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Kata Kunci: Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM) , 

Administrasi Kependudukan 
 Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian 

dari pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah. Setiap pelayanan publik harus 

memiliki Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik untuk menjamin hak-hak konstitusional warga 

negara dan kejahteraan masyarakat. 

Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen; 

sejauh mana SPM tersebut dilaksanakan; dan apa saja faktor-faktor penghambat 

pelaksanaan SPM di Kantor Kecamatan Kemranjen. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui (1) SPM administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan 

Kemranjen(2) Pelaksanaan SPM administrasi kependudukan di Kantor 

Kecamatan Kemranjen (3) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan SPM 

administrasi kependudukan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian 

ini adalah (1) SPM administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen, 

(2) pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen, (3) 

Faktor penghambat pelaksanaan SPMadministrasi kependudukan di Kantor 

Kecamatan Kemranjen. Pengumpulan data penelitian ini dengan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan triangulasi. 

Analisis data menggunakan analisis interaktif fungsional. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) SPM administrasi kependudukan 

di Kantor Kecamatan Kemranjen tercantum dalam Standar Operasional Pelayanan 

(SOP).  Namun, SOP yang ada belum sesuai dengan UU 25/2009 tentang 

Pelayanan Publik Pasal 21 karena belum memuat tentang biaya, jumlah pelaksana, 

evaluasi kinerja pelaksana dan penangan pengaduan.(2) pelayanan administrasi 

kependudukan di Kecamatan Kemranjen dari segi waktu penyelesaian, peralatan 

dan kelengkapan, dan  prosedur pelayanan sudah sesuai dengan SOP, namun dari 

segi kualifikasi pelaksana belum memenuhi SOP karena ada pegawai yang lulusan 

SMA dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang diterapkan 

belum berjalan dengan baik karena belum memenuhi kriteria sarana prasana dan 

pelaksana teknis (3) faktor dari dalam yang meliputi keterbatasan jumlah pegawai, 

sumber daya pegawai yang belum memadai, dan keterbatasan sarana prasana serta 

faktor dari luar yang meliputi rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan 

Kemranjen tentang pentingnya memiliki Dokumen Kependudukan dan 
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ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Kemranjen mengenai SOP administrasi 

kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen 

Berdasar hasil penelitian diatas, hal yang disarankan oleh peneliti adalah 

(1) melakukan pelatihan bagi pegawai Kecamatan yang belum berkompeten di 

bidangnya. (2) masyarakat berpartisipasi aktif dalam melengkapi dokumen 

kependudukan kependudukan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan seluruh  pemerintahan  

daerah   untuk  segera mengelola sistem pemerintahan guna meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan atas kualitas pelayanan hanya dapat 

terpenuhi dengan upaya perumusan konsep yang berorientasi pada 

masyarakat itu sebagai pelanggan, bukan berorientasi pada birokrasi, 

eksekutif, legislatif dan kelompok kepentingan lainnya. Oleh karenanya untuk 

memuaskan pelanggan, para aparatur pemerintahan harus dapat memberikan 

pelayanan yang terbaik, sehingga jika telah dilaksanakan akan menumbuhkan 

tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. 

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat 

diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi 

stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan 

oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu 

diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan 

kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. 

Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah (Pusat, 

Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kecamatan) kepada masyarakat 

merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. 

Era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus 

perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Fasilitas 
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pelayanan publik harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah 

dijangkau oleh masyarakat. 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama 

dalam penyelenggaaraan pemerintah yang menjadi kewajiban aparatur 

pemerintah. Kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah 

kualitas birokrasi pemerintah. Kompleksitas susunan dan kebutuhan disegala 

bidang sangat dirasakan khususnya dalam bidang pelayanan publik. 

Pelayanan aparatur pemerintah harus mendorong terwujudnya akuntabilitas 

dan revitalisasi yaitu dengan adanya keharusan setiap instansi pemerintah 

untuk menyusun rencana strategi masing-masing. Standar Pelayanan Minimal 

dimuat dalam Rencana Strategi SKPD kabupaten/ kota setiap daerah.  

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai 

jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara 

minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari 

pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah. SPM diposisikan untuk 

menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, 

khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada 

penciptaan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan 

bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Penerapan SPM harus menjamin 

akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah 

Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, Pasal 4, 

pelayanan dasar adalah bagian dari pelaksanaan urusan wajib dan memiliki 
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karakteristik sebagai pelayanan yang sangat mendasar, berhak diperoleh oleh 

setiap warga secara minimal, dijamin ketersediaannya oleh konstitusi dan 

konvensi internasional, didukung data dan informasi terbaru yang lengkap 

serta tidak menghasilkan keuntungan materi. 

Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah akan lebih 

mudah jika pemerintah daerah sudah membuat indikator dan target-target 

yang disusun dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM yang telah 

disusun akan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak, pemerintah daerah 

maupun masyarakat. Pemerintah daerah menjadikan SPM sebagai pedoman 

dalam melakukan pelayanan publik, sedangkan bagi masyarakat SPM 

merupakan pedoman untuk memantau dan mengukur kinerja pemerintah 

daerah. 

Standar Pelayanan Minimal merupakan guide yang dipahami untuk 

diterapkan dalam pemberian pelayanan. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, 

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi 

Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Proses pemenuhan SPM ini 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan 

sumber daya, baik pada tingkat manajerial, hingga pelaksana lapangan. 

Pemerintah Pusat mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk 

meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik, 

antara lain kebijakan tentang Penyusunan Sistem dan Prosedur Kegiatan, 

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Inpres No. 7 Tahun 
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1999), dan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit 

Pelayanan Instansi Pemerintah (SK Menpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004). 

Langkah ini sebenarnya bukanlah hal baru, karena sebelumnya kebijakan 

serupa telah dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Keputusan Menpan 

maupun Instruksi Presiden (Inpres). 

Berbagai pelayanan administratif, seperti pelayanan KTP, akte 

kelahiran, sertifikasi tanah, dan perizinan, merupakan pelayanan yang 

diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar warga negara. 

Pelayanan KTP dan akte kelahiran sangat vital dalam kehidupan warga 

karena keduanya menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak sipil 

lainnya. Pelayanan seperti itu tentu sangat penting dan menjadi bagian dari 

pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh Negara. 

Administrasi kependudukan menyangkut hajat hidup seluruh warga 

negara mulai lahir hingga menemui ajalnya. Ketika lahir undang-undang 

mewajibkan setiap warga negara memiliki akte kelahiran yang nantinya 

berguna untuk memenuhi berbagai persyaratan dan kewajiban dalam berbagai 

aktivitas seperti bersekolah, mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), 

bepergian keluar negeri, mencari pekerjaan, menikah dan sebagainya. 

Begitu strategisnya urusan administrasi kependudukan, maka 

pemerintah diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi 

kependudukan secara berkualitas. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan 

selama ini telah ditempuh oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas 

pelayanan administrasi kependudukan tersebut. Kendala-kendala teknis bagi 
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masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan dapat 

dieliminasi sehingga pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan 

catatan sipil dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mudah, murah dan tidak 

bertele-tele. 

