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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tugas utama negara adalah memberi pelayanan kepada 

masyarakat baik dalam bentuk jasa maupun fasilitas. Bahkan untuk mengukur 

tingkat kemajuan sebuah negara, pelayanan publik dapat digunakan sebagai salah 

satu indikator. Oleh karena itu, bila sebuah negara berada dalam posisi menuju pada 

kemajuan, hal utama yang perlu diperbaiki adalah pelayanan publik di negara 

tersebut. Indonesia sebagai negara yang sedang bergerak menuju negara maju juga 

memprioritaskan pelayanan publik sebagai salah satu aspek yang perlu 

ditingkatkan. Karena pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa jika 

masyarakat sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu pelayanan yang 

baik, maka masyarakat juga akan menjalankan kewajibannya dengan penuh 

kesadaran. 

Pelayanan publik dalam perkembangannya mengalami sebuah kajian yang 

sangat komprehensif. Kebutuhan penyediaan layanan juga semakin berkembang 

sehingga memerlukan telaah secara seksama dan berkesinambungan agar mudah 

dicapai apa yang kita sebut pemenuhan kebutuhan akan sebuah layanan yang 

dilakukan oleh organisasi pemerintah kepada masyarakat, baik layanan yang 

sifatnya public good atau public regulator. Pelayanan publik pada hakekatnya 

adalah amanah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik, dimana definisi mengenai pelayanan publik adalah kegiatan atau 
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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 disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. (UU Nomor 25 Tahun 2009) 

Salah satu pelayanan terhadap masyarakat adalah pengelolaan pendaftaran 

penduduk yang merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana 

dalam 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 23 Tahun 2006 

tentang administrasi kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan 

dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan 

yang memuaskan. 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat e-KTP, adalah 

identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi 

Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah. Menurut Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden 

Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 

Induk Kependudukan Secara Nasional. KTP Elektronik sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 10 A merupakan Identitas resmi bukti domisili penduduk, bukti diri 

penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan administrasi 

pemerintahan, pengurusan kepentingan pelayanan publik di Instansi Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta yang berkaitan, dan tidak 

terbatas pada perizinan, usaha, perdagangan, asuransi, perpajakan dan pertanahan. 
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Program KTP Elektronik dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP 

Konvensional/Nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat 

memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu 

yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi 

peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan 

menggandakan KTP-nya. 

Dalam proses penerbitan e-KTP sangat di butuhkan sarana dan prasarana 

yang mendukung sebagai perwujudan pelayanan maksimal, dengan ketersediaan 

sarana dan prasarana maka seluruh proses birokrasi proses penerbitan e-KTP dapat 

berjalan baik dan maksimal. 

Sarana dan prasana pendukung perbuatan e-KTP di Disdukcapil Kota Dumai adalah 

sebagai berikut: 

Tebel 1.1 Jumlah Peralatan E-KTP Pada Disdukcapil Kota Dumai  

NO NAMA JUMLAH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Komputer 

Printer Farbo 

Alat Biometrik 

Kamera 

Tanda Tangan Elektrik/Digital 

Server 

7 Unit 

4 Unit 

3 Unit 

2 Unit 

2 Unit 

2 Unit 

Sumber Data : Disdukcapil Kota Dumai, Pada Desember 2016 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan sebuah penelitan terkait dengan 

pelayanan pembuatan E-KTP pada Pada Kantor Dinas Kependudukan dan 
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Pencatatan Sipil Kota Dumai dimana pada dinas ini didalamnya terdiri dari 

beberapa jumlah pegawai negeri yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tebel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Disdukcapil Kota Dumai 

No Jabatan Jumlah Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Kepala Dinas 

Fungsional 

Kepala Bidang 

Kepala Sub Bagian 

Kepala Seksi 

Pengadministrasi Umum 

Operator komputer 

Pelaksana 

1 

1 

3 

3 

6 

8 

1 

3 

3,85% 

3,85% 

11,54% 

11,54% 

23,07% 

30,76% 

3,85% 

11,54% 

  Jumlah 26  100% 

Sumber Data : Disdukcapil Kota Dumai, Tahun 2016 

 Dari semua pegawai yang ada pada Disdukcapil Kota Dumai melakukan 

tugas dan fungsinya masing-masing dan berikut adalah Realisasi perekaman Data 

KTP Elektronik (E-KTP) Kota Dumai. 

