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ABSTRAK 

 

ANALISIS  PELAYANAN PENGURUSAN  KARTU TANDA PENDUDUK 

ELEKTRONIK (KTP-EL) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

 

Oleh: 

YOLANDA SAPITRI 

NIM. 11675204482 

 

Penelitian ini dilakukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

kabupaten kuantan singingi. Bertujuan untuk mengetahui analisis  pelayanan 

pengurusan  kartu tanda penduduk elektronik (ktp-el) pada dinas kependudukan 

dan pencatatan sipil kabupaten kuantan singingi dan mengetahui faktor 

penghambat analisis  pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk elektronik 

(ktp-el) pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuantan 

singingi. Penelitian ini berdasarkan uu no 25 tahun 2009 tentang pelayanan 

publik yang digunakan sebagai indikator yaitu, persyaratan, sistem mekanisme 

dan prosedur, jangka waktu layanan, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana 

prasarana atau fasilitas dan evaluasi kinerja pelaksanaan. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif  kualitatif, yaitu penelitian yang 

menggambarkan terperinci mengenai analisis  pelayanan pengurusan  kartu 

tanda penduduk elektronik. Metode pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara, kuisioner dan dokumentasi dan kemudian dapat dianalisa 

berdasarkan hasil di lapangan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

kabupaten kuantan singingi ini sudah cukup baik, sekiranya dinas kependudukan 

dan pencatatan sipil kabupaten kuantan singingi perlu ditingkatkan lagi pada 

bagian pelayanan ktp-el agar masyarakat merasa puas atas pelayanan yang 

diberikan oleh dinas terkait, dan memberikan informasi mengenai prosedur dan 

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat serta penambahan tenaga 

pegawai/honor demi kelancaran pelaksana pelayanan publik. 

 

Kata kunci : pelayanan, ktp-el, uu no 25 tahun 2009 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau ragkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan 

publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam 

kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai 

pelayanan publik yang diperlukan masyarakat, mulai dalam bentuk pengaturan 

atau pun pelayanan dibidang administrasi, barang dan jasa dalam rangka 

memenuhi kebutuhan masyarakat (Muammar,2014:1) 

Salah satu pelayanan terhadap masyarakat adalah pengelolaan pendaftaran 

penduduk yang merupakan tangggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana 

dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak 

pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai 

warga negara indonesia dan sesuai dengan undang-undag nomor 24 tahun 2013 

tentang kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL).  Satu  perubahan besar yang 

dilakukan melalui kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL) adalah dokumen 

kependeueukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi 

administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database 

kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu kartu tanda 
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penduduk (ktp) yang tercantum nomor induk kependudukan (nik) yang 

merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. 

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2006 pasal 13 tentang administrasi 

kinduk bahwa nik yang ada di kartu tanda penduduk elektronik akan di jadikan 

dasar dalam penerbitan paspor, surat izin mengemudi (SIM), nomor  pokok wajib 

pajak (NPWP), polis ansuransi, sertifikat atas hak tanah dan penerbitan identitas 

lainnya. 

Kelancaran pelaksanaan tugas dalam pelayanan publik sangat bergantung 

pada kinerja pegawai sipil dan honor yang berada pada suatu instansi dan 

penilaian kinerja pada dasarnya merupakan kunci utama dalam mengembanngkan 

suatu perusahaan atau instansi pemerintah secara efektif dan efisien karena adanya 

kebijakan atau program yang lebih baik atau sumber daya manusia yang ada di 

dalam instansi didalam pemerintah tersebut. 

Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum 

penyelenggaraan pelayanan publik memiliki prinsip pelayanan publik yaitu : 

Kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, 

kelengkapan saranan dan prasarana, kemudian akses, kedisiplinan, kesopanan, 

keramahan dan kenyamanan.  

Pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuantan 

singingi, setiap hari jam kerja para pegawai honorer memberikan pelayanan 

langsung kepada masyarakat yang mempunyai keperluan untuk membuat Ktp-El, 

KK, Akte Kelahiran,Akta Kematian, surat Domisili dan surat dokumen lainnya. 

Setiap harinya para pegawai melayani masyarakat lebih dari 200 orang 
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masyarakat kuansing yang datang dari berbagai kecamatan untuk melakukan 

pengurusan berbagai macam dokumen yang harus dilengkapi baik itu untuk 

keperluan keluarga maupun untuk keperluan lainnya. Berikut adalah jumlah 

penduduk di kabupaten kuantan singingi.  

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2018 
Tahun Jumlah Penduduk Jumlah 

Penduduk 

Wajib Ktp-El 

Jumlah 

Penduduk 

Yang Sudah 

perekaman 

ktp-el 

Jumlah 

Penduduk Yang 

Belum 

Perekaman Ktp-

El 

2016 324.334 216.714 20.977 20.162 

2017 325.307 228.216 208.791 18.385 

2018 328.855 232.895 225.942 6.935 

(Sumber: Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuantan singingi 2016-

2018) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat kuantan 

singingi yang belum melakukan perekaman ktp-el. Pada tahun 2016 jumlah 

masyarakat yang belum melakukan perekaman berjumlah 20.162 orang, 

sedangkan pada tahun 2017 jumlah masyarakat yang belum melakukan 

perekaman berjumlah 18.385 orang dan pada tahun 2018 yaitu berjumlah 6.935. 

Meskipun dari tahun 2016 sampai 2018 jumlah masyarakat bertambah tetapi 

jumlah masyarakat yang belum melakukan perekaman semakin berkurang. Hal ini 

juga dapat memicu pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

kabupaten kuantan singingi karena semakin banyak masyarakat yang sudah 

melakukan perekaman maka semakin banyak pula masyarakat yang datang untuk 

pendaftaran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuantan 

singingi. Selanjutnya Kepala Disdukcapil Kuansing mengatakan bahwa pelayanan 

pada Disdukcapil Kuansing terhambat oleh berbagai fakor yaitu rendahnya 
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kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP, KK, Akta Kelahiran serta dokumen 

lainnya dan hanya mengurus dokumen tersebut saat sudah dibutuhkan. 

Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang mengelola Administrasi 

Kependudukan, terbatasnya sarana dan prasarana peralatan pendukung sepetti 

komputer yang sudah banyak rusak yang perlu diperbaharui serta jaringan 

komunikasi yang sering terganggu, Martono kepada Senuju.com.  

Adapun sarana dan prasarana yang mendukung pencetakan kartu 

tanda penduduk elektronik (KTP-EL) adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Alat-Alat Perekaman dan Pencetakan KTP-EL Di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

No 
Nama Alat Perekaman 

KTP-EL 

Jumlah 

Alat 

Jumlah Alat Yang 

Digunakan 

Jumlah alat 

Yang Tidak 

Digunakan 

1. Komputer 4 2 2 

2. Kamera 2 2 - 

3. Fingerscan 3 2 1 

4. Iris 3 2 1 

5. Signature Pad 2 2 - 

6. Printer 2 2 - 

   (Sumber: Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuantan singingi 2019)  

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa sarana dan prasarana 

dalam proses perekaman untuk percetakan KTP yang ada di dinas kependudukan 

dan pencatatan sipil Kabupaten Kuantan Singingimasih ada yang tidak 

digunakan.Meskipun ada dua pegawai yang melakukan pencetakannya tapi 
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membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu  percetakan KTP-EL sebanyak 

kurang lebih 200 yang dicetak perhari. 

Namun pelayanan yang ada pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi saat ini tidak maksimal hal tersebut dapat dilihat saat 

jam kerja, ruang pelayanan dipadati oleh masyarakat sehingga tidak nyaman 

dilihat. Seorang masyarakat yang datang bernama Nopri untuk mengurus KK dan 

Akte Kelahiran dari Kuantan Mudik mengatakan bahwa pelayanan di Disdukcapil 

cukup baik, namun memang kurang maksimal karena menurutnya Disdukcapil 

merupakan Dinas tersibuk meskipun kurangnya pegawai yang melayani 

masyarakat. Tidak seimbang antara masyarakat yang datang dengan pegawai yang 

ada. Berukut jumlah pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

Tabel 1.3Jumlah Pegawai dan Tenaga Honor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

 Pegawai ASN Tenaga Honorer Jumlah 

 23 17 40 

(Sumber: Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuantan singingi 2019) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai serta tenaga 

honorer di dinas kependudukan dan pencatatan sipil masih sedikit. Sebagian 

tenaga honorer ini berperan sebagai office yaitu pelayanan terdepan baik dalam 

melayani persyaratan masyarakat, menerbitkan dokumen maupun dalam operator 

penerbitan dokumen serta percetakan dokumen. Hal ini dikarenakan banyaknya 

tenaga honorer kuansing di rumahkan kembali pada tahun sebelumnya, hal ini 



6 
 

 
 

disebabkan oleh kurangnya anggaran pemkab kuansing sehingga tidak dapat 

membayar gaji honor tersebut.  