Ukuran pelayanan ditentukan oleh penyedia pelayanan berupa standar 

pelayanan minimal (SPM). Penyelenggaraan pelayanan yang baik dilakukan 

apabila pelayanan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang 

ditentukan sebelumnya (Kuntjoro dan Jasri, 2007 : 123). 

Pelayanan administrasi kependudukan harus dilaksanakan secara efisien 

dan responsive yaitu pelayanan dilaksanakan melalui pemanfaatan 

sumberdaya yang seminimal mungkin dengan hasil yang maksimal, dan 

berdasar pada kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) dalam suatu layanan dasar masyarakat apalagi 

bidang administrasi kependudukan yang dibutuhkan sejak bayi sampai 

meninggal seharusnya memiliki kualitas yang baik. Aparatur negara di daerah 

tidak sepenuhnya bersalah karena dalam era yang seperti sekarang partisipasi 

masyarakat cenderung rendah terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah itu juga merupakan salah satu penyebab dari rendahnya kualitas 

suatu layanan. Masyarakat mengganggap hal yang salah kaprah menjadi 

benar menurutnya hanya demi mendapatkan pelayanan yang cepat dan baik. 

Sebaiknya pandangan tersebut harus kita ubah agar korupsi tidak menjadi hal 

yang dianggap biasa oleh masyarakat.  
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Sebagaimana dicatat oleh Syukri (Handoyo, 2008: 174), aparat 

birokrasi pelayanan publik masih belum mampu menyelenggarakan 

pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, kecuali hanya 3% daerah yang 

telah berhasil memperbaikinya, yaitu 360 unit dari sekitar 12.000 unit, 

diantaranya Sragen, Solok, Jembrana, dan Pare-pare. Syukri juga mencatat 

bahwa pelayanan publik di Indonesia masih memiliki kelemahan, yaitu 

kurang responsif, kurang informatif, kurang koordinasi, kurang aspiratif, sulit 

diakses, inefisien, dan terlalu birokratis. 

Kecamatan merupakan salah satu instansi perangkat daerah yang 

memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau bisa 

dikatakan sebagai ujung tombak pelayanan publik. Hal ini sebagaimana 

diungkapkan oleh Sadu Wasistiono bahwa  kecamatan merupakan salah satu 

entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak 

langsung kepada masyarakat. Sebagai sub sistem pemerintahan di Indonesia, 

kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran 

fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan 

serta kemasyarakatan (Jurnal Wacana Kinerja, 2010:220). 

Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai presentase 

kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) bagi wajib KTP di 

Kecamatan Kemranjen adalah 59,10% , sebesar 26. 320 wajib KTP belum 

memiliki KTP. Hal tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat 

mengenai  pentingnya Dokumen Kependudukan.di Kecamatan Kemranjen 
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dapat pula disebabkan oleh besarnya perpindahan penduduk untuk bekerja di 

luar kota. 

Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal apalagi 

terhadap dokumen yang menjadi hak dasar setiap warga negara kini menjadi 

perhatian pemerintah, ini juga terjadi di kantor kecamatan Kemranjen 

Kabupaten Banyumas dalam memberikan pelayanan administrasi 

kependudukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah 

ditetapkan. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan administrasi 

kependudukan yang ada di kantor kecamatan Kemranjen, maka penelitian 

tersebut berjudul: “IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR 

KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah penelitian yang dipilih 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana standar pelayanan minimal administrasi kependudukan di 

Kantor Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas? 

2. Sejauh mana standar pelayanan minimal administrasi kependudukan di 

Kantor Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan? 

3. Apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan standar pelayanan 

minimal administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen 

Kabupaten Banyumas? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui standar pelayanan minimal administrasi 

kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan standar pelayanan minimal 

administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen Kabupaten 

Banyumas. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan standar 

pelayanan minimal administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan 

Kemranjen Kabupaten Banyumas. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya menambah ilmu tentang 

standar pelayanan minimal administrasi kependudukan di kantor 

kecamatan. 

2. Manfaat  Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1) Peneliti memperoleh pengetahuan mengenai standar pelayanan 

minimal administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan 

Kemranjen. 
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2) Peneliti dapat mengetahui apakah pelayanan administrasi 

kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen berjalan sesuai 

dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

3) Peneliti dapat mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan 

standar pelayanan minimal administrasi kependudukan di Kantor 

Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. 

b. Bagi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan 

1) Dapat menjadi sumber referensi penelitian selanjutnya. 

2) Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai Standar 

Pelayanan Minimal administrasi kependudukan di kecamatan. 

3) Memberikan motivasi untuk berpartisipasi dalam upaya pemerintah 

membangun tertib administrasi kependudukan. 

c. Bagi masyarakat 

1) Masyarakat dapat memahami lebih luas mengenai pelayanan 

administrasi kependudukan. 

2) Masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam upaya Pemerintah 

membangun tertib administrasi kependudukan. 

d. Bagi Pemerintah 

1) Pemerintah dapat meningkatkan pelayanan administrasi 

kependudukan khususnya di Kantor Kecamatan Kemranjen 

Kabupaten Banyumas.  

2) Pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat dan strategis agar 

Standar Pelayanan Minimal administrasi kependudukan terlaksana. 
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E. Batasan Istilah 

Batasan istilah atau penegasan istilah dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk menjelaskan konsep-konsep atas beberapa istilah yang 

berkaitan dengan judul. Adapun istilah yang dimaksud antara lain sebagai 

berikut: 

1. Implementasi 

Implementasi berarti pelaksanaan dari suatu kesepakatan yang telah 

dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. 

2. Standar Pelayanan Minimal 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak ukur 

mengenai jenis dan kualitas pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib 

daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.  Pelayanan 

yang diberikan oleh aparat kecamatan kepada masyarakat secara minimal 

demi terjaminnya hak-hak konstitusional dan kesejahteraan rakyat sesuai 

dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  

3. Administrasi Kependudukan 

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan 

dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan 

melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi 

Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pelayanan admninistrasi 

kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas 

meliputi pembuatan Kartu Keluarga, rekam data KTP-E, pelayanan 
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legalisasi umum, pengantar pembuatan Akta Kelahiran, pembuatan Surat 

Pindah, pelayanan rekomendasi dan pelayanan Surat Pengantar.  

4. Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas 

Kecamatan merupakan bagian dari pemerintah daerah yang berada 

di bawah kabupaten/kota. Kecamatan menerima wewenang yang 

dilimpahkan oleh Kepala Daerah, juga merupakan koordinator dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum. Sebagai organisasi resmi 

negara, kecamatan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari camat 

sebagai kepala penyelenggara, sekretaris kecamatan (sekcam), seksi-seksi 

pelayanan, dan jabatan fungsional. Kecamatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. 
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Pelayanan Publik 

a. Pengertian Pelayanan Publik 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa 

pelayanan adalah hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. Menurut 

Kotler dalam Sampara Lukman (Sinambela, 2006:4-5): “Pelayanan 

adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan 

dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada 

suatu produk secara fisik”. Menurut Sampara “Pelayanan adalah 

suatu urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar 

seseorang dengan orang lain atau mesin, dan menyediakan kepuasan 

pelanggan”(Sinambela, 2006:5). 

