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Abstrak 

Penelitian ini berjudul “Persepsi Masyarakat di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda” dibawah bimbingan Prof. Dr. Hj. Aji Ratna 

Kusuma, M. Si dan Nur Hasanah, S.Sos M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana pendapat masyarakat 
terhadap  pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Samarinda. Yang dimaksud dengan pelayanan publik dalam penelitian ini adalah 

tolak ukur dari suatu pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat 

apakah itu baik atau buruk. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Dinas 

Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Samarinda. Populasi dalam penelitian 

ini yaitu masyarakat Kota Samarinda (usia dewasa) yaitu sebanyak 812.597  jiwa  

(2016) dengan sample 99 jiwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriktif kuantitatif, dan teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi dan kuisioner. Dari hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Samarinda dikatakan baik, hal ini di karenakan bahwa 

pelayanan yang ada di Disduk Capil telah mengalami perubahan dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya. 

 

Kata Kunci:  Persepsi, Pelayanan Publik . 

 
Pendahuluan 

Di era globalisasi ini instansi-instansi di tuntut untuk meningkatkan 

pelayanan secara profesional untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas, 

sehingga masyarakat dapat diberikan pelayanan yang baik. Upaya pemerintah 

dalam memenuhi pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat 

salah satunya ialah dengan memberikan pelayanan yang profesional dan 

memberikan pula kesan dan citra yang baik terhadap masyarakat. Instansi-instansi 

pemerintah yang ada di Indonesia sangat berpengaruh besar dalam berjalannya 

arus pemerintahan kedepannya, karena instansi-instansi pemerintah bentuk yang 
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ada di tiap-tiap daerah mempunyai berbagai macam tugas dan mempunyai 

tanggung jawab mengatur daerahnya masing-masing atas kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat yang bermacam-macam. 

Pemerintah wajib memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta 

memberikan citra yang baik kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan 

Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah, yang 

dilaksanakan dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 1983 Departemen 

dalam Negeri mulai melakukan pembenahan-pembenahan untuk meningkatkan 

mutu pelayanan, disamping untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya pelaporan vital seperti kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan 

anak dan akta-akta catatan sipil dan standarisasi pelayanan catatan sipil. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu dari sekian banyak 

instansi pemerintahan yang ada di Indonesia yang memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat dalam segala urusan yang berkaitan dengan data-data 

kependudukan masyarakat di setiap daerahnya. Begitu banyaknya kebutuhan 

masyarakat mengenai data-data kependudukan membuat dinas tersebut bekerja 

keras untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat agar dapat 

diberikan pelayanan yang profesional. 

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Dalam Negeri Nomor 54 

Tahun 1983 tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor Catatan Sipil 

Kabupaten/Kotamdya sebagai realisasiya Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 tahun 1983. Dimana Kantor Catatan Sipil merupakan perangkat kerja 

pemerintah pusat di daerah dalam ranggka pelaksanaan azas dekonsentrasi, karena 

urusan urusan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintah pusat. Sesuai 

dengan tuntutan reformasi khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah maka 

diterbitkan Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah menggantikan Undang-

Undang RI Nomor 5 tahun 1974, tentang Pemerintah Daerah, Kewarganegaraan 

di bidang kependudukan yang wajib. Untuk itu dilakukan kembai penataan 

terhadap lembaga-lembaga teknis daerah termasuk Kantor Pendaftaran Penduduk 

Dati II Samarinda. 

Sesuai dengan tuntutan reformasi khususnya dalam pelaksanaan otonomi 

daerah maka diterbitkan Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah 

menggantikan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1974, tentang Pemerintah 

Daerah, Kewarganegaraan di bidang kependududukan yang wajib. Untuk itu 

dilakukan kembali penataan terhadap lembaga-lembaga teknis daerah termasuk 

Kantor Pendaftaran Penduduk Dati II Samarinda. 

Demi meningkatkan sarana dan prasarana layanan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil dengan pendayagunaan data dan teknologi 

informasi. Mendorong tumbuhnya aktivitas masyarakat untuk melaporkan 

peristiwa penting dan kependudukan. Memberikan pelayanan secara profesional 

kepada masyarakat, menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat agar 

terpenuhinya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan. 
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Pelayanan publik merupakan unsur yang sangat penting dalam dalam 

meningkatkan kepuasan masyarakat. Pada dasasrnya posisi pelayanan ini 

merupakan faktor pendukung terhadap segala kegiatan di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Dalam rangka meningkatkan pelayanan 

publik terhadap masyarakat dalam berbagai macam kebutuhannya untuk 

mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sejalan dengan hal di atas, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya untuk berperan : 1. Memberikan 

pelayanan publik yang berkualitas ; 2. Sebagai sarana bagi masyarakat dalam 

mencapai kebutuhan dan segala kepentingan-kepentingannya; 3. Sebagai 

penunjang lancarnya jalan pemerintahan untuk mencapai pembangunan nasional.  

