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ABSTRAK 

 

 

INOVASI PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN (STUDI KASUS 

PELAYANAN E-KTP KELILING) 

 

Oleh : FAUZAN MAULANA 

 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(DISDUKCAPIL) Kabupaten Pasaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penerapan inovasi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yaitu pelayaan E-KTP keliling serta untuk 

mengetahui faktor pendukung dalam melakukan pelayanan E-KTP keliling. Jenis 

penelitian  dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu 

dengan mendiskripsikan hasil penelitian dan menganalisa sehingga diperoleh 

hasil kemudian menyimpulkannya. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai 

dinas dan masyarakat yang peneliti ambil berdasarkan teknik purposive sampling 

dan menjadikannya key informan, terdiri dari 5(lima) orang pegawai dinas dan 

10 (sepuluh) orang masyarakat yang melakukan pelayanan E-KTP keliling. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melihat hasil penelitian dan 

pembahasan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan inovasi 

pelayanan E-KTP keliling dapat dikatakan sesuai dengan kriteria inovasi yang 

ditetapkan oleh PERMENPAN-RB terdiri dari 5 (lima) kriteria inovasi yaitu: 

Memiliki Kebaruan, Efektif, Bermanfaat, Tranfer/replikasi, dan Berkelanjutan. 

Sehingga diperoleh hasil bahwa penerapan inovasi yang dilakukan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yaitu inovasi pelayanan 

E-KTP keliling memiliki kebaruan inovasi yang dilakukan efektif, inovasi yang 

dilakukan bermanfaat baik bagi masyarakat maupun organisasi dan inovasi yang 

dilakukan berkelanjutan terus menerus. Dengan faktor pendukung yaitu Sumber 

Daya Manusia/Petugas pelayanan E-KTP keliling, Target dan Komitmen, Sarana 

dan Prasarna, dan Pertisipasi Masyarakat. 

 

 

Kata kunci : Pelayanan, Inovasi Pelayanan Publik, E-KTP Keliling, DISDUKCAPIL. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena 

dibekali dengan akal dan pikiran dalam bertindak. Manusia sebagai makhluk 

sosial tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan keberadaan orang lain dalam 

pemenuhan kebutuhannya. Keterbatasan manusia inilah yang menyebabkan 

manusia satu membutuhkan manusia lainya untuk saling bekerja sama dalam 

mencapai tujuan tertentu. Manusia atau seseorang melakukan serba hubungan 

dengan manusia- manusia lainya, yaitu hubungan sehari-hari, hubungan dalam 

pekerjaan dan hubungan lainya, salah satunya hubungan yang menyangkut 

tentang pelayanan, melayani dan dilayani karena proses pelayanan, melayani dan 

dilayani tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial manusia itu sendiri, lebih 

tepatnya dalam konteks pelayanan publik karena didalam pelayanan publik selalu 

melibatkan manusia. 

Pelayanan Publik bertujuan untuk memenuhi berbagai tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat, baik sebagai individu, makhluk hidup, penduduk, warga 

negara, akan jasa publik. Pelayanan adalah kegitan untuk melayani seseorang 

yang dilayani. Pelayanan merupakan tugas pokok atau tugas utama bagi aparatur 

negara, tugas yang secara garis besar sudah dijelaskan pada pembukaan UUD 

1945 terdapat pada alinea ke empat meliputi empat aspek pelayanan aparatur 

negara terhadap masyarakat antara lain melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan 
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kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Kalimat di atas diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan 

pelayanan publik seperti prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan 

petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, 

kepastian biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan maka pemerintah 

memiiki konsekuensi untuk meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan 

publik. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam suatu pelayanan adalah pelayanan itu 

terdiri dari penyelenggaraan/pelaksanaan dan penerima layanan dalam bahasa 

inggrisnya disebut costumer, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

haruslah baik dan berkualitas dengan memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat karena baik buruknya kualitas pelayanan yang diberikan sering 

menjadi tolak ukur keberhasilan instansi/lembaga dalam memberikan 

pelayanan.Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan pelayanan, dapat 

dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. 

Masyarakat setiap waktunya selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas 

dari para birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan 

karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-

belit, lambat yang membuat lelah para masyarakat yang melakukan pelayanan 

sehingga muncul kata-kata yang sering kita dengar seperti “kalau bisa dipersulit 

untuk apa dipermudah”. 
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Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah salah satu isu yang sangat 

penting Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh 

masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Disisi lain kepuasan 

masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan 

oleh penyedia layanan publik, oleh sebab itu pelayanan publik harus difokuskan 

pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal baik dari segi kualitas 

maupun kuantitasnya. 

Reformasi dan Inovasi dalam pelayanan publik saat ini diperlukan dengan 

mendudukan pelayanan dan yang dilayani pada pengertian yang sesungguhnya. 

Pelayanan yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat umum, namum terkadang 

sebaliknya pelayanan masyarakat terhadap negara, karena pada hakikatnya negara 

ini berdiri untuk kepentingan masyarakat umum. Artinya birokrat seharusnya 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, dalam hal ini pelayanan 

yang diberikan oleh para birokrat adalah tidak memandang siapa yang dilayaninya 

apakah itu masyarakat biasa atau dari kalangan masyarakat birokrat itu sendiri 

agar tidak ada sikap diskriminasi, dan melayani dengan tepat waktu yang telah 

ditentukan sehingga masyarakat tidak menunggu lama atas pelayanan yang 

diinginkan. 

Inovasi memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas membangun dan 

memperbaharui namun juga dapat didefinisikan secara luas, memanfaatkan ide-

ide baru untuk menciptakan produk, proses, dan layanan (Susanto dalam 

Mochammad Rizki Dwi Satrio Sutrisno, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 

11, Hal. 1814-1820). 
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Menurut Khairul Muluk Inovasi dalam metode pelayanan publik adalah 

cara baru dalam memberikan pelayanan (Jurnal UNY, Fakulas Ilmu Sosial 2018). 

Inovasi adalah cara-cara, upaya-upaya maupun pelayanan baru yang 

dilakukan sebuah organisasi yang dituntut melakukan berbagai pembaruan 

mengikuti perkembangan jaman yang dinamis untuk memenuhi kebutuhan akan 

barang maupun jasa bagi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat  (Jurnal 

Wacana Publik, Vol 1, No 3, Tahun 2017, Hal 26).  

Peningkatan serta tuntutan yang masyarakat inginkan pada pelayanan 

publik (Publik Service) yang efektif dan efesien serta memuaskan dari para 

pegawai pemerintahan sebagai pelayan publik semakin popular. Hal ini terjadi 

karena perkembangan kebutuhan, keinginan serta harapan para masyarakat yang 

selalu terus bertambah. Salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh pemerintah 

adalah fungsi pelayanan publik atau fungsi pelayanan masyarakat berkaitan 

dengan pelaksanaan dan tugas-tugas umum pemerintahan yang salah satunya 

adalah sistem kependudukan yang pada dalam pelaksanaan banyak bersinggungan 

dengan hak sipil dan hak perdata penduduk. 

Pemerintahan Kabupaten Pasaman selaku pelaksana pembangunan daerah 

khususnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman 

melaksanakan administrasi kependudukan yang diantara salah satunya yaitu 

perekman dan pembuatan E-KTP (elektronik kartu tanda penduduk). Kartu e-ktp 

akan ikut menentukan nasib masyarakat dikemudian hari. Banyak urusan 

administrasi yang persyratannya identitas diri yaitu e-ktp.  

E-KTP atauKTP-eladalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat 

secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk
https://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik
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berfungsi secara komputerisasi. Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian 

Dalam Negeri Republik Indonesia Program KTP-el di Indonesia telah dimulai 

sejak tahun 2009 dengan ditunjuknya empat kota sebagai proyek percontohan 

nasional. Secara sederhana, KTP-el berasal dari kata electronic-KTP, atau Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik atau sering disingkat KTP-el. Lebih rincinya, 

menurut situs resmi KTP-el, KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang 

memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun 

teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. 

Fungsi KTP-el yaitu Sebagai identitas jati diri, Berlaku nasional, sehingga tidak 

perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, 

dan sebagainya, Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, Terciptanya 

keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Salah satu 

ketentuan umum untuk memiliki e-ktp adalah berumur 17 tahun. 

Tabel 1.1  Data Masyarakat Kabupaten Pasaman Berdasarkan Umur Tahun 

2017 dan 2018 

Kelompok Umur 

(Tahun) 

Masyarakat (orang) 

2017 2018 

0 – 4 19,790 20,561 

5 – 9 31,090 30,506 

10 – 14 32,740 32,881 

15 – 19 31,770 32,555 

20 – 24 28,854 28,693 

25 – 29 25,299 24,931 

30 – 34 26,756 26,408 

35 – 39 24,202 24,636 

40 – 44 19,789 20,208 

45 – 49 16,907 17,098 

50 – 54 15,259 15,303 

55 – 59 14,161 14,027 

60 – 64 10,957 11,571 

65 – 59 7,181 7,600 

70 – 74 4,561 4,464 

75+ 7,304 6,937 

Jumlah 316,620 318,379 

Sumber: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Dalam_Negeri_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Dalam_Negeri_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
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Tabel Diatas adalah data penduduk berdasarkan umur dari 0 sampai 

dengan 75 tahun keatas, salah satu syarat untuk bisa atau sudah bisa memiliki E-

KTP adalah berumur 17 tahun dan sudah menikah, data Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupten Pasaman dari seluruh masyarakat pada tahun 2017 

yang sudah bisa memiliki KTP atau yang sudah berumur 17 tahun atau sudah 

menikah dan wajib memiliki E-KTP adalah berjumlah 214,904 jiwa dan pada 

tahun 2018 dari seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman yang sudah bisa 

memiliki KTP atau yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah dan wajib 

memiliki E-KTP adalah berjumlah 221,418 jiwa. 