Menurut Ibrahim dalam (Handoyo, 2008:168) pelayanan 

menyangkut sejumlah informasi yang diinginkan pelanggan, 

tindakan yang sukar disentuh dan diukur secara eksak, sangat sensitif 

dan sukar diprediksi serta sangat tergantung pada nilai yang 

dianggap pantas oleh pelanggan terhadap apa yang diterima atas apa 

yang sudah dibayarkan. Ivacevich, Lorensi, Skinner, dan Crosby 

mendefinisikan, “Pelayanan adalah produk yang tidak kasat mata 

(tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan 

menggunakan peralatan” (Mukarom, 2015:84).  
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Warela mengemukakan bahwa pelayanan adalah suatu 

perbuatan, suatu kinerja atau suatu usaha, jadi menunjukkan 

pentingnya penerima jasa pelayanan terlibat secara aktif di dalam 

produksi atau penyampaian proses pelayanan itu sendiri (Mukarom, 

2015:106). Albercht mendefinisikan pelayanan sebagai suatu 

pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan yang 

diterima pengguna jasa, sebagai kekuatan penggerak utama dalam 

pengoperan bisnis (Sedarmayanti, 2007:262). 

Dari pengertian beberapa ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan merupakan rangkaian kegiatan yang menghasilkan 

produk kasat mata (jasa) yang diinginkan oleh pelanggan 

(masyarakat) bersifat sangat sensitif dan sukar diprediksi tergantung 

nilai yang dianggap pantas oleh pelanggan. Kegiatan pelayanan 

kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi 

administrasi negara.  

Istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti 

umum, masyarakat, negara. Publik adalah “kumpulan” orang yang 

memiliki minat dan kepentingan yang (interest) sama terhadap isu 

atau masalah (Mukarom, 2015: 14). Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia publik berarti orang banyak. Publik memiliki tujuan yang 

lebih terarah, pandangan terhadap masalah, dan menentukan sikap 

serta menentukan pilihan. Menurut Yulianita dalam Mukarom 

(2015:15) pengertian publik dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu 
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pengertian publik secara kuantitatif, geografis, psikologis, dan 

sosiologis. 

1) Pengertian Publik Secara Kuantitatif 

Secara kuantitatif publik ditandai dengan jumlah dari publik itu, 

berarti publik lebih dari 1 orang yang mempunyai minat yang 

sama mengenai suatu masalah sosial. 

2) Pengertian Publik Secara Geografis 

Publik diartikan sebagai sejumlah orang yang berkumpul 

bersama-sama di suatu tempat. Dengan demikian, publik 

ditandai dengan wilayah tempat publik berada/ bertempat 

tinggal serta mempunyai minat yang sama mengenai suatu 

permasalahan sosial.  

3) Pengertian Publik Secara Psikologis 

Secara psikologis publik diartikan sebagai orang-orang yang 

menaruh perhatian yang sama terhadap suatu masalah yang 

sama, tetapi tidak bersangkut paut dengan tempat mereka 

berada. 

4) Pengertian Publik Secara Sosiologis 

Secara sosiologis publik ditandai dengan adanya kelompok 

individu yang mempunyai minat/ keinginan yang sama, 

kehendak untuk memecahkan masalah secara bersama-sama, 

serta mencapai tujuan secara bersama pula.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

publik merupakan sejumlah orang yang mempunyai minat yang 

sama, kehendak untuk memecahkan masalah secara bersama-sama, 

serta mencapai tujuan bersama.  

Pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau suatu kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun 

hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan 

publik dapat pula diartikan pemberian layanan keperluan orang atau 

masyarakat baik dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk barang 
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mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai cara yang telah 

ditetapkan. Dalam Sinambela (2006:5) pelayanan publik adalah 

pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh 

penyelenggara Negara. 

Pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh 

pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, atau pun pihak 

swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembiayaan guna 

memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat (Santosa, 

2008:57). Pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi 

pemerintah daerah dilakukan lebih efisien dengan tidak mengurangi 

dan mengubah pola pikir bahwa birokrasi menjadi lebih komersial, 

tetapi tetap pada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Dengan profesionalisme aparat dan keberdayaan birokrasi, 

diharapkan akan melayani tuntutan pelayanan sektor publik 

(Santosa, 2008:75). 

Menurut Arif (Handoyo, 2008:169) mengartikan pelayanan 

publik sebagai suatu pelayanan atau pemberian kepada masyarakat 

berupa penggunaaan fasilitas umum, baik berupa jasa maupun 

nonjasa yang dilakukan oleh organisasi publik (pemerintahan). 

Kurniawan (Handoyo, 2008: 170) mengartikan pelayanan publik 

sebagai pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Thoha 
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(Sedarmayanti, 2004:84) pelayanan umum adalah suatu usaha yang 

dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok orang atau instansi 

tertentu untuk memberikan bantuan kemudahan kepada masyarakat 

dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik mengartikan pelayanan publik sebagai 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. 

SK Kemenpan No 63/KEP/M.PAN/7/2003 pelayanan publik adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

layanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan 

kegiatan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. 

Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan 

tetapi berbagai kebutuhan yang sebenarnya diharapkan oleh 

masyarakat, yaitu kebutuhan pelayanan yang menjadi hak 

masyarakat sebagai warga negara. 

Pelayanan publik dari aparat birokrasi sebenarnya tidak 

hanya ditentukan oleh faktor internal, seperti perilaku kepemimpinan 
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birokrasi, rangsangan yang memadai, kejelasan tugas dan prosedur 

kerja, kejelasan peran dan perlengkapan sarana dan prasarana kerja, 

dan sejenisnya. Akan tetapi juga faktor eksternal, yang antara lain 

berupa norma sosial dan sistem budaya, seperti persepsi, sikap, nilai-

nilai organisasi dan sentimen masyarakat terhadap kinerja aparat 

birokrasi (Hardiyansyah, 2011:87-88). 

Pelayanan publik merupakan kewajiban dan tugas yang harus 

diselenggarakan oleh Pemerintah. Melayani kebutuhan publik yang 

lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) dan demokratis. Kegiatan ini dilakukan 

secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapan 

(aspirasi) publik menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas 

pelayanan publik (Aswin, 2006:33). 

b. Asas-asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Menurut H.M. Aswin dalam buku editor Didi Marzuki 

(2006:33) Asas penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi: (a) 

kepastian hukum; (b) keterbukaan; (c) partisipatif; (d) akuntabilitas; 

(e) kepentingan umum; (f) profesionalisme; (g) kesamaan hak; (h) 

keseimbangan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban penerima 

layanan publik meliputi 
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Hak Penerima Layanan Publik: 

1) Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-

asas dan tujuan pelayanan publik serta sesuai dengan standar 

pelayanan publik yang telah ditentukan. 

2) Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi 

selengkap-lengkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur 

dalam pelayanan publik. 