Semakin berkembangnya zaman sehingga masyarakat banyak yang 

berpindah daerah asal ke daerah lainnya atau sebaliknya dalam upaya memenuhi 

kebutuhan baik materi maupun materiil sehingga begitu padat masyarakat yang 

mengurus data-data kependudukan. Berdampak besar di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Berdasarkan observasi dan informasi yang telah peneliti terima peneliti ingin 

mendeksripsikan persepsi/pendapat masyarakat mengenai seperti apa pelayanan 

yang diberikan aparatur/pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Samarinda terhadap masyarakat yang berkaitan dengan bagaimanakah aparatur 

memberikan teknologi dan peralatannya serta kebesihan dan kenyamanan yang 

diberikan kepada masyarakat. 

Diperlukan pelayanan publik yang berkualitas demi kelancaran kebutuhan 

masyarakat. Secara umum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Samarinda merupakan dinas yang sangat padat setiap harinya sehingga peran 

pelayanan sangat berperan penting dalam mengatur jalannya aktivitas di dinas 

tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul :“ Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan 

Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda”. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Pelayanan Publik 

Menurut pendapat Mardalis (2003:42)didalam bukunya menjelaskan bahwa 

teori adalah sebagai suatu perangkat konsep dan definisi yang saling 

berhubungan, yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai 

fenomena dengan menerangkan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk 

menerangkan dan meramalkan fenomena. 

Menurut Bahri (2008:30) pengertian konsep adalah satuan arti yang 

mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki 

konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, 

sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek 

dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak 

berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata 

(lambang bahasa). 
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Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 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 jasa, barang, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. Selanjutnya menurut Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan 

pelayanan publik sebagai kepercayaan publik maksudnya adalah warga negara 

berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan 

sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

publik.  

Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan 

kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan 

kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik. 

Sedangkan menurut Joko Widodo (2001:131) bahwa pelayanan publik adalah 

pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara 

yang telah ditetapkan. 

 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Menurut Hardiyansyah (2017:26) di dalam bukunya mengatakan bahwa 

Penyelenngaraanpelayanan publik, dilakukan oleh penyelenggara 

negara/pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga 

independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha/badan hukum yang 

diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, 

untuk melaksanankan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik dan masyarakat 

umum atau sawasta yang melaksanankan sebagian tugas dan fungsi pelayanan 

publik yang mampu disediakan oleh pemerintah.  
Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik bahwa penyelenggraan Pelayanan publik adalah setiap 

institusipenyelenggara negara, koperasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum 

lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pada ayat 6 

undang-undang yang sama disebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik adalah 

pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang berkerja di dalam organisasi 

penyelenggra yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan 

pelayanan publik. 

 

Standar Pelayanan Publik 

Menurut Hardiyansyah (2017:28) setiap penyelenggaraan pelayanan publik 

harus memiliki satandar pelayana, sebagai jaminan adanya kepastian bagi 

pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan 

dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran 

yang dilakukan dalam menyelenggrakan pelayanan publik sebagai pedoman yang 
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wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggraan pelayanan, dan menjadi 

pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta 

sebagai alat control masyarakat dan penerima layanan atas kinerja penyelenggara 

pelayanan. 

1) Standar pelayanan menurut Kasmir (2005: 18-21) yaitu dasar-dasar 

pelayanan terdapat sepuluh hal yang harus diperhatikan agar dapat 

membuat penerima layanan menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan, 

antara lain seperti : Berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih. 

2) Percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyuman. 

3) Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika sudah 

mengenal satu sama lain. 

4) Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan sikap pembicaraan. 

5) Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. 

6) Bergairah dalam melayani nasabah dan menunjukkan kemampuannya. 

7) Jangan menyela atau memotong pembicaraan. 

8) Mampu meyakinkan nasabah serta memberikan kepuasan. 

9) Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, minta bantuan. 

10) Bila belum dapat melayani, beritahu kapan akan dilayani. 

