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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab 

sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan perekaman E-KTP lebih responsif atas kebutuhan masyarakat dan 

penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan partisipatif. Masyarakat 

mengharapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain semakin 

meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam wujud pelayanan yang cepat, mudah, 

berkeadilan, berkepastian hukum, transparan, aman, tepat, biaya yang wajar, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2.Dalam hal perekaman E-KTP, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposis, dan struktur birokrasi. Masyarakat 

menginginkan perekaman yang benar-benar sesuai prosedur. Implementasi kebijakan 

perekaman E-KTP sudah dikatakan baik bisa dilihat dari aspek yang meliputi 

Komunikasi,Sumber daya,Disposisi,dan Struktur birokrasidalam pembuatan E-KTP oleh 

seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Mandau. 

 3.   Dan selanjutnya mengenai faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan 

perekaman E-KTP adalah Kemampuan sumber daya pegawai yang menangani E-KTP 

kurang opimal dankurang siap dalam melayani  
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masyarakat, Kurangnya pemberian pelayanan yang baik oleh pegawai operator kepada 

mayarakat, kurangnya fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan terseebut 

diterapkan.Dalam hal ini dalam pengadaan alat, Sosialisasi yang dilakukan pemerintah 

Kecamatan Mandau belumterlaksana dengan baik, sehingga kurangnya informasi yang 

diterima oleh warga Mandau, Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Dinas 

Kependudukan dancatatan sipil dengan Kecamatan Mandau kurang berjalan dengan baik, 

Adanya ketidakdisiplinan yang dilakukan pegawai operator dalampelaksanaan program 

E-KTP. 

6.2.  Saran  

 Saran yang dapat penulis sampaikan terhadap analisis implementasi kebijakan 

perekaman E-KTP di kantor disdukcapil duri kecamtan mandau kabupaten bengkalis, 

adalah sebagai berikut : 

1.Pemerintah hendaknya melakukan beberapa hal untukmembenahi peningkatkan 

kualitas pelayanan pada masyarakat, seperti upaya penambahan sarana dan prasarana 

(komputer, mesin cetak, dll). 

2.Masyarakatdi himbau untuk berperan aktif dalam hal penyaluran aspirasi kepada pihak 

aparatur pemerintah agar masyarakat dapat dengan mudahmengetahui prosedur 

pengurusannya dan agar tidak menimbulkan kesan yang berbelit-belit. 

3.Saran saya tehadap implementasi kebijakan perekaman E-KTP ini adalah Pemerintah 

Kecamatan Mandauharus bersikap tegas dan disiplin hal ini  
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dimaksudkan agar para pegawai dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan dan terus 

meningkatkan pelayanan di bidang E-KTP pada masyarakat. 

 


