbangan 

Sekolah Dasar 1 

3 Staff Kurikulum SD 8 

4 Masyarakat 10 

: Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan 2019 
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3.4 Teknik pengumpulan data 

  Dalam memperoleh data yang akurat agar dapat menjawab semua permasalahan 

dalam penelitian ini maka penelitian mengunakan teknik pengumpulan data antara lain 

yaitu:  

3.4.1 Observasi  

Yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti  

3.4.2 Wawancara 

Teknik ini dipilih karena ada kalahnya data yang dibutuhkan belum begitu sempurna 

terkait  dengan teknik observasi ,maka penulis  melakukan teknik wawancara dengan  

tanya jawab dengan responden untuk memperoleh data primer tentang pelaksanaan 

pelayanan administrasi pemerintahan  

3.4.3 Dokumentasi 

Yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang akurat dari 

pencatatan sumber-sumber informasi karangan atau tulisan, buku, Undang-Undang, foto 

dan lain sebagainya. 

 

3.5Analisa Data  

 Dalam penelitian ini penulis mengunakan teknik analisa data deskriftif kualitatif 

yaitu setelah data dan informasi didapatkan dan sudah diolah kemudian dikembangkan 

lagi serta diinterprestasikan secara terprinci dan mendalam agar mudah dipahami 
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nantinya.maka teknik analisis data dilakukan dengan tahap yang dikemukakan Miles dan 

Huberman sugiyono (2013:91) yakni: 

1. Reduksi data (Dta Reduction) 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif . reduksi 

data adalah bentuk analisis yang menajamkan , menggolongkan,mengarahkan, 

menabung yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan akhir dapat diambil. 

2. Penyajian data ( Data Display) 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif .  

penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpul informasi disusun ,sehingga 

member kemungkinan akan adanya penarikan  kesimpulan . bentuk penyajian 

data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan)  

3. Penarikan kesimpulan (verification) 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisa data kualitatif . penarikan 

kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI KEGIATAN PENELITIAN 

 2.1 SEJARAH AWAL KABUPATEN PELALAWAN 

   Sejarah Kabupaten Pelalawan diawali dari sejarah Kerajaan Pelalawan. Kerajaan 

Pelalawan berasal dari Kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indera pada tahun 

1380 M. Dia adalah bekas orang besar di Kerajaan Temasik (Singapura), tepatnya setelah 

kerajaan tersebut dikalahkan oleh Kerajaan Majapahit di penghujung abad XIV. 

Sebelum pemekaran terjadi, kabupaten  pelalawan  termasuk  kabupaten Kampar yang  saat  

itu  memiliki  kawasan yang sangat  luas. Kabupaten  pelalawan resmi  dimekarkan  pada 

tanggal 12 oktober 1999, yang kemudian  disahkan  melalui  undang-undang  Nomor  53 

tahun 1999 dengan  ibu kotanya adalah  pangkalan  Kerinci 

Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat 

kerajaannya berada di pinggir sungai Kampar.Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai 

terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822). 

Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang 

memerintah pada tahun 1940 -1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 

tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh 

Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah 

Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu di antaranya adalah Kabupaten Pelalawan. 

Kabupaten ini memiliki luas 13.924,94 Km² dan pada awal terbentuknya terdiri atas 4 

kecamatan, yaitu kecamatan: Langgam,Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. 
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Dalam perkembangannya,Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri atas 12 wilayah 

kecamatan, yang meliputi 106 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan yang belum memliki 

kelurahan, yaitu Kecamatan Bandar Seikijang dan Bandar Petalangan. Pada tahun 2001 

kepala daerah Kabupaten Pelalawan ditunjuk oleh DPRD dengan pasangan H.T Azmun Jaafar 

dan H. Anas Badrun. Kemudian bulan Februari 2006, dilakukan pemilihan kepala daerah 

langsung pertama dengan pasangan terpilih H.T Azmun Jaafar dan Drs H Rustam Efendi 

sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan periode 2006-2012. Pemilukada tahap 

kedua di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2012. 