Tabel 1.2 Data Masyarakat Kabupaten Pasaman 2017 dan 2018 

No Kecamatan 

Masyarakat (orang) 

Lak-Laki (Orang) Perempuan (Orang) 

2017 2018 2017 2018 

1 Bonjol 14,280 14,433 13,509 13,663 

2 Lubuk Sikaping 26,219 26,362 26,074 26,276 

3 Panti 19,239 19,107 18,576 18,400 

4 Mapat Tunggul 5,562 5,585 5,379 5,370 

5 Duo Koto 15,683 15,713 15,651 15,552 

6 Tigo Nagari 15,209 15,629 14,548 14,893 

7 Rao 13,967 14,070 13,707 13,777 

8 Mapat Tunggul Selatan 5,115 5,161 4,974 4,946 

9 Simpang Alahan Mati 6,686 6,729 6,507 6,500 

10 Padang Gelugur 17,330 17,562 17,218 17,332 

11 Rao Utara 6,645 6,625 6,535 6,517 

12 Rao Selatan 13,932 14,071 14,075 14,106 

Total 159,867 161,047 156,753 157,332 

Sumber: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. 

Dialansir dari media AntaraSumbar pada 26 September 2017 perekaman 

data E-KTP kabupaten pasaman yaitu 80,48 % berarti ada lebih kurang 19,52 % 

atau sekitar 43.094 jiwa warga yang belum melakukan perekaman e-ktp dari 

214.904 jiwa yang sudah bisa memiliki e-ktp, 43.094 warga yang belum 
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melakukan perekaman E-KTP itu bukanlah angka yang sedikit jadi masih banyak 

warga yang belum melakukan perekaman dan yang belum memiliki E-KTP. Dari 

media Covesia.com pada 09 Januari 2018 masyarakat Kabupaten Pasaman masih 

banyak yang belum melakukan perekaman E-KTP  hingga akhir tahun 2017, 

pemerintah sudah menargetkan perekaman E-KTP selesai di akhir tahun 2017 

namun target tersebut tidak tercapai, melihat dari dari Surat Edaran MENDAGRI 

No 471.13/5386/ SJ Hal Percepatan Penyelesaian Perekaman KTP-el disampaikan 

pada poin 2 huruf a  yang berbunyi “pelayanan keliling perekaman KTP-el dengan 

jemput bola terhadap penduduk wajib KTP yang belum melakukan Perekaman 

KTP-el”. 

 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman 

“Sukardi’ mengatakan banyak warga yang belum melakukan perekaman data E-

KTP karena masih adanya anggapan bahwa KTP itu tidak perlu, sehingga mereka 

tidak mengurusnya, KTP baru diurus mereka saat akan dipakai, seperti saat sakit 

dan untuk keperluan lainya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pasaman berupaya dalam melakukan perekaman E-KTP dengan melakukan 

pelayanan keliling dan disebut juga dengan pelayanan “ Jemput Bola” . dinas 

sudah melakukan pelayanan keliling dari 2016, dan Dinas melakukan pelayanan 

terjadwal dan terkoordinasi dari 2017 berdasarkan Pra-penelitian yang sudah 

peneliti lakukan, masyrakat yang melakukan pelayanan E-KTP keliling dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1.3 Data Masyarakat yang Melakukan Pelayanan E-KTP Keliling 

Tahun 2017 dan 2018 

 

No Bulan 

Yang Melakukan Perekaman E-KTP Keliling 

(Orang) 

2017 2018 

1 Januari - - 

2 Februari - 404 

3 Maret 402 1,343 

4 April - 1,633 

5 Mei 558 371 

6 Juni 72 - 

7 Juli 192 1,082 

8 Agustus 921 3,605 

9 September 412 985 

10 Oktober 1,079 1,577 

11 November 716 548 

12 Desember - - 

Total 4,352 11,548 

Sumber: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman 

Masalah yang terjadi lainnya ialah dengan melihat luasnya wilayah 

Kabupaten Pasaman masih banyak masyarakat di kecamatan yang terpencil yang 

belum memiliki E-KTP sebagai identitasnya. Dengan alasan dalam pembuatannya 

masih rumit dan lama,  seperti saat masyarakat sudah melakukan perekaman KTP 

dan disuruh kembali lagi seminggu setelahnya untuk mengambil tatapi banyak 

yang terjadi KTP yang sudah dilakukan perekaman saat ingin mengambil belum 

selesai disini terlihat adanya kurang efektifan, sehingga menurunkan niat 

masyarakat yang belum memiliki E-KTP untuk melakukan perekaman atau 

pembuatan E-KTP, terjadi pula akan kekurang pahaman masyarakat terhadap 

persyaratan serta prosedur dalam pembuatan E-KTP, dan banyak nya orang tua 

atau lansia yang tidak sanggup untuk datang melakukan perekaman E-KTP, selain 

itu data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman pada 
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tahun 2017 43,503 jiwa masyrakat belum memiliki E-KTP dan pada tahun 2018 

39,898 jiwa masyarakat Kabupaten Pasaman belum memiliki E-KTP. 

Dengan memperhatikan perosaalan dan permasalahan tersebut berdasarkan 

Surat Edaran MENDAGRI  No 571.13/5386/SJ yang sudah penulis jelaskan 

sebelumnya, untuk meningkatkan keefektifan kualitas pelayanan, demi 

kepentingan masyrakat dan juga instansi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil (DISDUKCAPIL) kabupaten Pasaman melakukan program “Jemput Bola” 

dengan melakukan pelayanan keliling ke kecamatandan nagari-nagari di 

kabupaten Pasaman. Kemudian Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam percepatan 

perekaman E-KTP juga membuat surat edaran dari SETDA Kabupaten Pasaman 

Nomor 470/216/DKPS/DAFDUK-2018 perihal “Perekaman KTP-el dan 

pelayanan dokumen kependudukan ke sekolah dan jorong” yang surat edaran 

tersebut disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pasaman dan  Camat Se-Kabupaten Pasaman. 

Selanjutnya Kabupaten Pasaman dalam rangka pemerataan perekaman E-

KTP kepada seluruh masyarakat yang sudah bisa memiliki KTP atau kepada 

masyarakat yang wajib KTP, dan dilansir dari media InfoPublikPasaman pada 20 

Juli 2018, dalam rangka menyukseskan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 

2019 yang mana masih banyak yang belum melakukan dan memiliki E-KTP pada 

tahun 2017 43,503 jiwa masyrakat belum memiliki E-KTP dan pada tahun 2018: 

39,898 jiwa masyarakat Kabupaten Pasaman belum memiliki E-KTP, sedangkan 

salah satu syarat untuk memilih yaitu memiliki KTP, “Untuk itulah, kita dari 

Disdukcapil Pasaman menyiapkan tim untuk melayani masyarakat melakukan 
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perekaman e-KTP di setiap nagari dengan dua unit mobil pelayanan hingga larut 

malam,” kata Kadis DISDUKCAPIL Pasaman, Sukardi, Kamis (19/7/2018). 

Tabel 1.4Data Jadwal Pelayanan E-KTP Keliling 2017 dan 2018 

Bulan 
Tempat Pelayanan (Kecamatan) 

2017 2018 

Januari - - 

Februari - Padang Gelugur,  

Maret Simpati, Bonjol, Panti, Rao, 

Tigo Nagari, Duo Koto, Padang 

Gelugur, Lubuk Sikaping, Mapat 

Tunggul, Mapat Tunggul 

Selatan. 

Rao Utara, Tigo Nagari, 

Simpati, Bonjol, Panti, Duo 

Koto. 

April - Duo Koto, Rao, Rao Selatan, 

Rao Utara, Mapat Tunggul, 

Mapat Tunggul Selatan, Padang 

Gelugur. 

Mei Simpati, Bonjol, Panti, Padang 

Gelugur, Rao Selatan, Rao 

Utara, Rao, Tigo Nagari, Duo 

Koto. 

Padang Gelugur, Bonjol, Duo 

Koto, Rao Selatan. 

Juni Simpati, Mapat Tunggul, Panti, 

Rao Selatan, Rao Utara. 

- 

Juli Rao Selatan. Tigo Nagari. 

Agustus Padang Gelugur, Panti, Duo 

Koto, Lubuk Sikaping, Tigo 

Nagari. 

Tigo Nagari, Simpati, Panti. 

