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A B S T R A K 

 

 Pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat menjadi isu yang semakin strategis 

karena kualitas kinerja aparatur pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam 

kehidupan masyarakat. Pelayanan publik merupakan unsur paling penting dalam 

meningkatkan kualitas hidup sosial di dalam masyarakat manapun. Penyelenggaraan 

pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama 

yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat pada 

dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas 

yang diharapkan masyarakat, hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan 

masyarakat yang disampaikan melaui surat pembaca maupun media lainnya. 

Berdasarkan data yang didapatkan dari Ombudsman Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil merupakan salah satu instansi yang mendapatkan rapor merah 

khususnya dalam pelayanan KTP dan KK.  Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan 

oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat adalah pelayanan administrasi 

kependudukan 

 Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan 

publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang. Konsep 

Operasional dalam pembahasan skripsi ini yang digunakan untuk melihat kualitas 

pelayanan mengacu kepada pendapat Tangkilisan Sinambela (2008 : 6). Dalam 

penelitian ini sampelnya terdiri dari 160 orang pegawai dengan teknik sampling 

insidental. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data 

kuantitatif. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang belum menunjukkan 

pelayanan yang berkualitas dimana Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Tanjungpinang belum menyediakan informasi mengenai prosedur pelayanan dengan 

baik sehingga masyarakat merasa hal tersebut masih harus diperbaiki dan perlu 

diperhatikan oleh pemerintah. Penyelesaian pengurusan surat menyurat belum bisa 

tepat waktu sesuai dengan standar operasional yang ada. Proses/tatacara dan 

persyaratan, penanggung jawab, dan  waktu penyelesaian yang berkaitan dengan 

pelayanan, wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami 

oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Kemampuan pegawai dalam 

menghadapi kendala dalam pelaksanaan belum berjalan dengan baik dimana hal ini 

sangat penting untuk diperhatikan agar pelaksanaan pelayanan dapat diberikan secara 

maksimal kepada masyarakat serta segala bentuk keluhan dan permasalahan dapat 

diatasi dengan baik sesuai dengan permintaan dan keluhan masyarakat 

 

Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan, Masyarakat  
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A B S T R A C T 

 

 

Implementation of service to the community becomes increasingly strategic 

issue for the quality performance of the apparatus of public service has broad 

implications in the life of society. Public service is the most important element in 

improving the quality of social life in any community. Public service delivery by 

government officials in various service sectors, particularly those involving the 

fulfillment of civil rights and basic needs of people in these days there's also a 

weakness that can not meet the expected quality of society, it is characterized by the 

presence of public complaints submitted through letters to the editor and other media. 

Based on the data obtained from the Ombudsman Office of Population and Civil 

Registry is one of the agencies that get a bad performance, especially in service KTP 

and KK. One form of services provided by local governments to the community is a 

population administration services 

The purpose of this study is basically to determine the quality of public services 

in the Department of Population and Civil Registration Tanjungpinang. Concept of 

Operations in the discussion of this thesis is used to view the service quality refers to 

the opinion of Tangkilisan Sinambela (2008: 6). In this study sample consisted of 160 

employees with incidental sampling technique. Analysis of the data used in this 

research is the analysis of quantitative data. 

Based on the results of research conducted can be concluded that the 

Department of Population and Civil Registration Tanjungpinang have not shown a 

quality service to which both the Department of Population and Civil Registration 

Tanjungpinang not provide information on the service procedure properly so that 

people feel that still needs to be improved and need considered by the government. 

Completion of the maintenance of the correspondence can not be on time in accordance 

with existing operational standards. Processes / procedures and requirements, the 

person in charge, and the turnaround time associated with service, shall be informed 

openly to be easily identified and understood by the public, whether requested or not 

requested. The ability of employees in the face constraints in implementation has not 

gone well where it is very important to note that the implementation of the services can 

be provided to the maximum to the community as well as all forms of complaints and 

problems can be addressed properly in accordance with requests and complaints 

 

Keywords: Quality, Service, Society 
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PENDAHULUAN 

 

 Pelaksanaan pelayanan terhadap 

masyarakat menjadi isu yang semakin 

strategis karena kualitas kinerja aparatur 

pelayanan publik memiliki implikasi 

yang luas dalam kehidupan masyarakat. 

Pelayanan publik merupakan unsur 

paling penting dalam meningkatkan 

kualitas hidup sosial di dalam 

masyarakat manapun (Saragih, 2006:21). 

Reformasi pelayanan publik terjadi 

dalam konteks usaha “pembangunan” 

dan promosi proses globalisasi ekonomi. 

Reformasi pelayanan publik merupakan 

penggerak utama yang dinilai strategis 

untuk memulai pembaharuan praktik tata 

pemerintahan. (Dwiyanto, 2005:13). 

Permintaan pelayanan publik terus 

meningkat baik kuantitas maupun 

kualitasnya. Hal tersebut terkait dengan 

semakin meningkatnya jumlah 

penduduk, meningkatnya tingkat 

pendidikan, meningkatnya kebutuhan, 

semakin beragamnya lapangan pekerjaan 

dan semakin bertambahnya tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Pelayanan 

publik bukan hanya merupakan 

persoalan administratif saja tetapi lebih 

tinggi dari itu yaitu pemenuhan 

keinginan dari publik. Oleh karena itu 

diperlukan kesiapan bagi administrator 

pelayan publik agar dapat dicapai 

kualitas pelayanan yang baik. 

(Sumartono, 2007 : 10) 

Penyelenggaraan pelayanan publik 

oleh aparatur pemerintah dalam berbagai 

sektor pelayanan, terutama yang 

menyangkut pemenuhan hak-hak sipil 

dan kebutuhan dasar masyarakat pada 

dewasa ini masih banyak dijumpai 

kelemahan sehingga belum dapat 

memenuhi kualitas yang diharapkan 

masyarakat, hal ini ditandai dengan 

masih adanya berbagai keluhan 

masyarakat yang disampaikan melaui 

surat pembaca  maupun media lainnya. 

Mengingat fungsi utama pemerintah 

adalah melayani masyarakat maka 

pemerintah perlu terus berupaya 

meningkatkan kualitas pelayanan. 

(KEPMENPAN No. 25 Tahun 2004 

Tentang Pelayanan Publik) 

Semenjak dikeluarkannya Undang-

undang yang mengatur tentang 

Pemerintah Daerah, pemerintah daerah 

dituntut berusaha meningkatkan 

pelayanan publik. Seiring dengan hal itu 

tuntutan  masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan yang berkualitas terus 

meningkat dari waktu kewaktu. Tuntutan 

tersebut semakin berkembang seiring 

dengan tumbuhnya kesadaran bahwa 

warga Negara memiliki hak untuk 

dilayani dan kewajiban pemerintah 

daerah untuk dapat memberikan 

pelayanan. Tantangan yang dihadapi 

dalam pelayanan publik adalah bukan 

hanya menciptakan sebuah pelayanan 

yang efisien, namun juga bagaimana 

pelayanan juga dapat dilakukan dengan 

tanpa membeda-bedakan status dari 

masyarakat yang dilayani atau dengan 

kata lain bagaimana menciptakan 

pelayanan yang adil dan demokratis. 

 Pengertian kualitas pelayanan adalah 

sebuah kata yang bagi penyedia jasa 

merupakan sesuatu yang harus 

dikerjakan dengan baik  Kualitas 

pelayanan dapat pula dilihat dari mutu 

pelayanan yang diberikan. Mutu 

pelayanan yang terbaik adalah yang 

disebut pelayanan prima yaitu, bentuk 

pelayanan terbaik melebihi, melampaui, 

mengungguli, pelayanan yang diberikan 

oleh pihak lain atau daripada pelayanan 

waktu yang lalu. (J.Supranto, 2006:226). 

 Dalam praktiknya pelayanan publik 

seringkali muncul kasus seperti tidak 

adanya standar dan ketidakpastian biaya 

serta waktu pelayanan. Ketidakpastian 

ini sering menjadi penyebab munculnya 
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praktik KKN dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik (Luthfi J. Kurniawan 

dan Hesti Puspitosarai, 2007:17). 

Menurut Ismail Muhamad (2003:2) 

permasalahan utama pelayanan publik 

pada dasarnya adalah  berkaitan dengan 

peningkatan kualitas pelayanan itu 

sendiri. Pelayanan yang berkualitas 

sangat tergantung pada berbagai aspek, 

yaitu bagaimana pola 

penyelenggaraannya (tata laksana), 

dukungan sumber daya manusia, dan 

kelembagaan. 

Pemerintah Kota (Pemko) 

Tanjungpinang memperoleh rapor merah 

dalam penilaian kepatuhan terhadap 

Pemerintah Daerah dalam pemenuhan 

komponen standar pelayanan publik 

sesuai undang-undang (UU) Nomor 25 

tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 

Itu dibuktikan dari rendahnya perolehan 

nilai kepatuhan pelayanan publik oleh 10 

SKPD yang hanya mencapai rata-rata 

20,50.  Adapun 10 SKPD yang 

memperoleh nilai paling rendah, yaitu 

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, 

Kehutanan dan Energi (DKP2KE) Kota 

Tanjungpinang, nilainya 4,50 untuk 

produk layanan rekomendasi BBM. 