Pada saat pembuatan KTP-EL hanya memakan waktu l4 hari sesuai 

dengan sop yang berlaku. Pada saat pelaksanaannya berbeda karena pada saat 

melakukan perekaman selalu terhambat oleh jaringan yang sering terganggu 

sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk proses pembuatan KTP. Bagi 

masyarakat pemula yang belum memiliki ktp biasanya setelah melakukan 

perekaman memerlukan waktu paling lama 2 sampai 3 hari untuk menunggu data 

yang sudah terkirim kepusat, setelah itu barulah bisa mendaftarkan untuk 

pengambilan KTP. Proses pengambilan KTP Elektronik ini dilakukan padadinas 

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuantan singingi yang terletak di 

kabupaten kota dengan membawa persyaratan yang sudah tenulis.  

Dapat disimpulkan bahwa dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk 

meneliti pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuantan 

singingi dalam proses pembuatan KTP-EL. Hal ini meliputi langkah-langkah 

konkrit yang dilakukan dalam rangkaian penerapannya dan sejauh mana upaya 

tersebut mencapai tujuan yang diinginkan (efektif). Maka peneliti merumuskan 

judul ini dengan “Analisis Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (KTP-EL) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah Analisis Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (KTP-EL) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi? 

2. Apa saja faktor penghambat Analisis Pelayanan pengurusan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (KTP-EL) Pada Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Analisis Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (KTP-EL) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Analisis Pelayanan Pengurusan 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Pada Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan 

yang lebih luas mengenai analisis pelayanan pengurusan kartu tanda 

penduduk elektronik (KTP-EL) 

2. Sebagai masukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam 

pelayanan kartu tanda penduduk elektronik(KTP-EL) 

3. Bagi perguruan tinggi hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen 

akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian perlu 

dikemukakan garis besar pembahasan melalui 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan, tujuan 

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan dalam 

penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan mengenai teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian seperti konsep pelayanan, KTP-EL, prosedur 

pengurusan ktp-el, pandangan islam terhadap pelayanan, kajian 

terdahulu beserta kerangka berfikir. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sample dan 

metode analisis. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas objek 

penelitian, dan struktur organisasi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil dari penelitian berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan, menjelaskan hasil temuan dan membahasa hasil 

penelitian secara mendalam. 
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BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan data penelitian yang 

telah diolah dan kemudian diberikan saran sehubungan dengan 

kesimpulan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Pelayanan 

2.1.1 Pelayanan Publik  

 Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong 

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan 

melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan tidak dapat di 

pisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010:3). 

Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 telah dijelaskan bahwa 

pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  

 Kepmenpan 63 tahun 2003 pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, 

BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Muslim & Larbiel Hadi 2017: 31-33). 

Pelayanan publik dapat di defenisikan sebagai segala bentuk jasa 

pelayanan, dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsispnya 

menjadi tanggung jawab yang dinlaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di 

daerah, dan dilingkung badan usaha milik daerah, dalam rangka upaya pemenuhan 
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kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang undangan (Ratminko, 2005:5) 

Menurut Harbani Pasalong (2011:128) pelayanan pada dasarnya dapat di 

defenisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik 

langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. 

 Menurut Philip Kotler (2008) pelayanan adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.  

Menurut Mahmoedin (2010:2) adalah suatu aktivitas atau serangkaian 

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya  

interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal - hal lain yang disediakan 

oleh perusahaan pemberi pelayanan yang di maksud untuk memecahkan 

permasalahan konsumen/pelanggan. Pelayanan publik harus dllihat dan 

karakterisik dan sifat dari pelayanan itu sendiri, bukan dari karakterisuk lembaga 

penyelenggaranya atau sumber pembiayaannya semata.( agus dwiyanto,2017:18) 

 Berdasarkan pengertian - pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan merupakan suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang 

diberikan kepada orang lain, dalam hal ini, kebutuhan pelanggan tersebut dapat 

terpenuhi sesuai dengan harapan atau keinginan pelanggan dengan tingkat 

persepsi mereka. 
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 Menurut Moenir (2001: 13), pelayanan publik harus mengandung unsur-

unsur dasar sebagai berikut: 

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus 

jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak 

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan 

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan 

tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas 

3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar 

dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat 

dipertanggung jawabkan 

4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah 

terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan 

berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut 

menyelenggarakan. 

2.1.2 Undang-undang 25 Tahun 2009 

 Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. Undang-undang Pelayanan 

Publik disahkan oleh Presiden DR. H Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 

18 Juli 2009 di Jakarta, dengan judul lengkap Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU 25/2009 tentang 

Pelayanan Publik diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112 dan Penjelasan Atas UU 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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5038, pada tanggal 18 Juli 2009 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RI, Andi Mattalata. 

Penjelasan Umum dalam Penjelasan Atas UU 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038, 

mengatakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, 

antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban 

memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan 

yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas 

barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah 

setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang 

dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.  

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa dilepaskan dari standar 

pelayanannya. Standar inilah yang kemudian menjadi tolak ukur pelayanan yang 

berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. Pedoman ini akan 
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berfungsi sebagai acuan pelaksana dan pengguna pelayanan dalam memenuhi dan 

memperoleh hak serta kebutuhan dasarnya. Standar pelayanan juga diperlukan 

dalam upaya menilai efektivitas pelayanan dan mengukur kepuasan masyarakat 

saat mengakses pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara.Penilaian itu, 

kemudian, bisa dijadikan landasan untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar 

penyelenggaraannya semakin berkualitas, mudah, cepat, terjangkau dan terukur. 

Ada beberapa komponen yang terkandung dalam standar pelayanan. Aneka 

komponen itu termaktub dalam Bab V UU 25/2009. Seluruh komponen tersebut 

wajib disusun, ditetapkan dan diterapkan sehingga diketahui oleh masyarakat luas 

yang mengakses pelayanan. Berikut ini komponen wajib standar pelayanan yang 

harus ada pada unit pelayanan publik: 

1. Persyaratan  

Informasi ini harus jelas dan terang terpublikasi di hadapan pengguna 

pelayanan. Syarat yang ditentukan setiap penyelenggara pelayanan 

tentu berbeda pada setiap instansi dan setiap produk pelayanan. Hal 

yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun persyaratan adalah 

efektivitas dan efisiensinya. Artinya, indikator ini tidak mempersulit 

pengguna layanan namun juga segaris dengan dasar hukum yang ada. 

Melalui cara ini, pengguna layanan memperoleh kejelasan, sementara 

penyelenggara layanan bisa meminimalisasi penjelasan verbal kepada 

penggunanya. 
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2. Sistem Mekanisme dan Prosedur  

Ini adalah salah satu indikator yang acapkali ditanyakan pengguna 

pelayanan. Sistem, Mekanisme dan Prosedur merupakan rangkaian 

proses pelayanan yang disusun secara jelas dan pasti, yang berbentuk 

sebuah bagandansecara tegas menggambarkan tata cara yang harus 

ditempuh pengguna untuk memperoleh layanan. Selain itu, Bagan Alur 

mesti sederhana, tidak berbelit, mudah dipahami, dan dilaksanakan. 

Sebaiknya disusun dalam bentuk fl ow chart yang dipampang di ruang 

layanan. Dengan pemenuhan unsur ini, pengguna pelayanan 

memperoleh kepastian dan kejelasan alur layanan. 

3. Jangka Waktu Layanan Merupakan tenggat waktu pemberian layanan 

oleh penyelenggara layanan. Kepastian waktu, jelas menjadi hal 

penting yang perlu diketahui pengguna pelayanan. Melalui kejelasan 

waktu pelayanan, pengguna bisa senantiasa berada dalam kondisi 

tenang dalam menjalani setiap tahap layanan yang dilalui. Hindari 

adagium “kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat?” Sudah 

saatnya penyelenggara layanan memampang waktu layanan bagi 

pengguna layanan. Dengan cara itu, kepastian dan kejelasan layanan 

masyarakat bisa terjamin. 

4. Biaya/Tarif  

Ketidakjelasan informasi biaya kerapkali menimbulkan masalah. 

Pengguna acap kali dihadapkan pada kebingungan pada jumlah Rupiah 

yang harus mereka keluarkan. Artinya, untuk mencegah potensi 
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terjadinya pungutan tidak resmi, penyelenggara negara wajib 

memampang besaran biaya/tarif yang harus dikeluarkan penerima 

layanan publik. Bahkan, untuk layanan yang diberikan secara cuma-

cuma, penyelenggara wajib memampang kata “GRATIS” di unit 

pelayanannya. Dengan begini, kejelasan bisa tercipta dan potensi 

penyimpangan dalam rupa pungutan liar (pungli) bisa dihindari. 