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Februari 2012 

ditetapkan pasangan HM Harris dan Marwan Ibrahim sebagai Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Pelalawan. 

 

2.2` Sejarah Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan 

Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Dinas dari 25 instansi 

pemerintah yang ada di Kabupaten Pelalawan yang terdiri atas 14 dinas 7 Badan dan 3 Kantor 

serta 1 Inspektorat. Sebagai organisasi Pemerintah di Tingkat Daerah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pelalawan, Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan 

kegiatan adiministrasi pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) 

Nomor 21 tahun 2002 tentang susunan dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan 
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2.3 Visi dan Misi 

2.3.1`Visi 

  Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Yang Merata Dan Bermutu Pada Semua Jalur 

Dan Jenjang Pendidikan Dikabupaten Pelalawan Tahun 2030 

 

2.3.2 Misi 

1. Meningkatkan Sarana Prasarana Dan Dukungan Untuk Pendidikan Dasar Dalam Rangka   

Melaksanakan Dan Percepatan Menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 

Tahun 

2. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Dan Mendukung Pendidikan Menengah 

3. Meningkatkan Kualitas Dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik/Guru Dan Tenaga 

Kependidikan Serta Penyebarannya Sesuai Kebutuhan 

4. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Dan Mendukung Untuk Pendidikan Nonformal 

Termasuk Pendidikan Anak Usia Dini 

5. Meningkatkan Peran Serta Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Membangun/ Pengelolaan 

Pendidikan 

6. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengelola Pendidikan 

7. Mengembangkan Pendidikan Yang Berwawasan Keunggulan Dan Berwawasan 

Teknologi Serta Berupaya Menjalin Kerjasama Baik Dengan Perguruan Tinggi Maupun 

Lembaga Lain Yang Relevan 

8. Meningkatkan Monitoring Dan Evaluasi 
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2.4 Kedudukan, Tujuan dan Kegunaan 

2.4.1  Kedudukan 

Dinas Pendidikan sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Kepala Daerah 

pada bidang pendidikan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan, yang memiliki tugas 

pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan berdasarkan asas 

otonomi dan tugas perbantuan di bidang pendidikan. 

2.4.2 Tujuan 

Adapun tujuan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui kekurangan dan kelebihan dari bagian arsip Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pelalawan 

2. Mendata arsip agar diketahui jumlah arsip yang dimiliki 

3. Merapikan pengelolaan arsip pada dinas pendidikan kabupaten Pelalawan 

4. Agar proses temu-kembali lebih cepat dan efektif 

2.4.3 Kegunaan 

Dengan dilakukannya proses pengolahan arsip diharapkan nantinya akan mempermudah 

dalam proses temu-kembali arsip dan merapikan arsip juga dapat membantu dalam mencegah 

adanya kerusakan arsip yang lebih buruk. 

2.4.4 `Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata 

Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan yaitu:  
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a. Kepala Dinas; 

b. Sekretaris, dibantu oleh 2 (dua) orang Subbagian, yaitu Subbagian Umum dan Kepegawaian 

dan Subbagian Program dan Keuangan; 

c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), dibantu 

oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 

Pendidikan Masyarakat, Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, dan Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat; 

d. Bidang Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan SD, dibantu oleh 3 (tiga) orang 

Kepala Seksi yaitu Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD, Seksi Sarana Prasarana dan 

Kelembagaan SD, dan Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD; 

e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama. dibantu oleh 3 (tiga) 

orang Kepala Seksi, yaitu Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP, Seksi Sarana Prasarana dan 

Kelembagaan SMP, dan Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP; 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), tediri dari: 

- UPTD Pendidikan di 12 (dua belas) Kecamatan; 

- UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); 

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari Pengawas Satuan Pendidikan/Pengawas Mata 

Pelajaran dan Penilik Pendidikan Nonformal dan Informal. 

