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ABSTRACT 

Manifestation of Excellent Service in the Process of Making E-KTP for Good 

Governance 

(Study in Tanjung Seneng District, Bandar Lampung City) 

By 

MOHAMMAD ROSYID 

 

This researchbackground is by the poor public services carried out by the 

government, one of which is the implementation of E-KTP. the problems that 

arise in making E-KTP are still a lack of facilities and infrastructure owned by the 

government to support the implementation of policies. The purpose of this 

research is to analyze the effort to realize the excellent service carried out by the 

Tanjung Senang District in the process of making E-KTP based on the principles 

of Good Governance. This type of research is descriptive research with a 

qualitative approach. This research was conducted using the collection method 

through interviews, documentation and observation. The data analysis technique 

used in this study is data reduction, data presentation and conclusion drawing. 

 

The results of the study were measured using nine principles of good governance 

based on UNDP (United National Development Program), namely community 

participation, upholding the rule of law, transparency, caring for stakeholders, 

consensus-oriented, equality, effectiveness and efficiency, accountability and 

strategic vision. The results showed that the application of the principles of good 

governance in the implementation of E-KTP in Tanjung Senang Subdistrict had 

been implemented well even though the principle of efficiency and effectiveness 

had not been achieved because the manufacture of E-KTP still needed a relatively 

long time. 
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ABSTRAK 

 

Perwujudan Pelayanan Prima Dalam Proses Pembuatan E-KTP Berbasis 

Good Governance 

(Studi Di Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung) 

  

 

 

Oleh 

 

MOHAMMAD ROSYID 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh buruknya pelayanan publik yang dilakukan 

oleh pemerintah salah satunya dalam pelaksanaan pembuatan E-KTP. 

Permasalahan yang muncul dalam pembuatan E-KTP adalah masih kurangnya 

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah untuk menunjang pelaksanaan 

kebijakan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis 

usaha perwujudan pelayanan prima yang dilakukan oleh Kecamatan Tanjung Senang 

dalam proses pembuatan E-KTP berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan melalui wawancara, 

dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 

Hasil penelitian diukur menggunakan sembilan prinsip good governance 

berdasarkan UNDP (United National Development Program) yakni partisipasi 

masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, 

berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan 

visi strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip 

good governance dalam pelaksanaan pembuatan E-KTP di Kecamatan Tanjung 

Senang sudah diterapkan dengan baik meskipun prinsip efisiensi dan efektif 

belum tercapai karena pembuatan E-KTP masih membutuhkan waktu yang relatif 

lama. 

 

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Good Governance, E-KTP. 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan

bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan

kebutuhan dasarnya melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya

penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang diharapkan

adalah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasarkan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

menyatakan pelayanan publik merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, Pasal 1 menyatakan bahwa pelayanaan publik adalah kegiatan atau

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan

atau pelayanaan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
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Pelayanan publik disimpulkan sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan

masyarakat oleh penyelenggara negara. Ini berarti pelayanan yang diberikan

pemerintah (birokrat) harus mengutamakan pelayanan terhadap masyarakatnya. Hal

ini diperkuat dengan prinsip catalytic government (pemerintahan katalis) yang

dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1996: 58), yang mengandung arti bahwa

aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik bertindak sebagai

katalisator, memberikan kemudahan dan kelancaran. Maka dibutuhkan visi yang jelas

dalam memberikan pelayanan yang terdepan untuk masyarakatnya. Oleh karena itu

pemerintah perlu memberdayakan kelompok masyarakat itu sendiri sebagai penyedia

atau pelaksana pelayanan.

Dipandang dari sisi masyarakat, tuntutan pelayanan terus mengalami perubahan yang

didorong oleh arus globalisasi. Disamping itu tuntutan masyarakat mempunyai

perbedaan yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan dan nilai yang berlaku

pada masing-masing individu maupun kelompok masyarakat. Hal ini membuka

cakrawala baru aparatur untuk semakin berperan secara lebih baik dalam membantu

masyarakat memenuhi kebutuhannya. Dalam hubungan pemerintah sebagai pelayan

publik hal senada dikemukakan oleh Wilson (1887) dalam Parsons (2005: 7) yang

mengatakan bahwa birokrasi adalah sebagai pembela kepentingan publik dimana

pegawai negeri sipil dilihat sebagai fungsionaris yang bekerja untuk melayani

kepentingan publik.
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Pelayanan publik dihadirkan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Meskipun

pelayanan publik dalam menjalankan misi, tujuan dan programnya menganut prinsip

efisiensi dan efektivitas, tetapi masyarakat sebagai stakeholder yang harus dilayani

secara optimal. Pelayanan publik merupakan hak masyarakat mengandung prinsip

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

kelengkapan atau sarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan

kenyamanan.