5. Produk Pelayanan  

Apa guna aneka layanan yang bermanfaat bila pengguna tidak tahu 

produk layanan yang tersedia? Informasi mengenai produk pelayanan 

perlu diketahui pengguna. Penyelenggara wajib mempublikasikan 

aneka produk layanan yang ada. Melalui publikasi tersebut, pengguna 

bisa melihat seluruh produk pelayanan yang disediakan penyelenggara, 

sehingga kelangsungan pelaksanaan layanan publik yang berkualitas 

dapat tercipta dan senantiasa terjaga. 

6. Sarana, Prasarana atau Fasilitas  

Sebuah unit pelayanan yang berkualitas mesti ditopang dengan adanya 

sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi ini perlu tercipta agar 

pengguna mendapatkan rasa nyaman saat mengakses pelayanannya. 

Apa jadinya bila pengguna saling berebut tempat antre, misalnya? 

Untuk situasi ini, tentu saja sarana antre menjadi signifikan. Solusinya 

tentu saja dengan memberikan nomor antrean pada pengguna layanan 

yang datang terlebih dahulu. Itu hanya salah satu sarana yang mesti 
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dipenuhi penyelenggara. Lainnya adalah ruang tunggu, tempat duduk, 

toilet, loket/meja pelayanan, dll. 

7. Evaluasi Kinerjapelaksana (Umpan Balik Dari Pengguna Layanan)  

Apa ukuran sebuah penyelenggaraan pelayanan publik yang baik? 

Salah satunya adalah penilaian dari pengguna layanan. Dari mereka, 

penyelenggara pelayanan akan memperoleh banyak asupan opsi 

peningkatan pelayanan. Cara mendapatkan penilaian tersebut, salah 

satunya, melalui penyediaan sarana penilaian layanan publik dari 

pengguna. Boleh jadi, sarana itu berupa kotak kepuasan pelanggan, 

kuesioner kepuasan pelanggan atau sarana digital dalam rupa layar 

sentuh. Poin pentingnya adalah masukan dari pengguna akan 

memperkaya opsi peningkatan layanan publik. 

2.1.3 Jenis Pelayana Publik 

Menurut Ahmad Batinggi ada tiga jenis layanan yang bisa dilakukan oleh 

siapapun, yaitu: 

1. Layanan dengan Lisan 

Layanan dengan Iisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang 

Hubungan Masyarakat (HUMAS), bidang layanan lnformasi, dan 

bidangbidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau 

keterangan kepada siapapun yang memedukan. Agar supaya layanan 

Iisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat -syarat yang 

harus dipenuhi oleh pelaku layanan yaitu: 
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a. Memahami masalah-masalah yang temasuk ke dalam bidang 

tugasnya.  

b. Mampu memben„kan penjelasan apa yang dipedukan, dengan 

lancar, singkat tetapl cukup jelas sehingga memuaskan bagi 

mereka yang memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.  

c. Bertingkah laku sopan dan ramah. Layanan dengan tulisan 

2. Layanan Melalui Tulisan 

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling 

menonjol dalam melaksanakan tugas. Layanan tulisan ini terdiri dari 

2 (dua) golongan yaitu, berupa petunjuk Informasi yang ditujukan 

kepada orang-orang yang betkepentingan, agar memudahkan mereka 

dalam berurusan dengan instansi atau lembaga pemerintah. Kedua, 

layanan berupa reaksi tertulis atau permohonan laporan, pemberian/ 

penyerahan, pemberitahuan dan sebagainya. Adapun kegunaannya 

yaitu :  

a. Memudahkan bagi semua pihak yang berkepentingan.  

b. Menghindari orang yang banyak bertanya kepada petugas  

c. Mamperlancar urusan dan menghemat waktu bagi kedua pihak  

d. Menuntun orang ke arah yang tepat  

3. Layanan dengan Perbuatan  

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh 

petugas-petugas yang memiliki faktor keahlian dan ketrampilan. 

Dalam kenyataan sehari-sehari layanan ini memang tidak terhindar 
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dari layanan lisan jadi antara layanan perbuatan dan lisan sering 

digabung. Hal ini disebabkan karena hubungan pelayanan secara 

umum banyak dilakukan secara lisan kecuali khusus melalui 

hubungan tulis yang disebabkan oleh faktor jarak. 

Menurut PP no 96 tahun 2012 Secara garis besar ruang lingkup pelayanan 

publik dapat dikelompokkan manjadi tiga, yaltu : 

1. Pelayanan administratif  

Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi 

yang dibutuhkan oleh publik. misalnya status kewarganegaraan, 

sertifikat kompetensi, kepemillikan atau penguasaan terhadap suatu 

barang dan sebagainya.  

2. Kelompok pelayanan barang  

Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang 

yang digunakan oleh publik.  

3. Kelompok pelayanan jasa 

Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang 

dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. 

2.1.4 Kualitas pelayanan  

Menurut Usmara (2008) kualitas pelayanan adalah suatu sikap dari hasil 

perbandingan pengharapan kualitas jasa konsumen dengan kinerja perusahaan 

yang dirasakan konsumen. Menurut Wyckof (dalam Tjiptono, 2005), kualitas 
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pelayanan merupakan tingkat keunggulan (excellence) yang diharapkan dan 

pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Menurut American society for quality control (Lupiyoadi, 2001:144) 

Kualitas dapat diartikan sebagai keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-

karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten. 

Menurut Goetsh dan Davis (Tjiptono, 2004:51) Kualitas merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan. 

Menurut Brown dalam Moenir (1995:33) bahwa dimata masyarakat, 

kualitas pelayanan meliputi ukuran-ukuran sebagai berikut: 

1. Reability, yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang 

diinginkan secara tepat 

2. Assurance, yaitu pengetahuan dan kemampuannya untuk meyakinkan 

3. Empathy, yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan 

kepada pelanggan 

4. Responsiviness, yaitu kemampuanuntuk membantu pelanggan 

memberikan pelayanan yang tepa 

5. Tangibel, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan serta 

penampilan pribadi.  

2.2 Adminitrasi Kependudukan 

Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan 

data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan 
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keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan 

dalam hubungannya satu sama lain. Data dan informasi yang dimaksud 

berhubungan dengan aktivitas organisasi, baik untuk kepentingan intern disebut 

ekstern. (Kamaruddin Sellang, 2016:17) 

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan 

pembangunan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan, yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 Ayat 3 

Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi 

Kependudukan serta keabsahan dan kebenaran atas Dokumen Kependudukan 

yang diterbitkan. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan 

memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta 

perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan untuk semua 

masyarakat tanpa kecuali. 

Fungsi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai 

berikut :  

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi 

Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang 

professional. 

https://sipp.menpan.go.id/webcontrol/assets/kcfinder/upload/files/UU_no_23_thn_2006%2828%29.pdf
https://sipp.menpan.go.id/webcontrol/assets/kcfinder/upload/files/UU_no_23_thn_2006%2828%29.pdf
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2. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan 

serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan. 

3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa 

Kependudukan dan Peristiwa Penting. 

4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan 

secara nasional, regional, serta lokal. 

5.  Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan. 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

bertujuan untuk: 

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen 

Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting 

yang dialami oleh Penduduk 

2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk 

3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan 

secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi 

acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya 

4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan 

terpadu 

5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor 

terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan.  
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2.3 Kebijakan KTP-EL 

Berdasarkan surat edaran kemendagri no: 470/296/SJ tahun 2016 KTP 

Elektronik (KTP-EL) berlaku seumur hidup. Pasal 64 ayat 7 huruf a undang-

undang nomor 24 tahun 2013 mengamatkan bahwa ktp elektronik untuk warga 

negara indonesia masa berlakunya seumur hidup. Selanjutnya dalam pasal 101 

huruf c undang-undang nomor 24 tahun 2013 diamanatkan bahwa KTP Elektronik 

yang sudah diterbitkan sebelum undang-undang nomor 24 tahun 2013 ditetapkan 

berlaku seumur hidup. Demikian KTP Elektronik yang diterbitkan sejak tahun 

2011 otomatis berlaku data pemilik KTP-EL, seperti alamat dan perubahan status 

menikah seumur hidup dan tidak perlu diganti atau diperpanjang walaupun masa 

berlakunya habis. Ktp Elektronik perlu diperbaharui ketika KTP-EL hilang, KTP-

EL rusak sehingga data tidak terbaca dan jika ada perubahan. 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai 

bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. E-KTP atau KTP 

Elektronik  adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / 

pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan 

berbasis pada database kependudukan nasional. Kartu ini wajib dimiliki bagi 

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. Anak dari orang tua Warga Negara Asing yang memiliki ITAP 

dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memilki KTP. 
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Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan pasal, 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, 

selanjutnya disingkat KTP-EL adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip 

yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh 

Instansi Pelaksana. Dengan demikian menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) adalah Kartu Tanda 

Penduduk  (KTP) diproses secara komputerisasi  dan  dilengkapi cip yang 

berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan. 

