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ABSTRACT

The performance quality evaluation is basically a guarantee that public

services provided will help improve the welfare of the society. In addition to,

people will feel a sense of public service so that implantation is fully accepted and

supported by the community. This study aims to determine how the performance

quality evaluation in the e-ID card data recording in the districts of Bukit Bestari

Tanjungpinang city. From these problems the authors tried to raise concerns

about how the performance quality evaluation in electronic data recording

identity cards (e-KTP) in 2012 in Tanjungpinang city. (a case study in the district

of Bukit Bestari). in this case is measured by indicators such as the reliability of

employees who do the recording, the responsibility of the employee, the guarantee

to the people who do the recording, the empathy to the society and the neatness,

uniformity as well as the means and infrastructure owned by the district. As for

the responden in this study is the people who live in the district of Bukit Bestari,

as well as the district that serve as key information. Whereas sampling technique

used was purposive sampling. As for the research method used is descriptive

qualitative and to obtain accurate and complete data, the writer uses observation

and interview techniques. analysis of the results it can be concluded that the

evaluation of services in the e-ID card data recording in Tanjung Pinang city

didn’t go well. Based on the above results, the researchers advise that the next

government in order to improve the monitoring and evaluation of service delivery

in order to know the weakness and conducted repairs, so the performance of

services will increase and government programs can be run properly.
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A. Latar Belakang

Reformasi yang dilakukan oleh Negara Indonesia adalah untuk

mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab atau good

governance. Ciri-ciri dari good governance adalah pemerintah yang memberikan

pelayanan prima kepada masyarakatnya. Pelayanan tersebut meliputi semua aspek

kehidupan masyarakat termasuk dibidang kependudukan. Faktor kependudukan

merupakan salah satu masalah yang cukup vital dan menentukan dalam

meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu

mendapat perhatian dan penanganan, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan,

antara lain: Adanya penataan mengenai sistem administrasi kependudukan yang

tertib, teratur, dan akurat, dan Mengendalikan masyarakat dengan membentuk

program Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

Harapan masyarakat berkaitan dengan kualitas pelayanan mempunyai

peranan dalam menentukan kepuasan atau ketidakpuasan pelayanan yang

diberikan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Maka hanya masyarakat yang

dapat menentukan pelayanan seperti apa dan bagaimana keinginan mereka yang

perlu dipenuhi. Oleh karena itu dalam satu tim kerja, kelancaran kerja dipengaruhi

oleh dukungan seluruh pegawai Kecamatan Bukit Bestari yang memiliki

komitmen untuk melayani masyarakat dengan baik.

Apalagi pegawai pada bagian perekaman data dituntut untuk mampu

profesional dalam hal mengoperasikan sistem dan perangkat Elektronik Kartu

Tanda Penduduk (e-KTP) dengan baik, hal ini akan sangat membantu saat



melakukan pelayanan perekaman data Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)

kepada masyarakat yang beragam keinginannya. Pelayanan yang baik dan

berkualitas pada akhirnya akan memberikan kepuasan kepada masyarakat,

kepuasan akan menjadi promosi gratis dari masyarakat yang sudah merasakannya,

kemudian menyebar kepada masyarakat lainnya, serta mampu meningkatkan citra

Kecamatan Bukit Bestari di mata masyarakat.

Definisi pelayanan yang lebih sederhana dan umum seperti yang di

ungkapkan oleh Lijan (2008:42) bahwa pelayanan adalah sebagai proses

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Menurut

Martin (2004:13) ada 4 (empat) alasan mengapa kualitas pelayanan harus bermutu

yaitu pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang dan pekerjaan, persaingan

yang semakin tajam, pemahaman yang semakin baik pada pelanggan dan

pelayanan menanamkan kepuasan.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di Kecamatan Bukit Bestari

maka terdapat beberapa gejala, antara lain:

1. Masih minimnya pegawai yang bertugas dalam pembuatan e-KTP.

2. Masih adanya pelayanan yang kurang maksimal seperti masyarakat yang

harus menunggu antrian yang lama.

3. Kurangnya fasilitas yang memadai seperti kursi yang tersedia tidak

mencukupi kapasitas masyarakat.

Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan menjamin

kepastian hukum hak sipil, pemerintah pusat akan melakukan pembaharuan kartu

identitas diri. Perekaman Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) sebenarnya



sama dengan prosedur pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) sebelumnya,

bahwa hasil perekaman data kependudukan dikirim melalui jaringan komunikasi

data ke Automated Fingerprint Identification System (AFIS) di Kementerian

Dalam Negeri. Dan akan dilakukan identifikasi ketunggalan jati diri seseorang.

Dari identifikasi tersebut akan diketahui hasilnya apakah identitas ganda atau

tunggal. Apabila masih ganda, maka akan dikembalikan lagi ke pelayanan

elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP), namun bila sudah tunggal akan

dilanjutkan pencetakan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP).

B. Permasalahan

Dari pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat di lihat bahwa

keinginan masyarakat yaitu ingin mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan

memuaskan dalam pelaksanaan perekaman data Elektronik Kartu Tanda

Penduduk (e-KTP). Maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini

adalah :

Bagaimana evaluasi kualitas pelayanan pada perekaman data Elektronik

Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Tahun 2012 di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus

di Kecamatan Bukit Bestari?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui evaluasi kualitas pelayanan pada perekaman data

Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Tahun 2012 di Kota Tanjungpinang

(Kecamatan Bukit Bestari).



D. Metode Penelitian

Arikunto (2010:151) menyebutkan bahwa, “metode penelitian adalah cara

yang di gunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.”

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Sugiyono (2009:11), menyatakan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel

maupun lebih tanpa membuat suatu perbandingan, atau menghubungkan satu

variabel dengan variabel lain”. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pada penelitian deskriptif ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif

yaitu membuat rangkaian atau proses penyaringan data atau informasi yang

bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang

tertentu dalam kehidupan objeknya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini yaitu karena:

a. Kecamatan Bukit Bestari sebagai salah satu instansi pemerintah yang

smenjalankan program-program dari pemerintah pusat dalam hal pelayanan

yaitu pelayanan terhadap Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

b. Masih terdapat keluhan-keluhan masyarakat mengenai pelayanan terhadap

Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).



c. Masih minimnya pegawai yang bertugas dalam pembuatan e-KTP.

d. Masih adanya pelayanan yang kurang maksimal seperti masyarakat yang

harus menunggu antrian yang lama. Dan kurangnya fasilitas yang memadai

seperti kursi yang tersedia tidak mencukupi kapasitas masyarakat.

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui kualitas pelayanan yang ada di

Kecamatan Bukit Bestari.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber dan jenis data yang akan di kumpulkan yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari

sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan

masalah yang diteliti. Data primer didapat melalui wawacara yang diberikan

kepada pegawai yang melakukan proses perekaman Elektronik Kartu Tanda

Penduduk (e-KTP) dan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Bukit Bestari.

b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang melengkapi data primer, yang diperoleh

melalui dokumen-dokumen atau laporan tertulis, seperti data tentang gambaran

objek penelitian dan sebagainya. Data ini didapat langsung dari Kecamatan Bukit

Bestari.

4. Responden

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Sugiyono (2009:298) menyebutkan bahwa:



“Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena

penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial

tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi

ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan

situasi sosial pada kasus yang dipelajari.”

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini menggunakan sebutan

responden dan informan. Responden merupakan orang yang memberikan

informasi dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan

responden apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti.

Dalam menentukan jumlah responden peneliti menggunakan teknik

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2009:300) purposive sampling adalah

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang

apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan

memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Berdasarkan teknik purposive sampling tersebut maka peneliti mengambil

responden sebanyak 30 (tiga puluh) orang masyarakat dan 3 (tiga) orang pegawai

Kecamatan Bukit Bestari serta Camat Bukit Bestari sebagai key informan untuk

mengetahui pelayanan pada perekaman data Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-

KTP) di Kecamatan Bukit Bestari tersebut.



5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang

diteliti Sugiyono (2009:166). Observasi (observation) atau pengamatan

merupakan suatu teknik cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Berdasarkan pengertian

diatas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah teknik mengumpul data dengan

melakukan pengamatan terhadap masalah yang akan diteliti. Peneliti melakukan

observasi mengevaluasi pelayanan pada perekaman data Elektronik Kartu Tanda

Penduduk (e-KTP) di Kecamatan Bukit Bestari.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2009:72), wawancara adalah pertemuan dua orang

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis mengadakan

serangkaian tanya jawab kepada key informan yaitu Camat Bukit Bestari untuk

mengetahui evaluasi pelayanan pada perekaman data Elektronik Kartu Tanda

Penduduk (e-KTP). Wawancara terstruktur, Menurut sugiyono (2009:197),

wawancara tidak terstruktur atau terbuka digunakan untuk mendapat informasi

awal tentang berbagai isu permasalahan yang pada objeknya, sehingga peneliti

dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti.

Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti

perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkat

yang ada dalam objek.



c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:231), dokumentasi yaitu mencari data mengenai

hal-hal atau variabel yang berupa literatur, catatan, transkip, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Misalnya sarana dan

prasarana untuk melakukan perekaman data e-KTP.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan untuk menganalisa data – data yang didapat

dari penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Moleong (2002:103)

menyatakan bahwa “analisa data kualitatif adalah proses pengorganisasian dan

pengurutan data ke dalam pola dan kategori serta satuan uraian dasar, sehingga

dapat dikemukakan tema seperti yang disarankan oleh data”.

Dengan menyajikan data kualitatif yang dikumpulkan melalui teknik

pengumpulan data seperti hasil wawancara dari responden dengan indikator yang

digunakan. Data dan informasi yang bersifat kualitatif tersebut selanjutnya

diinterpretasikan oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitian yang telah

dirumuskan sebelumnya. Untuk itu data primer dan sekunder yang sudah

terkumpul akan diorganisir dan disusun. Setelah tersusun kemudian dilakukan

penafsiran dan pembahasan.

F. Konsep Teori

1. Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga

dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002:13), ada dua tujuan evaluasi yaitu

tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara



keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing

komponen.

Menurut Crawford (2000 ; 30), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah
tercapai dalam kegiatan.

2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap prilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-

bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali

dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis.

2. Jenis Evaluasi

Jika dilihat dari pentahapannya, secara umum evaluasi dapat dibagi

menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Evaluasi tahap perencanaan

Yaitu evaluasi yang digunakan dalam tahap perencanaan untuk mencoba

memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan

kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa

untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana.

Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring.

Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah

tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan

tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah

sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai



tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat

mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian

program tersebut akan memecahkan masalah yang akan dipecahkan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya

terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan

pelaksanaan dibanding rencana tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana

yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai

dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai. Menurut Suharto (2006: 12).

3. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai
kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan
yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini
evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan
target tertentu telah dicapai.

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap
nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas
dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.

3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis
kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.
Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat
memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.
Menurut Wahab (2002: 51).

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka

dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang

dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah

program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil

yang dicapai oleh program tersebut. Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi



dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri

yaitu:

1) Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses
kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan
informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai
pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat
ukur yang relevan.

2) Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan
pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan,
tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.

3) Assessment, Suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data
tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan. Menurut Dunn
dalam Suharto (2008:8).

4. Kualitas Pelayanan

Kualitas mempunyai banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai

dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari

kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk,

seperti kinerja (performance) dan estetika (esthetics). Sedangkan dalam

strategisnya dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu

memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Kualitas pada dasarnya

merupakan kata yang mengandung arti relatif karena bersifat abstrak, kualitas juga

dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal

terhadap persyaratan atau spesifikasi. Bila persyaratan atau spesifikasi terpenuhi

berarti kualitas suatu hal yang dimaksud dapat di katakana baik, sebaliknya

apabila persyaratan tidak terpenuhi maka dapat di katakana tidak baik.

Menurut Fitzsimmons (2006:131) ada lima determinan kualitas pelayanan

publik yang dapat di rincikan sebagai berikut:

1. Terjamah, (tangibles): penampilan fisik pegawai, seperti
peralatan/perlengkapan yang menunjang pelayanan.



2. Handal, (reliability): kemampuan untuk memberi secara tepat dan
benar, jenis pelayanan yang tela dijanjikan kepada pelanggan.

3. Pertanggungjawaban, (responsiveness): kesadaran atau keingin
membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat.

4. Jaminan, (assurance): pengetahuan/wawasan, kesopan santunan,
kepercayaan diri dari pemberi layanan, respek terhadap konsumen.

5. Empati, (emphaty): memberi layanan untuk melakukan pendekatan,
memberi perlindungan, berusaha mengetahui keinginan pelanggan.