Pelaksanaan pelayananan publik, aparatur pemerintah/birokrat masih menunjukan

posisi yang kuat sebagai regulator sehingga bersifat statis dalam memberikan layanan

terhadap publik. Aparat pemerintah sulit memilih dan memilah antara kepentingan

menjalankan fungsi regulator dan melaksanakan fungsi meningkatkan pelayanan. Hal

tersebut menimbulkan tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh

pemerintah/birokrat dalam melayani masyarakat umum yang membutuhkan

jasa/kinerja yang baik dari pemerintah/birokrat. Oleh karena itu aparat

pemerintah/birokrat harus mereformasi dan mengubah pola pikir serta kinerja

penyelenggaraannya.

Birokrasi di Indonesia harus dibenahi disegala bidang pemerintahan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan publik oleh

birokrasi harus memuaskan publik itu sendiri dan tentunya sangat bergantung pada

tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Pemerintahan birokrasi yang

bermakna, tidak hanya membawa aspirasi diri sendiri (dalam hal pemerintahan saja)

tetapi merupakan birokrasi yang membawa kebijakan kepedulian, persatuan yang
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didasarkan atas kesepakatan bersama antara stakeholder. Hal ini sejalan dengan

pendapat yang dikemukakan Thoha (2007: 61), Good Governance sangat

mempengaruhi sistem birokrasi. Paradigma baru ini menekankan pada peranan

manejer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat

Pendapat ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi harus diawali oleh Good

Governance. Pemerintah pusat sampai dengan daerah melaksanakan transparansi,

akuntabilitas dan manajerial yang bersih, bebas dari korupsi. Dewasa ini

penyelenggaran pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai

dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat,

berbangsa dan bernegara. Penyelenggara pelayanan publik belum mencapai

keberhasilan sepenuhnya. Tingkat kualitas pelayanan publik belum memberi

kepuasan kepada masyarakat. Tentunya hal ini bergantung pula kepada faktor

pelaksana pelayanan publik dan faktor penunjang lainnya.

Semakin berkembangnya eksistensi pelayanan pemerintah, muncul pula berbagai

masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat seperti pelayanan

administrasi kependudukan/kartu tanda penduduk. Informasi yang ditemukan secara

langsung dan melalui media masa mengungkapkan berbagai kelemahan pelayanan

pemerintah yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat. Kinerja profesionalisme

birokrasi seringkali dinilai lemah, lamban, kaku, berbelit-belit, menuntut imbalan,

diskriminatif, kurang ramah, disertai fasilitas pelayanan yang kurang memuaskan.

Hal ini merupakan fenomena dan isu yang menimbulkan kesenjangan mewarnai

proses hubungan antara pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan pelayanan.



5

Keadaan ini memberikan isyarat bahwa kajian dan analisis pelayanan publik

merupakan hal yang  penting, relevan dan aktual.

Uraian tersebut menunjukan bahwa pelayanan publik belum memberikan kepuasan

kepada masyarakat baik menyangkut kinerja maupun penggunaan jasa pelayanan.

Maka hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan good governance di dalam

pelaksanaan program kerja pemerintah belum berjalan dengan Dalam hubungan

pelayanan birokrat terhadap publik maka Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengambil kebijakan pendekatan

pelayanan ke wilayah kecamatan tentang penyelenggaraan administrasi

kependudukan yakni pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

Kebijakan ini untuk mengarahkan aktifitas pelayanan bagi masyarakat sebagai target

group ke arah pencapain tingkat kualitas pelayanan. Dengan peningkatan pelayanan

diharapkan antusiasme masyarakat semakin tinggi dalam melengkapi dirinya dengan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

Adapun salah satu kecamatan di kota Bandar Lampung yang menjadi fokus

kebijakaan pembuatan KTP Elektronik adalah Kecamatan Tanjung Senang. Namun

penyelenggaran pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut

masih dihadapkan pada berbagai kendala dan belum mencapai sasaran bagi anggota

masyarakat yang telah wajib memiliki E-KTP. Berdasarkan observasi awal di

kecamatan Tanjung Senang pada tanggal 24 Februari 2018 diketahui bahwa blanko

Kartu Tanda Penduduk Elektronik habis sejak bulan Oktober 2017, sehingga

masyarakat kesulitan dalam pembuatan E-KTP. Berdasarkan hasil wawancara saat
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melaksanakan observasi dengan Suswina selaku kasi pelayanan umum memberikan

informasi bahwa kekosongan blanko berakibat lamanya proses pembuatan E-KTP

karena harus menunggu ketersediaan blanko. Walaupun E-KTP belum bisa

diterbitkan, masyarakat dapat mengurus atau membuat surat keterangan pengganti

identitas yang berfungsi sebagai KTP sementara dan berlaku selama 6 bulan. Surat

pengganti identitas tersebut tercantum data identitas seperti KTP, termasuk Nomor

Induk Kependudukan (NIK), karena pembuatannya membutuhkan perekaman

layaknya pembuatan E-KTP. Namun alat rekam di kecamatan Tanjung Senang baru

berfungsi 2 hari lalu setelah rusak cukup lama yaitu 2 bulan. Sehingga masyarakat

kecamatan Tanjung Senang harus menumpang di kecamatan lain dalam proses

perekaman yang menjadi persyaratan pembuatan E-KTP, sehinga warga kecamatan

Tanjung Senang cukup kesulitan dalam mengurus E-KTP. (sumber:wawancara

dengan ibu Suswina, Kasi pelayanan umum, Kantor Kecamatan Tanjung Senang. 24

Februari 2018)