Untuk lebih jelasnya, adapunStruktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pelalawan dapat digambarkan sebagaimana yang terdapat dalam gabar 1 dibawah ini: 
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Gambar 2.1: Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan 

 

KEPALA DINAS 

Drs.H.SYAFRUDDIN,M.Si 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

SEKRETARIS 

SARIPUL, S.Pd., MM 

Subbag Umum dan 

Kepegawaian 

NASIKI, S.Pd., M.Pd 

Subbag Program 

dan Keuangan 

MAZLAN, S.Pd 

Bidang Pembinaan 

dan Pengambengan 

SD 

MASRI, S.Pd 

Bidang Informal dan 

Non Formal 

MAHDALENA, 

S.Pd., MPd 

Bidang Pembinaan 

dan Pengambengan 

SMP 

MAHNIZAR, S.Pd., 

M.Pd 
Seksi Kurikulum 

APUD dan DIKMAS 

SAFRIZAL, S.Pd 

Seksi Kurikulum, 

Kesiswaan & 

Kelembagaan SMP 

ANTON TIMUR J, 

S.Pd.I 

Seksi Kurikulum, 

Kesiswaan & 

Kelembagaan SD 

E R I , S.Ag 

Seksi Sarana dan 

Prasarana SD 

ZULPAN, S.Pd 
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2.5 Ketenagaan 

Pegawai dalam lingkungan Dinas Pendidikan di Kabupaten Pelalawan berjumlah 89 

(delapan puluh sembilan) orang pegawai. Diharapkan dengan jumlah pegawai yang ada dapat 

melaksanakan kegiatannya sesuai dengan beban tugas masing – masing. Sehubungan dengan 

keadaan jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dapat diurai berdasarkan : 

1. Keadaan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 

2. Keadaan jumlah pegawai berdasarkan golongan/kepangkatan 

3. Keadaan jumlah pegawai berdasarkan usia/umur. 

Seksi Sarana dan 

Prasarana SMP 

SYAHRIAL, S.Pd Seksi Sarana PAUD 

dan DIKMAS 

ZULMIDUS, S.Pd 

Seksi Guru dan 

Tenaga 

Kependidikan  

MARZUKI, S.Pd 

Seksi Pemberdayaan 

Guru & Tenaga 

Kependidikan SMP 

SYAHRIAL, S.Pd 

Seksi Pemberdayaan 

Guru & Tenaga 

Kependidikan SD 

MARTIAS, S.Ag., 

M.Pd  

 

SEKOLAH UPTD 

Pendidikan 

12 

Kecamatan 

UPTD 

SKB KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 
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4. Keadaan jumlah pegawai berdasarkan masa kerja. 

2.5.2 Ketenagaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan kabupaten Pelalawan berdasarkan tingkat pendidikan 

dapat dijelaskan dalam tabel berikut : 

Tabel 2.1: Keadaan Jumlah Pegawai dilihat dari tingkat pendidikan 

NO Tingkat Pendidikan Jumlah `Persentase 

1 Sekolah Dasar (SD) - - 

2 SLTP - - 

3 SLTA 35 39,33 

4 Sarjana Muda (D II) 8 8,99 

5 Sarjana (S1) 38 42,70 

6 Pascasarjana (S2) 8 8,99 

 Jumlah 89 100,00 

Sumber : Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 

 

Dari tabel 2.1 diatas dapat dijelaskan keadaan jumlah pegawai yang dilihat dari tingkat 

pendidikan pegawai yang mana pegawai yang berpendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan 

SLTP tidak ada, pegawai yang berpendidikan SLTA sebanyak 35 orang (39,33%), Pegawai 

yang berpendidikan Sarjana Muda (DII) sebanyak 8 orang (8,99%), pegawai yang 

berpendidikan sarjana (S1) sebanyak 38 orang (42,70%) dan pegawai yang berpendidikan 

pascasarjana (S2) 8 orang (8,99%). 