Tabel 1.3 Realisasi Perekaman dan Pencetakan E-KTP Pada Disdukcapil Kota 

Dumai 

No Tahun Jumlah 

Penduduk 

Wajib 

E-KTP 

Perekaman 

E-KTP 

Belum 

Perekaman 

Cetak 

Reguler  

1 

2 

3 

2014 

2015 

2016 

259.109 

264.415 

270.631 

162.113 

171.884 

178.469 

134.076 

162.037 

177.295 

28.037 

9.847 

1.174 

24.303 

22.506 

45.086 

Jumlah 91.895 

Sumber: Disdukcapil Kota Dumai, Tahun 2017 
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   Kemudian dalam penelitian peneliti melihat masih belum 

optimalnya pelayanan pembuatan E-KTP pada Discapil Kota dumai ini 

dapat dilihat dari gejala-gejalanya adalah sebagai berikut: 

1. Masih belum optimalnya perekaman dan pencetakan KTP-Elektronik pada 

Disdukcapil Kota Dumai. 

2. Masih rendahnya realisasi pencetakan E-KTP di Disdukcapil Kota Dumai 

yaitu yang sudah tercetak 91.895 dan tersisa 85.400 E-KTP yang belum 

tercetak. 

3. Tenaga staff yang masih kurang, terutama disekretariat, yang akan 

membantu dalam pengetikan membuat laporan-laporan seperti Laporan 

Kegiatan Tahunan, Laporan LAKIP, Laporan Renstra, Laporan Kegiatan 

dan Sebagainya. 

4. Belum Optimalnya pengalokasian dana, karena dana APBD Kota Dumai 

cenderung menurun setiap tahunnya sehingga kegiatan-kegiatan yang telah 

diprogramkan tidak semua bisa dilaksanakan. 

5. Belum optimanya ketersediaan sarana prasarana dalam pembuatan E-KTP, 

seperti ketersediaan Blanko yang pengadaannya di lakukan dari pemerintah 

pusat, dan juga ketersediaan Ribbon dan Film yang pengadaannya dilakukan 

dari Provinsi. 

Permasalahan lainnya terkait dengan pemakaian peralatan yang terus 

menerus untuk melayani masyarakat hingga sering mengalami gangguan atau error. 

Gangguan atau erornya peralatan tersebut dapat berakibat pada lamanya waktu 
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pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Norman Afriza A.Md Pegawai Disdukcapil sebagai berikut:  

“Peralatan yang digunakan sering mengalami gangguan atau error. 

Misalnya untuk pengambilan sidik jari cenderung memakan waktu lama 

karena sidik jari susah terdeteksi oleh peralatan yang ada. Waktu yang 

seharusnya bisa diselesaikan sekitar 4 atau 5 menit menjadi lebih lama.” 

(Tanggal, 1 Desember 2016) 

Dari observasi penulis dalam Penyelenggaraan pelayanan pembuatan KTP 

Elektronik (E-KTP) di Disdukcapil Kota Dumai masih mengalami banyak kendala. 

Dibuktikannya masih banyak kendala dalam proses pelayanan pembuatan KTP 

Elektronik, kendala tersebut antara lain masih ada masyarakat belum mendapat E-

KTP karena prosesnya lama, berbelit-berbelit, adanya struktur birokrasi pada 

prosedur dalam penerbitan E-KTP yang memakan waktu lama dan tidak ada 

kepastian kapan jadinya, sistem server yang kurang memadai, sosialisasi ke 

masyarakat kurang, kurangnya perhatian dan tanggapan baik dari pegawai 

Disdukcapil Kota Dumai. 

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan diatas maka bersama 

dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis 

Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai” 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi 

perumusan masalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai 

dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Pelayanan Pembuatan Kartu 
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Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Dumai?” 

1.3. Tujuaan Penelitian 

 Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini : Untuk 

mengetahui Bagaimana Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

(E-KTP) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian yang dilakukan maka penulis mengharapkan dapat 

dipergunakan oleh pihak yang memerlukan antara lain: 

1. Sebagai pengembangan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu-

ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang 

ada. 

2. Bagi pihak lain, penulisan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

kajian dan bahan perbandingan serta dasar penelitian lebih lanjut. 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam BAB I Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 
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Dalam BAB II berisi, Telaah pustaka yang merupakan 

landasan teori yang menyangkut referensi-referensi dan 

buku-buku dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam BAB III metode penelitian yang berisikan tentang 

lokasi, populasi dan sampel jenis dan sumber data teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

BAB ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan 

ditelitidan tempat dimana akan dilakukannya penelitian ini, 

gambaran umum ini akan membahas dan memaparkan 

keadaan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) serta 

Tugas Pokok dan Fungsi DinasKependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Dumai. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB ini akan membahas hasil dan penelitian tentang 

“Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Dumai. 

BAB VI  PENUTUP DAN SARAN 

BAB ini berisikan Kesimpulan dari penelitian ini serta kritik 

dan saran yang diperlukan untuk lebih baik lagi kedepan. 