Permasalahan lain yang ditemukan berdasarkan hasil observasi dalam pembuatan E-

KTP di Kecamatan Tanjung Senang yaitu terkait dengan sarana dan prasarana yang

belum memadai baik sarana operasional, fasilitas fisik serta prasarana pendukung

lainnya. Kurang memadai tempat menunggu untuk masyarakat yang akan melakukan

pelayanan. Jumlah kursi yang tersedia adalah 1 kursi panjang yang dapat memuat 5

orang pengunjung sedangkan pada kenyataannya pengunjung yang melakukan

pelayanan secara bersamaan mencapai 10 orang lebih. Sehingga pada akhirnya tidak
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sedikit masyarakat yang kelelahan berdiri menunggu giliran dilayani oleh pihak

Kecamatan.

Berdasarkan informasi pegawai yang terdapat di Kasi pelayanan umum hanya

terdapat 2 orang pegawai, dan apabila masyarakat yang ingin membuat E-KTP ramai

akan di bantu oleh Satpol PP dan pegawai lain. Adanya kekurangan pegawai

pelayanan ini menyebabkan pegawai merangkap pekerjaan yang lain dan

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaian pekerjaan pelayanan yang

seharusnya dapat dilaksanakan dengan cepat. (sumber: wawancara dengan ibu

Suswina, Kasi pelayanan umum, Kantor Kecamatan Tanjung Senang. 24 Februari

2018)

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya praktek pungli yang di akui oleh pihak

Kecamatan Tanjung Senang. Praktek pungli tersebut dilakukan oleh orang-orang di

luar petugas kantor Kecamatan Tanjung Senang. Biasanya masyarakat yang menjadi

sasaran kegiatan pungli adalah mereka yang tidak mengerti alur pembuatan KTP

Eektronik atau mereka yang memang malas untuk mengantri dan mengurus proses

pembuatan KTP Elektronik. Padahal proses perekaman KTP Elektronik tidak

memakan waktu yang lama, hanya saja biasanya proses antrian untuk melakukan

perekaman yang memakan waktu lama. Hal lain yang membuat masyarakat enggan

untuk melakukan perekaman KTP Elektronik sendiri dan memilih menggunakan jasa

calo adalah pelayanan yang diberikan oleh aparatur kecamatan kurang maksimal.

Terkadang pelayanan yang diberikan cukup bertele-tele sehingga masyarakat harus

mengantri lama. Selain itu petugas yang kelelahan memberikan pelayanan karena
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banyaknya antrian kemudian mengabaikan asas kesopanan sehingga memberikan

pelayanan dengan raut wajah yang tidak bersahabat dan membuat masyarakat enggan

untuk datang ke kantor kecamatan dan lebih memilih menggunakan jasa calo. Selain

itu masyarakat yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik masih harus

menunggu lama agar dapat memiliki E-KTP karena proses pengolahan data yang

memakan waktu cukup lama juga menjadi permasalahan lain. Biasanya masyarakat

harus menunggu berbulan-bulan untuk dapat memiliki KTP Elektronik padahal

masyarakat juga memiliki banyak kegiatan yang memerlukan KTP. Hal ini terjadi

karena rumitnya proses pengolahan data E-KTP dan adanya permasalahan

kekurangan blangko untuk pencetakan. Berdasarkan informasi yang dikutip dari

detiknews.com Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan bahwa pembuatan E-

KTP harus selesai dalam satu jam saat membuka rapat kabinet terbatas tentang

penataan administrasi kependudukan di Kantor Presiden. Permintaan Jokowi itu

sebagai respon atas lambannya proses pembuatan e-KTP yang sering dikeluhkan

warga. Sebagai tindak lanjut dari rapat itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

kemudian mengeluarkan Permendagri No. 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan

Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Salah satu poin dari regulasi yang

efektif ini adalah proses penerbitan dokumen kependudukan harus dilakukan dalam

rentang waktu 1 hingga 24 jam.Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Permendagri No.

19/2018. Berdasarkan aturan ini, penerbitan dokumen kependudukan diselesaikan

paling sedikit dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam

sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dokumen yang dimaksud,
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yaitu: Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya antara lain:

KK [Kartu Keluarga], KTP-El, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian,

dan Surat Keterangan Pindah, bunyi Pasal 3 ayat (1) Permendagri itu. (Sumber:

www.detiknews.com//permasalahn pembuatan e-ktp diakses pada 05 mei 2018)

Berdasarkan permasalahan di atas menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan

penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan Tanjung Senang belum dapat

memberikan kepuasan kepada masyarakat. Banyaknya kendala dan kurangnya

fasilitas sarana dan prasana yang dapat digunakan sebagai penunjang terlaksananya

kegiatan membuat pelaksanaan proses pembuatan E-KTP kurang maksimal. Maka

berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas penulis tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai “Perwujudan Pelayanan Prima dalam Proses