Dari keadaan yang ada mengenai tingkat pendidikan pegawai yang dominan adalah berada 

pada pendidikan sarjana (S1), artinya Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan telah memiliki 
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pegawai memperoleh kesarjanaan yang baik, sesuai dengan tuntutan organisasi dalam 

peningkatan sumber daya aparatur Pemerintah. 

2.5.3 Ketenagaan Berdasarkan Golongan/Kepangkatan 

Golongan / Kepangkatan merupakan tingkatan dari karir dan prestasi yang diperoleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya pada kantor atau instansi. Perolehan terhadap 

pangkat atau golongan juga akan mempengaruhi terhadap jabatan, gaji yang akan diperoleh 

pegawai tersebut. Dengan adanya pengkat dan golongan pegawai tersebut akan memberikan 

semangat pegawai untuk dapat bekerja dengan baik serta memberikan rangsangan kepada 

pegawai untuk selalu maju dan berkembang dalam mengejar prediket pegawai yang berkualitas. 

Sehubungan dengan golongan dan kepangkatan pegawai pada kantor Dinas Pendidikan  

Kabupaten Pelalawan dapat dipaparkan pada Tabel. 2.2 berikut ini : 

Tabel 2.2: Keadaan Jumlah Pegawai dilihat dari Golongan/Kepangkatan Pegawai 

NO Golongan/Kepangkatan Jumlah `Persentase 

1 Golongan I - - 

2 Golongan II 18 36,00 

3 Golongan III 23 46,00 

4 Golongan IV 9 18,00 

 Jumlah 50 100,00 

Sumber : Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 

 

Dari tabel 2.2.tersebut diatas dapat dijelaskan keadaan jumlah pegawai, yang dilihat dari 

pangkat/golongan pegawai, yang mana pegawai yang berjumlah keseluruhannya sebanyak 50 

pegawai, bahwa pegawai yang memiliki golongan pangkat I tidak ada, pegawai yang berada 
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pada golongan/pangkat II sebanyak 18 orang (36,00%),pegawai yang berada pada 

golongan/pangkat III sebanyak 23 orang (46,00%),pegawai yang berada pada golongan/pangkat 

IV sebanyak 9 orang (18,00%), dari kenyataan yang ada tentang formasi golongan pangkat 

yang terbanyak adalah pangkat golongan III yaitu sebanyak 23 (46,00%) pegawai. 

2.6 Gedung 

Kegiatan pengarsipan ini dilakukan pada sub bagian umum dan kepegawaian dinas pendidikan 

kabupaten Pelalawan. Sub bagian umum dan kepegawaian memiliki dua gedung yang berbeda 

sehingga proses pengarsipan dilakukan pada gedung satu. 

Gambar 2.2 : Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten pelalawan 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai pelayanan 

administrasi pemerintahan pada Dinas Pendidikan  kabupaten  pelalawan , maka pada bab VI ini 

dapatlah  penulis  mengambi l beberapa  kesimpulan dan sebagai perlengkapan akan dikemukan 

saran-saran  untuk  bahan  masukan  bagi  pihak  yang  membutuhkan  informasi  mengenai 

fungsi  pelayanan administrasi pemerintahan. 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tentang Analisis fungsi pelayanan administrasi 

di bidang kurikulum SD dinas pendidikan kabupaten pelalawan dalam pelayanan administrasi 

pemerintah,berada pada kategori kurng efektif yang disebabkan oleh berbagai factor penghambat 

diantara: 

1. Setelah penelitian dilakukan oleh penulis diketahui bahwa hasil penelitan tentang 

kemudahan pengurusan  

administrasi dinilai kurang baik  dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa  

masyarakat    Karena pegawai Dinas Pendidikan dan kebudayaan  dalam memberikan 

pelayanan tidak memberikan kemudahan pada masyarakat seperti memperlambat pelayanan 
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hal tersebut terjadi karena pada saat jam kerja dimulai pegawai belum ada ditempat sehingga 

pelayanan belum bisa diproses. 