3) Memberikan saran untuk perbaikan pelayanan publik. 

4) Mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, 

bersahabat dan ramah. 

5) Memperoleh kompensasi apabila tidak mendapatkan pelayanan 

sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan 

6) Menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan 

publik dan atau Komisi Pelayanan Publik untuk mendapatkan 

penyelesaian. 

7) Mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai 

dengan mekanisme yang berlaku. 

8) Mendapatkan pembelaan, perlindungan, dalam upaya 

penyelesaian sengketa pelayanan publik. 

Kewajiban Penerima Layanan Publik yaitu meliputi: 

1) Mentaati mekanisme, prosedur dan persyaratan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 
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2) Memelihara dan menjaga berbagai sarana dan prasarana 

pelayanan publik. 

3) Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelesaian 

sengketa pelayanan publik. 

c. Prinsip Pelayanan Publik 

Sesuai dengan Kep. MENPAN No. 63/2003 prinsip 

penyelenggaraan pelayananan adalah sebagai berikut. 

1) Kesederhanaan; prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit 

mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. 

2) Kejelasan; mencakup kejelasan dalam hal: (a) persyaratan teknis 

dan administratif pelayanan publik;(b) unit kerja/ pejabat yang 

berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam 

pelaksanaan pelayanan publik; (c) perincian biaya pelayanan 

publik dan tata cara pembayaran. 

3) Kepastian waktu; pelaksanaan pelayanan publik dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

4) Akurasi; produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, 

dan sah. 

5) Keamanan; proses dan produk pelayanan publik memberikan 

rasa aman dan kepastian hukum. 

6) Tanggung jawab; pimpinan penyelenggara pelayanan publik/ 

pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan 
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pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. 

7) Kelengkapan sarana dan prasarana, seperti prasarana kerja, 

peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 

sarana telematika. 

8) Kemudahan akses; tempat dan lokasi serta sarana pelayanan 

yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan 

memanfaatkan teknologi telematika. 

9) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; pemberi pelayanan 

harus bersikap disiplin, sopan dan santun ramah serta ikhlas 

dalam memberikan pelayanan. 

10) Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, serta disediakan fasilitas 

pendukung, seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah, dana 

lain-lain.  

d. Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Sesuai dengan Kep. MENPAN No. 63/2004 ada beberapa 

pola pelayanan, yaitu sebagai berikut. 

1) Fungsional; pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara 

pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. 

2) Terpusat; pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh 

penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari 

penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan. 
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3) Terpadu; pola penyelenggaraan pelayanan terpadu dibedakan 

sebagai berikut. 

a) Terpadu satu atap; diselenggarakan dalam satu tempat yang 

meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai 

keterkaitan proses dan dilayani beberapa pintu. 

b) Terpadu satu pintu; diselenggarakan pada satu tempat yang 

meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki 

keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. 

c) Gugus tugas; petugas pelayanan publik secara perorangan 

atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi 

memberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan 

tertentu. 

e. Kelompok Pelayanan Publik 

Sesuai dengan Kep. MENPAN No. 63/2004 jenis pelayanan 

dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1) Kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang 

menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan 

publik, misalnya status kewarganegaraan, kepemimpinan, 

penguasaan suatu barang, sertifikat kompetisi. Contoh: KTP, 

Akta Pernikahan, Akta Kelahiran, BPKB, SIM, STNK, IMB, 

dan lain-lain. 

2) Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang 

menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan 
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oleh publik, misalnya penyediaan air bersih, tenaga listrik, 

jaringan telepon dan sebagainya. 

3) Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk jasa yang diperlukan oleh publik, misalnya 

pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan 

transportasi, pos, dan sebagainya.  

f. Hal-hal Yang Diperhatikan Dalam Pelayanan Publik 

Osborne dan Gaeber menjelaskan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam pelayanan publik. 

1) Mengarahkan daripada Mengayuh 

2) Memberikan Wewenang daripada Melayani 

3) Menyuntikkan Persaingan dalam Pemberian Pelayanan Publik 

4) Mengubah Organisasi yang Digerakkan oleh Peraturan menjadi 

Organisasi yang Digerakkan oleh Misi 

5) Berorientasi pada Hasil 

6) Berorientasi pada Pelanggan 

7) Meghasilkan daripada Membelanjakan 

8) Mencegah daripada Mengobati 

9) Memberikan Kesempatan pada Masyarakat 

10) Berorientasi Pasar 

Menurut Keputusan Menpan Nomor 06/1995 tentang 

Pedoman Penganugerahan Piala Abdisatyabakti Bagi Unit 
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Kerja/Kantor Pelayanan Percontohan, sebagaimana tertera pada 

lampirannya diatur mengenai kriteria pelayanan prima yaitu : 

1)  Kesederhanaan 

Kriteria ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara 

pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, 

tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan 

oleh masyarakat yang meminta pelayanan. 

2)  Kejelasan dan Kepastian 

Kriteria ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian 

mengenai: 

a) Prosedur/ tatacara pelayanan. 

b) Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif. 

c) Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. 

d) Rincian biaya/ tarif pelayanan dan tatacara 

pembayarannya. 

e) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan 

3)  Keamanan 

Kriteria ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat 

memberi rasa aman, kenyaman, dan dapat memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat. 
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4)  Keterbukaan 

Kriteria ini mengandung arti bahwa prosedur, tatacara, 

persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi 

pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif, serta hal-

hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib 

diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan 

dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 

5)  Efisien 

Kriteria ini mengandung arti: 

a) Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan 

dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara 

persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. 

b) Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, 

dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan 

mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari 

satuan kerja/instansi pemerintahan lain yang terkait. 

6)  Ekonomis  

Kriteria ini mengandung arti bahwa pengenaan biaya 

pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan 

memperhatikan: 

a) Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak 

menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran. 
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b) Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar. 

c) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7) Keadilan dan Merata 

Kriteria ini mengandung arti bahwa cakupan/jangkauan 

pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi 

yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh 

masyarakat. 

8) Ketepatan Waktu 

Kriteria ini mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan 

masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu teah 

ditentukan (Santosa, 2008:63-64). 

9) Kriteria Kuantitatif 

Kriteria ini antara lain meliputi: a)jumlah warga/masyarakat 

yang memminta pelayanan (per hari, per bulan, atau per tahun), 

perbandingan periode pertama dengan periode berikutnya 

menunjukkan adanya peningkatan atau tidak; b)lamanya waktu 

pemberian pelayanan masyarakat sesuai permintaan (dihitung 

secara rata-rata); c)penggunaan perangkat-perangkat modern 

untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada 

masyarakat; d)frekuensi keluhan dan atau pujian dari 

masyarakat penerima pelayanan yang diberikan oleh unit 

kerja/kantor pelayanan yang bersangkutan. 
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Sepuluh dimensi pelayanan publik menurut Zeithaml dkk 

(Hardiyansyah, 2011:47) adalah sebagai berikut: 

1) Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan 

komunikasi. 

2) Reliable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam 

menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat. 

3) Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen 

bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan. 

4) Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan 

ketrampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan 

layanan. 

5) Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap 

terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak 

atau hubungan pribadi. 

6) Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik 

kepercayaan masyarakat. 

7) Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas 

dari berbagai bahaya dan resiko. 

8) Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan 

pendekatan. 

9) Communication, kemauan pemberi layanan untuk 

mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, 
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sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi 

baru kepada masyarakat. 

10) Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk 

mengetahui kebutuhan pelanggan.  

Fitzsimmons mengemukakan lima indikator pelayanan publik, yaitu: 

1) Reliability yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan 

benar; 

2) Tangibles yang ditandai dengan penyediaan yang memadai 

sumber daya lainnya; 

3) Responsiveness, yang ditandai dengan keinginan melayani 

konsumen dengan cepat; 

4) Assurance, yang ditandai dengan tingkat perhatian terhadap 

etika dan moral dalam memberikan pelayanan; 

5) Empati, yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui 

keinginan dan kebutuhan konsumen (Sinambela, 2006:7) 

Secara terinci Master dalam Dadang Julianta (Ed) 

mengemukakan berbagai hambatan dalam pengembangan sistem 

manajemen kualitas, antara lain: 

1) Ketiadaan komitmen dari manajemen; 

2) Ketiadaan pengetahuan dan kekurangpahaman tentang 

manajemen kualitas bagi aparatur yang bertugas melayani; 

3) Ketidakmampuan aparatur mengubar kultur yang mempengaruhi 

kualitas manajemen pelayanan pelanggan; 
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4) Ketidaktepatan perencanaan manajemen kualitas yang dijadikan 

pedoman dalam pelayanan pelanggan; 

5) Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan belum optimal; 

6) Ketidakmampuan membangun learning organization, learning 

by the individuals dalam organisasi; 

7) Ketidaksesuaian antara struktur organisasi dengan kebutuhan; 

8) Ketidakcukupan sumber daya dan dana; 

9) Ketidaktepatan sistem penghargaan dan balas jasa bagi 

karyawan; 

10) Ketidaktepatan mengadopsi prinsip manajemen kualitas ke 

dalam organisasi; 

11) Ketidaktepatan dalam memberikan perhatian pada pelanggan, 

baik internal maupun eksternal; 

12) Ketidaktepatan dalam pemberdayaan dan kerja sama 

(Sinambela, 2006: 7) 

Pelayanan yang diberikan lebih didasarkan pada peraturan 

yang sangat kaku, dan tidak fleksibel, sehingga aparatur terbelenggu 

untuk melakukan daya inovasi dan kreasi dalam memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat. Dari survei yang dilakukan 

oleh Center for Population Policy Studies, Universitas Gajah Mada 

(UGM) terhadap pelayanan publik, bahwa aparatur di dalam 

memberikan pelayanan cenderung terjebak pada petunjuk 

pelaksanaan (juklak). 
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Tabel 2.1 Acuan Dalam Memberikan Pelayanan 

Acuan Yang Digunakan % 

Peraturan (juklak) 

Kepuasan Masyarakat 

Inisiatif Sendiri 

Visi dan Misi 

80% 

16% 

3% 

1% 

Sumber: Center for Population and Policy Studies, UGM, 2011 

Dari tabel diatas terlihat bahwa 80% aparatur dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengacu pada 

peraturan (Juklak), hal ini menyebabkan aparat menjadi kurang 

fleksibel dan tidak mempunyai inovasi dalam menghadapi 

permasalahan yang berkaitan dengan pemberian layanan kepada 

masyarakat. Sementara hanya 16% yang mengacu pada kepuasan 

masyarakat dan 3% berdasarkan atas inisiatif sendiri, yang 1% 

berdasarkan pada visi dan misi didalam memberikan layanan.  

Keadaan yang demikian membuat masyarakat sebagai 

pengguna pelayanan publik menjadi tidak terpuaskan, sehingga 

masyarakat enggan mengurus segala sesuatu yang berhubungan 

dengan birokrasi pemerintah. Selanjutnya masyarakat mencari jalan 

pintas dengan cara melanggar peraturan yang ada, di sinilah proses 

KKN dimulai. Pelayanan menjadi komoditas yang diperjualbelikan 

oleh aparatur untuk memperkaya dirinya, terjadi tawar menawar 

dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang seharusnya 
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sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya (Sinambela, 2006: 117-

118). 

g. Prinsip-prinsip Good Governance 

Good governance merupakan tata pemerintahan yang baik atau 

menjalankan fungsi pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa. 

Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud 

good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang 

solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga 

“kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain 

negara, sektor swasta dan masyarakat. Proses demokratisasi politik 

dan pemerintahan dewasa ini tdak hanya menuntu profesionalitas serta 

kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara 

fundamental menuntut terwujudnya kepemerintahan yang baik, bersih 

dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Sedarmayanti, 2004:24). 

Dengan demikian, pada dasarnya unsur-unsur dalam 

kepemerintahan (governance stakeholders) dapat dikelompokkan 

menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: 

1) Negara/Pemerintahan 

Konsepsi pemerintahan adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih 

dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat 

madani. peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat 

penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang 
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benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat 

dihindari. 

2) Sektor Swasta 

Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif 

dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan 

perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor 

informal.  

3) Masyarakat Madani 

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya 

berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan 

perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun 

kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan 

ekonomi.  

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengungkapkan 

prinsip-prinsip good governance, yaitu: akuntabilitas, transparansi, 

kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, 

kebersamaan, prosefionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan 

berdaya saing.  

UNDP (1997) juga mengemukakan bahwa karakteristik atau 

prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek 

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi: partisipasi, 

aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, 
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berkeadilan, efektifitas dn efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, dan 

saling keterbukaan (Sedarmayanti, 2004:5).  

Dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur atau 

prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang 

berciri kepemerintahan yang baik, yaitu: 

1) Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah adanya kewaijan bagi aparatur pemerintah 

untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat 

atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.  

2) Transparansi 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan 

Kementrian Dalam Negeri, menyebutkan transparansi adalah 

prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang 

untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan; proses pembuatan 

dan pelaksanaan; serta hasil-hasil yang dicapai.  

3) Keterbukaan  

Prinsip ini menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat 

mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang 

dinilainya tidak transparan. 
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4) Aturan Hukum (Rule of law) 

Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa 

jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap 

setiap kebijakan publik yang ditempuh. 

Agus Dwiyanto dalam Indiahono (2009:68-69) 

mengemukakan karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik 

good governance, yaitu: 

1) Praktik good governance harus memberi ruang aktor lembaga 

non-pemerintahan untuk berperan serta secara optimal dalam 

kegiatan pemerintahan, sehingga memungkinkan adanya sinergi 

di antara aktor dan lembaga pemerintah dengan non-pemerintah 

seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar. 

2) Dalam praktik good governance terkandung nilai-nilai yang 

membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk 

mewujudkn kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti efisiensi, 

keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. 