2.4 SOP Pelayanan KTP-EL 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menyatakan, SOP 

(Standard Operating Prosedure) adalah serangkaian instruksi tertulis yang 

dibakukan (terdokumentasi) mengenai berbagai proses penyelenggaraan 

administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh 

siapa dilakukan. SOP adalah serangkaian instruksi yang menggambarkan 

pendokumentasian dari kegiatan yang dilakukan secara berulang pada sebuah 

organisasi berdasarkan (Permendagri, 2008).   

Permenpan dan RB (2012) menjelaskan bahwa Standar Operasional 

Prosedur (SOP) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur 

operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk 

memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-

fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi berjalan secara 

efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis. Dengan adanya sistem 
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manual standar atau SOP diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

kinerja layanan yang diberikan. Dengan adanya instruksi kerja yang 

terstandarisasi maka semua kegiatan layanan akan dapat dilakukan secara 

konsisten oleh siapapun yang sedang bertugas melakukan layanan. Layanan-

layanan yang berbelit dan tidak jelas prosedur operasinya akan semakin 

terminimalisir. 

SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, 

sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan. SOP menggambarkan bagaimana 

tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang 

berlaku. SOP juga menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan 

berlangsung, sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian 

pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan, menjamin konsistensi dan 

proses kerja yang sistematik, dan menetapkan hubungan timbal balik antar satuan 

kerja. 

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja organisasi pada 

umumnya dan peningkatan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan urusan 

administrasi berikut adalah prosedur pembuatan KTP-EL pada dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuantan singingi: 

1. Membawa kartu keluarga 

2. Surat bukti perekaman 

3. Mengisi formulir sesuai dengan data pada kartu keluarga 

4. Memberikan formulir kepada bagian pelayanan pembuatan KTP-EL 
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Proses pencetakan ktp-el, formulir yang sudah di isi dengan data yang 

benar harus ditanda tangani oleh bagian kasi kependudukan setelahnya 

dilanjutkan dengan tanda tangan oleh bagian kepala bidang kependudukan, setelah 

di tanda tangani barulah dilakukan proses percetakan ktp. Waktu pembuatan KTP 

memakan waktu paling lama 14 hari sesuai dengan sop yang berlaku. 

2.5 Penelitian Terdahulu  

Dalam penelitian ini penulis memaparkan dua penelitian terdahulu serta 

perbedaan hasil dari penelitian dengan permasalahan yang akan diteliti tentang 

Analisis Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.  

1.  Ujud Rusdia (2019) melakukan penelitian dalam jurnal yang berjudul 

“Analisis Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) 

Di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat”. Hasil penelitian ini 

dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan, 

khususnya di Kecamatan Lembang. Adapun beberapa faktor yang 

berpengaruh dalam    proses    pelaksanaan    pelayanan umum   di   Kantor   

Kecamatan   Lembang yaitu masih kurangnya fasilitas pendukung kegiatan   

pelayanan   kepada   masyarakat seperti   komputer,   dan   alat-alat   kantor 

lainnya. Peralatan  juga  perlu  disesuaikan dengan perkembangan teknologi 

yang ada seperti komputer harus ada di setiap kantor untuk memperlancar   

dan  mempercepat proses pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

umumnya pelayanan  pembuatan  Kartu  tanda  penduduk  elektronik  (KTP-

El)  di  Kecamatan  Lembang  yang dilihat  dari  kelima  dimensi  pelayanan  
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yaitu  keandalan,  daya  tanggap,  keyakinan,  perhatian dan berwujud 

berdasarkan penelitian sudah dapat dikatakan baik. 

2. Menurut Dyah Purwanti (2018) melakukan penelitian dalam tesis yang 

berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (Ktp-El) Kepada Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Minggir 

Kabupaten Sleman”. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan dapat dilihat dari prosedur pelayanan sudah sesuai dengan 

Undang-Undang dan SOP, waktu penyelesaian pembuatan KTP-El belum 

sesuai dengan SOP, pembuatan KTP-El tidak dikenakan biaya, kualitas 

produk KTP-el lebih baik dibandingkan KTP yang lama, sarana dan prasarana 

sudah memadai hanya saja perlu pengadaan transportasi khusus untuk jemput 

bola, petugas pelayanan pembuatan KTP-el di Kecamatan Minggir telah 

memiliki kompetensi yang memadai.  

2.6 Pandangan Islam Tentang Pelayanan 

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan pelayanan dari 

usaha yang dijalankan baik itu berupa barang maupun jasa jangan memberi 

layanan yang buruk melainkan pelayanan yang baik terhadap sesama manusia, 

dijelaskan pada ayat berikut : 
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Artinya : “ rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.(Q.S Ali Imran ayat 159 ) 

Islam mengajarkan kepada kita untuk bekerja dengan baik dan 

bersungguh-sungguh dimana dijelasakan pada ayat dibawah ini.:  

 

 
 

 

Artinya : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 

mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

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

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q. S At-

Taubah Ayat 105) 

 

2.7 Konsep Operasional Penelitian 

Konsep operasional penelitian dalam tulisan ini adalah merujuk pada 

undang-undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu komponen wajib 

standar pelayanan berdasarkan tabel dibawah ini:  

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub indicator 

Undang-undang 

25 tahun 2009 

tentang 

pelayanan 

publik 

1. Persyaratan  

 

a. Harus jelas dan di mengerti 

b. Dapat dipublikasikan lewat 

sosial media   

2. Sistem mekanisme 

dan prosedur 

 

a. Mengetahui persyaratan 

membuat ktp-el 

b. Prosedur pelayanan tidak 

terbelit-belit 

3. Jangka waktu a. Ketepatan waktu 
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layanan 

 

penyelesaian 

b. Mengetahui waktu 

penyelesaian 

4. Biaya/tarif 

 

a. Tidak dipungut biaya 

b. Menghindari calo dalam 

pengurusan 

 5. Produk pelayanan a. Mengetahui produk layanan 

b. Produk pelayanan ktp-el, 

kk, akte kelahiran serta 

dokumen lainnya 

6. Sarana, prasarana 

atau fasilitas 

 

a. Kenyamanan dalam 

memberikan pelayanan 

b. Ketertiban dan kebersihan 

lingkungan 

7. Evaluasi kinerja 

pelaksana (umpan 

balik dari 

pengguna layanan) 

a. Penyelenggaraan pelayanan 

dengan baik 

b. Kepuasan masyarakat 

terhadap layanan 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka emikiran dari penelitian mengenai efektifitas pelayanan 

kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL) pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Undang-undang 25 Tahun 2009 

Komponen Standar Pelayanan Publik 

1. Persyaratan  

2. Sistem mekanisme dan prosedur 

3. Jangka waktu layanan 

4. Biaya/tarif 

5. Produk pelayanan 

6. Sarana,prasarana atau fasilitas 

7. Evaluasi kinerja pelaksana (umpan balik dari 

pengguna layanan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada objek lokasi Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian yang peneliti 

lakukan pada bulan September 2019 sampai selesai. Alasan peneliti melakukan 

penelitian pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuantan 

singingi ini yakni masih ada msyarakat yang mengeluh dalam pengurusan 

pembuatan ktp-el ini di karenakan akses menuju dinas juga jauh dan juga 

mengeluarkan biaya. 

3.2 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif dan kuantitatif 

yaitu mixed antara kualitatif dengan kuantitatif. Kualitatif merupakan jenis 

penelitian yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. 

Kuantitatif merupakan jenis penelitian mengarah pada pengukuran-pengukuran 

dan pembuktian-pembuktian dalam penelitian ini sesuai dengan data yang 

dibutuhkan dalam pengurusan pelayanan pembuatan ktp-el pada Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil 

penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek 

penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah: 



31 
 

 
 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang peneliti dapatkan dari 

lokasi penelitian yang berupa wawancara langsung serta menyebarkan 

angket atau kuisioner. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang peneliti dapatkan 

dari beberapa sumber seperti jurnal-jurnal, buku, serta website resmi 

yang berhubungan dengan penelitian yang dijadikan sebagai literatur 

dalam penelitian ini. 

