
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Setiap Warga Negara baik Indonesia maupun Asing wajib memiliki 

kartu tanda penduduk. 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 pelayanan publik di instansi 

pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan dan swasta yang berkaitan 

dengan dan tidak terbatas pada perizinan, usaha,perdagangan,jasa perbankan, 

asuransi, perpajakan dan pertanahan. 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – el) merupakan identitas 

legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai 

penduduk disuatu wilayah administrasi Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 24 

Tahun 2013, KTP –el wajib dimiliki oleh semua penduduk yang sudah 

berumur 17 tahun keatas atau mereka yang berumur dibawah 17 tahun tetapi 

sudah pernah kawin disebut penduduk wajib KTP. 

Seiring dengan perkembangan zaman adanya KTP non elektronik 

mulai digantikan dengan berlakunya program Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik atau yang disingkat dengan KTP –el. KTP –el adalah Kartu Tanda 

Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik 
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maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Berdasarkan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 Tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang 

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Yang Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan Secara Nasional pasal 10, KTP non elektronik tetap berlaku 

bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP- elektronik sampai dengan 

paling lambat tanggal 31 Desember 2014. 

Program KTP – elektronik diluncurkan oleh Kementerian Dalam 

Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanaanya 

terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir 

pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 

197 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sedangkan tahap kedua mencakup 

105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. 

Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 penduduk 

sudah memiliki KTP –elektronik.  

Pengembangan Electronic Government dilaksanakan pemerintah pusat 

dalam hal ini melalui Kementrian Dalam Negeri dengan meluncurkan 

Program Nasional yaitu KTP - el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang 

menunjuk pada UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 

PP No.37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006, Perpres 

no.25 Tahun 2008 Tentang penerapan KTP berbasis NIK secara nasional No. 

35 Tahun 2010. 
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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. 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: “penduduk hanya 

diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk 

Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan 

berlaku seumur hidup “. 

Penyelenggaraan pelayanan KTP elektronik dibeberapa daerah 

indonesia masih mengalami banyak kendala. Dibuktikannya masih banyak 

kendala dalam proses pelayanan pembuatan KTP elektronik. Kendala tersebut 

antara lain masih ada  masyarakat yang belum mendapat KTP elektronik 

karena prosesnya lama, berbelit/susah, adanya struktur birokrasi pada prosedur 

dalam penerbitan KTP elektronik yang memakan waktu lama dan tidak ada 

kepastian kapan jadinya, sistem server yang bermasalah, sarana dan prasarana 

yang kurang memadai, kurang nya perhatian dan tanggapan yang baik dari 

pegawai Dan sosialisasi yang kurang. 

Dinas Kependudukan dan catatan sipil yang kemudian disingkat 

dengan DISDUKCAPIL menjadi salah satu organisasi pemerintah yang 

menjadi pelaksana pembuatan KTP elektronik. Tentunya pembuatan KTP 
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elektronik ini berlaku bagi semua warga yang terdata sebagai penduduk 

wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Pada dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil terdapat sebuah permasalahan yang berupa keterlambatan 

pembuatan KTP elektronik, banyak warga Kabupaten Kuantan singingi yang 

telah mengurus pembuatan KTP elektronik di kecamatan masing masing tetapi 

kenyataan dilapangan masih banyak warga Kabupaten Kuantan Singingi yang 

masih belum mendapatkan bentuk asli dari KTP elektronik tersebut. Berikut 

data masyarakat yang sedang mengurus surat keterangan  untuk yang belum 

mendapatkan fisik KTP elektronik tetapi butuh cepat untuk pengurusan 

pelayanan publik berdasarkan surat Mendagri Nomor 

471.13/10231/DUKCAPIL 29 September 2016 :  

Tabel 1.1 

Masyarakat yang mengurus KTP sementara 

 

No 
Masyarakat yang  Mengurus KTP Sementara 

Periode Januari - februari 2017 
Jumlah 

1 Januari  186 

2 Februari  190 

Jumlah 376 

Sumber : Disdukcapil Kuansing Tahun 2017 

 
 