September Simpati, Rao, Rao Utara. Rao Selatan, Rao Utara, Mapat 

Tunggul, Lubuk Sikaping, 

Simpati. 

Oktober Rao Utara, Mapat Tunggul, 

Mapat Tunggul Selatan, Bonjol. 

Rao, Duo Koto, Rao Selatan, 

Rao Utara, Mapat Tunggul, 

Padang Gelugur, Panti, Simpati. 

November Rao, Mapat Tunggul Selatan, 

Panti, Padang Gelugur, Duo 

Koto, Panti. 

Rao Utara, Padang Gelugur. 

Desember - - 

Sumber: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman 

Berdasarkan Penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pasaman 
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dengan judul “Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pasaman (Studi Kasus Pelayanan E-KTP Keliling)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana Penerapan Inovasi Pelayanan yang Dilakukan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Pasaman yaitu Pelayanan 

E-KTP keliling ? 

2. Faktor Pendukung Apa yang Dilakukan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dalam Melakukan Pelayanan E-KTP 

Keliling? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan Rumusan Masalah Diatas maka Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui  Penerapan Inovasi Pelayanan yang Dilakukan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yaitu Pelayanan 

E-KTP keliling . 

2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung yang Dilakukan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dalam 

Melakukan Pelayanan E-KTP Keliling. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Bagi penulis penelitian ini sebagai syarat dalam mendapatkan gelar 

sarjana S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, 

Universistas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau, penelitian ini 

bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan penulis, guna 

mengembangkan Ilmu Administrasi Negara salah satunya terkait tentang 

Inovasi Pelayanan Publik. 

2. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. 

Hasil penelitian ini agar dapat memberikan masukan / evaluasi, 

khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pasaman dalam meningktkan inovasi pelayanan publik dan kualitas 

pelayanan publik. 

3. Bagi Akademik 

Semoga skripsi ini dapat sebagai acuan atau dapat memberikan 

informasi dan juga sebagai referensi mengenai Inovasi Pelayanan Publik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Istilah yang sejenis dengan pelayanan itu adalah pengabdian dan 

pengayoman. Dari seorang administrator diharapkan akan tercermin sifat-sifat 

memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan 

memberikan pengayoman kepada masyrakat lemah dan kecil. Administrator lebih 

menekankan pada mendahulukan kepentingan masyarakat/umum dan 

memberikan service kepada masyarakat ketimbang kepentingan sendiri (Thoha 

dalam Hardiyansyah, 2011: 11) 

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan 

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan 

Badan Usaha  Milik Negra atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang 

dan atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun 

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan. 

Sedangkan menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang No. 25 / 2009, yang 

dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. 
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Menurut Rasyid dalam (Hardiyansyah, 2011: 15) Pemerintah pada 

hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan 

untukmelayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta 

menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi setiap anggota masyarakat. 

Dalam keputusan Menpan nomor 63/kep/m.pan/7/2003 pelayanan publik adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 

ketentuan perundangundanganan.  

Dengan demikian, pelayanan publik 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. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu 

perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan  masyarakat yang 

semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyrakat 

(Thoha dalam Herdiyansyah, 2011: 15). 

Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang telah di uraikan diatas, 

dalam konteks pemerintahan daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai 

pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan / atau 

organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang ditentutukan dan ditujukan untuk memberikan 

kepuasan kepada penerima layanan. 

Jadi bahwa pada umumnya, pelayanan publik perlu memperhatikan 

kebutuhan pelanggan maupun masyarakat yang harus terlayani 
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dengan baik. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik dibutuhkan oleh 

masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. 

 

2.2 Asas – Asas Peleyanan Publik 

Bahwa pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk memberikan kepuasan 

bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraanya secara niscaya membutuhkan 

asas-asas pelayanan. Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, 

instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik. 

Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63/2003 

sebagai berikut : 

1. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 

yang membutuhkan dan disediakan secara memadaiserta mudah dimngerti. 

2. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang – undangan. 

3. Kondisional. Sesuai dengan kondisi  dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektifitas. 

4. Partispatif. Mendorong peran serta masyarakat 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. 
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6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan 

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing – masing pihak. 

Sedangkan menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 25/2009, 

penyelenggaran peleyanan publik berdasarkan: 

1. Kepentingan umum; 

2. Kepastian hukum; 

3. Kesamaan hak; 

4. Keseimbangan hak dan kewajiban; 

5. Kepropesionalan; 

6. Partisipatif; 

7. Persamaan perlakuan / tidak diskriminatif; 

8. Keterbukaan; 

9. Akuntabilitas; 

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

11. Ketepatan waktu; dan 

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

 

2.3 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 

Sepuluh prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan Menteri Negara 

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut 

adalah sebagai berikut; 

1. Kesederhanaan; Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami, dan mudah dilaksanakan; 



 

 

 

17 

2. Kejelasan; 1) Persayaratan taknis dan administratif pelayanan publik; 2) 

Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesain keluhan/persoalan/ sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik; 3) Rincian biaya pelayanan publik 

dan tata cara pembayaran. 

3. Kepastian waktu; pelakasnaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan. 

4. Akurasi; Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 

5. Keamanan; Proses dan produk pelayanan publikmemberikan rasa aman 

dan kepastian hukum. 

6. Tanggung jawab; Pimpinan penyelanggaraan pelayanan publik atau 

pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan 

dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan mendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyedihan sarana teknologi, 

telekomunikasi dan informatika (teletematika). 

8. Kemudahan Akses; Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyrakat dan dapat memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informasi. 

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan; Pemberi pelayanan harus 

bersikap dsiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan 

dengan iklas. 
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10. Kenyamanan; Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 

ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan 

sehat, serta dilangkapi dengan fasilitas pendukukng pelayanan. 

 

2.4 Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya dan bagi penepelayanan dalam proses pengajuan 

permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan 

dilaksanakan oleh pnyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima 

pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat control 

masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggaraan  pelayanan. 

Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai 

dengan sifat, jenis dan karakteristik pelayanan yang diselenggarakan, serta 

memperhatikan kebutuhan dan kondisi ligkungan. Dalam proses perumusan dan 

penyusunannya melibatkan masyarakat dan/atau stakeholder lainya (termasuk 

aparat birokrasi) untuk mendapatkan saran dan masukan , membangun 

kepedulian dan komitmen menimgkatkan kualitas pelayanan. 

Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang kurangnya meliputi : 

1) Prosedur pelayanan; 

2) Waktu penyelesaian; 

3) Biaya pelayanan; 
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4) Produk pelayanan; 

5) Sarana dan prasarana; 

6) Kompetensi petugas pelayanan; 

 

2.5 Pengertian Inovasi 

Menurut Rosabeth Moss Kanter dalam (Ancok, 2012: 34) Inovasi adalah 

sebuah hasil karya pemikiran baru yang diterapkan dalam kehidupan manusia. 

atau doing something new menurut. Berinovasi berarti memastikan daya 

kreatifitas terwujud secara konkrit ke dalam sesuatu yang berbeda dari 

sebelumnya. Yang paling kentara, seseorang bisa menunjukan produk baru dan 

ini yang paling mudah diidentifikasi orang lain. Dalam berorganisasi, kebaruan 

ini diwujudkan melalui proses atau metode kerja yang berbeda daripada 

sebelumnya, apakah melalui mengadopsi pola yang sudah diterapkan organisasi 

lain kedalam upaya replikasi atau peniruan terhadap organisasi yang dikelolanya, 

atau sudah dilakukan berbagai penyesusaian atau adaptasi sesuai kontek 

internal/lokal. Dalam konteks ini, perubahan sedikit demi sedikit (Incremental) 

dengan memperbaiku produk atau proses kerja sebelumnya (Mckeown dalam 

Ancok, 2012: 25) 

Penting diperhatikan, bahwa kebaruan saja tidak cukup. membuat garis 

antara hal-hal baru dan hasil pembaruan, dalam konteks organisasi tentu saja ini 

dihubungkan dengan pencapaian kinerja, misalnya efisiensi, efektivias, 

produktifitas, atau kualitas. Ini semua tergantung pada definisi pimpinan 

organisasi publik untuk menerjemahkan apa, bagaimana, dan mengapa suatu 

kinerja dikelola melalui inovasi sektor publik, juga tak terlepas dari interpretasi 
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masyarakat luas beserta espektasi yang terkandung  dalam kepentingannya dalam 

memandang proses pembaruan tersebut. 

Dalam literatur manajemen juga dikemukakan sejumlah definisi inovasi 

dimana secara luas berada dalam tema-tema perubahan proses atau teknologi 

yang menciptakan nilai bagi pelanggan atau organisasi. Inovasi yang berbeda 

tersebut lebih kepada semata-mata perubahan. Holvorsen mendefinisikan dalam 

pengertian yang agak luas sebagai “perubahan dalam perilaku”. Holvorsen 

menyatakan bahwa tidak ada satupun definisi yang mampu 

memberikan pemahaman inovasi di dalam evolusi yang konstan. Inovasi 

merupakan proses pemikiran dan pengimplementasisan suatu gagasan yang 

memiliki unsur kebaruan (Novelty) dan kebermanfaatan (expediency) (LAN 

dalam Mulyadi, dkk, 2018: 68). Definisi yang lebih luas konteksnya dimana 

memasukkan inovasi sosial (organisasi, kelembagaan, dan politik), inovasi dalam 

pelayanan, dan juga inovasi dalam sektor publik.  