3.4 Informan Penelitian 

Informan penelitian ini mencakup kepada orang-orang yang memahami 

serta memberikan informasi yang jelas dan lengkap terhadap tujuan penelitian ini, 

adapun key informan dalam penelitian ini adalah pegawai dinas kependudukan 

dan pencatatan sipil kabupaten kuantan singingi. Berikut nama-nama key 

informan dalam penelitian ini : 

Tabel. 3.1 Key informan 

No. Key Informan Jumlah 

1. Sekretsris 1 

2.  Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 1 

4. Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 

1 

5. Kasi Kependudukan  1 

6. Masyarakat  5 
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 Jumlah  10 

(Sumber : data olahan hasil penelitian tahun 2019) 

Sebagai penambahan informasi mengenai analisis pelayanan pengurusan 

kartu tanda penduduk elektronik pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

kabupaten kuantan singingi  maka peneliti mengambil teknik random sampling 

yaitu penentuan berdasarkan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam penelitian. Jadi siapa saja yang 

bertemu secara kebetulan dengan peneliti akan dijadikan sampel penelitian dengan 

jumlah 100 orang sampel. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha memperoleh data serta informasi dibutuhkan dalam 

penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu 

obesrvasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Alasan peneliti menggunakan 

wawancara dan kuesioner dalam penelitian ini adalah sebagai data pelengkap atau 

pendukung dalam penelitian ini, karena hasil dari wawancara ini akan dijadikan 

informasi yang jelas dari seorang informen, sedangkan kuisioner hanya untuk 

memperbaiki bagian-bagian yang kurang tepat dari pengambilan data terhadap 

responden. Berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian : 

a. Observasi 

Mengadakan pengamatan langsung kelokasi penelitian tempat kegiatan 

operasional/instansi berlangsung 
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b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung kepada 

Key Informan secara mendalam yang dianggap mengerti tentang 

permasalahan yang diteliti. Menurut Burhan Bungin (2008: 76) 

informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 

penelitian. Menurut Rulam Ahmadi (2016: 92) informasi atau aktor 

kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi 

peneliti dan yang menjelaskan atau yang menginformasikan tentang 

lapangan.  

c. Kuesioner 

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menyusun 

daftar pertanyaan (angket), untuk selanjutnya disebarkan kepada 

masyarakat secara acak sebagai responden/sampel dalam penelitian. 

d. Dokumentasi 

Yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-

dokumen dengan menggunakan buku yang akurat dari pencatatan 

sumber-sumber informasi khusus dari kerangka/tulisan, buku, undang-

undang, foto dan lainnya. 

3.6 Metode Analisis 

 Untuk mengetahui Analisis Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk 

Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha 
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memberikan gambaran terperinci mengenai pelayanan Pegawai Negeri Sipil Pada 

Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi sesuai 

dengan kenyataan di lapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel 

yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengkaitkan dengan teori dan 

memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing 

masalah serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil 

kesimpulan serta saran. 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya dan diberi nilai presentase, disajikan dalam bentuk tabel dan diuraikan 

dengan rumus presentasenya menggunakan sebagai berikut: 

P =  x 100% 

Keterangan: 

P= presentase 

F= Frekuensi 

N= populasi  

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan pelayanan pengurusan kartu 

tanda penduduk elektronik keseluruhan  indikator yang telah diajukan kepada 

responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat 

suhairimi ari kunto (2003: 171) sebagai berikut: 

1. Sangat setuju  : 80 – 100% 

2. Setuju   : 60 – 79% 

3. Ragu-ragu   : 40 – 59% 
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4. Tidak setuju  : 30 – 39% 

5. Sangat tidak setuju : kurang dari 30% 

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus diatas, maka hasil 

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang analisis 

pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk elektronik pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi   

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 4 

Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten kuantan singingi Nomor 15 Tahun 

2010 serta Keputusan Bupati  Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas 

Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan 

Singingi.Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan  

lembaga teknis daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kuantan 

Singingi yang dipimpin oleh oleh seorang Kepala Dinas yang berada  di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris  Daerah.  

Berdasarkan data yang diperoleh Bulan Februari  tahun 2017 Pegawai 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

berjumlah sebanyak 24 orang yang terdiri dari 24 orang  PNS/CPNS dan tidak ada 

pegawai Honorer atau Non PNS.  

Secara keseluruhan kondisi kepegawaian menurut struktur jabatan 

strutktural atau eselon yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

adalah sebanyak 12 eselon yang terdiri dari : 

1. Eselon II : -  

2. Eselon III : 5 orang  
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3. Eselon IV : 7 orang  

Untuk Tahun 2017 seluruh Jabatan Struktural/Eselon belum terisi 

seluruhnya, untuk struktural yang belum terisi dapat dilihat pada struktur 

organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan 

Singingi 

4.2 Letak Geografis Daerah  

Secara geografis Kabupaten Kuantan Singingi terletak di Pulau Sumatra 

dengan posisi antara 000 – 10 00 Lintang Selatan dan 1010 02 – 1010 55 Bujur 

Timur, secara geokonomi dan geopolitik Kabupaten Kuantan Singingi terletak 

pada jalur tengah lintas Sumatra dan berada dibagian Selatan Provinsi Riau. 

4.3 Tujuan Historis  

Kabupaten Kuantan singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten 

Indaragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun  1999, tentang 

pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, 

Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Wilayah administrasi Pemerintahan 

Kabupaten Kuantan Singingi yang semula terdiri dari 12 Kecamatan, bertambah 

menjadi 15 Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 

yaitu : Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan 

Singingi, Kecamatan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecematan Benai, Kecematan 

Gunung Toar, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas 

Tanah Darat, Kecamatan Inuman, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Hilir 

Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Pucuk Rantau. 
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4.4 Kondisi Geografis  

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah 7.656,03 km2, yang 

berada pada posisi antara 0000 – 10 00 Lintang Selatan dan 1010 02 - 1010 55 

Bujur Timur. Adapun batas–batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah :  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan 

b. Sebelah Selatan berbatasan denganProvinsi Jambi  

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat  

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.  

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat dibagi atas 

dataran rendah , perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pegunungan, 

dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu 

sekitar 30 - 150  diatas permukaan Laut.  Secara struktur geologi wilayah 

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan 

lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan 

vulkanik dan instrusi sertaendapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan 

Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam. Pada umumnya 

Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis dengan suhu udara maksimum 

berkisar antara 32,6 OC- 36,5 Oc dan suhu minimum berkisar antara 19,2 OC- 22 

OC. Curah hujan rata – rata antara 74,00 – 327,50 mm per tahun dengan keadaan 

musim berkisar :  

a. Musim hujan jatuh pada bulan september s/d Februari  

b. Musim kemarau jatuh pada bulan maret s/d Agustus 
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Sedangkan Kota Teluk Kuantan sebagai Ibukota Kabupaten Kuantan 

Singingi berada pada ketinggian 30 m dari permukaan Laut. Terdapat dua sungai 

besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sungai Kuantan / 

sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting 

terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan 

dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. 

Daerah aliran sungai (DAS) Sungai Kuantan mengaliri 9 (sembilan) Kecamatan 

yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Mudik, 

Kecamatan Gunung Toar, Kecamtan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, 

Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan 

Kecematan Cerenti. Daerah aliran sungai (DAS) Singingi mengaliri 2 kecamatan 

yaitu, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir. 

4.5 Penduduk   

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi tercatat berjumlah 323.047 jiwa, 

dengan rincian 166.062 jiwa merupakan penduduk laki – laki dan 156.986 jiwa 

merupakan penduduk perempuan yang tersebar pada 15 Kecamatan dan 229 

Desa/Kelurahan.  

Mayoritas penganut agama islam, disamping itu terdapat juga pemeluk 

agama  kristen, Budha, dan Hindu dengan jumlah yang tidak signifikan. Dalam 

aspek Kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi 

merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada umumnya adallah masyarakat 

melayu kuantan. Suku pendatang yang dominan diantaranyaadalah Suku Jawa 

yang datang ke Kabupaten Kuantan Singingi melalui program transmigrasi. 
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Dengan berbagai bentuk pekerjaan antara lain Pegawai Negeri, Pedagang, Petani, 

Buruh dan lain – lainnya. 

4.6 Uraian Tugas (job description) Bagian, Unit Kerja, dan Struktur 

Organisasi  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah bahwa tugas 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : 

1) Kepala Dinas 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 

tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, 

mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan 

kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan 

kependudukan dan administrasi pencatatan sipil. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 

Fungsi : 

1) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang 

pendaftaran penduduk dan koordinasi pelaksanan catatan 

sipil. 

2) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan peningkatan 

kualitas penduduk melalui program pemberdayaan 

penduduk dan keluarga untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat. 
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3) Melaksanakan penyusunan rencana pembangunan dan 

pengembangan kegiatan pendaftaran dan catatan sipil serta 

pemberdayaan penduduk. 

4) Melaksanakan pembinaan umum dan teknis dibidang 

Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

5) Melaksanakan pendaftaran penduduk, menerbitkan 

NomorInduk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Mutasi Penduduk. 

6) Melaksanakan Catatan Sipil, MenerbitkanAkte Kelahiran, 

Akte Kematian, Pengukuhan, Pengangkatan Anak, 

Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak. 

7) Melaksanakan Data dan Informasi, melaksanakan 

pengolahan data dan informasi, pengendalian dan 

penyuluhan kependudukan. 

8) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data 

kependudukan. 

9) Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis 

Dinas di BidangKependudukan dan Pencatatan Sipil. 

2) Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan 
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kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, 

pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.  