Pembuatan E-KTP Berbasis Good Governance (Studi Di Kecamatan Tanjung

Senang Kota Bandar Lampung)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan

masalah peneliti adalah bagaimana Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Proses

Pembuatan E-KTP Berbasis Good Governance (Studi Di Kecamatan Tanjung Senang

Kota Bandar Lampung) ?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini bertujuan

menganalisis usaha perwujudan pelayanan prima yang dilakukan oleh Kecamatan

Tanjung Senang dalam proses pembuatan E-KTP berdasarkan prinsip-prinsip Good

Governance.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, hasil penelitian menambah referensi penelitian lebih lanjut bagi

pengembagan ide para peneliti dalam melakukan penelitian dengan tema masalah

serupa.

2. Secara praktis, penelitian berguna sebagai bahan masukan bagi pihak Kecamatan

Tanjung Senang Kota Bandar Lampung untuk memberikan pelayanan yang

berkualitas kepada masyarakat.



II . TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan adalah hal, cara atau hasil

pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan

atau minuman; menyediakan keperluan orang, mengiyakan, menerima,

menggunakan. Dalam Ratminto dan Winarsih (2012: 4) melalui Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 yang kemudian

disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63

Tahun 2003 mendefinisikan “segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh

instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Bandan Usaha Milik

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan definisi

pelayanan yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos dalam Ratminto dan Winarsih

(2005: 2) mendefinisikan pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas

yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya

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

pihak pembeli pelayanan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

Menurut Lukman dalam Sinambela (2006: 5) pelayanan adalah suatu kegiatan atau
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urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang

lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara itu

istilah publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat,

negara.Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku

menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai.

Sinambela (2006: 5) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan

keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelengara negara. Menurut Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk

atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh

penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

pelayanan publik adalah aktivitas/kegiatan pemberian layanan yang dilakukan oleh

suatu organisasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka

mencapai tujuan tertentu, yaitu kesejahteraan masyarakat yang diselengggarakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Prinsip Pelayanan Publik
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Pengertian prinsip penyelenggaraan pelayanan publik adalah dasar yang menjadi

acuan dalam pengorganisasian, acuan kerja, serta pedoman penilaian kinerja bagi

setiap lembaga penyelenggara pelayanan publik.Berdasarkan Keputusan MENPAN

Nomor 63 Tahun 2004 dalam Ratminto dalam Winarsih (2012: 21-23) disebutkan

bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Kesederhanaan, yakni prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah

dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan, kejelasan ini mencakup hal-hal sebagai berikut: Persyaratan teknis dan

administratif pelayanan publik, Unit kerja/pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian

keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, dan Rincian

biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3. Kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun

waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi, maksudnya adalah 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, pempinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang

ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
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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, yakni tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai,

mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi

telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yakni 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.

Pelayanan publik yang diberikan oleh Birokrasi dalam Sulistio dan Waspa (2009: 39)

hendaknya juga berdasarkan prinsip-prinsip dasar berikut ini:

1. Rasional, efektif dan efisien yang dilakukan melalui manajemen terbuka.

2. Ilmiah, berdasarkan kajian dan penelitian serta didukung oleh cabang-cabang ilmu

pengetahuan lainnya.

3. Inovatif, pembaruan yang dilakukan terus-menerus unutuk menghadapi

lingkungan yang dinamis, berubah dan berkembang.

4. Produktif, berorientasi kepada hasil kerja yang optimal.

5. Profesionalisme, penggunaan tenaga kerja professional, terampil dalam istilah

“The Right Man In The Right Place”.
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6. Penggunaan teknologi modern yang tepat guna.

Islamy dalam Sulistio (2009: 41) mengatakan bahwa pelayanan publik yang

dilaksanakan oleh pemerintah harus berdasarkan prinsip pelayanan prima sebagai

berikut:

1. Appropriateness, yakni setiap jenis, produk, dan mutu pelayanan yang disediakan

pemerintah harus relevan dan signifikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan

masyarakat.

2. Accesibility, setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan

harus dapat di akseskan sedekat dan sebanyak mungkin oleh pengguna pelayanan.

3. Continuity, setiap jenis , produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan

pemerintah harus secara terus-menerus tersedia bagi masyarakat pengguna jasa

layanan.

4. Tehnicality, setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan

perintah harus ditangani oleh petugas yang benar-benar memiliki kecakapan teknis

pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketetapan dan kemantapan aturan,

sistem, prosedur dan instrumen pelayanan yang baku.

5. Profittability, setiap, jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan

pemerintah harus benar-benar dapat memberikan keuntungan ekonomi dan sosial

dan masyarakat.

6. Equitabily, setiap, jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan

pemerintah harus tersedia dan dapat diakses dan diberikan secara adil dan merata

kepada segenap anggota masyarakat tampa kecuali.
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7. Transprancy, setiap, jenis produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan

pemerintah dilakukan secara transparan sehingga masyarakat pegguna jasa layanan

dapat menggunakan hak dan kewajiban atas pelayanan tersebut dengan baik dan

benar.