West dan Farr (1990) dalam (Ancok, 2012: 34) mengatakan bahwa inovasi 

adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk dan 

prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya untuk memberikan 

keuntungan individu, kelompok, organisasi dan masyarakat. Inovsi merupakan 

persoalan penggunaan hasil pembelajaran yaitu penggunaan kompetisi anda 

sebagai dasar penemuan cara baru dalam melakukan sesuatu yang memperbaiki 

kualitas dan efisiensi layanan yang disediakan. Menurut Jamaludin Ancok ada 

delapan jenis inovasi yaitu : Inovasi proses, inovasi metode, inovasi struktur 

organisasi, inovasi dalam hubungn, inovasi strategi, inovasi pola pikir (mindset), 

inovasi produk, dan inovasi pelayanan (Ancok, 2012: 36-40) 
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Menurut Rogers Inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap 

baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Itu tidak terlalu penting, sejauh 

menyangkut perilaku manusia, terlepas dari apakah sebuah ide “obyektif” atau 

tidak, yang baru diukur dengan selang waktu sejak pertama kali digunakan atau 

ditemukan. Kebaruan gagasan yang dirasakan untuk individu menentukan 

reaksinya terhadapnya. Jika sebuah ide tampak baru bagi individu, itu adalah 

sebuah inovasi. (Everett M. Rogers, 2003). 

Menurut Rogers terdapat lima atribut ysng dapat digunakan dalam melihat 

inovasi pada sebuah instansi ( Everett M. Rogers, 2003) yaitu : 

1. Relative Adventage atau keuntungan yang relatif. 

Sebuah inovasi harus mempunyai keuntungan dan nilai lebih 

dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai 

kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang 

membedakan dengan yang lain. 

2. Compatibility atau Kesesuaian. 

Inovasi juga sebaliknya mempunyai sifat kompatibel atau 

kesesuaian dengan inovasi yang diganti. Hal ini dimaksudkan agar inovasi 

yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja selain karena alasan faktor 

biaya yang sedikit namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari 

proses transisi ke inovasi baru. Selain itudapat memudahkan proses 

adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi secara lebih cepat. 

 

 



 

 

22 

3. Complexity atau Kerumitan. 

Dengan sifatnya yang baru maka inovasi mempunyai tingkat 

kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. 

Namun demikian karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru 

dan lebih baik maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi 

masalah yang penting. 

4. Triability atau Kemungkinan Dicoba. 

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti 

mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang 

lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase uji publik 

dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji 

kualitas dari sebuah inovasi. 

5. Observability atau Kemudahan Diamati. 

Sebuah inovasi harus dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja 

dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. 

 

2.6 Inovasi Pelayanan Publik 

Inovasi dalam sektor publik diasumsikan sebagai upaya untuk menuju 

keadaan yang lebih baik, semakin inovatif suatu penyelenggaraan pemerintahan, 

semakin besar pula manfaat atau sebuah nilai tambah bagi masyarakat. Bartos 

(2002) dalam Sangkala (2013: 29) mendefinisikan inovasi yang tepat bagi sektor 

publik yaitu “suatu perubahan dalam kebijakan atau praktek manajemen yang 

mengarah kepada perbaikan terbaru dalam level layanan atau kuantitas atau 

kualitas output oleh suatu organisasi”. Inovasi yang berhasil adalah pembentukan 
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dan implementasi dari proses, produk, jasa, dan metode baru yang dapat 

menghasilkan peningkatan yang signifikan terhadap efisiensi, efektivitas, atau 

kualitas keluaran dalam penyampaian layanan. 

Karakteristik yang menonjol pada proses inovasi yang baik adalah 

keberadaan motivasi yang tinggi dari individu, kelompok, dan organisasi untuk 

memperoleh informasi dan wawasan baru serta meningkatkan pengetahuan yang 

terkait dengan masalah yang menjadi fokus perhatian sehingga mendapatkan 

pemahaman utuh kemudian digunakan untuk menyusun solusi yang dapat 

menstabilisasi situasi sosial masyarakat yang bergejolak. 

Dalam Suwarno (2008) Dimensi inovasi yang dikembangkan dalam sektor 

publik adalah terdiri dari:  

1. Inovasi yang melibatkan perubahan karakteristik dan rancangan produk-

produk jasa dan proses-proses produsi, termasuk pembangunan, 

penggunaan dan adaptasi teknologi yang relevan. 

2. Inovasi delivery, termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam 

menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan 

klien untuk tujuan pemberian layanan khusus. 

3. Inovasi administratif dan organisasional, termasuk cara-cara baru atau cara 

yang diubah dalam mengorganisasi kegiatan dalam organisasi Supplier. 

4. Inovasi konseptual, dalam pengertian memperkenalkan misi baru, 

pandangan, tujuan, strategi dan rational baru. 

5. Inovasi interaksi sistem, cara-cara baru atau yang diubah dalam 

berinteraksi dengan organisasi lain. 
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Menurut Suwarno dalam LAN (2008), Inovasi di sektor publik adalah 

salah satujalan atau bahkan breakthrough untuk mengatasi kemacetan dan 

kebuntuan organisasi di sektor publik. Karakteristik dari sistem di sektor publik 

kaku harusmampu dicairkan melalui penularan budaya inovasi. Inovasi yang 

biasanyaditemukan di sektor bisnis kini mulai diterapkan dalam sektor publik. 

Budayainovasi harus dapat dipertahankan dan dikembangkan dengan lebih baik. 

Menurut Suwarno dalam LAN (2008) secara khusus inovasi dalam 

lembaga publikdapat didefinisikan sebagai penerapan (upaya membawa) ide-ide 

baru dalam implementasi, dicirikan oleh adanya perubahan langkah yang cukup 

besar,berlangsung lama dan berskala cukup umum sehingga dalam 

prosesimplementasinya berdampak cukup besar terhadap organisasi dan tata 

hubunganorganisasi.  

Menurut Suwarno dalam LAN (2008), ditinjau secara lebih khusus, 

pengertian inovasi dalam pelayanan publik bisa diartikan sebagai prestasi dalam 

meraih, meningkatkan dan memperbaiki efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas 

pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi dan atau 

alat baru dalam pelayanan masyarakat. 

Dalam PP No 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah diebutkan Inovasi 

Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada 

masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan 

inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. 

Dalam PERMENPAN RB No 3 Tahun 2018 Tentang Kompetisi Inovasi 

Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daereh, 
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Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018 Inovasi 

pelayanan publik yang selanjutnya disebut inovasi adalah terobosan jenis 

pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau 

adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Dalam PERMENPAN RB No 3 Tahun 2018 Tentang Kompetisi Inovasi 

Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daereh, 

Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018 

disebutkan beberapa kriteria inovasi antara lain:  

1. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan 

yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain 

pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang 

telah ada, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. 

2. Efektif, yaitu memperlihatkan hasil yang nyata dan memberikan solusi 

dalam penyelesaian permasalahan. 

3. Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan 

dan perhatian publik. 

4. Dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau 

menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit penyelenggara pelayanan 

publik lainnya. 

5. Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang 

diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan 

fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan. 



 

 

26 

Maka inovasi pelayanan publik disimpulkan sebagai terobosan jenis 

pelayanan baik yang merupakan ide kreatif original dan/atau adaptasi atau 

modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik 

sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu 

pendekatan baru yang bersifat kontekstual. 

 

2.7 Pandangan Islam 

واْ األََماوَاِت إِلَى أَْهلِهَا َوإَِذا َحَكْمتُم بَْيَه الىَّاسِ أَن  إِنَّ ّللّاَ يَأُْمُرُكْم أَن تُؤدُّ

ا   ﴾٨٥﴿يَِعظُُكم بِِه إِنَّ ّللّاَ َكاَن َسِميًعا بَِصيًرا تَْحُكُمىْا بِاْلَعْدِل إِنَّ ّللّاَ وِِعمَّ

Artinya :“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat (QS. An-Nisa’ ayat: 58) “. 

 

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa dalam memberikan pelayanan yang 

baik kepada masyarakat sama halnya dengan memnyampaikan amanat yang wajib 

disampaikan dengan baik. Para pemberi layanan dalam hal ini pemerintah sebagai 

pemberi pelayanan kepada masyarakat maka pemerintah harus memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat, memberikan pelayanan dengan iklas 

kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang bersifat prima, 

pemerintah tidak membedakan kepada pelayanan itu diberikan karena masyarakat 

memiliki hak yang sama terhadap amanat atau pelayanan tersebut, pemerintah 

selaku pelaksana pelayanan memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku, dan bersikap adil dalam memberikan 

pelayanan pada masyarakat. 

Adapun dalil yang berkiatan dengan inovasi terdapatdalam firman Allah 

dalam QS. al-Ra’d (13): 11: 

               

Artinya:“Sesungguhnya Allah tidak akan merobah keadaan sesuatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (QS. al-Ra’d: 11)”. 