Kemudian, Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika 

(Dishubkominfo) memperoleh nilai 7,50 

untuk produk layanan pas kecil dan 

sertifikat keselamatan kapal. 

Selanjutnya, Dinas Pasar Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah (UKM) 

Kota Tanjungpinang juga memperoleh 

nilai rendah untuk produk layanan izin 

badan hukum koperasi, yaitu 10,50. 

Sementara Dinas Pekerjaan Umum (PU) 

Kota Tanjungpinang memperoleh nilai 

14,50 untuk penilaian produk izin 

pemanfaatan ruang jalan. 

Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota 

Tanjungpinang memperoleh nilai 15,50 

untuk produk layanan KTP dan KK. 

Sedangkan Dinas Pendidikan 

memperoleh 17,50 untuk produk layanan 

izin lembaga pendidikan keterampilan. 

Selanjutnya, Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja (Dinsosnaker) Kota 

Tanjungpinang juga memperoleh nilai 

rendah untuk izin pengumpulan 

sumbangan, dengan perolehan nilai 

19,50. Kemudian Dinas Kesehatan 

(Dinkes) Kota Tanjungpinang 

memperoleh nilai 20,0 untuk produk 

layanan keterangan laik sehat. 

Badan Perpustakaan Arsip dan 

Museum (BPAM) Kota Tanjungpinang 

juga memperoleh nilai rendah untuk izin 

penggunaan arsip. Sementara Dinas 

Perindustrian Perdagangan Ekonomi 

Kreatif dan Penanaman Modal 

(Disperindag-Ekraf dan PM) Kota 

Tanjungpinang memperoleh nilai 68,00 

untuk produk layanan surat izin usaha 

perdagangan. Perolehan nilai ke-10 

SKPD tersebut, yaitu 20,50, yang berari 

tingkat kepatuhan rendah, dan berada di 

zona merah. 

 Berdasarkan data yang didapatkan 

dari Ombudsman Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil merupakan salah 

satu instansi yang mendapatkan rapor 

merah khususnya dalam pelayanan KTP 

dan KK.  Salah satu bentuk pelayanan 

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 

kepada masyarakat adalah pelayanan 

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. Dapat 

diketahui pada Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Tanjungpinang sering 
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terjadinya gangguan internet yang 

menghambat proses pelaksanaan 

pelayanan dan tidak didukung oleh 

sarana yang memadai seperti mesin 

cetak KTP yang dimiliki hanya 1 unit 

untuk 18 Kelurahan dan 4 Kecamatan 

yang ada Di Kota Tanjungpinang. 

 Fungsi administrasi kependudukan 

menjadi sangat vital karena tidak hanya 

menyajikan angka, tetapi lebih pada data 

atau dasar untuk mengambil kebijakan 

dan perencanaan pembangunan. Sedikit 

saja terjadi kesalahan dalam penyusunan 

data kependudukan maka akan 

berdampak kurangnya manfaat dan 

sasaran program dari pemerintah. Upaya 

tersebut, merupakan tugas negara atau 

pemerintah sebagai pelayan publik, dan 

menjadi urusan wajib 

 Administrasi Kependudukan 

meliputi pelayanan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), Surat Keterangan 

Keluarga, Akte Kelahiran, dan lain-lain. 

Masyarakat pada era reformasi sekarang 

ini semakin kritis dan semakin 

menyadari akan hak-haknya untuk 

memperoleh pelayanan yang baik, 

sedangkan Pemerintah yang 

berkewajiban memberikan pelayanan 

yang baik kepada masyarakat belum 

mampu memenuhi tuntutan tersebut.  

 Namun saat ini banyak yang 

mengeluhkan pembuatan KTP dan KK. 

Berdasarkan standar operasional 

prosedur, sesuai Keputusan Menteri 

pandayagunaan Republik Indonesia 

Nomor KEP/26/ M.PAN/2/2004 

dijelaskan bahwa transparansi dan 

akuntabilitas merupakan kewajiban yang 

harus dilaksanakan secara utuh oleh 

setiap instansi dan unit pelayanan 

instansi pemerintah sesuai dengan tugas 

dan fungsinya belum juga dapat 

dilaksanakan secara menyeluruh. Setiap 

pelayanan administrasi memiliki 

aturannya masing-masing didalam 

standar operasional prosedurnya untuk 

membuat surat menyurat dibutuhkan 

waktu 65 menit mulai dari menerima 

berkas, memeriksa, memproses berkas, 

memeriksa surat keterangan penduduk, 

kemudian ditandatangai dan melakukan 

registrasi  pada buku register dan 

menyerahkan ke pemohon. Surat 

menyurat di selesaikan dalam 1 hari 

kerja, kemudian saat ini segala 

pengurusan tidak di pungut biaya, jika 

ada biaya maka dipublikasikan secara 

terbuka. 

 Dengan fenomena yang terjadi di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Tanjungpinang berkaitan 

dengan pelayanan dan Didasari akan 

fenomena-fenomena di atas, maka 

penulis berkeinginan menganalisis 

permasalahan tersebut kedalam sebuah 

usulan penelitian dengan judul : 

“Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kota Tanjungpinang” 

 

Perumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang masalah 

diatas, terindikasi bahwa pegawai  

sangat memegang peran besar dalam 

suatu organisasi. Maka organisasi akan 

semakin efektif dan optimal dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. Jika mutu 

pelayanan tidak dapat ditingkatkan 

secara optimal maka tujuan awal dari 

suatu instansi yaitu melayani masyarakat 

tidak dapat tercapai secara maksimal. 

Dengan masalah pokok penelitian ini 

yaitu peningkatan dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya secara lebih 

optimal, maka penulis mencoba 

menuangkannya kedalam rumusan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimana 

Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kota Tanjungpinang?” 
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Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Kualitas 

Pelayanan Publik Di Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil Kota Tanjungpinang. 

      2.    Kegunaan Penelitian  

a. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan dapat 

dijadikan bahan rujukan 

untuk melakukan penelitian 

lanjutan. 

b. Hasil penelitian diharapkan 

jadi masukan yang 

bermanfaat bagi Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota 

Tanjungpinang dalam 

melakukan pelayanan kepada 

masyarakat 

c. Khususnya bagi penulis, 

hasil penelitian ini dapat 

menambah wawasan dan 

motivasi untuk terus 

meningkatkan kajian-kajian 

ilmiah dimasa mendatang.  

 

Konsep Operasional  

1. Transparansi, yaitu Pelayanan 

yang bersifat terbuka, mudah 

dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan dan 

disediakan secara memadai dan 

mudah dimengerti. Kemudahan 

tahapan pelayanan dalam 

pengurusan surat menyurat 

yang diberikan Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Tanjungpinang 

kepada masyarakat yang dapat 

dilihat dari sisi kesederhanaan 

alur pelayanan pengurusan 

yang meliputi prosedur 

pelayanan sehingga mudah 

dimengerti. Adapun 

indikatornya adalah sebagai 

berikut: 

a. Kemudahan tahapan 

pelayanan, hal ini dapat 

dilihat dari prosedur yang 

tidak berbelit-belit. 

b. Kesederhanaan prosedur 

pelayanan yang 

dipublikasikan melalui 

papan alur. 

2. Akuntabilitas yakni pelayanan 

dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Akuntabilitas dalam pelayanan 

publik di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Tanjungpinang 

dilihat dari persyaratan teknis 

dan administratif harus jelas 

dan dapat 

dipertanggungjawabkan dari 

segi kualitas dan keabsahan 

pelayanan. Selain itu prosedur 

dan mekanisme kerja harus 

sederhana dan dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. Adapun 

indikatornya adalah sebagai 

berikut: 

a. Penyelesaian pengurusan 

surat menyurat tepat waktu 

sesuai dengan standar 

operasional prosedur yang 

ada 

b. Biaya dalam pelaksanaan 

pelayanan harus 

diinformasikan. 

3. Kondisional yaitu pelayanan 

yang diberikan sesuai kondisi 

dan kemampuan pegawai 

Kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota 

Tanjungpinang dan masyarakat 
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dengan tetap berpegang pada 

efisiensi dan efektivitas. 

Kemampuan pemerintah dalam 

menghadapi kendala-kendala 

yang terjadi dalam pelayanan 

yang diberikan kepada 

masyarakat. Adapun 

indikatornya adalah sebagai 

berikut: 

a. Kemampuan pegawai dalam 

melaksanakan pelayanan 

b. Mampu menghadapi kendala 

saat melaksanakan 

pelayanan kepada 

masyarakat.  

4. Partisipatif yaitu pelayanan yang 

dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan memperhatikan 

aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. Adapun 

indikatornya adalah sebagai 

berikut: 

a. Masyarakat ikut mengawasi 

jalannya pelayanan di 

Kantor Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota 

Tanjungpinang dengan cara 

memberikan saran maupun 

kritik jika terjadi kesalahan 

b. Adanya kotak saran atau 

akses untuk masyarakat 

memberikan masukan atau 

saran 

5. Kesamaan Hak yaitu pelayanan 

yang diberikan pegawai Kantor 

Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota 

Tanjungpinang yang tidak 

melakukan diskriminasi kepada 

masyarakat dilihat dari aspek 

apapun khususnya ras, agama, 

golongan, suku status sosial 

dan lain yang diberikan. 