8. Accountabiliy, setiap jenis produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan

pemerintah harus dilaksanankan secara berhasil dan berdaya guna serta sesuai

dengan biaya dan mamfaat sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat.

9. Effictiveness, and Efficienciy, setiap jenis produk, proses dan mutu pelayanan yang

disediakan oleh pemerintah harus dilaksanakan secara berhasil dan berdaya guna

serta sesuai dengan biaya dan manfaat sebagaimana yang diinginkan oleh

masyarakat.

Menurut Surjadi (2009: 46), kriteria pelayanan yang memuaskan atau yang disebut

dengan pelayanan prima, pada dasarnya mencakup empat prinsip, yaitu CETAK,

yang terdiri dari Cepat, Tepat, Akurat, dan Berkualitas. CETAK dalam hal ini

maksudnya adalah:

1. Pelayanan harus cepat. Dalam hal ini pelanggan tidak membutuhkan waktu tunggu

yang lama.

2. Pelayanan harus tepat. Ketepatan dalam berbagai aspek yaitu: aspek waktu, biaya

prosedur, sasaran, kualitas maupun kuantitas serta kompetensi petugas.

3. Pelayanan harus akurat. Produk pelayanan tidak boleh salah, harus ada kepastian,

kekuatan hukum, tidak meragukan keabsahannya.
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4. Pelayanan harus berkualitas. Produk pelayanannya tidak seadanya sesuai dengan

keinginan pelanggan, memuaskan, berpihak, dan untuk kepentingan pelanggan.

Prinsip-prinsip pelayanan tersebut di atas merupakan pedoman dalam

penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah. Dengan adanya prinsip-

prinsip tersebut dalam kegiatan pelayanan publik ini diharapkan pemerintah/instansi

bisa memebrikan  pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak menyulitkan

masyarakat.

C. Kualitas Pelayanan Publik

Pada dasarnya definisi kualitas jasa (pelayanan publik) berfokus pada upaya

pemenuhan dan kebutuhan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya

untuk mengimbangi harapan pengguna jasa. Pengertian atau makna atas konsep

kualitas telah diberikan oleh banyak pakar dengan berbagai sudut pandang yang

berbeda, sehingga menghasilkan definisi-definisi yang berbeda pula. Sementara itu

Sinambela (2006: 6) mendefinisikan kualitas pelayanan adalah segala sesuatu yang

mampu memenuhi keinginn dan kebutuhan pelanggan. Menurut Gaspersz dalam

Sinambela (2006: 8) mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengaacu kepada

pengertian pokok, kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan atraktif yang

memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk.

Kualitas juga terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.

.
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Dalam Sinambela (2006: 6) secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya

adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas

pelayanan prima yang tercermin dari:

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses

oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah

dimengerti;

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapaat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan

pemberi dan penerima pelayanan dengan tatap berpegang pada prinsip efisiensi

dan efektivitas;

4. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan,

dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari

aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Dari pengertian tersebut tampak bahwa, disamping kualitas itu menunjuk pada

pengertian pemenuhan standar atau persyaratan tertentu, kualitas pelayananan juga

mempunyai pengertian sebagai upaya untuk melakukan perbaikan dan
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penyempurnaan secara terus menerus dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan

sehingga dapat memuaskan pelanggan.Pelanggan dalam hal ini adalah masyakat

D. Konsep Good Governance

Konsep Good Governance dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur

hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Human interest adalah faktor terkuat

yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya sebuah negara

serta pemerintahan yang baik. Sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa

dipisahkan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan. Baik kepentingan individu,

kelompok, dan/atau kepentingan masyarakat nasional bahkan internasional. Dalam

rangka mewujudkan setiap kepentingan tersebut selalu terjadi benturan. Begitu juga

dalam merealisasikan apa yang namanya “Good Governance” benturan kepentingan

selalu lawan utama. Kepentingan melahirkan jarak dan sekat antar individu dan

kelompok yang membuat sulit tercapainya kata “sepakat”.

Konsep Good Governance sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak

yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, namun demikian masih banyak yang rancu

memahami konsep Governance. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan

governance sebagai Tata Pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam

pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena

pemerintah (government) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk

lembaga yang disebut governance. Dua aktor lain adalah privat sektor (sektor swasta)

dan civil society (masyarakat madani). Karenanya memahami governance adalah
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memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta

dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Lembaga

pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya,

hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam

menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan

meningkatkan pendapatan, sedangkan civil society harus mampu berinteraksi secara

aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk

bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut. Dalam

konsep ini, negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan

sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat

dipertanggungjawaban kepada publik.

Menurut Safroni (2012: 80) konsep Good Governance dapat dijelaskan pula sebagai

berikut:

1. Sebagai pengelolaan atau kepengarahan negara yang baik.

2. Pelaksananya disebut government.

3. Government identik dengan pengelola, atau pengurus negara.

4. pengelola negara yang mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengerjakan

dengan efisiensi.