 Ayat diatas dapat dilihat bahwa melakukan inovasi sama halnya dengan 

melakukan perubahan yang mana dalam melakukan inovai atau berubahan adalah 

sesuatu yang harus dilakukan oleh kaum, kelompok atau oleh organisasi itu 

sendiri yaitu inovasi atau perubahan ke arah yang lebih baik. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Jurnal dari Eko Kurnia Putri dan Drs. Argo Pambudi, M.Si  dengan judul 

Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Melalau E-Government di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Jurnal UNY, Fakulas Ilmu 

Sosial 2018).  

Masyarakat kota yogyakarta yang masih banyak belum memiliki akta 

kelahiran disebabkan oleh beberapa hal yaitu, tidak memiliki biaya untuk 

mengurus, dan masih banyak yang belum tahu bahawa akta harus dicatatkan, dan 

masih banyak akta yang belum diterbitkan sehingga membuat masyarakat enggan 

untuk mengurus akta kelahiran, beberapa hal diatas menjadi perhatian pemerintah 

sehingga pemerintah melakukan sebuah inovasi pelayanan akta kelahiran online 
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(E-Government), Tujuan penelitian ini untuk memahami inovasidan mengetahui 

faktor pendukung dan penghambat pelayanan akta kelahiran melalui E-

Government. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran melalui E-Government di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta belum optimal.Hal 

tersebut dapat dilihat dari lima indikator inovasi pelayanan publik menurut Rogers 

yaitu kebaruan, kesesuaian inovasi, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan 

kemudahan diamati. Dari kelima indikator tersebut, hal yang menunjukkan belum 

optimalnya inovasi pelayanan publik yaitu: 1) jumlah pengguna akta kelahiran 

online rendah, 2) inovasi pelayanan yang ditawarkan pemerintah terlalu banyak, 

3) belum ada petugas khusus yang melayani akta kelahiran online, 4) pelaksanaan 

pelayanan akta kelahiran online yang masih parsial, 5) ketidaktahuan masyarakat 

terkait inovasi pelayanan akta kelahiran online. 

Jurnal dari Nur Ayyul Hisbani, Musliha Karim dan Ihyani Malik dengan 

judul Penerapan Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Enrekang (Jurnal Administrasi Publik, Vol 1, No 3, Tahun 2015).  

Masalah yang terjadi sehingga diterapkannya inovasi pelayanan publik 

berupa program E-KTP yaitu banyaknya yang melakukan pemalsuan identitas, 

banyak yang membuat identitas ganda sehingga menarik perhatian pemerintah, 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan inovasi pelayanan publik di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang dalam Penerapan 

inovasi pelayanan publik berupa program e-KTP di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini Inovasi e-KTP telah 
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teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan 

KTP konvensional karena membantu pemerintah dalam meminimalisir identitas 

ganda. 

Jurnal dari Mochammad Rizki Dwi Satrio Sutrisno, Soesilo Zauhar, 

Abdullah Saiddengan judul Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi 

Pada Layanan Cetak Tiket Mandiri di Stasiun Besar Malang) (Jurusan 

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang). 

Masalah yang sering terjadi saat pencetakan tiket secara manual di loket 

yaitu panjangnya antrian masyarakat yang ingin mencetak tiket diloket setelah 

membeli secara online sehingga diterapkannya sebuah inovasi cetak tiket mandiri 

oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk meningkatkan pelayanan,Tujuan 

penelitian ini melihat seberapa tepat upaya yang dilakukan oleh PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) dalam peningkatan kualitas pelayanan publik kepada 

penumpang kereta api melalui Layanan Cetak Tiket Mandiri. Pada penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dengan analisis data model 

interaktif. Hasil dari penelitian ini Inovasi Layanan Cetak Tiket Mandiri dapat 

memenuhi kriteriasebuah inovasi. Salah satu ciri inovasi adalah dapat menerapkan 

elemen baru seperti menerapkan produk atau layanan baru, Layanan Cetak Tiket 

Mandiri merupakan produk atau layanan baru yang diterapkan oleh PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) dalam mencetak tiket penumpang kereta api. Selain itu 

Layanan Cetak Tiket Mandiri, merupakan layanan yang dibuat oleh PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero)untuk mempermudah penumpang dalam mencetak tiket 

yang telah membeli secara online di website, aplikasi, serta telepon resmi dan di 
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channel eksternal. Selain untuk mempermudah penumpang, layanan ini untuk 

mengurangi jumlahantrian penumpang di loket stasiun. 

Jurnal dari Erin Rahmawati dan Retno Suryawati dengan judul Inovasi 

Pelayanan Akta Kelahiran Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Dispendukcapil) di Kota Surakarta (Jurnal Wacana Publik, Vol 1, No 3, Tahun 

2017). 

Cakupan kepemilikan akta kelahiran di Indonesia masih rendah, tetapi 

Pemerintah Kota Surakarta berhasil melampaui target Nasional kepemilikan akta 

pada tahun 2016. Tingginya kepemilikan akta kelahiran disebabkan oleh dengan 

dilakukannya inovasi oleh Dispendukcapil Kota Surakarta yaitu inovasi berupa 

Relasi Pencatatan Kelahiran, Kartu Insentif Anak (KIA), Mobil Keliling, 

Pelayanan Online, Pelayanan 3in1, serta Akta untuk Anak Terlantar dan HIV 

sehingga peneliti tertarik untuk meneliti inovasi pelayanan akta kelahiran yang 

dilakukan oleh Dispendukcapil Kota Surakarta dan Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bentuk inovasi akta kelahiran menggunakan teori Tipologi Inovasi 

dari Muluk, serta Level dan Kategori inovasi dari Mulgan dan Albury (dalam 

Muluk: 2008). Dan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi sehingga 

inovasi sektor publik dengan teori Suwarno (2008) yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tipologi inovasi yang dilakukan yaitu inovasi metode 

layanan, inovasi produk layanan, inovasi proses dan inovasi kebijakan. Level 

inovasi adalah inovasi inkremental, sedangkan kategori inovasi adalah inovasi 
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sustaining. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pelayanan akta kelahiran 

Disendukcapil Kota Surakarta yaitu visi misi, sarana prasarana, Sumber Daya 

Manusia, keuangan, demografi, teknologi dan politik. 

Dari empat penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama yaitu 

tentang Inovasi Pelayanan Publik, akan tetapi penelitian terdahulu tersebut 

berbeda dengan yang penulis teliti, yang mana penulis ingin meneliti Inovasi 

Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman 

(Studi Pelayanan E-KTP Keliling), Penulis ingin mengetahui bagaimana 

penerapan inovasi pelayanan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yaitu Pelayanan E-KTP keliling dan penulis 

ingin mengetahui Faktor Pendukunag Apa yang Dilakukan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kanbupatan Pasaman dalam Melakukan Pelayanan E-KTP 

Keliling. 

 

2.9 Defenisi Konsep 

Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan 

secara absrak: kejadian, keadaan. Konsep dapat didefenisikan sebagai konstruksi 

simbolik yang paling dasar sebagai cara orang menyebut, mendefenisikan, 

mengklarifikasikan atau mengkategorikan (Nanang Martono, 2015: 141) 

Adapun definisi konsep yang penulis buat adalah:  

1. Pelayanan Publik adalah serangkaian kegiatan pemberian pelayanan atau 

melayani keperluan orang atau masyarakat dan / atau organisasi lain atas 

produk, barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyedia layanan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 
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ditentutukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima 

layanan. 

2. Inovasi adalah Sesuatu perubahan, ide, pratek, obyek yang dianggap 

sebagai sesuatu yang memiliki kebaruan oleh indifidu atau unit adopsi 

dalam melakukan perbaikan kualitas dan efisiensi layanan yang 

disediakan. 

3. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan berupa ide atau 

praktek pelayanan yang memberikan manfaat bagi masyrakat untuk 

meraih, meningkatkan, dan memperbaiki efektifitas, efisiensi dan 

akuntabilitas pelayanan publik. 

4. KTP (kartu tanda penduduk) adalah  identitas resmi seorang penduduk 

sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang wajib dimiliki 

Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang 

memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau 

sudah pernah kawin atau telah kawin. 

5. KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem 

keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi 

informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. 

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 

dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Izin_Tinggal_Tetap&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data
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2.10 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel sehingga pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-

indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut. 

PERMENPAN-RB No 30 Tahun 2014 mengatur tentang Pedoman inovasi 

pelayanan publik didalamnya dijelaskan mengenai kompetisi inovasi yang 

dikelola KEMENPAN-RB kemudian KEMENPAN-RB membuat peraturan 

mengenai Kompetisi Inovasi yang didalamnya  terdapat kriteria inovasi yang 

diperbaharui dari tahun ke tahun untuk diperlombakan. 