3) Praktik good governance adalah praktik pemerintahan yang 

bersih dan bebas dari praktik KKN serta berorientasi pada 

kepentingan publik. Karena itu, praktik pemerintahan dinilai 

baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, 

dan akuntabilitas publik. 
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2. Standar Pelayanan Minimal 

a. Pengertian Standar Pelayanan Minimal 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa standar 

adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pelayanan adalah hal,cara atau 

hasil pekerjaan melayani. Menurut Kotler dalam Sampara Lukman 

(Sinambela, 2006:4-5): “Pelayanan adalah setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan dan menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”. 

Menurut Sampara “Pelayanan adalah suatu urutan kegiatan yg terjadi 

dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau 

mesin, dan meyediakan kepuasan pelanggan”(Sinambela, 2006:5). 

Menurut Ibrahim dalam (Handoyo, 2008:168) pelayanan 

menyangkut sejumlah informasi yang diinginkan pelanggan, 

tindakan yang sukar disentuh dan diukur secara eksak, sangat sensitif 

dan sukar diprediksi serta sangat tergantung pada nilai yang 

dianggap pantas oleh pelanggan terhadap apa yang diterima atas apa 

yang sudah dibayarkan. Lembaga Administrasi Negara (Handoyo, 

2008:168) mendefiniskan pelayanan umum sebagai segala bentuk 

kegiatan pemberian layaan yang dilaksanakan oleh instansi 

kepemerintahan dalam bentuk barang danjasa, baik dalam rangka 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan 

mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan 

Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara 

secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk 

memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki 

standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya 

kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan 

ukuran yang dibukukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima. Dengan 

demikian, standar pelayanan harus dimiliki sebagai tolak ukur 

pelayanan prima. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

pelayanan publik pasal 21, standar pelayanan sekurang-kurangnya 

meliputi: 

1) Dasar hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan; 

2) Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus 

dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik 

persyaratan teknis maupun administratif; 

3) Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan 

yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk 

pengaduan; 
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4) Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari 

setiap jenis pelayanan; 

5) Biaya atau tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada 

penerima layanan daam mengurus dan/ atau memperoleh 

pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan antara penye;enggara dan masyarakat; 

6) Produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 

7) Sarana, prasarana, dan atau fasilitas, adalah peralatan dan 

fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan 

termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok 

rentan; 

8) Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki 

oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan 

pengalaman; 

9) Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan 

pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan 

kerja atau atadan langsung pelaksana; 

10) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut; 

11) Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan 

beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas 
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yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian 

tugasnya; 

12) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 

dilakukan sesuai dengan standar pelayanan, adalah memberikan 

kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar 

pelayanan; 

13) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk 

komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan 

risiko keragu-raguan;  

14) Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui 

seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar 

pelayanan. 

Dalam Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam negeri di 

Kabupaten/ Kota Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang 

selanjutnya disebut SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah 

tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang 

diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pelayanan dasar 

kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan 

dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan 

taraf kesejahteraan rakyat. ...(6) Pengembangan kapasitas adalah 

upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasaran, 
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kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-

fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar 

dan/atau SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri secara efektif dan 

efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang 

baik.  

Sesuai Pasal 11 ayat (4), Pasal 13, dan Pasal 14 UU No. 32 

Tahun 2004, Pemerintahan Daerah – Provinsi dan Kabupaten /Kota 

– diwajibkan untuk menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya 

dalam rangka pelaksanaan urusan wajib, berupa pelayanan dasar 

kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dasar yang 

berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang 

merupakan tolok ukur kinerja Pemerintahan Daerah, dilakukan 

secara bertahap (Didi Marzuki (Ed), 2006:70).  

Rendahnya akuntabilitas pelayanan yang antara lain ditandai 

dengan tidak adanya transparansi pemerintah dan pemerintah daerah 

dalam memberikan pelayanan publik yang langsung menyentuh 

pelayanan dasar kepada masyarakat berbasis SPM. Kondisi ini lebih 

lanjut menyebabkan akses dan mutu pelayanan dasar kepada 

masyarakat tidak terjamin secara maksimal, khususnya kepada 

masyarakat rentan, miskin, atau marginal (Didi Marzuki (Ed), 

2006:72). 
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b. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD dan 

rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. (1) Target tahunan 

pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum 

Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. (2) Penyusunan Rencana pencapaian SPM dan anggaran 

kegiatan pencapaian SPM dilakukan berdasarkan analisa target 

tahunan SPM serta realisasinya diinformasikan kepada masyarakat. 

Permendagri Nomor 62 Tahun 2006 juga mengatur tentang 

maksud dari SPM seperti yang dijelaskan pada ayat (1) yaitu Pasal 1 

ayat (2) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri merupakan target 

standar pelayanan yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator 

kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian. Dalam Lampiran 

Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 

Target dan Panduan Operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam 

Negeri Di Kabupaten/Kota.  

Persepsi masyarakat tentang pelayanan yang berbiaya tinggi 

dan berbelit-belit harus diubah dengan pelayanan yang efektif dan 

efisien. Pemerintah telah berupaya meningkatkan pelayanan dengan 

adanya SPM yang termuat dalam Renstra SKPD. Pelayanan 

dokumen kependudukan pada tahun 2015 di tingkat kecamatan 
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seharusnya sudah mencapai 100% berdasarkan Permendagri nomor 

62 tahun 2008 seperti yang tercantum dalam tabel 2.2 . 

Tabel 2.2 Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan 

Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. 

 
Sumber: Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 

 

Maksud dilaksanakannya SPM adalah agar : (i) terjaminnya 

hak masyarakat menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintahan 

daerah dengan mutu tertentu; (ii) menjadi dasar penentuan 

kebutuhan pembiayaan daerah; (iii) menjadi landasan dalam 

menentukan perimbangan keuangan dan atau bantuan lain yang adil 

dan transparan; (iv) menjadi dasar penentuan anggaran berbasis 

manajemen kinerja; (v) memperjelas tugas pokok pemerintahan 

daerah dan mendorong check and balances; serta (vi) mendorong 

transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan daerah (Jurnal Riptek, 2008:3). 
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Prinsip-prinsip penerapan SPM antara lain: (i) alat 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu 

pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata; (ii) ditetapkan 

oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan merupakan bagian dari 

penyelenggaraan pelayanan dasar nasional; (iii) disesuaikan dengan 

perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan 

nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil 

daerah (Jurnal Riptek, 2008:4). 

3. Administrasi Kependudukan 

a. Pengertian Administrasi Kependudukan 

Menurut asal kata (etimologis), kata “administrasi” berasal 

dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad dan ministrate. Kata ad 

mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris, yang 

berarti “ke” atau “kepada”. Dan ministrate sama artinya dengan kata 

to serve atau to conduct yang berarti melayani secara intensif. Jadi, 

pengertian administrasi adalah melayani secara intensif (Mulyono, 

2008:41). 

Menurut Prajudi Atmosudiro administrasi merupakan suatu 

fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat 

modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. 

Jadi, barangsiapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam 
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masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang 

masih hidup, disitu terdapat administrasi (Syafiie, 2003:4). 