        Selanjutnya menurut Moenir (2005:197) menyatakan bahwa agar layanan 

dapat memuaskan kepada orang atau sekelompok orang yang dilayani, maka si 

pelaku dalam hal ini petugas, harus dapat memenuhi empat persyaratan pokok, 

yaitu: 

1) Tingkah laku yang sopan 

Dengan sopan santun orang merasa dihormati dan dihargai sebagai 

layaknya dalam hubungan kemanusian dengan demikian sudah 

merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi yang bersangkutan. 

2) Cara menyampaikan 

Penyampaian sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya 

diterima oleh orang yang bersangkutan dan hendaknya memperhatikan 

pada prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari 

penyampaian yang menyimpang. 

3) Waktu penyampaian 

Menyampaikan sesuatu hasil olahan yang tepat sangat didambakan 

setiap orang yang mempunyai permasalahan. 

4) Keramah tamahan 

Hanya ada pada layanan lisan baik berhadapan maupun tidak 

berhadapan. 

Sedangkan menurut peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan, bahwa standar pelayanan publik adalah tolak ukur yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian 

kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat 
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dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan 

terukur.Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan 

dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikiut: 

1) Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah 

diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas 

dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. 

2) Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkanmasyarakat 

dan pihak terkait untuk membahas bersama danmendapatkan keselarasan 

atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. 

3) Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harusdapat 

dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang 

berkepentingan. 

4) Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus 

dilakukanperbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi 

pelayanan. 

5) Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah 

diakses oleh masyarakat. 

6)  Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang   

diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status 

ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan 

mental. 

 Pada awal penyusunan standar pelayanan, organisasi penyelenggara 

pelayanan, memiliki kewajiban untuk menyusun standar pelayanan berupa 

Rancangan StandarPelayanan terlebih dahulu sebagai bahan diskusi dengan 

masyarakat. Sebelum memulai penyusunan rancangan, penyelenggara pelayanan 

terlebih dahulu perlu mengidentifikasi standar pelayanan yang sudah ada 

sebelumnya.standar pelayanan yang ada menjadi salah satu referensi utama dalam 

menyusun Rancangan Standar Pelayanan selanjutnya. Melalui standar pelayanan 

tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang sudah tertata dengan baik dan 

permasalahan yang terjadi dalam penerapan standar pelayanan tersebut. 

 

Metode Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang akan diteliti, maka metode penelitian 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian 

yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-

angka untuk mencandarkan karakteristik individu atau kelompok (Syamsudin & 

Damiyanti: 2011). 

Menurut Arikunto (2006:29) bahwa penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status 

suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat 

penelitian dilakukan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 
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deskipsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

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

dengan adanya gambaran dan fakta-fakta  peneliti dapat dengan mudah 

mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. 

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

beberpa teknik penelitian lapangan (field work research), penelitian lapangan 

meliputi: observasi, kuesioner, dokumentasi.  Key informan: Kepala Dinas dan 

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Informan: 

Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Samarinda melalui kuesioner yang diberikan peneliti. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Analisis Indikator Bukti Langsung 

Berdasarkan Perhitungan menggunakan rumus presentase maka skor rata-rata 

dari indikator bukti langsung yaitu 54,10  dengan keterangan cukup baik, dengan 

begitu maka dapat diketahui bahwa teknologi/peralatan dan kebersihan yang ada 

di Disduk Capil Samarinda sudah cukup baik, hal ini dapat diketahui berdasarkan 

pengamatan penulis selama melakukan penelitian di Kantor Disduk capil 

Samarinda yang mana sarana yang digunakan pada saat memberikan pelayanan 

sudah cukup memadai contoh adanya kursi yang memadai di ruang tunggu, 

adanya kipas angin pada ruang tunggu sehingga masyarakat yang sedang 

menunggu antrian tidak kepanasan, adanya televisi sehingga masyarakat tidak 

bosan saat menunggu antrian, adanya ruangan untuk ibu menyusui, dan 

pengadaan alat perekam E-KTP. 

  

Analisis Indikator Kehandalan 

Berdasarkan Perhitungan menggunakan rumus presentase maka skor rata-rata 

dari indikator kehandalan yaitu 47,34 dengan keterangan cukup baik,dengan 

begitu maka kecermatan dan kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan 

dapat dikatakan cukup, hal ini dapat dibuktikan dari kecermatan petugas/aparatur 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mendapatkan keluhan dari 

masyarakat sedangkan untuk kecepatan petugas/aparatur dalam memberikan 

pelayanan masih ada sebagian kecil masyarakat yang berpendapat bahwa 

pelayanan yang diberikan masih kurang cepat. 