Peraturan pertama yang mengatur tentang kompetisi inovasi yaitu 

PERMENPAN-RB No 15 Tahun 2015 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan 

Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha 

Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2016. Kemudian yang kedua 

PERMENPAN-RB No 19 Tahun 2016 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan 

Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha 

Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017. Yang ketiga 

PERMENPAN-RB No 3 Tahun 2018 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan 

Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha 

Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018, dan yang ke empat 

PERMENPAN-RB No 5 Tahun 2019 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan 

Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha 

Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah kriteria inovasi pada 

PERMENPAN-RB No 3 tahun 2018 dan PERMENPAN-RB No 5 Tahun 2019 

memiliki kesamaan kriteria Inovasi.  
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Peneliti menggunakan PERMENPAN-RB No 3 Tahun 2018 sebagai 

konsep Operasional yang memiliki kriteria terbaru dari Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi. 

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Konsep Indikator Sub Indikator 

PERMENPAN-

RB No 3 Tahun 2018 

Tentang Kompetisi 

Inovasi Pelayanan 

Publik di Lingkungan 

Kementrian/Lembaga, 

Pemerintah Daerah, 

Badan Usaha Milik 

Negara, dan Badan 

Usaha Milik Daerah 

Tahun 2018. 

 

MemilikiKebaruan. 1. Menghasilkan sesuatu 

yang baru. 

2. Menghasilkan hal baru 

yang sudah ada 

sebelumnya. 

Efektif. 1. Hasil inovasi yang nyata 

dan terlihat. 

Bermanfaat. 1. Memberikan manfaat bagi 

masyarakat dan 

organisasi. 

2. Inovasi dapat 

menyelesaikan 

permasalahan pelayanan. 

Transfer/Replikasi. 1. Dicontoh dari organisasi 

lain. 

2. Dapat dicontoh oleh 

organisasi lain. 

Berkelanjutan. 1. Berlanjut dalam kegiatan 

pelayanan. 

2. Dukungan program, 

angaran dan sarana 

prasarana. 

Kriteria Inovasi Pelayanan Publik Menurut PERMENPAN-RB No 3 Tahun 2018. 

 

2.11 Kerangka Pemikiran 

Untuk mengetahui bagaimana penerapan inovasi pelayanan publik dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Pasaman dalam pembuatan E-KTP 

keliling, maka penulis menggunakan PERMENPAN-RB No 3 Tahun 2018 

tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan 

Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan 

Usaha Milik Daerah Tahun 2018, yang twerdapat di dalamnya kriteria inovasi. 
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Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman (Studi 

Pelayanan E-KTP Keliling) 

Kriteria Inovasi Pelayanan 
Publik Menurut PERMENPAN-

RB No 3 Tahun 2018. 

Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pasaman (Pelayanan E-KTP Keliling) 

Efektif. Bermanfaat. Trasfer/Replikasi Memiliki Kebaruan. Berkelanjutan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan antara variable atau dengan variable lain, 

yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai 

dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis juga dengan kata-kata. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian berada di wilayah Kabupaten Pasaman yang termasuk 

didalamnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman yang 

berlokasi di Tanjuang Baringin, Lubuk Sikaping, Kabupatan Pasaman, Sumatera 

Barat. Alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dilokasi tersebut karena  

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman melakukan 

inovasi yang berbeda dengan melakukan Pelayanan E-KTP keliling dengan 

mendatangi Nagari-nagari dan Kecamatan yang ada di kabupatan pasaman untuk 

pembuatan E-KTP oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian disana. 

Waktu penelitian ini dilakasanakan pada bulan November 2019 sampai dengan 

selesai. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan selebihnya adalah data tambaha seperti dokuman dan lain-lain. Dimana 

data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yautu:  
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang penulis kumpulkan sendiri dari objek 

penelitiannya. Jadi data yang dikumpulkan melalui wawancara dan 

observasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak alangsung dari 

objek penelitian. Jadi data sekunder yaitu data yang dikumpulkan berupa 

dokumen yang terkait dengan tujuan penelitian. Seperti file, foto-foto, 

undang-undang atau peraturan-peraturan. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah seseorang yang benar benar mengetahui suatu 

persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang 

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

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

informasi tentang Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupatan Pasaman. Penelitian kualitatif tidak dimaksud untuk membuat 

generalisasi dari hasil penelitiannya. 

Informan dalam penelitian ini penulis tentukan dengan metode purposive 

sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiono, 2012), dengan menggunakan teknik purposive 

sampling diharapkan kriteria sample yang diperoleh benar-benar sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan dan mampu menjelaskan tentang keadaan yang diteliti. 
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Informan penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan informasi 

mengenai penelitian ini. Adapun informan penelitian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

NO Infoman Jumlah (Orang) 

1 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. 

Pasaman. 

1 

2 Pegawai Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kab. Pasaman. 

2 

3 Petugas Perekaman E-KTP keliling. 2 

4 Masyarakat yang melakukan pelayanan perekaman E-

KTP keliling. 

10 

Total 15 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan terhadap narasumber untuk 

di jawab secara lisan pula. Kegiatan wawancara dilakukan oleh dua belah 

pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan untuk mendapat data yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses pengamatan dan ingatan. Observasi dan pengamatan merupakan 
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aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis (Idrus, 

2009: 101). 

Observasi bertujuan untuk mengetahui data yang nampak pada objek 

penelitian yang berupa catatan atau dokumen yang berkaitan dengan 

proses pelayanan, sarana prasarana, kegiatan pelayanan dan pelaku 

pelayanan. Peneliti mengobservasi proses pelayanan, sarana prasarana, 

kegiatan pelayanan dan pelaku pelayanan yang berkaitan dengan 

pelayanan E-KTP keliling. Jadi peneliti melakukan pengamatan secara 

langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya 

dengan penelitian ini. Kemudian dalam penelitian ini penulis melakukan 

penelitian dengan cara mengamati secara langsung mengenai Pelayanan E-

KTP Keliling Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pasaman. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji 

dokumen-dokumen baik berupa buku maupun peraturan-peraturan atau 

pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melangkapi data yang 

diperlukan serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana 

dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan 

masalah penelitian. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini yaitu berupa analisis data kualitatif, 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 
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pengumpulan data dalam periode tertentu sampai diperoleh data yang dianggap 

sesuai dengan kebutuahan penelitian. 

Langkah-langkah analisis data kualitatif sebagaimana yang dialkukan oleh 

Miles Dan Huberman (Martono, 2015: 11) Analisis data dapat digunakan cara 

sebagai berikut ini: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data berarti merangkum, mamilih hal hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data yang 

selanjutnya. 

2. Penyajian Data 

Setelah direduksi, maka langakah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lainnya. Akan tetapi 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. 

Keimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan 
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yang dikemukakan pda tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan 

konsiten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pasaman 

Kabupaten Pasaman adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera 

Barat Indonesia. Ibu kota Kabupaten Pasaman terletak di Lubuk Sikaping. Kata 

Pasaman yang diambil dari bahasa minangkabau yang berarti persamaan. Hal ini 

merujuk kepada masyarakat heterogen yang ada di kabupaten Pasaman ini. 

Pasaman terletak di bagian  utara dari Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan 

dengan Sumatera Utara di bagian utara dan bagian selatan berbatasan dengan 

kabupaten Pasaman Barat dan di timur Berbatasan dengan Provinsi Riau dan 

kabupaten Lima Puluh Kota. Visi dari Kabupaten Pasaman adalah “Terwujudnya 

masyarakat Kabupaten Pasaman yang Sejahtera, Agamais dan Berbudaya”. 

4.1.1 Sejarah Kabupaten Pasaman. 

Pada zaman Belanda Kabupaten Pasaman termasuk Afdeling Agam, 

afdeling ini dikepalai oleh seorang asisten residen. Afdeling Agam terdiri atas 

4 onder afdeling, yaitu : 

1) Agam Tuo 

2) Maninjau 

3) Lubuk Sikaping 

4) Ophir 

Setiap onder afdeling dikepalai oleh seorang Contreleur, setiap contreleur 

dibagi lagi menjadi Distrik. Tiap Distrik dikepalai oleh seorang Demang 

(Kepala Pemerintahan), setiap Distrik dibagi lagi menjadi Onder Distrik 
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(Asisten Demang). Onder Afdeling Lubuk Sikaping terdiri dari Distrik Lubuk 

Sikaping dan Distrik Rao. Onder Afdeling Ophir terdiri dari Distrik Talu dan 

Distrik Air Bangis. Distrik Lubuk Sikaping terdiri dari Onder Distrik Lubuk 

Sikaping 

dan Onder Distrik Bonjol. Distrik Rao Mapat Tunggul terdiri dari Onder 

Distrik Rao dan Onder Distrik Silayang. Distrik Talu terdiri dari Onder 

Distrik Talu dan Onder Distrik Suka Menanti. Distrik Air Bangis terdiri dari 

Onder Distrik Air Bangis dan Onder Distrik Ujung Gading. 