Adapun indikatornya adalah 

sebagai berikut: 

a. Masyarakat dilayani sesuai 

tanpa adanya pilih kasih 

atau pertimbangan tertentu. 

b.   Masyarakat dilayani secara 

adil. 

6. Keseimbangan Hak dan 

Kewajiban yaitu pelayanan 

yang     mempertimbangkan 

aspek keadilan antara pemberi 

layanan dan penerima layanan 

publik. Adapun indikatornya 

adalah sebagai berikut: 

a. Hak dan kewajiban pemberi 

layanan: Hak pemberi 

layanan seperti membuat 

peraturan-peraturan yang 

berlaku di Kantor Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota 

Tanjungpinang 

b. Memberikan informasi 

pelayanan kepada 

pengguna layanan, 

melayani sesuai standar, 

menegur pengguna layanan 

yang tidak menaati 

ketentuan pelayanan 

 Untuk memudahkan pengukuran 

terhadap variabel-variabel didalam 

penelitian penulis menggunakan skala 

likert. Menurut Sugiyono (2003:107) 

skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau kelompok orang tentang fenomena 

sosial, dengan skala likert maka variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Masing-masing 

indikator dalam penelitian ini diberi 

kategori sebagai berikut: 

a. Sangat Baik       : diberi skor nilai 5 

b. Baik                    : diberi skor nilai 4 

c. Cukup Baik        : diberi skor nilai 3 

d. Tidak Baik          : diberi skor nilai 2 

e. Sangat Tidak Baik : diberi skor nilai 1 
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Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini penulis 

menggunakan jenis penelitian Deskriptif 

dengan pendekatan Kuantitatif. Menurut 

Moleong (2006 : 6) deskriptif adalah 

data dalam bentuk kata-kata dan bahasa,  

pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. Pada penelitian ini 

metode yang digunakan adalah 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:23) 

dikatakan metode kuantitatif karena data 

penelitian berupa angka-angka dan 

analisis menggunakan statistik untuk 

mengukur kualitas pelayanan publik di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Tanjungpinang.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Tanjungpinang. Hal ini 

dikarenakan masih ada permasalahan 

yang terjadi yaitu dalam melayani 

masyarakat dilihat dari segi waktu belum 

ada standar pelayanan minimal. Tidak 

dilengkapi informasi pendukung tentang 

standar pelayanan pengurusan berapa 

hari. Tidak adanya keterbukaan 

mengenai biaya dan waktu pengurusan 

pada Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.  

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Arikunto (2006:130) 

“Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Sejalan dengan pengertian 

populasi menurut Sugiyono (2012:119) 

menyatakan bahwa: “Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kuantitas 

dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Berdasarkan definisi di atas, populasi 

merupakan objek atau subyek yang 

berada pada suatu wilayah dan 

memenuhi syarat tertentu yang berkaitan 

dengan masalah dalam penelitian. 

Berkenaan pengertian tersebut, yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah masyarakat yang sedang dalam 

pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Tanjungpinang dari bulan 

Mei sampai dengan bulan Juni 

berjumlah 266 orang. (Sumber : 

Rekapan Kunjungan Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Tanjungpinang Juni 2016) 

 b. Sampel  

 Dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian sampel diserahkan pada 

pertimbangan-pertimbangan 

pengumpulan data yang telah diberi 

penjelasan oleh peneliti akan mengambil 

siapa saja yang menurut 

pertimbangannya sesuai dengan maksud 

dan tujuan penelitian” (Soehartono, 

2002:63). Untuk menghitung penentuan 

jumlah sampel dari populasi tertentu 

yang dikembangkan, maka digunakan 

rumus Slovin sebagai berikut : 

1N

N

d
2

n











 . 

 

Dimana : 

n = ukuran sampel 

N = Populasi 

d = taraf nyata atau batas 

kesalahan  

 

 Dalam menentukan jumlah 

sampel yang akan dipilih, penulis 

menggunakan tingkat kesalahan sebesar 

5%, karena dalam setiap penelitian tidak 

mungkin hasilnya sempurna 100%, 

makin besar tingkat kesalahan maka 

semakin sedikit ukuran sampel. Jumlah 

sampel yang digunakan adalah 265 

orang, dengan perhitungan di atas maka: 
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105.0*266

266
2 

n

 
        = 159,7 atau 160 orang 

  Jadi dari anggota populasi yang 

diambil sebagai sampel adalah sebanyak 

160 orang responden yang sedang dalam 

pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Kemudian untuk menentukan 

pengambilan sampel akan digunakan 

yaitu Sampling Insidental. Sampling 

Insidental  adalah teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja yang secara 

kebetulan/insidental bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, 

bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data 

(Sugiyono, 2011:67). 

 

4. Jenis Sumber  Data 

a. Data primer 

Yaitu data yang diperoleh 

langsung dari responden melalui 

wawancara yang menjadi sasaran 

penelitian yang meliputi data 

tentang Kualitas Pelayanan Publik 

Di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota 

Tanjungpinang Provinsi Kepulauan 

Riau 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dengan 

tidak melalui wawancara, namun 

melalui dokumen-dokumen dan 

literatur, seperti Gambaran umum 

kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota 

Tanjungpinang, data uraian tugas 

dan fungsi, data dan struktur pada 

Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota 

Tanjungpinang, data peralatan kerja 

yang dimiliki, dan data sarana dan 

prasarana kerja dan data jumlah 

pegawai pada Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Tanjungpinang Kota 

Tanjungpinang. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik  Observasi  

Menurut Sugiyono 

(2012:166) teknik observasi 

merupakan suatu proses yang 

komplek dan sulit, yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan 

proses psikologis diantaranya yang 

terpenting adalah pengamatan dan 

ingatan. Dalam penelitian ini, 

observasi yang digunakan yaitu 

observasi terstruktur yang telah 

dirancang secara sistematis, tentang 

apa yang diamati, kapan dan dimana 

tempatnya, dengan alat pengumpul 

data yaitu Check list. Dalam 

penelitian ini observasi akan 

dilakukan untuk melihat bagaimana 

Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Tanjungpinang Provinsi 

Kepulauan Riau 

b. Kuesioner 

Yaitu daftar pertayaan yang 

harus dijawab oleh responden 

dengan alat ukur angket.  Dimana 

kuesioner akan diberikan kepada 

masyarakat. Sugiyono (2012:142) 

menyatakan kuisioner merupakan 

teknik pemgumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk 

menjawabnya. Dalam penelitian ini 

kuisioner digunakan untuk 

mengumpulakan data dari para 

responden yang telah ditentukan. 

Pertanyaan dalam kuesioner disusun 

dengan memperhatikan prinsip-

prinsip penulisan angket seperti isi 

dan tujuan pertanyaan, bahasa yang 

digunakan, tipe dan bentuk 

pertanyaan, panjang pertanyaan, 
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urutan pertanyaa, penampilan fisik 

angket dan sebagainya. 

6. Analisa Data 

 Sugiyono (2012:147) menyebutkan 

bahwa teknik analisis data pada 

penelitian kuantitatif menggunakan 

statistic. Dalam penelitian ini analisis 

data akan menggunakan teknik statistik 

deskriptif. Menurut Sugiyono 

(2012:148) statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pelayanan 

Istilah pelayanan mengandung dua 

hal pokok yang menjadi pengertiannya, 

yaitu melayani dan dilayani. Pelayanan 

dipahami sebagai aktivitas atau kegiatan 

untuk memberikan bantuan dalam 

menyiapkan, mengurus, dan membuat 

jadi suatu hal yang menjadi keperluan 

dari kebutuhan seseorang. Menurut 

Moenir (2006:191) pelayanan adalah 

proses pemenuhan kebutuhan melalui 

aktivitas orang lain secara langsung. 

Kemudian dijelaskan lebih lanjut kriteria 

pelayanan menurut Moenir (2006:41-44) 

: 

1. Kemudahan dalam 

pengurusan kepentingan. 

2. Mendapatkan pelayanan yang 

wajar. 

3. Mendapatkan perlakuan yang 

sama tanpa pilih kasih. 

4. Mendapatkan perlakuan yang 

jujur dan terus terang. 

Berdasarkan kriteria pelayanan 

menurut Moenir, pelayanan yang 

diberikan harus menjadi sesuatu yang 

mudah, bukan sebaliknya sulit. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak 

pelayanan yang dirasakan oleh 

masyarakat dipersulit, padahal 

prosedurnya sangatlah mudah. Dan 

banyak masyarakat sebagai yang 

dilayani mendapatkan perlakuan yang 

tidak wajar, pilih kasih yang dikarenakan 

memiliki kedekatan dengan yang 

melayani dan lain sebagainya. 

Lebih lanjut tentang pemaham 

pelayanan dijelaskan Fitzsimmons (Inu 

Kencana 2003: 116) yang mengatakan 

bahwa “Customer satisfacation with 

service quality can be defined perception 

of received with expectation of service 

desired“. Maksudnya adalah rasa puas 

orang yang memerlukan pelayanan bisa 

diartikan dengan memperbandingkan 

bagaimana pandangan antara pelayanan 

yang diterima dengan harapan pelayanan 

yang diharapkan. 

