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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemerataan pembangunan daerah merupakan suatu hal yang harus 

diperhatikan oleh pemerintah, baik itu pembangunan perkotaan hingga pembangunan 

pedesaan, pemerintah merupakan ujung tombak untuk mencerdaskan bangsa dan 

pemerintah bertanggung jawab mutlak dalam suksesnya pembangunan didaerah-

daerah. Selain memperhatikan masalah pembangunan daerah pemerintah juga harus 

memperhatikan jumlah penduduk negaranya, salah satu wujud perhatian pemerintah 

terhadap warga negaranya adalah melakukan proses pendataan warga melalui tanda 

kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) bagi setiap warga yang sudah berumur 17 

tahun, karna dari kepemilikan KTP maka warga tersebut dapat diakui identitasnya 

sebagai warga negara Indonesia.
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Penerapan KTP elektronik dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP 

konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari 

satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis system pelayanan terpadu yang 

menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Kenyataan tersebut memberi 

peluang pada penduduk memiliki KTP ganda yang dalam penggunaannya dapat 

disalah gunakan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan seperti kegiatan teroris.
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Untuk mengatasi masalah tersebut, sekaligus menciptakan kartu identitas 

tunggal maka diterapkanlah KTP elektronik berbasis NIK. KTP elektronik yang 

berbasis NIK Nasional memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat 

verifikasi dan validasi dan jati diri seseorang. Rekaman elektronik yang berisi 

biodata, paspoto, tanda tangan, dan sidik jari yang bersangkutan.
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Manfaat penting e-KTP bagi masyarakat adalah mencegah peluang adanya 

KTP ganda dan KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum 

bagi masyarakat.
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Berdasarkan observasi yang dilakukan penelitian dilapangan ketika e-KTP 

diselenggarakan di Kantor Camat Pangkalan Lesung dan diterapkan di Desa Mayang 

Sari, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak paham cara pembuatan e-KTP ini. 

Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi antara pihak Kantor Camat dengan 

masyarakat yaitu ketika memberikan layanan  komunikasi tentang tata cara 

pembuatan e-KTP tersebut, sehingga pada waktu masyarakat datang beramai-ramai 

ke Kantor Camat banyak masyarakat yang kebingungan. Selain itu masyarakat 

mengeluhkan masalah lamanya waktu menunggu dalam pembuatan e-KTP ini yang 

mengakibatkan antrian panjang yang akhirnya berpengaruh pada proses pelayanan. 

Dalam pelayanan ada empat yang harus diperhatikan; kecepatan, ketetapan, 

keramahan, dan kenyamanan.
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Dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan layanan komunikasi        

pembuatan e-KTP kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Lesung 

khususnya di Desa Mayang Sari memilki poin tersendiri yang dilihat dan dinilai oleh 

masyarakat setempat tentang layananan komnikasi Pemerintah dalam pembuatan e-

KTP. penelitian data yang ada jumlah penduduk masyarakat Desa Mayang Sari 

adalah 1312 jiwa yang telah mengurus Pembuatan e-KTP.
5
  

Bagian yang mengatur alur informasi dari Pemerintah kepada Masyarakat 

adalah hubungan Masyarakat atau yang biasa disingkat Humas. Memberikan 

pelayanan kepada Masyarakat merupakan tugas sehari-hari bagian Humas di Kantor 

Camat Pangkalan Lesung.
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Berhubung banyaknya masyarakat Desa Mayang Sari yang mengeluh dalam 

layanan komunikasi pembuatan e-KTP ini sehingga munculnya persepsi terhadap 

layanan komunikasi di Kecamatan Pangkalan Lesung ini. Persepsi masyarakat yang 

muncul terhadap layanan komunikasi di Kecamatan Pangkalan Lesung ini beragam 

ada sebagian masyarakat yang beraggapan bahwa pelayanan pihak Kantor Camat 

sudah baik namun ada sebagian yang beranggapan pelayanan pihak Kantor Camat 

masih kurang baik.
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Inti dari persepsi adalah komunikasi dimana pihak Kantor Camat sebagai orang 

yang bertugas melayani masyarakat hendaknya mampu berkomunikasi dengan baik 

serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
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Berdasarakan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian pada masyarakat Desa Mayang Sari dengan judul “Persepsi Masyarakat 

Terhadap Layanan Komunikasi Pembuatan e-KTP Di Desa Mayang Sari 

Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan”. 

B. Penegasan Istilah 

1. Persepsi 

Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan 

adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima 

yaitu alat indra. Namun pada proses tersebut tidak berhenti disetu saja, pada 

umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf keotak sebagai pusat 

susunan saraf dan proses penginderaan dan proses penginderaan merupakan 

proses yang mendahului terjadinya persepsi.
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2. Masyarakat  

Masyarakat adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah secara 

langsung atau tidak langsung saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan 
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yang terikat oleh suatu sistem sosial melalui perasaan solidaritas dengan 

dilatarbelakangi oleh adanya persamaan sejarah, politik, dan kebudayaan.
10

 

 

3. layanan 

layanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur 

dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain 

sesuai dengan haknya.
11

 

4. Komunikasi 

Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan 

antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga bisa dipahami dengan 

mudah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi 

adalah pengiriman dan penerimaan berita atau pesan dari dua orang atau lebih 

supaya pesan yang dimaksud bisa dipahami 

5. e-KTP 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik, selanjutnya disingakat e-KTP adalah identitas resmi penduduk 

sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksanaan yang berlaku di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana layanan yang diberikan, apakah sudah sesuai dengan keinginan 

masyarakat? 
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b. Apa saja yang melandasi baik buruknya layanan komunikasi di Kantor 

Camat Pangkalan Lesung? 

c. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Komunikasi 

Pembuatan e-KTP Di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung 

Kabupaten Pelalawan? 

 

2. Batasan Masalah 

Karena permasalahan yang banyak, maka penulis membatasi masalah 

yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas pada Persepsi 

Masyarakat Terhadap Layanan Komunikasi Pembuatan e-Ktp Di Desa Mayang 

Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat menarik rumusan 

masalah yang dikemukakan adalah Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan  

Komunikasi Pembuatan e-KTP Di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan 

Lesung Kabupaten Pelalawan. 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi 

Masyarakat Terhadap Layanan Komunikasi Pembuatan e-KTP Di Desa Mayang 

Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis  

1) Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau.  
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2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanahan ilmu 

pengetahuan. 

3) Diharapkan menjadi pengayaan bagi permasalahan yang akan datang. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan kecamatan pangkalan lesung 

2) Serta bisa bermanfaat sebagai informasi serta masukan bagi instansi 

terkait. 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB 1 : PENDAHULUAN  

Berisikan latar belakang masalah; penegasan istilah; identifikasi 

masalah; batasan masalah; rumusan masalah; tujuan dan kegunaan 

penelitian; dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan mengenai kajian teori; kajian terdahulu; dan 

defenisi konsepsional dan operasional variabel, serta hipotesis teori. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian; lokasi dan waktu 

penelitian; sumber data; populasi dan sampel; teknik pengumpulan 

data; validitas data; dan teknik analisis data 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LEMBAGA 

Menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu desa 

Mayang Sari. 

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Tentang   

bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan e-

KTP Desa Mayang Sari Dikecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten 

Pelalawan.. 
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BAB VI: PENUTUP 

Menjelaskan tentang kesimpulan, dan saran yang bermanfaat dari hasil 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