Sesudah kemerdekaan Onder Afdeling Agam Tuo dan Maninjau 

digabung menjadi Kabupaten Agam dan Onder Afdeling Lubuk Sikaping dan 

Ophir dijadikan satu susunan pemerintahan menjadi Kabupaten Pasaman 

dengan dibagi menjadi 3 Kewedanaan yaitu : 

1) Kewedanaan Lubuk Sikaping  

2) Kewedanaan Talu 

3) Kewedanaan Air Bangis 

Dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pasaman di Talu. Pada Agustus 1947 

sewaktu Basyrah Lubis menjadi Bupati maka ibu kota Kabupaten Pasaman 

dipindahkan ke Lubuk Sikaping. Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat 

dalam percepatan pelayanan pemerintahan, maka wilayah administrasi 

pemerintahan Kabupaten Pasaman dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah 

pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang No: 38 

Tahun 2003, yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. 

Berdasarkan kepada sejarah melalui surat keputusan Bupati Kabupaten 



 

 

44 

Pasaman no.188.45/81/BUPAS/1992tanggal 26 Pebruari 1992 ditetapkanlah 

hari jadi Kabupaten Pasaman pada tanggal 8 Oktober 1945 (Kabupaten 

Pasaman dalam Angka 2019). 

4.1.2 Letak Geografis. 

Secara astronomis, Kabupaten Pasaman terletak antara 00
0
55’ Lintang 

Utara dan 00
0
06’ Lintang Selatan dan antara 99

0
45’−100

0
21’ Bujur Timur, 

pada ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.912 meter di atas 

permukaan laut dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang 

terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten 

Pasaman dilintasi garis khatulistiwa dan memiliki batas-batas: Utara – 

Kabupaten Mandailing Natal dan PadangmLawas di Provinsi Sumatera Utara; 

Selatan – Kabupaten Agam; Barat – Kabupaten Pasaman Barat; Timur – 

Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau dan Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Denganluas wilayah 3.947.63 Km2 yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 37 

Nagari. 

Di Kabupaten Pasaman bentuk bentang alamnya cukup beragam jenis 

kemiringan yang paling dominan membentuk bentang alam ialah kemiringan 

lebih dari 40%, yaitu terbentang seluas 267.650,85 Ha atau mencapai 67,80% 

dari luas Kabupaten. Lereng sangat terjal tersebut berada di Kecamatan Rao 

Utara, Rao, Rao Selatan, Mapat Tunggul dan Mapat Tunggul Selatan. 

Selanjutnya Lereng Datar (0-8%) seluas 61.105 Ha atau15,48% berada di 

Kecamatan Tigo Nagari, Bonjol, Lubuk Sikaping, Panti, Padang Gelugur, 

sebagian kecil Rao Selatan dan Kecamatan Dua Koto. Adapun tingkat 



 

 

 

45 

kelerengan lainnya yang juga masih dapat diperkenankan untuk kegiatan 

budidaya adalah; 8–15% dan 15–25% relatif tidak terlalu luas, yaitu masing-

masing 3,03% dan 4,88% dari luas wilayah. 

4.1.3 Iklim 

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Pasaman pada tahun 2007 

menurundibandingkan tahun 2006. Pada tabel 1.10 tercatat bahwa rata-rata 

curah hujantahun 2007 adalah 140,39 mm/bulan sedangkan pada tahun 

sebelumnya276,42 mm/bulan.Rata-rata hari hujan sepanjang tahun 2007 

menurut catatan beberapa stasiunyang ada di sejumlah wilayah kecamatan 

tercatat rata-rata 5,97 hari perbulannya dan jika dilihat bulan-bulan yang 

frekuensi hari hujan terbanyakadalah pada bulan April dan Desember 2007 

yakni berkisar antara 8-12 hari (Kabupaten Pasamanan Dalam Angka 2019). 

4.1.4 Demografi atau Kependudukan 

Penduduk Kabupaten Pasaman menurut proyeksi Penduduk Tahun 

2018 berjumlah 278.480 jiwa dengan komposisi 138.225 jiwa laki-laki dan 

140.225 jiwa perempuan. Dengan rasio jenis kelamin 98,55. Penduduk 

tersebut tersebar pada 12 (dua belas) wilayah kecamatan di Kabupaten 

Pasaman. Jika kita melihat distribusi penduduk per kecamatan, jumlah 

penduduk terbesar berdomisili di Kecamatan Lubuk Sikaping yakni 45.578 

jiwa. Diikuti oleh Kecamatan Panti dengan jumlah penduduk 38.865 jiwa dan 

Kecamatan Bonjol 27.345 jiwa. Sedangkan Kecamatan Mapat Tunggul 

dengan jumlah penduduk 9.452 jiwa merupakan kecamatan yang relatif kecil 

jumlah penduduknya di Kabupaten Pasaman. Namun jika dibandingkan 
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dengan luas wilayah, penduduk terpadat berada di Kecamatan Panti dengan 

kepadatan penduduk 200 jiwa/Km2. Diikuti oleh Kecamatan Simpang Alahan 

Mati dengan 172 jiwa/Km2. 

 

4.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman 

4.2.1 Sejarah Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pasaman 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 

Penyelenggaraan Catattan Sipil yang semua merpakan tanggung jawab 

Depertemen Dalam Negeri, yang petugas pencatatannya dinamakan Pegawai 

Catatan Sipil dan Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 

2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil di Daerah. Pegawai ditunjuk dan diberi wewenang untuk 

menyelenggarakan pencatatan-pencatatan yang dilakukan dengan membuat 

akta di dalam daftar yang sudah ditentukan, dengan masing-masing peristiwa, 

sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Akta Catatan sipil merupakan 

akta otenik yang didalam hukum pembuktian mempunyai kekuatan yuridis 

bukti disri seseorang. 

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bahwa penyelenggaran 

administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, kemudian Peraturan Daerah Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang  

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman bertugas 

melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonimi dan tugas 

perbantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. 

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pasman. 

Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pasaman adalah “Terwujudnya Pelayanan dan Terib Administrasu 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Berkesinambungan”. 

Untuk mencapai Visi tersebut Dianas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pasaman mempunya Misi yaitu sebagai berikut: 

1) Meningkatkan Profesionalitas Sumbr Daya manusia yang berorian tasi 

pelayanan yang berkualitas. 

2) Meningkatkan kualitas database kependudukan dan pencatatan sipil. 

3) Meningkatkan kualitas pelayanan administarasi kependudukan dan 

pencatatan sipil. 

4) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting. 

5) Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. 

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pasaman. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dibidang Pelayanan Pendaftarab Dokumen Kependudukan dan 
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Pencatatan Sipil. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Tugas Pokok 

yaitu sebagai berikut: 

“Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Azaz Otonomi 

dan Tugas Perbantuan Dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil”. 

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil adalah Sebagai berikut: 

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan 

sipil. 

2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

uruasan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan 

Pencatatan sipil meliputi urusan bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Mutasi dan Pengendalian 

Penduduk, Data serta Pelaporan. 

4) Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas. 

5) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

4.2.4 Stuktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pasaman. 

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pasaman ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasaman Nomor 37 
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Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu dapat dilihat 

pada dambar berikut ini: 
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Gambar 4.1  

Bagan Strutur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman 

 

 

5
0
 



 

 

 

51 

4.2.5 Sumberdaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pasaman. 

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman memiliki jumlah 

personil secara keseluruhan 67 orang, dengan komposisi 25 orang berstatus 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 42 orang tenaga kontrak. Dari 25 Aparatur 

Sipil Negara (ASN) 13 orang menduduki jabatan struktural sebagai berikut: 

 1 orang Kepala Dinas (eselon II b) 

 1 orang Sekretaris (eselon III a) 

 3 Kepala Bidang (eselon III b) 

 11 Jabatan Kepala Sub Bidang dan Kepela Seksi (eselon IV a) 

Secara keseluruhan komposisi pegawai/personil Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman berdasarkan kualifikasi 

pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 

Komposisi pegawai/personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pasaman berdasarkan tinkat pendidikan 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) 

1 Strata 2 2 

2 Strata 1 32 

3 Diploma 8 

4 SLTA 24 

5 SLTP 1 

Total (Orang) 67 

Sumber:Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pasaman 

Berdasarkan Tabel diatas dapat terlihat bahwa komposisi pegawai/personi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman berdasarkan 
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pendidikan terdiri dari Strata 2 sebanyak 2 orang(2,98%), Strata 1 sebanyak 

32 orang (47,76%), Diploma sebanyak 8 orang (11,94%), SLTA sebanyak 24 

orang (35,82%), dan SLTP sebanyak 1 orang (1,49%). 

