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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia Sebagai sebuah negara yang mempunyai jumlah penduduk

sangat besar tentunya menjadi sebuah pekerjaan serius dan butuh kerja keras bagi

pemerintah untuk mengurus administrasi kependudukannya. Kerja sama dari

berbagai pihak pun sangat di butuhkan untuk menciptakan suatu administrasi

yang di harapkan bersama.

Dalam hal Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab

pemerintah kota/kabupaten, dimana pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan

selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara

administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang  Administrasi  Kependudukan.

Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan

pemerintah mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai

standar yang diperlukan maka pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan

dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi

Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang dibuat sekitar tahun 1996. SIMDUK

adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah kabupaten/kota, dan ditujukan

untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK

itu sendiri merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah

yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte

Kelahiran, Sensus Penduduk, dan Demografi Penduduk.
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Pada pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai kelemahan

SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data  kependudukan.  Nomor

Induk Kependudukan (NIK) pada SIMDUK dapat berubah ketika pemilik NIK

berpindah domisili, karena KTP SIMDUK mengikuti nomor urut yang berada di

Kecamatan, bukan nomor induk di tingkat kota. KTP SIMDUK juga masih

berpotensi terjadinya pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya

data-data  mengenai  penduduk.

Berdasarkan  hal tersebut  pemerintah  menggantinya dengan sebuah

kebijakan yang baru. Kebijakan baru itu tentunya juga lebih menjawab segala

kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data kependudukan. Untuk

membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran  kependudukan yang sesuai

dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah

kebijakan baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan

prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata

sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi

dan juga membantu bagi petugas dijajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam menyelenggarakan layanan

kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Gagasan menyusun suatu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan, patut

menjadi perhatian untuk mewujudkannya.
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Permasalahan yang terjadi sebelum diberlakukannya Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK) ini adalah tidak adanya tertib administrasi

mengenai kependudukan sehingga menyulitkan bagi pemerintah untuk melakukan

pendataan. Oleh karena itu, tujuan SIAK adalah untuk membangun  data base

kependudukan melalui pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nasional  yang berguna untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Hal-hal seperti tersebut diatas, telah diintegrasikan dalam bentuk kartu tanda

penduduk elektronik (KTP-el). Perubahan besar yang dimunculkan melalui KTP

Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem

keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi

dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya

diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan

(NIK) yang merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur

hidup.  NIK yang ada di KTP-el nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan

Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU

No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan)

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui

Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

pembangunan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai

strategi bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
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masyarakat sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan

secara terkordinasi dan berkesinambungan, sehingga untuk menjamin akan

stabilitas pelayanan kepada masyarakat dibidang administrasi kependudukan

sehingga pemerintah menetapkan kebjiakan penerapan sistem informasi

administrasi kependudukan.

Demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi

terjaminnya kepastian hukum, maka sangat diperlukan kesadaran masyarakat

untuk melakukan pendaftaran penduduk kepada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, dengan demikian masyarakat akan memperoleh bukti tertulis

dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peristiwa

kependudukan yang dialami oleh masyarakat. Hal tersebut telah ditegaskan

didalam Undang–Undang No. 24 Tahun 2013 sebagai perubahan dari UU N0.23

tahun 2006  tentang Administrasi Kependudukan.

Penertiban di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu

dilakukan dengan berbagai pertimbangan diantara nya sebagai berikut :

1. Masih banyak Penduduk yang tidak atau belum mau melaporkan Pristiwa

penting yang dialaminya kepada instansi Pelaksana sehingga mereka

belum Memiliki Akta –Akta Pencatatan Sipil.

2. Untuk Mencegah adanya Kepemilikan KK dan KTP Ganda.

Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu daerah kabupaten dan mengurus

sendiri mengenai tata pemerintahannya termasuk urusan administrasi

kependudukannya. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar di harapkan

mampu menciptakan kondisi masyarakat yang tertib secara administrasi
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kependudukan. Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang

ada. Masih banyak masyarakat Kabupaten Pelalawan yang belum menyadari

pentingnya bukti tertulis. Dimana bukti tertulis tersebut akan berakibat hukum

terhadap masyarakat itu sendiri baik mengenai Peristiwa Kependudukan maupun

Peristiwa Penting yang menyangkut tentang Administrasi Kependudukan.