5. Unsur-unsur Pelayanan Publik

Menurut Bharata (2004:11), terdapat empat unsur penting dalam proses

pelayanan publik, yaitu:

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan

tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan

dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).

2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen
(costomer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia
layanan.

3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan
kepada pihak yang membutuhkan layanan.

4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus
mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini
sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para
pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas
barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

6. Asas Pelayanan Publik

Menurut Ratminto dan Winarsih (2006:245) terdapat beberapa asas dalam

penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan,

yaitu:

1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari

instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan

masyarakat pengguna jasa pelayanan.

2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin,
dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan.

3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tatacara pelayanan harus didesain
sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna
jasa pelayanan.



4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus
pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-
benar diperlukan.

5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat
pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan
membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.

6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin
dan setransparan mungkin.

7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga
harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak
resah.

8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien,
sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat
dipakai untuk berbagai keperluan).

9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu
seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus
ditetapkan selama mungkin.

10. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan curtomers. Hak-hak dan
kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi customers harus
dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan
ganti rugi.

11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin
harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul
keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan
bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga
permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.

7. Prinsip Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip

pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Menteri

Pendayagunaan No. 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan

pelayanan publik. Menurut Ratminto dan Winarsih (2006:22) yang menyatakan

bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip

sebagai berikut :

1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan mencakup persyaratan teknis dan aministratif pelayanan
publik, unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/



sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik serta rincian 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 atau
pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan
pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan
pelayanan publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana
kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk
penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika
(telematika).

8. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan
teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisplinan, kesopanan dan keramahan, pemberi pelayanan harus
bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan
pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan
ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan
sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti
parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah

bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik yang berupa barang

maupun jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dalam rangka

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada asas dan

prinsip pelayanan.

Keberhasilan dalam melaksanakan prinsip dan hakekat pelayanan

berkualitas sangat tergantung pada proses pelayanan publik yang dijalankan.

Proses pelayanan publik pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat

(yang dilayani). Menurut Ismail (2002:27) pemberian pelayanan harus

berdasarkan pada beberapa prinsip pelayanan prima sebagai berikut :



a) Appropriateness, yaitu setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan
yang disediakan pemerintah harus relevan dan signifikan sesuai
dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

b) Accessibility, yaitu setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan
yang disediakan pemerintah harus dapat diakses sedekat dan sebanyak
mungkin oleh pengguna jasa pelayanan.

c) Continuity, yaitu setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang
disediakan pemerintah harus secara terus menerus tersedia bagi
masyarakat pengguna jasa pelayanan.

d) Continuity, yaitu setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang
disediakan pemerintah harus ditangani oleh petugas yang benar – benar
memiliki kecakapan teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan,
ketepatan dan kemantapan aturan sistem, prosedur dan instrument
pelayanan yang baku.

G. Pembahasan

Untuk melihat apakah Evaluasi Kualitas Pelayanan Pada Perekaman

Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Tahun 2012 di Kota Tanjungpinang

(studi kasus di Kecamatan Bukut Bestari), penulis mengacu pada pendapat

Fitzsimmons (2006:131) beberapa faktor yang menunjang dan perlu diperhatikan

atau dipenuhi dalam evaluasi kualitas pelayanan perekaman data (e-KTP) adalah

Handal, Pertanggung Jawaban, Jaminan, Empati dan Terjamah. Terjamah dapat

dilihat dari sub indikator:

1. Terjamah (tangibles)

Instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu adanya

terjamah yang berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas layanan,

peralatan/perlengkapan, sumber daya manusia, dan materi komunikaasi

perusahaan. Terjamah dapat dilihat dari sub indikator:



a. Penyediaan sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam

membantu untuk melakukan perekaman data e-KTP dalam hal ini Penataan

ruangan dan penyediaan sarana dan prasarana harus baik dan lengkap.

b. Kerapian dan penampilan berbusana

Merupakan faktor penting dalam hal untuk menunjang penampilan

pegawai mengenakan busana yang seragam dalam proses pelayanan perekaman

data Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

2. Handal ( Reliability )

Kecamatan Bukit Bestari merupakan instansi yang berhubungan langsung

dengan masyarakat dalam hal pelayanan. Oleh karena itu pegawai dituntut agar

memiliki kemampuan dalam menyampaikan layanan yang di janjikan secara

akurat demi kelancaran sebuah pelayanan. Handal merupakan unsur penting di

dalam evaluasi pelayanan karena tanpa keandalan maka seorang pegawai tidak

dapat bekerja dengan maksimal atau memberikan pelayanan yang memuaskan.