5. Bagaimana penyelenggaraan negara di tata dan di proses.
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E. Prinsip-Prinsip Good Governance

Kunci utama memahami Good Governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di

dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu

pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan

dengan semua unsur prinsip-prinsip Good Governance. Sementara itu, menurut

UNDP (United National Development Program) dalam Lembaga Adminitrasi Negara

dalam Safroni (2012: 132-133), kepemerintahan yang baik memiliki sembilan prinsip

sebagai berikut:

a. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik

secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili

kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan

kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk

berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar

setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka

mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran

komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi

ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat

secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah

melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan,

pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme

konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.
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b. Tegaknya Supremasi Hukum

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan

publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu,

dalam proses mewujudkan cita-cita good governance, harus diimbangi dengan

komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain

sebagai berikut: Supremasi hukum (the supremacy of law), Kepastian hukum

(legal certainty), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan

non-diskriminatif, Indepedensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan

diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang

menyangkut hak asasi manusia.

c. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil

oleh pemerintah.Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara

pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin

kemudahan di dalam memperoleh informasi, program, dan kegiatan aparatur

pemerintah yang akurat dan memadai.Tranparansi dibangun atas dasar arus

informasi yang bebas.Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan

informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan

informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pemerintahan.Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam



23

pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan.

d. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani

semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha,

pihak korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung bagaimana

good governance dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya.

Pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah

perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap

lembaga korporasi yang ada didunia.Dalam lingkup tertentu etika bisnis berperan

sebagai elemen mendasar dari konsep CSR (Corporate Social Responsibility) yang

dimiliki oleh perusahaan. Pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian

masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya. Praktek good

governance menjadi kemudian guidence atau panduan untuk operasional

perusahaan, baik yang dilakukan dalam kegiatan internal maupun eksternal

perusahaan. Internal berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana

perusahaan tersebut bekerja, sedangkan eksternal lebih kepada bagaimana

perusahaan tersebut bekerja dengan stakeholder lainnya, termasuk didalamnya

publik.

e. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang

berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang
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terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam

hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Menyatakan bahwa keputusan

apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsesus. Model

pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau

sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik

bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (coercive power) bagi

semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan,

karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus

dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam

proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak

aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili.

f. Kesetaraan

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga

masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan

kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik

antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin

kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.Informasi

adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam

pengelolaan daerah.Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu

proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang

disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan



25

berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui

koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan

yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.

g. Efektifitas dan Efisiensi

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang

baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya

guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya di ukur dengan parameter produk

yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai

kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para

pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang

sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan

terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi

masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu

menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-

lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan

menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

h.Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertangungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang

memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka.Para pengambil

keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat

bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga

yang berkepentingan.Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan
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lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar

akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen

politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan

instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem

pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan

sanksi yang jelas dan tegas.

i. Visi Strategis

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa

yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas

dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia,

serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan

tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas

kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.Selain

itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya

dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.Tata pemerintahan yang

berwawasan ke depan (visi strategis), Semua kegiatan pemerintah di berbagai

bidang dan tingkatan seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas dan

jangka waktu pencapaiannya serta dilengkapi strategi implementasi yang tepat

sasaran, manfaat dan berkesinambungan.
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F. Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik

Menerapkan praktik Good Governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai

dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu

pilihan strategis untuk menerapkan Good Governance di Indonesia adalah melalui

penyelenggaraan pelayanan publik.Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan

publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan Good Governance.

Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor

dari unsur Good Governance.Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil

dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja

pelayanan publik. Ada tiga alasan penting yang melatar-belakangi bahwa

pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik Good Governance di

Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh

stakeholders, yaitu pemerintah , warga, dan sektor usaha. Kedua, pelayanan publik

adalah ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi yang sangat intensif.

Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik Good Governance

diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan sarat dengan permasalahan,

misalnya prosedur pelayanan yang bertele-tele, ketidakpastian waktu dan harga yang

menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat.Hal

ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini

birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan
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melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan. Dalam pemberian

pelayanan publik, disamping permasalahan diatas, juga tentang cara pelayanan yang

diterima oleh masyarakat yang sering melecehkan martabatnya sebagai warga

Negara. Masyarakat ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat

birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para

pejabatnya. Hal ini terjadi karna budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini

bukan budaya pelayanan, tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan.

Upaya untuk menghubungkan tata-pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik

barangkali bukan merupakan hal yang baru. Namun keterkaitan antara konsep good-

governance (tata-pemerintahan yang baik) dengan konsep public service (pelayanan

publik) tentu sudah cukup jelas logikanya publik dengan sebaik-baiknya.

Argumentasi lain yang membuktikan betapa pentingnya pelayanan publik ialah

keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Inilah yang tampaknya harus

dilihat secara jernih karena di negara-negara berkembang kesadaran para birokrat

untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat masih sangat rendah.