Menurut The Liang Gie administrasi adalah segenap 

rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang 

dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan 

tertentu. Menurut Sondang P. Siagian administrasi adalah 

keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah 

diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua 

orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditentukan 

sebelumnya. Menurut Hadad Nawawi administrasi adalah kegiatan 

atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja 

sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang 

telah ditetapkan sebelumnya (Syafiie, 2003:4-5). 

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi 

merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan 

jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, 

kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, 

sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut 

(Sudjarwo, 2004:51). 

Administrasi Kependudukan di Tingkat Kecamatan meliputi 

Pelayanan perekaman KTP-E, Pelayanan Legaliasasi Umum, 
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Pelayanan Pengantar Akta Kelahiran, Pelayanan Penerbitan Surat 

Pindah, Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga, Pelayanan 

Rekomendasi, dan Pelayanan Surat Pengantar. Dalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menyebutkan 

1) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan 

penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data 

Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan 

Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain. 

2) Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan 

berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. 

3) Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah 

kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang 

melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi 

Kependudukan. 

4) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang 

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana mempunyai kekuatan 

hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari 

pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
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5) Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data 

agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

6) Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami 

Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat 

terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu 

Tanda Penduduk dan/atau status tinggal terbatas menjadi 

tinggal tetap.  

7) Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut 

UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat 

kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana. 

b. Fungsi Data Kependudukan 

Data Kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang 

meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan 

data kualitatif. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua 

keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri (pasal 58 UU No. 

24 Tahun 2013), antara lain dimanfaatkan untuk: 

1) Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat ijin 

mengemudi, ijin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan 

perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, 

jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga 

kerja. 
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2) Perencanan pembangunan yakni untuk perencanaan 

pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan 

kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan 

masyarakat dari kemiskinan.  

3) Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan perhitungan potensi perpajakan. 

4) Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat 

Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data 

Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4). 

5) Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain 

memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah 

perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja 

ilegal. 

B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

1. Pada jurnal yang berjudul “Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) : Konsep, 

Urgensi dan Tantangan”oleh Muhammad Roudo dan Asep Saepudin pada 

tahun 2008. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan 

perekonomian suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh nilai investasi 

yang ada di daerah tersebut. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan yang 

pro investasi. Akan tetapi pelayanan publik dirasakan masih buruk, maka 

diperlukan adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi suatu 

tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
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pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau 

janji dari penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan 

yang berkualitas. Dalam perkembangannya, masih terdapat banyak 

tantangan dalam penerapan SPM. Hal yang menjadi “critical point” 

adalah bagaimana setiap Pemerintah Daerah mampu menyusun rencana 

pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM mengacu 

pada batas waktu pencapaian SPM. 

2. Pada jurnal yang berjudul “Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan setelah 

Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah” 

oleh Rozy Afrial J pada tahun 2009. Penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa pelayanan publik kecamatan setelah perubahan kedudukan dan 

fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah belum optimal. Hal ini 

ditunjukkan oleh indeks kinerja seluruh dua puluh atribut pada ketiga jenis 

pelayanan (pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan izin usaha 

dan izin gangguan, dan pelayanan IMB) yang lebih rendah dari indeks 

kepentingan. 

3. Pada jurnal yang berjudul “Standard Kebijakan dan Pelayanan Publik” 

oleh Prof. Dr. Ngadisah, MA pada tahun 2006. Penelitian tersebut 

menghasilkan kesimpulan bahwa untuk membangun kebijakan publik 

yang responsif dan bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu 

pelayanan, perlu diperhatikan faktor-faktor determinan yang berpengaruh 

didalamnya, yaitu: 
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a. Pemahaman yang dalam dari pengambil keputusan akan filosofi 

kebijakan yang paling dasar. 

b. Kinerja dan perilaku birokrasi yang cepat tanggap dan adaptif terhadap 

perubahan. 

c. Meringankan beban masyarakat dengan membebaskan biaya pelayanan 

untuk kewajiban-kewajiban yang bersifat derivatif, seperti KTP, akte 

lahir, IMB. 

d. Menjadikan pemerintahan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan 

publik dengan kelengkapan Doa (Dana, Orang dan Alat) yang 

memadai. 

e. Transparansi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang 

menyangkut kepentingan umum.  

4. Skripsi yang berjudul “Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi 

Kependudukan Di Kecamatan Gamping” oleh Sri Susanti pada tahun 2014 

Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

kualitas pelayanan publik bidang Administrasi Kependudukan Di 

Kecamatan Gamping dilihat dari aspek: 

a. Fasilitas fisik (tangible)  

Bagian pelayanan umum di Kecamatan Gamping belum memenuhi 

fasilitas pelayanan yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat seperti kursi di ruang tunggu yang belum memadai dengan 

jumlah pengunjung setiap harinya, belum adanya meja untuk menulis di 

ruang tunggu, sarana informasi yang belum tersedia. Fasilitas seperti 



48 
 

 

genset kurang dioptimalkan sehingga ketika listrik mati maka proses 

pelayanan prima juga akan berhenti total yang artinya masyarakat tidak 

mendapatkan pelayanan. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan biaya 

dan belum ada dana yang diberikan Kabupaten Sleman untuk Proses 

Pengajuan. 

b. Kehandalan (reliability) 

Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang di berikan Kecamatan 

Gamping dalam aspek reliability (kehandalan) mengenai kehandalan 

dalam menangani setiap keluhan masyarakat, handal  dalam segi waktu 

dan ketepatan proses pelayanan. 

c. Daya tanggap (responsiveness) 

Pegawai dalam hal membantu masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan khususnya masyarakat yang bingung dengan pelayanan 

sudah terlibat antara petugas dan pengunjung saling berkomunikasi. 

d. Jaminan (assurance) 

Keamanan di Kecamatan Gamping sudah menunjukkan upaya 

meningkatkan kualitas pelayanannya terkait memberikan rasa aman 

bagi masyarakat yaitu dengan menempatkan tukang parkir yang ikut 

mengamankan keadaan di parkiran. 

e. Empati (empathy) 

Aspek empati (empathy), yang diberikan Kecamatan Gamping yaitu 

dengan memberikan kesan yang menyenangkan. Hal itu dapat terlihat 

dari sikap petugas yang menerangkan dengan sejelas-jelasnya mengenai 
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prosedur pelayanan dan menerima kritik maupun saran dengan sepenuh 

hati sebagai introspeksi untuk layanan yang lebih baik. 

Tabel 2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan 

NO Nama Judul Lembaga/In

stansi 

Ket. 