Berdasarkan pengertian pelayanan 

yang dikemukan oleh Fitzsimmons 

diatas, disimpulkan bahwa dalam 

pelayanan pemerintah, rasa puas 

masyarakat terpenuhi, bila apa yang 

diberikan oleh pemerintah kepada 

mereka sesuai dengan apa yang mereka 

harapkan.   

Didalam pemberian pelayanan 

juga harus memperhatikan kepentingan 

orang banyak yakni lebih mengutamakan 

kepentingan umum daripada 

kepentingan pribadi atau golongan. 

Berdasarkan pendapat Moenir (2002:10) 

kepentingan umum adalah :  

“suatu bentuk kepentingan yang 

menyangkut orang banyak atau 

masyarakat, tidak bertentangan 

dengan norma atau aturan, yang 

kepentingan tersebut bersumber 

pada kebutuhan (hajat) hidup 

orang banyak/ masyarakat itu”.  

Widodo (2001:269) menyatakan 

pelayanan merupakan salah satu 

perwujudan dari fungsi aparatur negara 
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sebagai abdi masyarakat disamping 

sebagai abdi negara. Oleh karena itu 

pelayanan publik (publik service) oleh 

birokrasi publik harus dapat memberikan 

kemudahan kepada masyarkat untuk 

mendapatkan pelayanan yang lebih baik 

dan profesional. Sedangkan Sinambela 

(2008:5) menyatakan bahwa pelayanan 

itu merupakan pemberian pelayanan 

(melayani) keperluan orang atau 

masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang 

telah ditetapkan. 

Mengacu dari pendapat tersebut, 

maka bahwa pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat merupakan 

perwujudan dari tugas dan fungsi 

aparatur negara sebagai abdi masyarakat 

yang berkewajiban memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada 

masyarakatnya. Penyelenggara 

pelayanan publik adalah instansi 

pemerintah, instansi pemerintah adalah 

sebutan kolektif meliputi satuan  

kerja/satuan organisasi kementerian, 

Departemen, Lembaga Pemerintah non 

departemen, Sekretariat lembaga tinggi 

dan tinggi negara, dan instansi 

Pemerintah lainnya, baik pusat maupun 

daerah termasuk badan Usaha Milik 

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. 

Unit Penyelenggara pelayanan 

publik adalah unit kerja pada instansi 

pemerintah yang secara langsung 

memberikan pelayanan kepada pemberi 

pelayanan publik, sedangkan pemberi 

pelayanan publik adalah pejabat/pegawai 

instansi pemerintah yang melaksanakan 

tugas dan fungsi pelayanan  publik 

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dan penerima pelayanan 

publik adalah masyarakat, instansi 

pemerintah dan badan hukum. 

Menurut Sedarmayanti (2013:193) 

hakekat dari pelayanan adalah: 

(a) Meningkatkan mutu dan 

produktivitas pelaksanaan 

tugas dan fungsi pegawai 

dalam bidang pelayanan. 

(b) Mendorong upaya untuk 

mengefektifkan sistem dan 

tatalaksana pelayanan, 

sehingga pelayanan tersebut 

dapat diselengarakan secara 

berdaya guna. 

(c) Mendorong tnumbuhnya 

kreativitas, prakarsa dan 

peran serta masyarakat 

dalam pembangunan serta 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat luas.  

Berdasarkan pendapat 

Sedarmayanti tersebut di atas, maka 

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

pelayanan itu merupakan peningkatan 

dari pegawai dalam pemberian 

pelayanan kepada para masyarakat, 

sehingga sistem kerja, peralatan dan 

prasarana yang telah ada atau dimiliki 

organisasi tersebut sebagai penyedia 

pelayanan dapat diberdayakan untuk 

memberikan pelayanan kepada para 

masyarakat. 

Menurut pendapat Sinambela 

(2008:6) asas atau dasar pelayanan, yaitu 

dapat dilihat:  

1. Transparan.  

Yaitu bersifat terbuka, 

mudah dan dapat diakses 

oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan 

disediakan secara memadai 

serta mudah dimengerti.  

2. Akuntabilitas.  

Adalah dapat dipertanggung 

jawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

3. Kondisional. 

Yaitu sesuai dengan kondisi 

dan kemampuan pemberi 
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dan penerima pelayanan 

dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisiensi.  

4. Partisipatif.  

Yaitu mendorong peran 

serta masyarakat dalam 

penyelenggaran pelayanan 

publik dengan 

memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan 

masyarakat.  

5. Kesamaan hak.  

Yaitu tidak diskriminatif 

dalam arti tidak 

membedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender 

dan status ekonomi.  

6. Keseimbangan hak dan 

kewajiban. 

Yaitu Pemberi dan penerima 

pelayanan public harus 

memenuhi hak dan 

kewajiban masing-masing.  

 

Mengacu dari pendapat tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa dalam 

pemberian pelayanan, harus ada berapa 

dasar yang harus dipatuhi atau dijadikan 

sebagai dasar dalam pemberian 

pelayanan seperti transparan, 

akuntabilitas, kondisional, partisipatif, 

kesamaan hak dan keseimbangan hak 

dan kewajiban. Moenir (2006:88) 

mengemukakan bahwa, faktor-faktor 

pendukung dalam pemberian pelayanan 

kepada masyarakat, yaitu: 

1. Faktor kesadaran dari 

pimpinan dan pegawai yang 

berada dalam bagian 

pelayanan tersebut. 

2. Faktor aturan yang menjadi 

landasan dalam pekerjaan 

tersebut. 

3. Faktor organisasi yang 

merupakan alat serta sistem 

yang mungkin berjalannya 

mekanisme kegiatan 

pelayanan. 

4. Faktor keterampilan 

pegawai. 

5. Faktor sarana dan prasarana 

dalam pelaksanaan tugas. 

6. Faktor pendapatan pegawai  

Kemudian menurut Inu Kencana 

(2004:100) untuk membentuk pelayanan 

yang baik maka ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan, yaitu : 

a. Biaya relatif harus lebih 

rendah 

b. Waktu untuk mengerjakan 

relatif harus lebih cepat 

c. Mutu yang diberikan harus 

lebih bagus 

Berdasarkan pendapat dari Inu 

Kencana, ada tiga hal yang mesti 

diterapkan didalam sebuah pelayanan. 

Didalamnya mengenai hal biaya, waktu, 

dan mutu. Berbicara masalah biaya, 

sebuah pelayanan yang diterima oleh 

masyarakat haruslah dapat terjangkau 

atau bahkan gratis. Begitu juga dengan 

waktu pelayanan, masyarakat sebagai 

konsumen, hendaklah bisa menikmati 

sebuah pelayanan yang tidak 

menghabiskan waktu yang begitu 

banyak. Oleh karena itu, pemerintah 

semestinya dapat memberikan pelayanan 

dengan waktu yang relatif cepat. Mutu 

atau kualitas juga tidak kalah penting, 

karena mutu adalah suatu penilaian rasa 

puas yang didapat oleh masyarakat. 

Lebih jauh menurut Widjaja 

(2002:82), bahwa pada saat sekarang 

dalam era otonomi daerah, tugas 

aparatur daerah itu bukanlah hanya 

memberikan pelayanan semata kepada 

masyarakat, akan tetapi juga 

memberikan dorongan dan motivasi bagi 

berkembang tumbuhnya peran serta 

masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan. 
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Menurut Zethaml dalam 

Sedarmayanti (2013:90-91) pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat dapat 

dilihat dengan beberapa indikator, yaitu: 

1. Penampilan fasilitas fisik 

(Tangibles). 

Yaitu sarana dan prasarana 

yang dimiliki organisasi 

dalam menunjang 

pelaksanaan yang diberikan, 

penampilan fasilitas fisik ini 

terdiri dari peralatan, 

personil dan komunikasi 

kerja. 

2. Kehandalan (Reliability). 

Yaitu kemampuan dari unit 

pelayanan dalam 

menciptakan pelayanan 

yang dijanjikan dengan 

cepat. 

3. Tanggapan 

(Responsivenees). 

Adalah kemampuan untuk 

membantu konsumen 

bertanggung jawab terhadap 

mutu pelayanan yang 

diberikan. 

4. Pengetahuan dan 

keterampilan (Competency). 

Yaitu pengetahuan dan 

keterampilan yang baik dari 

para pegawai sebagai 

pemberi jasa pelayanan 

kepada masyarakat yang 

dilayani. 

5. Prilaku (Courtesy). 

Yaitu sikap dan prilaku 

ramah, bersahabat, tanggap 

terhadap keinginan 

konsumen serta mau 

melakukan kontak atau 

hubungan pribadi dengan 

konsumen. 

6. Kejujuran (Credibility). 

Adalah sikap jujur dalam 

setiap upaya pelayanan yang 

diberikan kepada 

masyarakat. 

7. Keamanan (Security). 

Yaitu jasa pelayanan yang 

diberikan harus dijamin 

bebas dari berbagai resiko 

dan bahaya. 