Kehandalan dapat dilihat dari sub indikator:

a. Kehandalan petugas Perekaman Data e-KTP Dalam Memberi

informasi

Merupakan faktor pertama dalam mempengaruhi kehandalan pegawai.

Dalam hal ini kehandalan dapat di lihat dari, apakah kehandalan pegawai

perekaman sudah baik dan akurat.



b. Kehandalan Pegawai Dalam Melancarkan Prosedur

Merupakan faktor yang mempengaruhi keandalan pegawai, karena dalam

hal ini Keandalan dapat dilihat dari apakah keandalan pegawai perekaman data e-

ktp dalam melancarkan prosedur seperti ketetapan jaadwal pelaksanaan

perekaman data e-KTP.

3. Pertanggung Jawaban ( Responsiveness )

Berarti pertanggung jawaban terhadap kesediaan dan kemampuan penyedia

layanan untuk membantu para pelanggan dan merespons permintaan mereka

dengan segera. Pertanggung jawaban adalah unsur yang penting dalam pelayanan

perekaman data e-KTP, tanpa adanya rasa tanggung jawab dalam setiap diri

pegawai maka pekerjaan akan menjadi kurang maksimal. Pertanggung Jawaban

dapat dilihat dari sub indikator:

a. Kinerja Pegawai Perekaman Data e-KTP

Kinerja pegawai dapat dilihat dari apakah pegawai bersedia membantu

masyarakat dalam melakukan perekaman data e-KTP.

b. Ketangkasan Pegawai Perekaman data e-KTP

Ketangkasan pegawai juga merupakan hal yang penting karena dalam hal ini

ketangkasan pegawai sangat diperlukan dalam merespons permintaan atau

keluhan dari masyarakat.

4. Jaminan (assurance)

Berarti berkenaan dengan pengetahuan dan kemampuan teknis pegawai

serta kemampuan pegawai untuk bersosialisasi dalam menumbuhkan rasa percaya



dan keyakinan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Jaminan dapat

dilihat dari sub indikator:

a. Tingkat Mengatasi Permasalahan Teknis

Sebuah instansi perlu adanya tingkat untuk mengatasi permasalahan yang ada

karena, dalam hal ini pegawai dituntut untuk mampu mengatasi permasalahan

teknis yang ada.

b. Tata Krama Dalam Memberi Pelayanan

Tata krama dalam memberi pelayanan merupakan hal yang amat penting

dimana masyrakat yang menilai apakah pegawai kecamatan sopan dalam

memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

5. Empati (emphathy)

Berarti pegawai harus memahami masalah yang ada di masyarakat dan

bertindak demi kepentingan masyarakat, serta memberikan perhatian personal

kepada masyarakat dan memiliki jam operasi yang tepat dan nyaman. Empati

dapat dilihat dari sub indikator:

a. Mengutamakan Kepentingan masyarakat

Merupakan faktor yang penting dalam sebuah instansi, dalam hal ini

mengutamakan kepentingan masyarakat dilihat apakah memberikan perhatian

yang sungguh-sungguh dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

b. Tanggung Jawab terhadap kenyaman masyarakat

Berarti pertanggung jawaban pegawai kecamatan kepada masyarakat yang

melakukan proses perekaman serta pegawai dituntut bertanggung jawab terhadap



kenyamanan masyarakat dan memperlakukan masyarakat dengan penuh

perhatian.

H. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan

sebelumnya mengenai Evaluasi Pelayanan Pada Perekaman Elektronik Kartu

Tanda Penduduk (e-KTP) tahun 2012 di Kota anjungpinang (Studi Kasus di

Kecamatan Bukit Bestari), maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan

teori Fitzsimmons (2006:131) mengenai Kualitas pelayanan publik dari lima

dimensi yang terdiri dari Kehandalan, Bertanggung jawab, Jaminan, Empati dan

Terjamah, dari hasil observasi yang penulis lakukan diperoleh hasil bahwa

pelayanan e-KTP berjalan dengan kurang baik.