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan 

pelayanan kesekretariatan 

2) Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program 

dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu 

3) Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif dinas 

4) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum 

dan kerumahtanggaan 

5) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; Dokumen Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Kuansing; 

6) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi 

kepegawaian 

7) Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolan 

keuangan 

8) Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas 

9) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi 

pelaksanaan tugas Dinas. 
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10) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan 

dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas Dinas 

11) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan 

12) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan 

13) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya 

14) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan 

pelayanan kesekretariatan.  

 Dalam melaksanakan tugas dimaksud, sekretaris dibantu oleh Sub 

Bagian.Bagian Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : 

1. Sub Bagian Perencanaan 

 Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program 

Dinas. Kepala Sub Bagian perencanaan mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

1) Penyusunan rencana dan program kerja operasionalkegiatan 

pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program 

kerja Dinas 
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2) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan 

program kerja Dinas 

3) Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas 

4) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang – 

undangan penunjang pelaksanaan tugas 

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya 

7) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja 

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.  

2. Sub Bagian Keuangan 

 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan Dinas. KepalaSub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

1) Penyusunan rencana dan program kerja operasionalkegiatan 

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan Dinas 

2) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan 

pembiayaan Dinas 

3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran 

pendapatan dan belanja 
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4) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar 

gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil 

5) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan 

program adminstrasi pengelolaan keuangan 

6) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan 

belanja Dinas 

7) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan 

bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, 

belanja dan pembiayaan Dinas 

8) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran 

pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas 

9) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencanadan program 

kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di 

lingkungan Dinas 

10) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung 

pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan; pelaksanaan koordinasi 

teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran 

pelaksanaan tugas Dinas 

11) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya 
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13) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit 

kerja lain di lingkungan Dinas 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas pelayanan administrasiumum dan kerumahtanggaan serta 

administrasi kepegawaian. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta 

administrasi kepegawaian 

2) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat–

surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan 

3) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas 

4) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan 

dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan 

Dinas 

5) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian 

administrasi perjalanan dinas 

6) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat–

rapat dinas 

7) Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat 



47 
 

 
 

8) Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan 

ketertiban kantor 

9) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan 

lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset 

lainnya 

10) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan 

prasarana perlengkapan Dinas 

11) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 

inventarisasi perlengkapan dinas 

12) Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 

pelaksanaan tugas Dinas 

13) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian 

peraturan perundang–undangan 

14) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan 

pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian 

15) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi 

pegawai 

16) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang 

meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, 

karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta 

peningkatan kesejahteraan pegawai 
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17) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti 

pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian 

dinas 

18) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier 

serta disiplin pegawai 

19) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasipensiun dan 

cuti pegawai 

20) Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, 

sumpah/janji pegawai 

21) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

22) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya 

23) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit 

kerja lain di lingkungan Dinas. 

4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok 

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang 

pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputiidentitas penduduk, pindah 

datang penduduk, pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran 

penduduk. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 
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1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan 

pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah 

datang penduduk, pengawasan dan penyidikan dokumen 

pendaftaran penduduk 

2) Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk 

3) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan pelayanan pendaftaran 

penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang 

penduduk, pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran 

penduduk 

4) Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan 

pelayanan identitas penduduk 

5) Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan 

pelayanan pindah datang penduduk 

6) Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan 

pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk 

7) Penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian 

pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah 

datang penduduk, pengawasan dan penyidikan dokumen 

pendaftaran penduduk 

8) Penetapan penyusunan kebutuhan blanko/formulir pendaftaran 

penduduk 

9) penetapan upaya pemecahan permasalahan di bidang pelayanan 

pendaftaran penduduk 
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10) Penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pendaftaran 

penduduk 

11) Penetapan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan 

pendaftaran penduduk 

12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya 

13) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pendaftaran 

penduduk.  

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahkan 3 (seksi) 

Seksi diantaranya : 

1. Seksi Identitas Penduduk 

 Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan pelaporkan 

pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan identitas penduduk.  

Seksi Identitas Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut : 

Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pembinaan 

dan pelayanan identitas penduduk:  

a. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan pendaftaran 

penduduk 

b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk 

c. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem 

administrasi kependudukan 
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d. Pelaksanaan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk 

serta penerbitan nomor induk kependudukan (NIK) 

e. Pelaksanaan pendaftaran perubahan alamat 

f. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem 

informasi administrasi kependudukan 

g. Pelaksanaan penerbitan kartu keluarga (KK) 

h. Pelaksanaan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) 

i. Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian formulir dan blanko 

KK dan KTP 

j. Pelaksanaan pengendalian terhadap penggunaan formulir dan 

blanko KK dan KTP 

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya 

m. Pelaksanaan koordinasi identitas penduduk dengan unit kerja 

lain di lingkungan Dinas. 

2. Seksi Pindah Datang 

 Kepala Seksi Pindah Datang mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 

pembinaan dan pelayanan pindah datang penduduk. Seksi Pindah Datang 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pembinaan dan pelayanan pindah datang penduduk; 
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b. Pelaksanaan pendaftaran pindah datang antar negara; 

c. Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah; 

d. Pelaksanaan pendaftaran pindah datang warga negara asing;  

e. Pelaksanaan pendaftaran warga negara Indonesia tinggal sementara; 

f. Pelaksanaan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan; 

g. Pelaksanaan pelayanan surat keterangan pindah dan surat keterangan 

pindah datang;  

h. Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian formulir dan blanko surat 

keterangan pindah dan surat keteranganpindah datang;  

i. Pelaksanaan penerbitan surat keterangan tempat tinggal dan surat 

keterangan tinggal sementara; 

j. Pelaksanaan pengendalian terhadap penggunaan formulir dan blanko 

surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan tinggal 

sementara;  

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;  

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya;  

m. Pelaksanaan koordinasi pindah datang penduduk dengan sub unit kerja 

lain di lingkungan Dinas. 

 

3. Seksi Pendataan Penduduk 

 Kepala Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pendataan 
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penduduk tugas pelayanan pengawasan dan penyidikan dokumen 

pendaftaran penduduk. Seksi Pendataan Penduduk mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan 

pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk; 

b. Pelaksanaan penertiban dokumen kependudukan hasil pendaftaran 

penduduk;  

c. Pelaksanaan penatausahaan dokumen pendaftaran penduduk;  

d. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk; 

e. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 

supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;  

f. Pelaksanaan operasi yustisi dokumen kependudukan; 

g. Pelaksanaan kerjasama pelaksanaan operasi yustisi dokumen 

kependudukan dengan instansi terkait;  

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;  

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

j. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan penyidikan dokumen 

pendaftaran penduduk dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas 

 

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok 

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang 



54 
 

 
 

pelayanan administrasi pencatatan sipil yangmeliputi pencatatan perkawinan, 

perceraian, kelahiran, kematian, pengawasan dan penyidikan dokumen 

pencatatan sipil. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan administrasi 

pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perkawinan, perceraian, 

pengangkatan, pengesahan / pengakuan anak, kelahiran, kematian, 

pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil;  

2) Penetapan kebijakan pencatatan sipil; 

3) Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi pencatatan sipil 

yang meliputi pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan, 

pengesahan/pengakuan anak, kelahiran,kematian, pengawasan dan 

penyidikan dokumen pencatatan sipil; 

4) Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi 

pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan, 

pengesahan/pengakuan anak;  

5) Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi 

pencatatan kelahiran dan kematian;  

6) Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan 

penyidikan dokumen pencatatan sipil;  

7) Penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian pelayanan 

administrasi pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perkawinan, 
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perceraian, pengangkatan, pengesahan/pengakuan anak, kelahiran, 

kematian, pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil;  

8) Penetapan pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

pencatatan sipil;  

9) Penetapan pembinaan dan pengembangan sumber dayamanusia 

pengelola pencatatan sipil; 

10) Penetapan penyusunan kebutuhan formulir/blanko dokumen pencatatan 

sipil;  

11) Penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi 

pencatatan sipil; 

12) Penetapan evaluasi dan pengendaian pelaksanaan tugas pelayanan 

administrasi pencatatan sipil;  

13) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya;  

14) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan administrasi 

pencatatan sipil.  

Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas, Kepala Bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil di bantu oleh Kepala Seksi. 

5. Seksi Kelahiran 

Kepala Seksi Kelahiran mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 
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pembinaan dan pelayanan kelahiran. Seksi Kelahiran mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pembinaan dan pelayanan kelahiran 

2) Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem 

administrasi kependudukan dibidang pencatatan kelahiran 

3) Pelayanan permohonan kutipan kedua dan seterusnya akta 

kelahiran 

4) Pelaksanaan pengelolaan register akta kelahiran 

5) Pelaksanaan penyiapan data kelahiran sebagai bahan sistem 

informasi administrasi kependudukan (SIAK) 

6) Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran 

7) Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

pencatatan kelahiran 

8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya 

10) Pelaksanaan koordinasi kelahiran dengan sub unit kerja lain di 

lingkungan Dinas. 