 

 Analisis Indikator Daya Tanggap 

Berdasarkan Perhitungan menggunakan rumus presentase maka skor rata-rata 

dari indikator daya tanggap yaitu 47,34 dengan keterangan cukup baik, dengan 

begitu maka ketepatan waktu dan kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan 

dapat dikatakan cukup walaupun masih ada sebagian kecil masyarakat yang 

berpendapat bahwa ketepatan waktu petugas/aparatur dalam memberikan 

pelayanan masih kurang tepat waktu hal ini dikarenakan petugas/aparatur yang 
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dipercaya untuk menangani suatu pelayanan tertentu sedang tidak ada ditempat 

sehingga masyarakat yang ingin mengurus surat-surat dan lain-lain menjadi 

tertunda.  

 

 Analisis Indikator Jaminan 

Berdasarkan Perhitungan menggunakan rumus presentase maka skor rata-rata 

dari indikator jaminan yaitu 54,10  dengan keterangan cukup baik, dengan begitu 

maka dapat diketahui bahwa kemampuan dan pengetahuan serta sikap dan 

kesopanan  petugas/aparatur dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik, hal 

ini terbukti dari pengamatan penulis pada saat penelitian pengetahuan 

petugas/aparatur dalam mengatasi masalah yang ada pada masyarakat dapat di 

atasi dengan baik dan juga dalam memberikan pelayanan petugas/aparatur sangat 

sopan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Analisis Indikator Empati 

Berdasarkan Perhitungan menggunakan rumus presentase maka skor rata-rata 

dari indikator empati yaitu 67,62 dengan keterangan cukup baik, dengan begitu 

maka dapat diketahui bahwa komunikasi dan sikap petugas aparatur dalam 

memberikan pelayanan sudah dapat dikatakan baik,  hal ini terbukti dari 

pertuas/aparatur pada saat memberikan pelayanan sangat komunikatif dan sikap 

petugas/aparatur dalam memahami kebutuhan masyarakat sangat baik sehinga 

masyarakat tidak merasa malu atau canggung pada saat ingin melakukan 

pelayanan. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda dengan memberikan kuisioner 

kepada 99 orang responden, maka penulis dapat menyimpulkan sebagi berikut: 

1. Berdasarkan Perhitungan menggunakan rumus presentase nilai skor rata-

rata dari indikator bukti langsung dapat dikatakan cukup baik, maka 

dengan ini dapat diketahui bahwa peralatan/teknologi serta kebersihan 

yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda sudah 

cukup baik 

2. Berdasarkan Perhitungan menggunakan rumus presentase maka nilai skor 

rata-rata dari indikator kehandalan dapat dikatakan cukup baik, dengan 

ini dapat diketahui bahwa kecermatan dan kecepatan petugas/aparataur 

dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik 

3. Berdasarkan Perhitungan menggunakan rumus presentase maka nilai skor 

rata-rata dari indikator daya tanggap dapat dikatakan cukup baik, dengan 

ini dapat diketahui bahwa ketepatan waktu dan kesiapan 

petugas/aparatur dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik 

4. Berdasarkan Perhitungan menggunakan rumus presentase maka nilai skor 

rata-rata dari indikator jaminan dapat dikatakan cukup baik, dengan ini 

dapat diketahui bahwa kemampuan, pengetahuan, serta sikap dan 
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kesopanan petugas/aparatur dalam memberikan pelayanan sudah cukup 

baik 

Berdasarkan Perhitungan menggunakan rumus presentase maka nilai skor rata-

rata dari indikator empati dapat dikatakan baik, dengan ini dapat diketahui bahwa 

komunikasi dan sikap petugas/aparatur dalam memberikan pelayanan sudah baik. 

Berdasarkan hasil kesimpulan bahwa pelayanan yang telah diberikan 

petugas/aparatur yang ada di kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dapat 

dikatakan baik, maka hal baik seperti ini harus dipertahankan dan akan lebih baik 

lagi di tingkatkan lagi. 

1. Dalam hal kecermatan petugas/aparatur perlu memeriksa ulang memeriksa 

ulang berkas-berkas atau surat-surat yang telah dikerjakan sebelum 

diberikan kepada masyarakat agar tidak adanya kesalahan pada 

pengetikan ataupun penulisan tanpa mengurangi kecepatan 

petugas/aparatur dalam memberikan pelayanan. 

2. Ketepatan waktu petugas dalam menyelesaikan pelayanan harus lebih di 

tingkatkan lagi dengan di imbangi dengan kesiapan yang baik, karena jika 

petugas/aparaturnya sendiri tidak siap dalam memberikan pelayanan 

bagaimana bisa pelayanan yang di janjikan bisa tepat waktu. 
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