Secara garis besar, permasalahan penerapan Good Governance meliputi :

a. Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat;

b. Tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan;

c. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN,

dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur;

d. Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan

publik;
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e. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang

baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat

pada hukum;

f. Meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan

pengambilan keputusan dalam era desentralisasi;

g. Rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem

kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan

daerah yang belum memadai;

G. Kerangk Fikir

Banyaknya permasalahan dalam proses pembuatan E-KTP baik permasalahan yang

bersumber dari pusat seperti kurangnya blangko E-KTP dan adanya data yang belum

terinput dengan baik di sistem sehingga membuat beberapa data terinput dua kali dan

ada beberapa data masyarakat lain yang belum terinput. Permasalahan lain yang

muncul di tingkat daerah yakni kurangnya sarana dan prasana yang dimiliki serta

pelayanan yang dilakukan oleh birokrat kurang baik dan adanya asumsi terjadi

praktik pencaloan. Permasalahan yang timbul belum mampu diatasi dengan baik oleh

pemerintah sehingga berakibat pada buruknya pelayanan birokrasi. Studi kasus yang

peneliti ambil adalah di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Data

yang didapatkan menunjukkan adanya banyak kendala dalam proses pembuatan E-

KTP. Kendala tersebut berupa kurang memadainya sarana dan prasarana yang

dimiliki oleh kantor Kecamatan Tanjung Senang untuk menunjang pelaksanaan

pembuatan E-KTP yaitu kurangnya jumlah kursi tunggu yang dimiliki sehingga
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beberapa warga terpaksa mengantri. Selain itu blanko pembuatan E-KTP yang

seharusnya tersedia setiap saat juga mengalami kekosongan. Banyaknya kendala-

kendala tersebut membuat pelaksanaan pembuatan E-KTP tidak berjalan dengan baik

dan pelayanan yang di berikan oleh petugas/birokrat belum maksimal. Berdasarkan

uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

mewujudkan pelayanan prima dalam proses pembuatan E-KTP untuk mewujudkan

good governance (studi di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)

Sumber: Diolah oleh peneliti.2018

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir
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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Bugdon dan

Taylor dalam Moleong (2007: 4) berupaya menggambarkan kejadian atau

fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang

dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara,

gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi. Dengan kata lain metode

deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan

data kata-kata, dan gambar.

Pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah dan

data yang dikurmpulkan umumnya besifat kualitatif. Sedangkan yang dimaksud

penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014: 161) adalah metode penelitian yang

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah

eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.
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B. Fokus Penelitan

Untuk mempertajam penelitian maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan

fokus. Spadley dalam Sugiyono (2014: 208) menyatakan bahwa A focused refer to

a single cultural domain or a few related domains maksudnya adalah bahwa,

fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari

situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih

didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial

(lapangan).

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui

kepustakaan ilmuah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangat

diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi

dan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih fokus memahami masalah-

masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang diperoleh akan lebih

spesifik. Berdasarkan teori diatas, maka yang menjadi fokus peneliti dalam

penelitian ini adalah menganalisis perwujudan pelayanan prima dalam proses

pembuatan E-KTP untuk mewujudkan Good Governance (Studi di Kecamatan

Tanjung Senang Kota Bandar Lampung). Untuk menjawab berbagai

permasalahan peneliti menggunakan sembilan prinsip Good Governance menurut

UNDP sebagai alat ukurnya. Kesembilan prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat

2. Tegaknya supremasi hukum

3. Transparansi
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4. Peduli pada stakeholder

5. Berorientasi pada konsensus

6. Kesetaraan

7. Efektifitas dan efisiensi

8. Akuntabilitas

9. Visi strategis

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan

penelitian, dalam penelitian ini lokasi menjadi sumber informasi yang dapat

mengungkap dan menggambarkan fenomena yang terjadi serta informasi yang

diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai bagaimana

kualitas pelayanan prima dalam proses pembuatan E-KTP di Kecamatan Tanjung

Seneng.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Kecamatan Tanjung Senang. Penelitian

ini ditentukan dengan sengaja (purposive), alasan peneliti mengambil sampel

lokasi tersebut karena lokasi tersebut menjadi tempat pelaksanaan perekaman E-

KTP.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2014: 224) mengatakan pengumpulan data dapat dilakukan dalam

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya,

data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural alamiah), pada laboratorium

dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai informan, pada suatu
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seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari segi cara atau teknik

pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan

observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Dalam

penelitian ini, teknik analisis data yang telah diaplikasikan meliputi:

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa

deskripsi faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan

manusia dan situasi sosial, serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi

dan berhubungan dengan fokus penelitian.

b. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan dengan

fokus penelitian. Wawancara dilakukan baik secara terstruktur dengan

menggunakan panduan wawancara (interview guide), maupun wawancara

bebas (tidak terstruktur) bersamaan dengan observasi. Instrumen yang

digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah tape recorder, dimana

dilengkapi juga dengan catatan-catatan kecil peneliti. Pada proses ini peneliti

mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan

publik dalam proses pembuatan E-KTP di Kecamatan Tanjung Seneng.