6. Seksi Perkawinan dan Perceraian 

  Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas pembinaan dan pelayanan perkawinan, perceraian, pengangkatan, 
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pengesahan/pengakuan anak. Seksi Perkawinan dan Perceraian 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pembinaan dan pelayanan perkawinan, perceraian, pengangkatan, 

pengesahan/pengakuan anak; 

b. Pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian dalam 

sistem administrasi kependudukan;  

c. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan;  

d. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta perceraian;  

e. Pelaksanaan pencatatan pengangkatan anak, pengesahan anak dan 

pengakuan anak; 

f. Pelaksanaan pencatatan peristiwa penting lainnya;  

g. Pelayanan permohonan kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan 

dan perceraian; 

h. Pelaksanaan pengelolaan register akta perkawinan dan perceraian; 

i. Pelaksanaan penyiapan data perkawinan dan perceraian sebagai bahan 

sistem informasi administasri kependudukan(SIAK); 

j. Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

pencatatan perkawinan dan perceraian; 

k. Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas;  

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 
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m. Pelaksanaan koordinasi perkawinan dan perceraian dengan sub unit 

kerja lain di lingkungan Dinas.  

7. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian 

Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian 

mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan perubahan status 

anak, perubahan status kewarganegaraan, dan pelayanan kematian. Seksi 

Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

(a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pembinaan dan pelayanan perubahan status anak, perubahan status 

kewarganegaraan, dan pelayanan kematian; 

(b) Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem 

administrasi kependudukan dibidang pencatatan lahir mati, 

pencatatan kematian, pencatatan perubahan nama, pencatatan 

perubahan status kewarganegaraan; 

(c) Pelayanan permohonan kutipan kedua dan seterusnya akta 

kematian; 

(d) Pelaksanaan pengelolaan register akta kematian;  

(e) Pelaksanaan penyiapan data kematian sebagai bahan sistem 

informasi administrasi kependudukan (SIAK); 

(f) Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta kematian; 
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(g) Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

pencatatan lahir mati, pencatatan kematian, pencatatan perubahan 

nama, pencatatan perubahan status kewarganegaraan; 

(h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

(i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

(j) Pelaksanaan koordinasi sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.  

8. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

tugas-tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang 

meliputi pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan teknologi informasi, 

pengelolaan jaringan dan komunikasi data. Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan yang meliputi pengelolaan dan penyajian data, 

pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan jaringan dan komunikasi 

data; 

2. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;  

3. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan 

teknologi informasi, pengelolaan jaringan dan komunikasi data;  
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4. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan dan penyajian 

data kependudukan;  

5. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan teknologi 

informasi kependudukan;  

6. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan jaringan dan 

komunikasi data kependudukan; 

7. Penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan yang meliputi pengelolaan dan 

penyajian data, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan jaringan dan 

komunikasi data; 

8. Penetapan upaya pemecahan permasalahan dibidang informasi 

administrasi kependudukan;  

9. Penetapan pelaksanaan perencanaan dan pemeliharaan jaringan sarana dan 

prasarana informasi administrasi kependudukan;  

10. Penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 

11. Penetapan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan;  

12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya;  

13. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan.  
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Dalam melaksanakan tugas di maksud Kepala Bidang Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan dibantu Oleh Kepala Seksi.Kepala 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi 3 

(tiga) Seksi diantaranya : 

a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 

2. Penyusunan rumusan kebijakan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan;  

3. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 

supervisi dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan;  

4. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan;  

5. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;  

6. Pelaksanaan penyajian dan diseminasi informasi penduduk;  

7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan;  
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8. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 

pengelola informasi administrasi kependudukan;  

9. Pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 

10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya;  

12. Pelaksanaan koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan 

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 

Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 

mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelohan dan penyajian data 

kependudukan. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pelayanan pengelohan dan penyajian data;  

2) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi 

data; 

3) Pelaksanaan pembangunan replikasi data kependudukan; 

4) pelaksanaan pembangunan bank data kependudukan;  

5) Pelaksanaan pembangunan tempat perekaman data kependudukan di 

kecamatan;  
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6) Pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk padabank data 

kependudukan;  

7) Pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan 

hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil;  

8) Pelaksanaan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan 

sistem informasi administrasi kependudukan;  

9) Pelaksanaan upaya pemecahan permasalahan dibidang pengelolaan 

dan penyajian data;  

10) Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya;  

12) Pelaksanaan koordinasi pengelohan dan penyajian data dengan sub 

unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi 

Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, 

Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas tata 

kelola dan SDM, teknologi, informasi dan komunikasi. 

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi 

dan Komunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut : 
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a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pengelolaan dan pengembangan SDM, teknologi, informasi dan 

komunikasi 

b. Pelaksanaan upaya pemecahan permasalahan dibidang teknologi, 

informasi dan komunikasi 

c. Pelaksanaan pengembangan teknolgi informasi sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi daerah 

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya 

f. Pelaksanaan koordinasi teknologi informasi dengan sub unit kerja lain 

di lingkungan Dinas. 

9. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas 

pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di 

bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang meliputi penyiapan 

perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, 

kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 
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2. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan; 

3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan; 

4. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

5. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan; 

6. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan. 

Dalam melaksanakan tugas di maksud Kepala Bidang Pemanfaatan Data 

dan Inovasi Pelayanan dibantu Oleh Kepala Seksi.Kepala Bidang 

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi 3 (tiga) Seksi 

diantaranya : 

b. Seksi Kerjasama 

Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 

pelaksanaan kerjasama administrsi kependudukan. Seksi Kerjasama 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1) Penyiapan koordinasi kerjasama administrasi kependudukan; 

2) Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis 

kerjasama administrasi kependudukan; 
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3) Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama administrasi 

kependudukan; 

4) Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama 

administrasi kependudukan. 

c. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama administrsi 

kependudukan. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1) Penyiapan koordinasi pemanfaatan data dan dokumentasi 

kependudukan; 

2) Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis 

pemanfaatan data dan dokumentasi kependudukan; 

3) Penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan; 

4) Penyiapan dan pelaksanaan data dan dokumen kependudukan; 

5) Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan data dan dokumen 

kependudukan. 

 

d. Seksi Inovasi Pelayanan 

Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugasmelaksanakan sebagian 

tugas Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 
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lingkupinovasi pelayanan mencakup pelayanan administrasi 

kependudukan. Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

1) Penyusunan rencanadan program kerja lingkup inovasi pelayanan; 

2) Penyiapan bahan kebijakan lingkup inovasi pelayanan; 

3) Pelaksanaan kebijakan operasional lingkup inovasi pelayanan; 

4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup inovasi pelayanan; 

5) Pelaksanaan administrasi lingkup inovasi pelayanan; 

6)  Pelaksanaan fungsi lainyang diberikan atasan terkait dengan tigas dan 

fungsinya. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu melaksanakan 

sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan keahlian 

masing-masing.
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4.7 Visi dan Misi Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten 

Kuantan Singingi 

1) Visi 

Setiap organisasi perlu memiliki Visi agar mampu eksis dan unggul 

serta  mempunyai arah dalam persaingan semakin ketat dalam lingkungan 

yang berubah dengan cepat. Perumusan visi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi mencerminkan apa yang ingin 

dicapai,  memberikan  arah dan focus strategi yang jelas, mampu menjadi 

perekat komponen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memiliki 

orientasi masa depan , mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan 

mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.Berdasarkan 

hal tersebut diatas maka visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi disusun sebagai berikut : 

„‟ Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Yang 

Efektif,Tepat Dan Benar „‟ 

2) Misi 

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi, maka ditetapkan misi sebagai berikut : 

a. Meningkatakan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan dan pecatatan sipil. 

b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil. 
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c. Meningkatkan sistim pengendalian data base administrasi 

kependudukan. 

d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil . 

e. Meningkatkan pengawasan mobilitas penduduk yang berwawasan 

kependudukan. 

4.8 Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil         

Kabupaten Kuantan Singingi 

1. Tujuan 

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada factor-faktor kunci 

keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.Tujuan yang 

akan dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatakan keahlian, keterampilan, propesionalisme dan 

kompetensi operator SIAK sesuai dengan tuntutan masyarakat serta 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

b. Meningkatakan sistim administrasi aparatur Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yang berkualitas dibidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

c. Meningkatkan kualitas sistim pelayanan administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan sipil. 

d. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

 



71 
 

 
 

2. Sasaran 

Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka sasarn yang hendak dicapai 

yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur dan efisien. Sasaran 

pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kuantan Singingi dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Terwujudnya tertib administrasi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

b. Terwujudnya system penyelenggaraan administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil yang efektif, efisien dan akurat. 

c. Terwujudnya kualitas dan mobilitas pengendalian penduduk dan 

pencatatan sipil. 

d. Terwujunya pendataan kependudukan dan pencatatan sipil bebais 

akurasi data. 

e. Terwujudnya kemampuan dan ketrampilan tenaga operator SIAK 

secara propesional. 

f. Tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak SIAK baik di 

tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. 

g. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan 

secara berkala dan berkesinambungan. 