Untuk kabupaten Pelalawan, proses Perekaman Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (KTP-el) menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kecamatan

masing-masing. Selanjutnya data hasil perekaman dikirim oleh pemerintah

kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk proses

pengolahan dan pencetakan.
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Tabel I.2 Data Perekaman Penduduk Kabupaten Pelalawan 2017

No Kecamatan
Jumlah

Wajib KTP
Hasil Perekaman

Yang Belum
Rekam

1 Ukui 28767 18604 10163

2 Pangkalan Kerinci 55193 37175 18018

3 Pangkalan Kuras 41046 23684 17362

4 Pangkalan Lesung 21623 14018 7605

5 Langgam 24064 13358 10706

6 Pelalawan 16309 9601 6708

7 Kerumutan 17771 12685 5086

8 Bunut 12179 6544 5635

9 Teluk Meranti 13195 8082 5113

10 Kuala Kampar 17111 10324 6787

11 Bandar Sekijang 18230 9326 8904

12 Bandar Petalangan 10716 8780 1936

Total 276.204 172.181 104.023

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalaawan

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten

Pelalawan baru berhasil melakukan perekaman KTP-el sebesar 172.181 jiwa dari

total masyarakat Kabupaten Pelalawan yang wajib Rekam KTP-el berjumlah

276.204 jiwa. Dan hal ini menandakan masih ada 104.023 warga Kabupaten

Pelalawan yang belum melakukan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

(KTP-el).
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Tantangan berat yang di hadapi pemerintah dalam pelaksanaan undang-

undang tentang administrasi kependudukan di Kabupaten Pelalawan seperti yang

tertuang dalam Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pelalawan adalah :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen

kependudukan

2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan

persyaratan pengurusan dokumen kependudukan.

3. Kondisi geografis wilayah kabupaten pelalawan yang relatif

bergelombang dengan rentang jarak antara kecamatan dengan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang berada di

ibukota Kabupaten Pelalawan.

Dalam hal ini sosialisasi sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan

untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya pendataan

penduduk. Bentuk-bentuk sosialisasi yang bisa dilakukan melalui media-media

seperti televisi, Radio, Surat kabar, media luar seperti Spanduk, Baliho, Bannner

dan media social lainnya. Dengan adanya pengetahuan tersebut diharapkan

masyarakat memahami dan kemudian mengubah perilakunya menuju tertib

administrasi kependudukan.

Sosialisasi juga bertujuan untuk membangun kesepahaman dan komitmen

serta mengkoordinasi hubungan kerja antara pusat sampai daerah, bahkan

lingkungan desa sekaligus seperti yang telah diatur dalam undang-undang no 24

tahun 2013. Adapun bentuk koordinasi tersebut seperti Pembentukan Instansi
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Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan,

Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan dan sosialisasi

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan pelayanan

masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, Penugasan kepada desa untuk

menyelenggarakan sebagian urusanAdministrasi Kependudukan berdasarkan asas

tugas pembantuan, Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.Dengan bersosialisasi di harapkan meningkatkan kesadaran

masyarakat betapa pentingnya pengurusan surat-surat kependudukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan di Kabupaten Pelalawan”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis

mencoba merumuskan masalah tentang :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan di Kabupaten Pelalawan

2. Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi

Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten

Pelalawan
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1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Pelalawan

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di

Kabupaten Pelalawan

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari kegiatan penelitian tersebut

adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini di harapkan mampu menambah pengetahuan

bagi penulis dan pembaca tentang konsep Implementasi kebijakan sistem

informasi administrasi kependudukan kepada masyarakat.

2. Secara Praktis, penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan

dan referensi bagi Aparat Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

kabupaten Pelalawan dalam hal pelaksanaan sistem informasi administrasi

kependudukan di kabupaten Pelalawan.

3. Secara Akademis, penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan

referensi maupun pembanding bagi mahasiswa yang akan melakukan

penelitian di bidang yang sama.