Selanjutnya komposisi pegawai/personil Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman berdasarkan pangkat /golongan dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Komposisi pegawai/personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pasaman berdasarkan pangkat/golongan 

 

No Pangkat/Golongan Jumlah (Orang) 

1 Golongan IV 4 

2 Golongan III 17 

3 Golongan II 4 

4 Non Golongan (Tenaga Kontrak) 42 

 Total (Orang) 67 

Sumber:Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pasaman 

Berdasarkan Tabel diatas dapat terlihat bahwa komposisi pegawai/personi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman berdasarkan 

pangkat/golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak 4 orang(5,97%), 

Golongan II sebanyak 17 orang (25,37%), Golongan II sebanyak 4 orang 

(5,97%), dan Non Golongan (Tenaga Kontrak) sebanyak 42 orang (62,68%). 
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4.2.6 Standar Pelayanan E-KTP dan E-KTP Keliling 

Gambar 4.2 

Standar Pelayanan E-KTP dan E-KTP Keliling 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana penerapan 

inovasi pelayanan yang dilakukan DISDUKCAPIL Kabupaten Pasaman yaitu 

pelayanan E-KTP keliling, menurut hasil dan pembahasan penelitian dapat 

disimpulkan berdasarkan pengukuran terhadap 5 kriteria Inovasi menurut 

PERMENPAN-RB No. 3 Tahun 2018 yaitu penerapan inovasi pelayanan E-KTP 

keliling Memiliki Kebaruan yaitu pelayanan E-KTP keliling, Inovasi pelayanan E-

KTP keliling Efektif memiliki hasil inovasi yang nyata dan terlihat berupa 

peningkatan jumlah perekaman E-KTP, Inovasi pelayanan E-KTP keliling 

Bermanfaat bagi masyarakat juga organisasi, Inovasi pelayanan yang dilakukan 

tidak Ditransfer dan Direplikasi, dan terakhir Inovasi pelayanan yang dilakukan 

berkelanjutan dan dilaksanakan terus-menerus, kemuadian penerapan inovasi 

yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman 

yaitu dapat dikatakan Sesuai dengan Kriteria Inovasi yang ditetapkan oleh 

PERMENPAN-RB. 

Semenjak adanya penerapan inovasi pelayanan E-KTP keliling yang 

dilakukan DISDUKCAPIL Kabupaten Pasaman, Inovasi tersebut sangat efektif 

karena memiliki hasil yang nyata dan terlihat berupa peningkatan jumlah 

perekaman E-KTP juga memberikan manfat kepada masyarakat karena 

masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya Inovasi Pelayanan E-KTP 

Keliling, tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat tetapi juga kepada 
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dinas dalam menjalankan tugas dengan meningkatnya kualitas pelayanan yang 

diberikan. 

Sedangkan faktor pendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pasaman dalam melakukan Pelayanan E-KTP keliling ialah Sumber 

Daya Manusia/Petugas Pelayanan E-KTP keliling,  Target dan Komitmen dinas 

dalam melakukan Pelayanan E-KTP keliling, Sarana dan Prasarana yang dimiliki 

untuk melakukan pelayanan E-KTP keliling, dan Partisipasi Masyarakat yang 

sudah mulai sadar akan pentingnya dokumen kependudukan seperti KTP, yang 

tidak kalah pentingnya dalam pelakasanaan pelayanan E-KTP keliling. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi saran untuk 

Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(DISDUKCAPIL) Kabupaten Pasaman Yaitu Pelayanan E-KTP Keliling, sebagai 

berikut: 

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk 

selalu mempertahankan inovasi yang dilakukan atau selalu melakukan 

inovasi-inovasi yang lain dalam pembaharuan pelayanan untuk pelayanan 

publik yang lebih baik kedepannya. 

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk 

pegawai  khususnya petugas pelayanan keliling agar melakukan pelayanan 

yang sepenuh hati kepada masyarakat demi menunjang inovasi yang sudah 

dilakukan menjadi lebih baik lagi. 

99 



 

 

56 

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman lebih 

meningkatkan sarana prasarana seperti mobil pelayanan yang lebih 

canggih dilengkapi jaringan dan pemancar yang ada pada mobil untuk 

lebih menunjang lagi kegiatan pelayanan keliling. 

4. Untuk Masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

dokumen kependudukan demi tercapainya pemerataan kepemilikan 

dokumen, pemerataan perekaman E-KTP yang dilakukan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. 

5. Diharapkan penelitian ini berguna baik bagi semua pihak khususnya 

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pasaman, 

bagi masyarakat dan pihak terkait lainnya. 
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LAMPIRAN I 

 

DRAF WAWANCARA 

 

INOVASI PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN (STUDI KASUS 

PELAYANAN E-KTP KELILING) 

  

UNTUK : INSTANSI 

1. Memiliki Kebaruan. 

 Apakah inovasi pelayanan E-KTP keliling ini suatu pelayanan yang baru 

atau pelayanan yang sudah ada?  

 Bagaiman dinas melakukan inovasi terhadap pelayanan yang sudah ada? 

 Bagaimana dinas mengenalkan inovasi pelayanan yang baru kepada 

masyarakat? 

 Apa faktor pendukung yang dilakukan dalam melakukan pembaharuan? 

2. Efektif. 

 Apakah pelayanan E-KTP keliling efektif untuk pelayanan saat ini? 

 Bagaimana komitmen dinas dalam melakukan pelayanan keliling? 

 Apa hasil nyata dalam pelayanan keliling? 

3. Bermanfaat. 

 Apakah pelayanan keliling sudah memberikan manfaat yang baik bagi 

masyarakat dan organisasi? 

 Apakah pelayanan keliling sudah menyelesaikan permasalahan pelayanan 

yang ada sekarang? 

4. Transfer/Replikasi. 

 Bagaimana dinas mendapatkan ide inovasi pelayanan keliling ini? 

 Apakah inivasi pelayanan keliling sudah memberikan contoh terhadap 

organisasi lain? 

 Apa saja yang dapat direplikasi dari inovasi pelayan keliling ini? 

5. Berkelanjutan. 

 Apakah pelayanan E-KTP keliling ini berkelanjutan? 

 Bagaimana dinas melakukan pelayanan keliling yang berkelanjutan? 

 Apakah dinas memiliki dukungan progaram, anggaran, dan sarana 

prasarana untuk pelayanan yang berkelanjutan? 

6. Apa faktor pendukung yang dilakukan dinas dalam melakukan pelayanan E-

KTP keliling? 

 

 



 

 

 

DRAF WAWANCARA 

 

INOVASI PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN (STUDI KASUS 

PELAYANAN E-KTP KELILING) 

  

UNTUK : MASYARAKAT 

1. Memiliki Kebaruan. 

 Apakah pelayanan ini suatu hal yang baru bagi bapak/ibu? 

 Bagaimana menurut bapak/ibu menanggapi pelayanan keliling ini? 

 Bagaimana menurut bapak/ibu menanggapi pembaharuan dalam 

pelayanan? 

2. Efektif. 

 Apakah pelayanan keliling ini efektif menurut bapak/ibu? (bagus, 

mempermudah dll). 

 Menurut bapak/ibu apa beda sebelum dan sesudah pelayanan keliling ini 

ada? 

3. Bermanfaat. 

 Menurut bapak/ibu bermanfaat atau tidak pelayanan E-KTP keliling ini? 

 Menurut bapak/ibu apa mamfaat dari pelayanan E-KTP keliling? (kalau 

bermanfaat). 

 Apakah menurut bapak/ibu inovasi pelayanan keliling dapat 

menyelesaikan permasalahan dalam pelayanan? (masalah yang ada pada 

BAB I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN II 

TABEL OBSERVASI 

NO ASPEK YANG DITELITI HASIL OBSERVASI 

YA TIDAK 

1 Pelayanan keliling dikoordinasikan melalui 

Nagari/Jorong. 

   

2 Pelayanan keliling mempermudah masyarakat.    

3 Pelayanan Ramah.    

4 Pelayanan keliling dilengkapi dengan sarana 

pelayanan. 

   

5 Pelayanan keliling menggunakan sistem antrian.    

6 Pelayanan keliling difasilitasi dengan mobil 

pelayanan keliling. 

   

7 Pelayanan keliling dilengkapi dengan jaringan 

yang memadai. 

   

8 Pelayanan keliling dilengkapi dengan 

listrik/genset. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pasaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Wawancara dengan Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Wawancara dengan Kepala Seksi Identitas Penduduk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Wawancara dengan Petugas Pelayanan E-KTP Keliling 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Wawancara dengan Operator Pelayanan Perakaman E-KTP 

sekaligus Petugas Pelayanan E-KTP Keliling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN DILAPANGAN ATAU DI DAERAH 

TEMPAT PELAYANAN E-KTP KELILING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Wawancara dengan ibu Nurfiati masyarakat Nagari Binjai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Wawancara dengan Ibu Irawati Tiska masyarakat Nagari Alahan 

Mati, Kp.Lalang 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Wawancara dengan Bapak Idul Darma masyarakat Alahan Mati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Wawancara dengan Ibu Ewi Sasmita  masyarakat Simpati. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Wawancara dengan Ibu Nurliza masyarakat Nagarai Koto Kaciak, 

Batu Ampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Wawancara dengan Ibu Fitriani Masyarakat Nagari Koto Kaciak, 

Kumpulan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Wawancara dengan siswa SMA yang melakukan pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Wawancara dengan Ibu Cici masyarakat Nagari Ganggo Mudiak, 

Bonjol. 

  



 

 

DOKUMENTASI PELAYANAN KELILING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Mobil pelayanan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Mobil pelayanan 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Pelayanan di Nagari Binjai, Tigo Nagari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :Pelayanan di Nagari Koto Kaciak, Bonjol. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Perekaman E-KTP pemula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Pelayanan pendaftaran Perekaman E-KTP di Nagari Alahan Mati. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Pelayanan perekaman E-KTP di Nagari Koto Kaciak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Pelayanan di Nagari Ganggo Mudiak. 
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