1. Hasil tanggapan responden terhadap dimensi Terjamah diperoleh bahwa

Penyediaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pegawai kurang

memuaskan dikarenakan masih minimnya alat untuk melakukan proses

perekaman dan kurangnya fasilitas seperti kursi membuat masyarakat

harus rela mengantri dalam keadaan berdiri berjam-jam bahkan ada yang

harus mengulang pada keesokan harinya karena waktu yang tidak cukup

dan untuk kerapian dan penampilan berbusana sudah memuaskan karena

dinilai pegawai telah mengenakan pakian yang seragam, bersih, dan rapi.

2. Hasil tanggapan responden terhadap dimensi Handal diperoleh bahwa

kinerja pegawai dinilai kurang memuaskan. Ini terjadi karena masih

banyaknya masyarakat yang berpendapat bahwa informasi yang



disampaikan oleh pihak kecamatan kepada masyarakat dianggap kurang

maksimal dan penjadwalan perekaman yang dilakukan tidak sesuai dengan

apa yang diberikan oleh pegawai kepada masyarakat.

3. Hasil tanggapan responden terhadap dimensi Bertanggung jawab diperoleh

bahwa kinerja pegawai Kecamatan Bukit Bestari belum memberikan

kepuasan yang maksimal terhadap masyarakat karena masih banyak

masyarakat yang berpendapat bahwa dalam melaksanakan tugasnya serta

dalam memberikan pelayanan pegawai bersikap kurang peduli. Dan

sebagian anggota masyarakat berpendapat bahwa, pegawai Kecamatan

gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Serta Sumber Daya

Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Kecamatan kurang bisa diharapkan

dan terkesan melalaikan tanggung jawab.

4. Hasil tanggapan responden terhadap dimensi Jaminan diperoleh masih

kurang memuaskan kerena tidak semua pegawai mampu mengatasi

permasalahan yang ada dan seharusnya pegawai Kecamatan dapat

memberikan penjelasan tentang manfaat di adakannya perekaman data

elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) agar masyarakat menjadi tahu

dan merasa terjamin, serta masyarakat juga tidak sia-sia datang dan

melakukan proses perekaman dan tata krama yang diberikan oleh pegawai

sudah memuaskan.

5. Hasil tanggapan responden terhadap dimensi Empati diperoleh bahwa

kurang memuaskan karena pegawai kecamatan bukit bestari di lihat dari

perlakuan dan tindakan yang diberikan kepada masyarakat membuat



masyarakat berpendapat bahwa pegawai tidak serius dalam mengutamakan

kepentingan masyarakat yang akan melakukan perekaman dan pegawai

juga lebih terkesan kurang respon dalam menanggapi permintaan

masyarakat dan terkesan mengabaikan kepentingan sebagian anggota

masyarakat.

Hasil yang didapat oleh penelitian dari key informan dan responden sangat

beragam. Jawaban yang diberikan oleh key informan dan responden didapati

secara jujur dan akurat karena key informan dan responden langsung mengalami

hal tersebut. Adapun kinerja dan sumber daya manusia (SDM) para pegawai

dirasakan kurang baik atau kurang maksimal.

2. Saran

Mencakup hasil penelitian di atas, maka penulis berupaya memberikan

saran yang dapat disampaikan guna untuk memperbaiki keadaan yang telah

terjadi. Yaitu berupa:

1. Dalam pelaksanaan perekaman data Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-

KTP) Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat

secara langsung dan terbuka tanpa melalui Rt/Rw setempat. Agar

masyarakat lebih mengerti dan memahami manfaat dari menggunakan

Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

2. Pemerintah juga harus mampu mengatur jadwal yang sesuai, tepat dan

akurat agar masyarakat tidak keliru dalam melakukan perekaman data

Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)



3. Pemerintah juga seharusnya menyisihkan sebagian anggaran biaya

konsumsi untuk makan dan minum untuk masyarakat agar mereka tidak

merasa bosan saat melakukan perekaman data elektronik kartu tanda

penduduk (e-KTP)

4. Penyedian tenda dan juga kursi untuk masyarakat yang melakukan

perekaman seharusnya sesuai dengan jumlah masyarakat yang melakukan

perekaman data Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), agar tidak ada

lagi masyarakat yang mengantri berdiri menunggu namanya dipanggil

untuk melakukan perekaman.
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