 

 

  



 
 

72 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis  menarik kesimpulan serta memberikan saran pada 

dinas atau instansi tempat penulis melakukan penelitian supaya dapat bermanfaat 

bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.  

6.1 Kesimpulan  

Adapun kesimpulan yang peneliti dapatkan dengan judul Analisis 

Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Pada Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan 

indikator dari hasil kuisioner yaitu pelayanan publik berdasarkan UU No. 25 

tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu, Persyaratan mengenai informasi yang 

diberikan kepada masyarakat responden hanya menjawab 38 orang  (38%) yang 

menyatakan setuju, sehingga termasuk kategori sudah baik, Sistem dan 

mekanisme prosedur responden hanya 66 orang (66%) yang menyatakan tidak 

setuju, sehingga termasuk kategori kurang baik, Jangka waktu layanan 72 orang 

(72%) yang menyatakan kurang setuju, sehingga termasuk kategori kurang baik,  

Biaya/tarif responden hanya 43 orang (43%) yang mengatakan setuju, sehingga 

termasuk kategori sudah baik, Produk layanan  responden hanya 38 orang (38%) 

yang menyatakan setuju, sehingga termasuk kategori sudah baik,  sarana dan 

prasarana atau fasilitas responden menjawab 58 orang (58%) yang mengatakan 

tidak setuju sehingga termasuk kategori kurang baik, Evaluasi kinerja pelaksanaan 
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(umpan balik dari pengguna layanan) responden hanya 51 orang (51%) yang 

mengatakan tidak setuju, sehingga termasuk kategori kurang baik. 

Sesuai dengan hasil di atas maka hal ini dapat di jelaskan dari hasil 

wawancara berdasarkan indikator penelitian yaitu mengenai informasi tentang 

persyaratan pembuatan ktp-el sudah dikatakan baik, sistem dan mekanisme 

prosedur masih dikatakan kurang baik, waktu dalam pembuatan ktp-el masih 

dikatakan kurang baik, biaya/tarif dalam pembuatan ktp-el sudah dikatakan baik, 

produk layanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuantan 

singingi ini sudah baik, sarana dan prasaran atau fasilitas  masih dikatakan kurang 

baik, dan evaluasi kinerja atau umpan balik dari pengguna layanan masih 

dikatakan masih kurang baik. 

Sehingga pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kuantan Singingi masih meningkatkan kompetensi dalam melayani masyarakat 

serta meniingkatkan tenaga kerja pegawai supaya pelayanan pada Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ini berjalan dengan baik dan masyarakat pun 

merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

6.2 Saran 

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat 

memberikan saran kepada  dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten 

kuantan singingi supaya tercapainya pelayanan yang baik dan masyarakat pun 

merasa puas terhadap pelayanan tersebut. Adapun saran tersebut : 
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1. Melakukan sistem antrian secara online. 

2. Memberikan informasi secara terbuka tentang persyaratan dan prosedur 

pembuatan KTP-EL. 

3. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam melayani masyarakat serta 

penambahan tenaga honor atau pegawai pada Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. 

4. Membuat program perekaman KTP-EL setiap tahun bagi yang belum 

melakukan perekaman di setiap kecamatan serta sekolah SMA sederajat di 

kabupaten kuantan singingi supaya dapat mempermudah masyarakat 

dalam pembuatan ktp-el. 

5. Melakukan kerjasama dengan perangkat desa dalam pembuatan KTP-EL 

agar dapat memudahkan masyarakat. 

6. Mendahulukan orang tua, ibu hamil/menyusui dalam pelayanan KTP-EL. 

7. Menyediakan tempat wudu serta kamar mandi secara terpisah, karena 

kamar mandi/wc (fasilitas umum) hanya ada satu untuk masyarakat serta 

pegawai disana. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Apakah ada kendala dalam proses pelayanan ktp-el pada dinas kependudukan 

dan pencatatan sipil kabupaten kuantan singingi? 

2. Apa saja persyaratan untuk pembuatan ktp-el pada dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil kabupaten kuantan singingi? 

3. Beapa waktu yang di perlukan untuk menunggu ktp-el? 

4. Berapa banyak jumlah masyarakat yang mendaftar ktp-el dalam satu hari? 

5. Berapa jumlah formulir yang disediakan untuk pendaftaran ktp-el? 

6. Apakah pegawai bekerja sesuai dengan sop? 

7. Bagaimana cara pegawai melayani masyarakat dalam pengurusan ktp-el? 

8. Apakah sarana dan prasarana yang mendukung proses percetakan ktp-el sudah 

memadai? 

9. Apakah para pegawai beserta honor disiplin dalam pekerjaannya? 

10. Apakah pegawai/honor melayani masyarakat dengan ramah dan sopan? 

11. Apakah para pegawai\honor pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

kabupaten kuantan singingi selalu memberikan kenyamanan dalam 

memberikan pelayanan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FORM CEKLIS PERNYATAAN ANALISIS PELAYANAN PENGURUSAN 

KTP-EL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

 

Saya atas nama Yolanda Sapitri jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan 

mengambil judul penelitian ANALISIS PELAYANAN PENGURUSAN KARTU 

TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) PADA DINAS 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  KABUPATEN KUANTAN 

SINGINGI dengan ini melakukan penelitian semata-mata untuk kepentingan 

akademik dan selalu terjaga kerahasiaannnya. 

Jenis kelamin  : 

Alamat   : 

Umur   : 

Pendidikan terakhir : 

NO PERNYATAAN SS S RR TS STS 

1 

Banyak masyarakat yang sudah 

tau persyaratan pembuatan KTP-

EL  

     

2 
Persyaratan pembuatan KTP-EL 

sudah di publikasikan  
     

3 
Masyarakat sudah mengetahui 

prosedur pembuatan KTP-EL 
     

4 
Prosedur pelayanan KTP-EL tidak 

berbelit-belit 
     

5 

Pembuatan KPT-EL sesuai 

dengan waktu yang diinginkan 

masyarakat 

     

6 

Masyarakat telah mengetahui 

waktu penyelesaian pembuatan 

KTP-EL 

     

7 

Masyarakat telah mengetahui 

bahwa pembuatan KTP-EL tidak 

di pungut biaya 

     

8 Masyarakat lebih memilih 

menggunakan calo untuk 
     



 

 
 

pembuatan KTP-EL karna 

diyakini lebih cepat dan mudah 

9 

Masyarakat sudah mengetahui 

produk pelayanan pada 

disdukcapil kuansing 

     

10 

Produk pelayanan disdukcapil 

kuansing meliputi pembuatan 

KTP-EL, KK, Akte Kelahiran, 

Akte Kematian, Surat pindah-

datang/domisili, dan dokumen 

lainnya 

     

11 

Masyarakat sudah merasa aman 

dan nyaman berada di disdukcapil 

kuansing 

     

12 

Lingkungan kantor disdukcapil 

terjaga kebersihannya dan 

masyarakatpun tertip mengantri 

dalam pembuatan KTP-EL 

     

13 

Penyelenggara layanan telah 

memberikan pelayanan dengan 

baik kepada masyarakat 

     

14 

Masyarakat sudah merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan 

oleh penyelenggara layanan 

     

 

KETERANGAN : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju  

RR : Ragu-Ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 
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Gambar 1 : Wawancara Dengan Bu Devi Kartika Sari, SE Selaku Seksi Identitas 

Penduduk  

 

 

Gambar 2 : Wawancara Dengan Bapak Amri Jasda, SP Selaku Kebid Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk  

 

 



 

 
 

Gambar 3 : Wawancara Dengan Bapak Tekad Kurniawan, S. ST Selaku Bidang 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

 

 

Gambar 4 : Wawancara Dan Pengisian Kuisioner Kepada Responden Yaitu 

Saudara M. Okta Saputra 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gamabar 5 : Wawancara Dan Pengisian Kuisioner Kepada Responden Yaitu 

Saudara Rizki Ramadhan 

 

 

Gambar 6 : Wawancara Dan Pengisian Kuisioner Kepada Responden Yaitu 

Saudara Samurip 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gambar 7 : Wawancara Dan Pengisian Kuisioner Kepada Responden Yaitu Ibu 

Prihatini 

 

 

Gambar 8 : Lobby Disdukcapil Kuantan Singingi  

 

 

 



 

 
 

Gamabar 9 : Ruangan Tunggu Pengambilan KTP-EL 

 

 

Gamabar 10 : Alat Percetakan KTP-EL Gambar 11 : Alat Percetakan KTP-

EL Yang Rusak 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gambar 12 : Absensi ASN Disdukcapil Kuansing 

 

 

Gambar 13 : Absensi Tenaga Honor Disdukcapil Kuansing 
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