8. Kemudahan hubungan 

(Acces). 

Yaitu terdapat kemudahan 

untuk mengadakan kontak 

atau hubungan serta 

pendekatan dengan 

masyarakat yang akan 

dilayani.  

9. Komunikasi 

(Comunications). 

Adalah kemaun pemberi 

jasa pelayanan untuk 

mendengarkan suara, 

keinginan, sekaligus 

kesediaan untuk 

menyampaikan informasi 

baru pada konsumen. 

10. Mengerti kebutuhan 

pelanggan (Understanding 

the customer). 

Adalah melakukan upaya-

upaya untuk lebih 

memahami kebutuhan atau 

keinginan yang dari 

masyarakat. 

 

Menurut Subarsono (Dwiyanto, 

2005; 141) : 

“ Pelayanan publik dapat di 

definisikan sebagai serangkaian 

aktivitas yang dilakukan oleh 

birokrasi publik untuk memenuhi 

kebutuhan warga pengguna. 

Pengguna atau pelanggan yang 

dimaksudkan adalah warga negara 

yang membutuhkan pelayanan 

public. Dan dimensi dari 

pelayanan publik yang 

dimaksudkannya terdiri atas : 
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Efesiensi, Responsif, dan Non 

partisan. Ketiga dimensi tersebut 

merupakan bagian yang dapat 

diukur dari pelayanan publik yang 

diberikan oleh organisasi public 

kepada pengguna pelayanan”. 

 

Menurut Sedarmayanti (2013:79) 

ukuran pelayanan pada masyarakat dapat 

dilihat dengan indikator, yaitu (1) 

fasilitas dan peralatan fisik, (2) 

perhatian, (3) bantuan tepat pada 

waktunya, (4) keyakinan pengetahuan 

tenaga kerja (pegawai) dan (5) kinerja 

yang dapat diandalkan dan tepat. 

Mengacu kepada pendapat 

tersebut, bahwa pelayanan yang 

diberikan pada masyarakat itu pada 

dasarnya dapat dilihat dari berbagai 

aspek, diantaranya peralatan, personal, 

kemampuan pegawai, prilaku pegawai, 

komunikasi yang baik dan tepat waktu, 

yang mana kesemuanya itu merupakan 

kewajiban atau tanggung jawab dari 

organisasi dalam menyediakannya untuk 

membantu kelancaran dalam pemberian 

pelayanan kepada masyarakat.  

Kemudian menurut Keputusan 

MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 dalam 

Ratminto dan Atik Septi Winarsih 

(2008:24), standar pelayanan harus 

meliputi :  

1.  Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan termasuk 

pengaduan. 

2. Waktu Penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang 

ditetapkan sejak saat 

pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian 

pelayanan termasuk 

pengaduan. 

3. Biaya Pelayanan 

Biaya atau tarif pelayanan 

termasuk rinciannya yang 

ditetapkan dalam proses 

pemberian pelayanan. 

4. Kompetensi Petugas Pemberi 

Pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi 

pelayanan harus ditetapkan 

dengan tepat berdasarkan 

pengetahuan, keahlian, 

ketrampilan, sikap, dan 

perilaku yang dibutuhkan. 

5. Sarana dan Prasarana 

Tersedianya sarana dan 

prasarana kerja dan peralatan 

kerja dalam proses pelayanan 

penderita Tuberkulosis. 

6. Produk pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan 

diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

 

Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan 

gambaran pelaksanaan pelayanan 

berjalan sesuai yang ditetapkan. 

Misalnya penggunaan waktu relatif 

cepat, tingkat penyelesaian pekerjaan 

relatif cepat dan kualitas pekerjaan. Hal 

ini menunjukkan, bahwa kualitas 

pelayanan berarti ada efektifitas dan 

efisiensi yang tercipta pada suatu 

aktifitas pelayanan. Tjiptono (2000:54) 

menyebutkan bahwa “kualitas memiliki 

hubungan yang erat dengan kepuasan 

pelanggan”. 

Menurut Ibrahim (2008:22) Kualitas 

pelayanan juga diartikan sebagai sesuatu 

yang berhubungan dengan terpenuhinya 

harapan/kebutuhan pelanggan 

(masyarakat). Dimana pelayanan 

dikatakan berkualitas apabila dapat 

menyediakan produk barang dan jasa 

sesuai dengan kebutuhan pelanggan 

(masyarakat). 
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Mangkunegara (2000 : 67) 

memberikan definisi kualitas pelayanan 

adalah standar tingkat pelayanan yang 

diberikan kepada pihak yang 

membutuhkan pelayanan berdasarkan 

ketentuan yang telah ditetapkan dan 

pihak yang dilayani merasa puas dan 

memberikan respon positif. 

Menurut pengertian di atas, bahwa 

kualitas pelayanan adalah bentuk 

pelayanan yang memenuhi standar yang 

ditetapkan. Misalnya Kualitas Pelayanan 

Publik Di Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, 

berarti ukurannya adalah besarnya 

perbandingan antara output dengan 

input, relatif rendahnya jumlah jam kerja 

digunakan, tetapi hasilnya sesuai yang 

direncanakan dan kecepatan 

menyelesaikan pekerjaan sesuai yang 

ditargetkan, tetapi hasilnya memenuhi 

syarat, sedangkan standar ukuran 

kualitas pelayanan bagi masyarakat, 

berarti masyarakat merasa puas atas 

layanan yang diberikan atau diterima 

dan juga adanya tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pegawai Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kota Tanjungpinang. 

Kemudian ada beberapa ciri-ciri 

pelayanan yang berkualitas yang harus 

dimiliki oleh pemerintah daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, berdasarkan keputusan 

Nomor 81 tahun 1993 (dalam Syukri: 

2009 : 12-14) meliputi : 

1. Kesederhanaan 

2. Kejelasan dan Kepastian 

3. Keamanan 

4. Keterbukaan 

5. Efisiensi 

6. Ekonomis 

7. Keadilan 

8. Ketepatan waktu 

 

Dengan demikian tujuan dari 

otonomi daerah adalah untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

dalam konteks desentralisasi ini, 

pelayanan publik pemerintah daerah 

seharusnya menjadi lebih baik jika selalu 

berfokus pada kepentingan dan berfokus 

kepada kepuasan masyarakat sebagai 

pelanggan. 

Tujuan pelayanan publik pada 

dasarnya adalah memuaskan masyarakat. 

Untuk mencapai kepuasan itu dituntut 

kualitas pelayanan prima yang tercermin 

dari beberapa dimensi yang dipaparkan 

oleh Sinambela (2008 : 6) yaitu : 

1. Transparansi 

2. Akuntabilitas 

3. Kondisional 

4. Partisipatif 

5. Kesamaan hak 

6. keseimbangan hak dan kewajiban 

 

Dari beberapa hal tersebut diatas 

jelas dipaparkan hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam pemberian pelayanan 

kepada masyarakat. Jika dihubungkan 

dengan administrasi publik pelayanan 

adalah kualitas pelayanan birokrat 

terhadap masyarakat. 

Dalam pendekatan SERVQUAL 

(dalam Prianto:2006:133) persepsi akan 

ekspektasi masyarakat terhadap kualitas 

layanan akan mencakup beberapa 

dimensi yaitu: tangible, reliability, 

responsiveness, assurance dan empathy. 

Kelima pendekatan tersebut adalah 

rangkaian dimensi layanan yang 

berkualitas, dan hal itu akan bisa 

dijalankan jika dalam instansi publik 

didukung oleh para staff yang benar-

benar merasa memberikan pelayanan 

adalah suatu kewajiban.  
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GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN 

 

Gambaran Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang 

 Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang 

saat ini menjadi perhatian khususnya 

sejak diberlakukannya Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK) di 

Kota Tanjungpinang. Pemukthiran 

database SIAK terus dilakukan melalui 

pelayanan pendaftaraan penduduk dan 

pencatatan sipil seta penataan informasi 

kependudukan. Adapun pelayanan yang 

dilaksanakan pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota 

Tanjungpinang adalah : 

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

b. Kartu Keluarga (KK) 

c. Akta pencatatan sipil 

d. Permohonan pindah datang 

penduduk anrat 

kabupaten/Kota dan antar 

Provinsi. 

Dengan adanya peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat dan 

volume masyarakat yang berurusan pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Tanjungpinang maka perlu 

didukung oleh sumber daya manusia dan 

sarana serta prasarana pendukung. Saat 

ini jumlah staf Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang 

adalah 54 (lima puluh empat) orang, 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. 1 orang Kepala Dinas 

b. 1 orang Sekretaris 

c. 3 orang Kepala Bidang 

d. 4 orang Kepala Seksi 

e. 3 orang Kepala Sub Bagian 

f. 42 orang staf, yang terdiri dari 

19 PNS dan 23 Honorer yang 

terdiri dari 10 Honor Daerah 

dan 13 Honor Kantor. 