2. Memperoleh perlakuan yang wajar  

dilihat dari hasil penelitian penulis dinilai baik dengan 10 informen karena pegawai Dinas 

Pendidikan dan kebudayaan  masih mementingkan kepentingan pribadi yang diarahkan pada 

permintaan sesuatu baik dengan alasan kesejahteraan. Disinilah faktor penerima pelayanan 

ikut sedikit merasakan bahwa perlakuan yang wajar diberikan oleh pegawai sah-sah saja 

3. Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang perlakuan yang sama dalam memperoleh 

pelayanan bagi masyarakat 

 dinilai kurang baik dengan beberapa hasil wawancara penulis dengan beberapa informen hal 

tersebut terjadi menurut penilain masyarakat yang berurusan di Dinas Pendidikan masih 

mementingkan hubungan kekeluargaan, serta budaya antri belum diterapkan karena siapa yang 

dianggap penting mereka lah yang dulu dilayani 
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4. Pelayanan yang jujur serta terus terang 

 di Dinas Pendidikan dan kebudayaan berdasarkan hasil penelitian dinilai baik dengan 

jumlah informen 15 orang  namun melihat penyampain masalah dari pegawai tidak 

dilakukan dengan terus terang sehingga banyak masyarakat yang merasa kecewa dengan 

pegawai tersebut. Berdasarkan kenyataan yang dikemukan di lapangan dapat disimpulkan 

bahwa proses pelayanan administrasi pemerintahan di Dinas Pendidikan dan kebudayaan 

kabupaten pelalawan  pada masyarakat yang berurusan di Dinas tersebut secara mayoritas 

tanggapan informen berada pada kurang baik. Oleh karena itu hipotesis penulis” Diduga 

pelayanan administrasi di Dinas Pendidikan kurang optimal dalam memberikan pelayana 

 6.2 Saran  

Berikut penulis memberikan beberapa saran atau masuk berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan agar Analisis fungsi pelayanan administrasi di bidang kurikulum SD dinas 

pendidikan kabupaten pelalawan dalam pelayanan administrasi pemerintah menjadi lebih efektif 

dalam memberikan pelayanan. 

Dinas pendidikan kabupaten pelalawan harus selalu memperhatikan kinerja pegawai,dana 

untuk ketersediaan sarana dan prasarana,sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.meningkatkan pengawasan kepada 
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pegawai dan pemberian sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran sesuai aturan yang 

berlaku. Contohnya sebagai berikut: 

1. pegawai Dinas Pendidikan dan kebudayaan  diharapkan lebih meningkatkan mutu 

pelayanan kepada masyarakat sehingga masayarakat yang dilayani akan merasa puas.  

2. Diharapkan pada Dinas Pendidikan, dan kebudayaan agar lebih giat dalam menanggapi 

setiap permintaan masyarakat dan bisa bersikap ramah pada para masyarakat 

3. Perlu diadakan pendidikan dan pelatihan bagi para aparatur dalam meningkatkan 

keterampilan sesuai dengan tugas dan bidangnya masing- masing 

4. Perlu penambahan peralat dan sarana penunjang untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masayarakat seperti: komputer, meja, kursi tamu agar pekerjaan dapat diselesaikan secara 

cepat dan tepat sehingga masyarakat yang dilayani akan merasa puas.  

5. Hendaknya tercipta kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan, pemerintah instansi 

terkait, dan masyarakat Kabupaten pelalawan. 

Semua ini supaya bisa meningkatkan  kualiatas dan kemampuan yang lebih baik dalaam 

memberikan pelayanan sehingga tercapainya atau terciptanya pelayanan yang lebih Efektif.  
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