Pertanyaan yang diajukan tersebut diharapkan dapat membantu peneliti

menemukan jawaban dari rumusan penelitian yang mengacu pada fokus

penelitian yang telah di tetapkan sebelumnya.
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Tabel 1
Daftar Informan

No. Nama Jabatan Tanggal Wawancara
1. Amaruddin Sekretaris Kecamatan Tanjung Senang 06 Agustus 2018
2. Suswina Kasi Pelayanan Umum Kecamatan

Tanjung Senang
06 Agustus 2018

3. Tikno Masyarakat Tanjung Senang 07 Agustus 2018
4. Gusmaleni Masyarakat Tanjung Senang 07 Agustus 2018
5. Dewi Masyarakat Tanjung Senang 07 Agustus 2018

Sumber: Dioleh oleh peneliti.2018

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah arsip- arsip yang

dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung yang

berkaitan dengan penelitian ini, mulai dari surat kabar, foto, maupun buku-

buku atau literatur yang sesuai dengan bahasan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan & Biklen dalam Moleong (2007: 248) analisis data kualitatif

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles

and Huberman dalam Sugiyono (2014:246) mengemukakan bahwa aktivitas

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis

data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
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1. Reduksi Data (reduction data).

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian

kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci.

Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok,

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

Pada penelitian ini data yang diperoleh dipilih dan di rangkum untuk

disesuaikan kembali dengan fokus penelitian tentang kualitas pelayanan

publik dalam proses pembuatan E-KTP di Kecamatan Tanjung Seneng.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna

untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau

bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang

diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun

dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk

uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi

penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk
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menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang

sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan

kesimpulan juga dapat diartikan sebagai proses perumusan makna dari hasil

penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah

dipahami, serta dilakukan dengan cara berulangkali melakukan peninjauan

mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan

relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah

yang ada.

Periode Pengumpulan

Reduksi Data

Antisipasi Selama Setelah

Display Data

ANALISIS Selama Setelah

Kesimpulan/Verivikasi
Selama Setelah

Gambar 2. Komponen dalam Analisis Data menurut Miles and
Huberman

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut

Moleong (2007: 324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:
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1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data .

Kriteria ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehigga

tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan

derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh

peneliti pada kenyataanya ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat

kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

a. Triangulasi

Menurut Moeleong (2007: 330) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi

berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data

yang diperoleh dengan sumber lainya. Menurut Denzin dalam Moleong

(2007: 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan yaitu, triangulasi sumber,

metode, penyidik dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui

waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan

beberapa tekhnik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang

sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau

pengamat lain.

b. Kecukupan referensial .

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan,

catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai

referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan

penafsiran data.
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2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat

keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam

serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima.

3. Kepastian data

Menguji kepastian (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan

dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi

hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui pemeriksaan yang cermat

terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitian. Dalam

hal ini yang melakukan pengujian hasil penelitian adalah pembimbing skripsi.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

Perwujudan Pelayanan Prima Dalam Proses Pembuatan E-KTP Untuk

Mewujudkan Good Governance (Studi Di Kecamatan Tanjung Seneng Kota

Bandar Lampung) sudah berjalan dengan baik, dengan penjabaran sebagai

berikut:

1. Pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Tanjung Senang bersifat

ramah dan mampu melayani kebutuhan masyarakat terutama dalam hal

pembuatan E-KTP.

2. Pembuatan E-KTP di Kecamatan Tanjung Senang berjalan dengan kondusif.

Tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi dan masyarakat diperlakukan sama

di mata birokrasi. Tidak ada pembedaan meskipun masyarakat berasal dari

latar belakang yang berbeda.

3. Kebijakan pembuatan KTP Elektronik sudah mampu mencakup kebutuhan dan

kepentingan stakeholder.

4. Dari kesembilan prinsip good geovernance, prinsip efisien dan efektif belum

tercapai dengan baik karena pembuatan E-KTP di kecamatan tanjung senang

masih membutuhkan waktu yang cukup lama meskipun sudah mampu

menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, guna perbaikan pelayanan Kantor Kecamatan

Tanjung Senang selanjutnya peneliti memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Kantor Kecamatan Tanjung Senang membutuhkan tambahan sarana dan

prasana seperti mesin scan dan lain lain agar dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat. Semakin banyak mesin yang dapat dioperasikan maka semakin

dapat memotong antrian masyarakat yang akan melakukan perekaman.

2. Kemajuan teknologi saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh

pemerintah untuk dapat mempercepat proses pembuatan KTP Elektronik.

3. Pemerintah pusat seharusnya sudah dapat memperkirakan kebutuhan blanko E-

KTP sehingga tidak ada lagi alasan kekosongan blanko yang mengakibatkan

daerah-daerah juga mengalami kekosongan tidak terkecuali di Kecamatan

Tanjung Senang.
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