Sesuai dengan struktur organisasi 

yang telah ditetapkan pada Peraturan 

Daerah Kota Tanjungpinang maka 

kondisi pegawai yang ada saat ini belum 

memenuhi semua jabatan eselon yang 

ada. Maka guna memperlancar 

pelaksanaan tugas khususnya 

pemuktakhiran database SIAK 

diperlukan kerjasama yang baik dengan 

Kelurahan dan Kecamatan. Selain hal 

tersebut kita juga dituntut untuk 

melayani masyarakat secara tepat 

sehingga diperlakukan sarana dan 

prasarana pendukung. Prasarana seperti 

komputer juga masih kurang sudah 

tambah dari tahun ke tahun. 

Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan 

Kebijakan Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang 

 Visi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah adalah gambaran arah 

pembangunan atau kondisi masa depan 

yang ingin dicapai melalui 

penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam 

kurun waktu 5(lima) tahun yang akan 

datang. Visi dan misi harus 

menunjukkan apa yang menjadi cita-cita 

layanan terbaik dalam upaya 

mewujudkan Visi dan Misi Kepada 

Daerah maupun dalam upaya mencapai 

kinerja pembangunan daerah. Dengan 

memperhatikan hal tersebut diatas, maka 

Rumusan pernyataan Visi Dinas 

Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Tanjungpinang adalah sebagai berikut: 

"Terwujudnya pelayanan Administrasi 

Kependudukan yang tertib dan 

berkualitas dalam rangka menuju 

masyarakat Kota Tanjungpinang yang 

sejahtera" 

Pemahanman atas pernyataan visi 

tersebut bermakna bahwa Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Tanjungpinang sebagai unsur 

utama melaksanakan urusan Pemrintah 

Daerah berdasarkan asas otonomi dan 
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tugas bantuan di bidang Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Bersama dengan 

instansi lainnya menuju masyarakatKota 

Tanjungpinang yang sejahterah dalam 

rangka mendukung terwujudnya visi 

Kota Tanjungpinang 

Visi tersebut secara filosofi dapat 

dijelaskan melalui makna yang 

terkandung didalamnya yaitu: 

1. Terwujudnya: Terkandung 

makna upaya dan peran Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dalam mewujudkan 

Pelayanan administrasi 

kependudukan yang tertib dan 

berkualitas dalam rangka menuju 

masyarakat Kota Tanjungpinang 

yang sejahtera 

2. Pelayanan: Terkandung makna 

adalah suatu kegiatan dan urutan 

kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi lansung antara 

seseorang dengan orang lain atau 

mesin secara fisik, dan 

menyediakan kepuasan 

pelanggan. Sedangkan dalam 

Kep. Menpan No. 81/93 

pelayanan adalah segala bentuk 

pelayanan yang diberikan 

pemerintah Pusat / Daerah, 

BUMD/BUMN dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan 

masyarakat dan atau Peraturan 

Perundang-undangan yang 

berlaku. Jadi yang dimaksud 

dengan Pelayanan disini adalah 

suatu bentuk melayani, 

membantu menyiapkan 

mengurus apa yang dibutuhkan 

oleh masyarakat dalam 

memberikan pelayanan yang 

berkualitas 

3. Administrasi Kependudukan 

adalah rangkaian kegiatan 

penataan dan penertiban dalam 

penertiban dokumen dan data 

kependudukan melalui 

pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan 

informasi administrasi 

kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain. 

Dokumen Kependudukan adalah 

dokumen resmi yang diterbitkan 

oleh Instansi Pelaksaan yang 

mempunyai kekuatan hukum 

sebagai alat bukti autentik yang 

dihasilkan dari pelayanan 

pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil. Dokumen 

Kependudukan pada dasarnya 

meliputi : Biodata Penduduk; 

Kartu Keluarga (KK); Kartu 

Tanda Penduduk (KTP); Surat 

Keterangan Kependudukan; Akta 

Pencatatan Sipil 

4. Tertib: Mengandung makna 

bahwa setiap masyarakat 

mempunyai dokumen 

kependudukan hanya satu 

dokumen sesuai dengan 

kepemilikannya dan memenuhi 

persyaratan sesuai dengan 

peruntukannya. Dalam arti tidak 

ada masyarakat yang mempunyai 

dokumen kependudukan yang 

ganda 

5. Berkualitas : Mempunyai makna 

Sesuatu yang mampu memenuhi 

keinginan atau kebutuhan 

masyarakat atau suatu kegiatan 

pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat sesuai dengan prinsip 

lebih mudah, lebih baik, Cepat , 

Tepat, Akurat , Ramah sesuai 

dengan harapan Masyarakat 

6. Masyarakat Sejahtera 

: Mengandung makna bahwa 

telah terlayaninya hak-hak dasar 

masyarakat untuk Pemenuhan 
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kebutuhan hidupnya dengan 

kepemilikan dokumen-dokumen 

kependudukan yang akan 

berhubungan. Dengan 

pemenuhan kebutuhan akan 

dokumen-dokumen dimaksud 

akan lebih mempermudah 

masyarakat untuk mendapatkan 

hak-haknya. Sehingga dengan 

terpenuhinya hak-hak mereka, 

maka dapat dikatakan bahawa 

akan mendekati masyarakat yang 

sejahtera. 

Misi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang 

adalah: 

1. Meningkatkan pelayanan melalui 

penyediaan infrastruktur, sarana 

dan prasarana, serta sumber daya 

aparatur yang handal dan 

profesional. 

Penetapan misi pertama ini 

mengacu kepada peran Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Tanjungpinang dalam 

memberikan pelayanan publik 

melalui penyediaan infrastruktur, 

sarana dan prasarana serta 

sumberdaya aparatur yang handal 

dan profesional 

2. Membangun dan 

mengembangkan sistem 

administrasi kependudukan yang 

lengkap, akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Penetapan Misi kedua didasarkan 

pada bahwa Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Tanjungpinang perlu 

membangun suatu sistem yaitu 

dengan menggunakan Aplikasi 

Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) yang 

dibangun Pemkot harus dapat 

menyediakan data dan informasi 

kependudukan yang akurat, 

lengkap, mutakhir dan mudah 

diakses. Untuk itu, 

penyelenggaraan SIAK secara 

online sudah tak dapat ditawar 

lagi. Ini menjadi salah satu point 

penting untuk perencanaan 

pembangunan Kota 

Tanjungpinang ke depan. 

Sehingga mampu menyediakan 

data dan informasi 

kependudukan secara lengkap, 

akurat dan memenuhi 

kepentingan publik dan 

pembangunan 

3. Meningkatkan koordinasi dalam 

pelayanan dokumen 

kependudukan yang berkualitas; 

Penetapan misi ketiga didasarkan 

kepada bahwa menata kebijakan 

administrasi kependudukan 

melalui koordinasi mulai dari 

tingkat RT/RW, Kelurahan, 

Kecamatan sampai kepada 

instansi terkait lainnya guna 

mendorong terakomodasinya 

hak-hak penduduk dan 

meningkatkan kualitas dokumen, 

data dan informasi penduduk, 

dalam mendukung perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan 

berkelanjutan serta pelayanan 

publik, antara lain melalui 

penyelenggaraan registrasi 

penduduk. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

1. Transparansi  

Pelayanan yang bersifat terbuka, 

mudah dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan dan 

disediakan secara memadai dan mudah 

dimengerti. Kemudahan tahapan 

pelayanan dalam pengurusan surat 

menyurat yang diberikan Kantor Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Tanjungpinang kepada masyarakat 

yang dapat dilihat dari sisi 

kesederhanaan alur pelayanan 

pengurusan yang meliputi prosedur 

pelayanan sehingga mudah dimengerti. 

Adapun indikatornya adalah sebagai 

berikut: 

a. Kemudahan tahapan 

pelayanan  

Dapat diketahui bahwa 

responden yang menyatakan tanggapan 

cukup baik merupakan tanggapan 

terbanyak yaitu sebanyak 106 

responden, yang menyatakan tidak baik 

sebanyak 34 responden, yang 

menyatakan sangat tidak baik sebanyak 

11 responden dan yang menyatakan baik 

sebanyak 9 responden. Dari jawaban 

responden diatas dapat diketahui bahwa 

tanggapan terbanyak responden yaitu 

bahwa kemudahan tahapan pelayanan 

berjalan cukup baik hal ini menunjukkan 

perlunya perhatian dari pemerintah  

terhadap pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat khususnya dalam 

tahapan pelayanan yang jelas dan tidak 

berbelit belit. Pada Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil berdasarkan hasil 

observasi dilapangan belum adanya alur 

tahapan dalam pelaksanaan pelayanan 

yang sangat penting untuk dipublikasi 

guna memberikan informasi kepada 

masyarakat terhadap prosedur pelayanan 

administrasi kependudukan. 

 

b. Kesederhanaan prosedur 

pelayanan yang dipublikasikan 

melalui papan alur. 

Dapat diketahui bahwa 

responden yang menyatakan tanggapan 

tidak baik merupakan tanggapan 

terbanyak yaitu sebanyak 76 responden, 

yang menyatakan cukup baik sebanyak 

55 responden, yang menyatakan sangat 

tidak baik sebanyak 13 responden dan 

yang menyatakan baik sebanyak 15 

responden. Dari jawaban responden 

diatas dapat diketahui bahwa tanggapan 

terbanyak responden yaitu bahwa 

kesederhanaan prosedur yang 

dipublikasikan melalui papan alur 

berjalan tidak baik. Dari jawaban 

responden tersebut dapat dianalisa 

bahwa pihak Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Tanjungpinang belum 

menyediakan informasi mengenai 

prosedur pelayanan dengan baik 

sehingga masyarakat merasa hal tersebut 

masih harus diperbaiki dan perlu 

diperhatikan oleh pemerintah. 