1. Muhammad 

Roudo dan Asep 

Saepudin 

Meningkatkan 

Pelayanan Publik 

Melalui Penyusunan 

dan Penerapan 

Standar Pelayanan 

Minimal 

Bappenas Jurnal 

Riptek 

Vol.2 No. 1 

Tahun 2008 

Hal.: 1-6 

2. Rozy Afrial J Kualitas Pelayanan 

Publik Kecamatan 

Setelah Perubahan 

Kedudukan dan 

Fungsi Camat 

sebagai Perangkat 

Daerah 

Micronutrient 

Iitiative 

Indonesia 

Jurnal Ilmu 

Administras

i dan 

Organisasi, 

Mei-

Agustus 

2009 Hal. 

87-99 

3. Prof. Dr. 

Ngadisah, MA 

Standard Kebijakan 

dan Pelayanan 

Publik 

- Bekerja 

Demi 

Rakyat  

Ed. Didi 

Marzuki 

4. Sri Susanti 

(11402242008) 

Kualitas Pelayanan 

Publik Bidang 

Administrasi 

Kependudukan Di 

Kecamatan Gamping 

UNY Skripsi 

Sumber: Data yang diolah peneliti. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di tabel 2.3 

adalah bahwa yang menjadi objek penelitian ini berupa pelayanan 

administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen sedangkan 

subjek penelitiannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Administrasi 

Kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen. Indikator keberhasilan 

pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen 
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diukur berdasarkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Administrasi 

Kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen.  

C. Kerangka Berpikir 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama 

dalam penyelenggaaraan pemerintah yang menjadi kewajiban aparatur 

pemerintah. Kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah 

kualitas birokrasi pemerintah. Kompleksitas susunan dan kebutuhan disegala 

bidang sangat dirasakan khususnya dalam bidang pelayanan publik. 

Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah akan 

lebih mudah jika pemerintah daerah sudah membuat indikator dan target-

target yang disusun dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM yang 

telah tersusun akan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak, pemerintah 

daerah maupun masyarakat. Pemerintah daerah menjadikan SPM sebagai 

pedoman dalam melakukan pelayanan publik, sedangkan bagi masyarakat 

SPM merupakan pedoman untuk memantau dan mengukur kinerja 

pemerintah daerah. 

Berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas kemudian dalam 

pelaksanaannya dijabarkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Administrasi Kependudukan yang dituangkan dalam Rencana Strategis 

Kabupaten Banyumas. Berdasarkan pengamatan awal dalam pelayanan 

administrasi kependudukan terkadang mengalami hambatan baik yang berasal 

dari internal aparat Kecamatan maupun berasal dari masyarakat. Aparat 
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kecamatan sebagai pelaksana hendaknya mengupayakan tindakan untuk 

meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan agar Standar 

Pelayanan Minimal administrasi kependudukan yang sudah ditetapkan 

tercapai. Tujuannya agar masyarakat Kecamatan Kemranjen melengkapi 

dokumen kependudukan yang dimiliki sehingga hak-hak konstitusional warga 

terjamin dan kesejahteraan masyarakat tercapai. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi yang 

berjudul “Implementasi Standar Pelayanan Minimal Administrasi 

Kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas”, 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Administrasi Kependudukan di 

Kantor Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dijabarkan 

dalam Standar Operasional Pelayanan (SOP) Administrasi 

Kependudukan, dalam proses penyusunannya belum 

mengikutsertakan masyarakat (UU 25 tahun 2009 pasal 22 ayat 1). 

SOP dan Maklumat Pelayanan di Kantor Kecamatan Kemranjen 

belum dipublikasikan kepada masyarakat. SOP Administrasi 

Kependudukan berisi tentang ketentuan mengenai jenis pelayanan, 

dasar hukum, kualifikasi pelaksana, peralatan dan kelengkapan, 

jangka waktu penyelesaian, dan pencatatan serta pendataan. SOP yang 

diterapkan di Kantor Kecamatan Kemranjen belum sesuai dengan 

ketentuan karena belum mencantumkan mengenai kriteria pengawasan 

internal, penangan pengaduan yang jelas, jumlah pelaksana, evaluasi 

kinerja pelaksana dan biaya atau tarif.  

2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) administrasi 

kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen Kabupaten 
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Banyumas dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Pelayanan 

(SOP) Administrasi Kependudukan yang telah ditentukan. Pelayanan 

administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen meliputi 

pelayanan pembuatan Kartu Keluarga, pelayanan perekaman KTP-E, 

pelayanan Legalisasi Umum, pelayanan pengantar Akta Kelahiran, 

pelayanan penerbitan Surat Pindah, pelayanan Rekomendasi, dan 

pelayanan Surat Pengantar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan pengurusan dan penerbitan 

Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya apapun. Dalam 

pelaksanaannya masyarakat masih memberikan uang sukarela untuk 

mengurus Dokumen Kependudukan karena kebiasaan dan 

ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan tersebut serta perilaku 

staf pelayanan di Kantor Kecamatan Kemranjen yang menerima uang 

tersebut. Waktu penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan di 

Kantor Kecamatan Kemranjen sudah sesuai dengan SOP, hanya  

untuk rekam data KTP-E terkendala koneksi internet. Dari segi 

kualifikasi pelaksana belum memenuhi SOP karena ada 2 orang 

pegawai yang lulusan SMA/STM. Kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya memiliki Dokumen Kependudukan di Kantor Kecamatan 

Kemranjen relatif rendah karena berdasarkan data yang peneliti 

peroleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Banyumas presentase kepemilikan KTP-E di Kantor Kecamatan 
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Kemranjen sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 sebesar 59%, 

sisanya yaitu sebesar 26.320 wajib KTP-E belum rekam data.  

3. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM)  Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen 

Kabupaten Banyumas terdiri atas faktor dari dalam yang meliputi 

keterbatasan jumlah pegawai, sumber daya pegawai yang belum 

memadai, dan keterbatasan sarana prasana serta faktor dari luar yang 

meliputi rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Kemranjen 

tentang pentingnya  memiliki Dokumen Kependudukan dan 

ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Kemranjen mengenai Standar 

Operasional Pelayanan (SOP) administrasi kependudukan di Kantor 

Kecamatan Kemranjen. 

B. Saran 

1. Bagi Kantor Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas 

a. Sebaiknya mengikutsertakan masyarakat (yang mewakili berbagai 

unsur dan profesi, antara lain tokoh masyarakat, akademisi, dunia 

usaha, dan lembaga swadaya masyarakat)  dalam penyusunan 

Standar Operasional Pelayanan (SOP) Administrasi Kependudukan 

di Kantor Kecamatan Kemranjen sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  tentang Pelayanan Publik 

Pasal 20 ayat (2). 

b. Mensosialisasikan SOP dan Maklumat Pelayanan administrasi 

kependudukan kepada masyarakat. 
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c. Hendaknya mengusahakan pengadaaan kelengkapan sarana 

prasarana seperti Genset, komputer dan mesin nomor antrian. 

d. Memperjelas prosedur penanganan pengaduan dan evaluasi kinerja 

pelaksana pelayanan publik di Kantor Kecamatan Kemranjen. 

e. Mengusulkan peninjauan terhadap kebijakan pencetakan Kartu 

Keluarga kepada Pemerintah. 

f. Mengusahakan penambahan jumlah pegawai di bagian pelayanan 

Kantor Kecamatan Kemranjen. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Berpartisipasi aktif dalam melengkapi Dokumen Kependudukan 

yang dimiliki. 

b. Mengurus pembuatan Dokumen Kependudukan secara mandiri. 
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