Dari jawaban responden tersebut 

dan dari hasil observasi yang dilakukan 

dilapangan dapat dianalisa bahwa pada 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Tanjungpinang harus memberikan 

informasi yang jelas berupa papan alur 

informasi yang berkenaan dengan 

pelayanan administrasi kependudukan 

sehingga akan memudahkan masyarakat 

untuk bisa mengetahui prosedur 

pelayanan dengan jelas. 

 

2. Akuntabilitas  

 Pelayanan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. Akuntabilitas dalam 

pelayanan publik di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Tanjungpinang dilihat dari 

persyaratan teknis dan administratif 

harus jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan dari segi 

kualitas dan keabsahan pelayanan. 

Selain itu prosedur dan mekanisme kerja 

harus sederhana dan dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Adapun indikatornya adalah sebagai 

berikut: 
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a. Penyelesaian pengurusan surat 

menyurat tepat waktu sesuai 

dengan standar operasional 

prosedur yang ada 

Dapat diketahui bahwa 

responden yang menyatakan tanggapan 

tidak baik merupakan tanggapan 

terbanyak yaitu sebanyak 113 responden, 

yang menyatakan cukup baik sebanyak 

19 responden, yang menyatakan sangat 

tidak baik sebanyak 25 responden dan 

yang menyatakan baik sebanyak 3 

responden. Dari jawaban responden 

diatas dapat diketahui bahwa tanggapan 

terbanyak responden yaitu bahwa 

kesederhanaan prosedur yang 

dipublikasikan melalui papan alur 

berjalan tidak baik.  

Dari jawaban responden tersebut 

dan dari hasil observasi yang dilakukan 

dilapangan dapat dianalisa bahwa 

penyelesaian pengurusan surat menyurat 

belum bisa tepat waktu sesuai dengan 

standar operasional yang ada. 

Proses/tatacara dan persyaratan, 

penanggung jawab, dan  waktu 

penyelesaian yang berkaitan dengan 

pelayanan, wajib diinformasikan secara 

terbuka agar mudah diketahui dan 

dipahami oleh masyarakat, baik diminta 

maupun tidak diminta. Ketepatan  waktu 

dalam kepengurusan administrasi 

kependudukan sangat penting untuk 

diperhatikan dimana hal ini dilakukan 

pihak Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang 

saat masyarakat dalam dalam 

pengurusan administrasi kependudukan 

b. Biaya dalam pelaksanaan 

pelayanan harus diinformasikan. 

Dapat diketahui bahwa 

responden yang menyatakan tanggapan 

tidak baik merupakan tanggapan 

terbanyak yaitu sebanyak 113 responden, 

yang menyatakan cukup baik sebanyak 

23 responden, yang menyatakan sangat 

tidak baik sebanyak 19 responden dan 

yang menyatakan baik sebanyak 4 

responden. Dari jawaban responden 

diatas dapat diketahui bahwa informasi 

berkenaan dengan rincian biaya dalam 

kepengurusan administrasi 

kependudukan belum secara jelas 

diinformasikan kepada masyarakat hal 

ini tentu saja menjadi perhatian bagi 

pihak Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Tanjungpinang.  

 

3. Kondisional  

 Pelayanan yang diberikan sesuai 

kondisi dan kemampuan pegawai Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Tanjungpinang dan 

masyarakat dengan tetap berpegang pada 

efisiensi dan efektivitas. Kemampuan 

pemerintah dalam menghadapi kendala-

kendala yang terjadi dalam pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat. 

Adapun indikatornya adalah sebagai 

berikut: 

a.  Kemampuan pegawai dalam 

melaksanakan pelayanan 

Dapat diketahui bahwa 

responden yang menyatakan tanggapan 

tidak baik merupakan tanggapan 

terbanyak yaitu sebanyak 99 responden, 

yang menyatakan cukup baik sebanyak 

49 responden, yang menyatakan sangat 

tidak baik sebanyak 8 responden dan 

yang menyatakan baik sebanyak 4 

responden. Dari jawaban responden 

diatas dapat diketahui bahwa 

kemampuan pegawai dalam memberikan 

pelayanan masih harus diperhatikan 

dimana berdasarkan tanggapan 

responden bahwa masyarakat belum 

merasakan baiknya kemampuan pegawai 

dalam memberikan pelayanan. 

Pelayanan publik ini menjadi semakin 

penting karena senantiasa berhubungan 

dengan khalayak masyarakat ramai yang 

memiliki keaneka ragaman kepentingan 



22 

 

dan tujuan. Dalam hal institusi 

pemerintah memberikan pelayanan, 

maka yang terpenting adalah bagaimana 

memberikan bantuan dan kemudahan 

kepada masyarakat dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan 

kepentingannya. Suatu pelayanan 

bermutu yang diberikan kepada 

masyarakat menuntut adanya upaya dari 

pegawai dalam melayani masyarakat. 

b.  Mampu menghadapi kendala 

saat melaksanakan pelayanan 

kepada masyarakat.  

 

 Dapat diketahui bahwa 

responden yang menyatakan tanggapan 

tidak baik merupakan tanggapan 

terbanyak yaitu sebanyak 104 

responden, yang menyatakan cukup baik 

sebanyak 24 responden, yang 

menyatakan sangat tidak baik sebanyak 

29 responden dan yang menyatakan baik 

sebanyak 3 responden. Dari jawaban 

responden diatas dapat diketahui bahwa 

kemampuan pegawai dalam menghadapi 

kendala dalam pelaksanaan belum 

berjalan dengan baik dimana hal ini 

sangat penting untuk diperhatikan agar 

pelaksanaan pelayanan dapat diberikan 

secara maksimal kepada masyarakat 

serta segala bentuk keluhan dan 

permasalahan dapat diatasi dengan baik 

sesuai dengan permintaan dan keluhan 

masyarakat. 

 

4.  Partisipatif  

Pelayanan yang dapat 

mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat. 

Adapun indikatornya adalah sebagai 

berikut: 

 

 

a. Masyarakat ikut mengawasi 

jalannya pelayanan di Kantor 

Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota 

Tanjungpinang dengan cara 

memberikan saran maupun 

kritik jika terjadi kesalahan 

 

 Dapat diketahui bahwa 

responden yang menyatakan tanggapan 

baik merupakan tanggapan terbanyak 

yaitu sebanyak 57 responden, yang 

menyatakan cukup baik sebanyak 52 

responden, yang menyatakan sangat 

tidak baik sebanyak 4 responden dan 

yang menyatakan tidak baik sebanyak 47 

responden. Dari jawaban responden 

diatas dapat diketahui bahwa adanya 

masyarakat yang ikut mengawasi 

jalannya pelayanan pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Tanjungpinang dimana hal ini didukung 

dengan observasi di lapangan bahwa 

adanya masukan secara langsung dari 

masyarakat dimana hal ini merupakan 

bentuk perhatian masyarakat terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh pihak 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Tanjungpinang. 

b. Adanya kotak saran atau akses 

untuk masyarakat 

memberikan masukan atau 

saran 

 

 Dapat diketahui bahwa 

responden yang menyatakan tanggapan 

tidak baik merupakan tanggapan 

terbanyak yaitu sebanyak 80 responden, 

yang menyatakan cukup baik sebanyak 

64 responden, yang menyatakan sangat 

tidak baik sebanyak 13 responden dan 

yang menyatakan baik sebanyak 3 

responden. Dari jawaban responden 

diatas dapat diketahui bahwa akses yang 

diberikan kepada masyarakat dalam 

memberikan masukan dan saran belum 
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berjalan dengan baik, dimana hal ini 

sejalan dengan observasi dilapangan 

dimana kotak saran yang disediakan 

tidak layak untuk digunakan mengingat 

perlunya perbaikan kotak saran tersebut. 

 

5. Kesamaan Hak  

Pelayanan yang diberikan 

pegawai Kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota 

Tanjungpinang yang tidak melakukan 

diskriminasi kepada masyarakat dilihat 

dari aspek apapun khususnya ras, agama, 

golongan, suku status sosial dan lain 

yang diberikan. Adapun indikatornya 

adalah sebagai berikut: 

a. Masyarakat dilayani sesuai 

tanpa adanya pilih kasih atau 

pertimbangan tertentu. 

 

 Dapat diketahui bahwa 

responden yang menyatakan tanggapan 

tidak baik merupakan tanggapan 

terbanyak yaitu sebanyak 61 responden, 

yang menyatakan cukup baik sebanyak 

58 responden, yang menyatakan sangat 

tidak baik sebanyak 24 responden dan 

yang menyatakan  baik sebanyak 16 

responden. Dari jawaban responden 

diatas dapat diketahui bahwa adanya 

masih adanya indikasi pelayanan yang 

tidak sama rata dimana dari jawaban 

responden bahwa masih banyak 

masyarakat yang dilayani dengan 

pertimbangan tertentu. Hal ini tentunya 

menjadi perhatian bagi Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil untuk 

dapat melayani tanpa memilah siapa 

yang dialayani sehingga memberikan 

dampak baik dalam pelaksanaan 

pelayanan. 

 

 

 

 

b. Masyarakat dilayani secara 

adil. 

Dapat diketahui bahwa 

responden yang menyatakan tanggapan 

tidak baik merupakan tanggapan 

terbanyak yaitu sebanyak 71 responden, 

yang menyatakan cukup baik sebanyak 

60 responden, yang menyatakan sangat 

tidak baik sebanyak 19 responden dan 

yang menyatakan  baik sebanyak 10 

responden. Dari jawaban responden 

diatas dapat diketahui bahwa adanya 

masih adanya indikasi pelayanan yang 

tidak sama rata dimana dari jawaban 

responden bahwa masih banyak 

masyarakat yang dilayani dengan tidak 

adil sejalan dengan hasil pemaparan 

dari indikator sebelumnya dimana 

perlunya perhatian dalam pemberian 

pelayanan kepada masyarakat sehingga 

nantinya tidak ada lagi istilah pilih 

kasih dalam pelaksanaan pelayanan 

pada Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Tanjungpinang. 

 

6.  Keseimbangan Hak dan 

Kewajiban  

Pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan 

antara pemberi layanan dan penerima 

layanan publik. Adapun indikatornya 

adalah sebagai berikut: 

a. Hak dan kewajiban pemberi 

layanan  

 Dapat diketahui bahwa 

responden yang menyatakan tanggapan 

tidak baik merupakan tanggapan 

terbanyak yaitu sebanyak 73 responden, 

yang menyatakan cukup baik sebanyak 

45 responden, yang menyatakan sangat 

tidak baik sebanyak 30 responden dan 

yang menyatakan  baik sebanyak 8 

responden. Dari jawaban responden 

diatas dapat diketahui bahwa pentingnya 

perhatian antara hak dan kewajiban 

antara pemberi layanan dan yang 
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dilayani sehingga nantinya memberikan 

dampak terhadap pemberian pelayanan 

yang berkualitas kepada masyarakat. 

 

b. Memberikan informasi 

pelayanan kepada pengguna layanan  

  

 Dapat diketahui bahwa 

responden yang menyatakan tanggapan 

tidak baik merupakan tanggapan 

terbanyak yaitu sebanyak 87 responden, 

yang menyatakan cukup baik sebanyak 

37 responden, yang menyatakan sangat 

tidak baik sebanyak 21 responden dan 

yang menyatakan  baik sebanyak 15 

responden.  

 Dari jawaban responden diatas 

dapat diketahui bahwa infromasi yang 

diberikan dalam pelaksanaan masih 

perlu menjadi perhatian. Pada 

prinsipnya, inti dari bentuk pelayanan 

yang diterapkan dalam pelayanan yaitu 

memberikan pelayanan sesuai dengan 

tingkat ketanggapan atas permasalahan 

pelayanan yang diberikan.  

 Kurangnya ketanggapan tersebut 

dari orang yang menerima pelayanan, 

karena bentuk pelayanan tersebut baru 

dihadapi pertama kali, sehingga 

memerlukan banyak informasi mengenai 

syarat dan prosedur pelayanan yang 

cepat, mudah dan lancar, sehingga pihak 

pegawai atau pemberi pelayanan 

seyogyanya menuntun orang yang 

dilayani sesuai dengan penjelasan-

penjelasan yang mendetail, singkat dan 

jelas yang tidak menimbulkan berbagai 

pertanyaan atau hal-hal yang 

menimbulkan keluh kesah dari orang 

yang mendapat pelayanan. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil pembahasan 

yang dilakukan pada bab sebelumnya 

dapat diketahui bahwa pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Tanjungpinang belum menunjukkan 

pelayanan yang berkualitas. Dimana hal 

ini dapat dari beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Pada dimensi transparansi dapat 

diketahui bahwa pihak Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Tanjungpinang belum 

menyediakan informasi 

mengenai prosedur pelayanan 

dengan baik sehingga masyarakat 

merasa hal tersebut masih harus 

diperbaiki dan perlu diperhatikan 

oleh pemerintah. Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Tanjungpinang harus 

memberikan informasi yang jelas 

berupa papan alur informasi yang 

berkenaan dengan pelayanan 

administrasi kependudukan 

sehingga akan memudahkan 

masyarakat untuk bisa 

mengetahui prosedur pelayanan 

dengan jelas 

2. Pada dimensi akuntabilitas 

penyelesaian pengurusan surat 

menyurat belum bisa tepat waktu 

sesuai dengan standar 

operasional yang ada. 

Proses/tatacara dan persyaratan, 

penanggung jawab, dan  waktu 

penyelesaian yang berkaitan 

dengan pelayanan, wajib 

diinformasikan secara terbuka 

agar mudah diketahui dan 

dipahami oleh masyarakat, baik 

diminta maupun tidak diminta. 

Ketepatan  waktu dalam 

kepengurusan administrasi 

kependudukan sangat penting 

untuk diperhatikan dimana hal ini 

dilakukan pihak Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Tanjungpinang saat 
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masyarakat dalam dalam 

pengurusan administrasi 

kependudukan 

3. Pada dimensi kondisional dapat 

diketahui bahwa kemampuan 

pegawai dalam menghadapi 

kendala dalam pelaksanaan 

belum berjalan dengan baik 

dimana hal ini sangat penting 

untuk diperhatikan agar 

pelaksanaan pelayanan dapat 

diberikan secara maksimal 

kepada masyarakat serta segala 

bentuk keluhan dan 

permasalahan dapat diatasi 

dengan baik sesuai dengan 

permintaan dan keluhan 

masyarakat 

4. Pada dimensi partisipatif dapat 

diketahui bahwa adanya 

masyarakat yang ikut mengawasi 

jalannya pelayanan pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Tanjungpinang dimana ini 

dapat dilihat dari terisinya kotak 

saran yang ada dimana hal ini 

merupakan bentuk perhatian 

masyarakat terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh pihak Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Tanjungpinang. Akan tetapi 

dapat diketahui bahwa kotak 

saran yang disediakan tidak layak 

untuk digunakan mengingat 

kecilnya tempat kotak dan saran 

serta perlunya perbaikan kotak 

saran tersebut. 

5. Pada dimensi kesamaan hak 

dapat diketahui bawa perlunya 

perhatian dalam pemberian 

pelayanan kepada masyarakat 

sehingga nantinya tidak ada lagi 

istilah pilih kasih dalam 

pelaksanaan pelayanan pada 

Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota 

Tanjungpinang. Infromasi yang 

diberikan dalam pelaksanaan 

masih perlu menjadi perhatian. 

Pada prinsipnya, inti dari bentuk 

pelayanan yang diterapkan dalam 

pelayanan yaitu memberikan 

pelayanan sesuai dengan tingkat 

ketanggapan atas permasalahan 

pelayanan yang diberikan 

6. Pada dimensi keseimbangan hak 

dan kewajiban dapat diketahui 

bahwa infromasi yang diberikan 

dalam pelaksanaan masih perlu 

menjadi perhatian. Pada 

prinsipnya, inti dari bentuk 

pelayanan yang diterapkan dalam 

pelayanan yaitu memberikan 

pelayanan sesuai dengan tingkat 

ketanggapan atas permasalahan 

pelayanan yang diberikan 

 

Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan dapat disarankan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan pelayanan 

disarankan kepada pegawai 

untuk dapat meningkatkan 

kehandalan dalam pelaksanaan 

pelayanan seperti diberikan 

pelatihan khususnya dalam hal 

pelayanan sehingga memberikan 

dampak baik dalam pelaksanaan 

pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat 

2. Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota 

Tanjungpinang diharapkan 

menambah sarana dan prasarana 

seperti komputer dan mesin cetak 

KTP agar pelayanan yang 

diberikan maksimal 

3. Dalam pelaksanaan pelayanan 

Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil diharapkan 

menambah pegawai bagian 
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pelayanan yang dibagi dalam 4 

Kecamatan yang ada di Kota 

Tanjungpinang sehingga 

masyarakat lebih mudah dalam 

mengurus administrasi 

kependudukan. 

4. Pegawai pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Tanjungpinang khususnya 

pada bidang pencatatan sipil 

untuk dapat tanggap dalam 

melaksanakan pelayananan baik 

itu menampung keluhan 

masyarakat maupun dalam 

kepengurusan administrasi 

kependudukan. 

5. Dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat disarankan 

kepada Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota 

Tanjungpinang untuk dapat 

memperbaiki sarana dan 

prasarana yang sudah tidak layak 

agar nantinya dapat memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada 

masyarakat. 

6. Dalam pelaksanan pelayanan 

perlunya petunjuk alur yang jelas 

diberikan kepada masyarakat, 

dimana petunjuk yang ada sudah 

tidak dapat dibaca dan harus 

diperbarui agar masyarakat dapat 

mengetahui syarat dan alur dalam 

pelayanan. 
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