Dan kemudian kondisi dilapangan masih banyak masyarakat 

Kabupaten Kuantan Singingi yang belum mendapat kan KTP nya padahal 

sudah merekam berbulan bulan lamanya, Berdasarkan penuturan Ibu Endang 

,Penulis mengutip “ ibu Endang yang berasal dari Desa Jake, 39 tahun, beliau 

mengatakan, ibu sudah melakukan perekaman dari beberapa bulan yang 

lalu,namun sampai sekarang belum juga selesai,dan menurut Ibu Endang 

kepengurusannya sangat lambat, dan pegawai sering menjanjikan hal yang 
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tidak sesuai dengan yang diucapkannya” . Berikut jumlah Penduduk 

Kabupaten Kuantan Singingi dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 

yang wajib KTP, sudah perekaman beserta  jumlah penduduk yang sudah 

selesai  KTP elektroniknya. 

Tabel 1.2 

Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP elektronik 

 

No. Tahun Wajib KTP 
Sudah  

Perekaman 

Sudah 

Memiliki 

KTP- El 

1 2014 223,893 170,376 164,624 

2 2015 216,702 181,135 12,918 

3 2016 227,258 199,157 21,058 

Sumber : Disdukcapil Kuansing 2017 
 

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 dari 

penduduk yang wajib KTP masih ada 17,557 jiwa yang belum perekaman,dan 

kemudian untuk masyarakat yang belum mendapat kan KTP- El berjumlah 

178,099 jiwa, Ini disebabkan dari tidak adanya kejelasan blanko yang sampai 

sekarang belum bisa dipastikan kapan adanya. Dan kemudian jaringan yang 

tidak stabil hingga sampai saat ini belum bisa mencetak sampai september 

2017 ini. 

Kurangnya jiwa profesionalisme dan belum tumbuhnya kesadaran dan 

pentingnya tujuan instansi yang berorientasi pada hasil sehingga pelayanan 

yang diberikan tidak maksimal. Keberadaan pegawai dalam organisasi 

merupakan kunci utama potensi yang menjalankan manajemen, baik pada 

perusahaan swasta maupun publik. Suatu organisasi membutuhkan pegawai 

yang handal yang mampu memberikan pelayanan dengan baik, dapat 
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berinteraksi dengan pelanggan, dan mampu menggunakan sarana dan 

prasarana yang ada dalam proses pelayanan. 

Selain itu kondisi sarana dan prasarana yang digunakan baik di tingkat 

Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan dalam kondisi kurang baik, dari 

hasil wawancara dengan Plt disdukcapil penulis menemukan inventarisasi 

peralatan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) 2016 diketahui 

tiga unit camera digital sebagai sarana pendukung untuk perekaman KTP 

elektronik ditingkat kecamatan sudah tidak ada lagi, 1 unit tersebut dilaporkan 

hilang dan dua unit tidak ditemukan. Selain camera digital yang sudah tidak 

ada lagi,disdukcapil juga sudah melaporkan kepusat adanya barang yang rusak 

baik ringan maupun berat. Kondisi barang yang rusak ringan maupun berat 

tersebut diantaranya dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 1.4 

Inventarisasi Peralatan Sistem Informasi Administrasi  

Kependudukan Tahun 2016 
 

No. Nama Barang Unit Kondisi 

1. PC 3 Rusak ringan 

2. Camera Digital 1 Hilang 

3. UPS Dekstop 3 Rusak ringan 

4. UPS Server 1 Rusak berat 

5. Stabilizer 1 Rusak berat 

6. Mesin Laminating 1 Rusak berat 

7. UPS 1000 VA 2 Rusak ringan 

8. UPS 2200 VA 1 Rusak berat 

9. Pingerprint Scanner 1 Rusak berat 

10. Signatur Pad 1 Rusak ringan 

11. Card Personalization 1 Rusak ringan 

12. Camera elektronik 2 Hilang 

13. Iris scanner 1 Rusak ringan 

Sumber : Disdukcapil Kuansing 
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Dari tabel diatas menunjukkan terdapat beberapa kerusakan pada 

perangkat SIAK dan peralatan KTP elektronik, sehingga berdampak pada 

pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam penerbitan dokumen 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik ditingkat Kabupaten maupun 

kecamatan. 

Permasalahan lainnya terkait dengan pemakaian peralatan yang terus 

menerus untuk melayani masyarakat hingga sering mengalami gangguan atau 

error. Gangguan atau errornya peralatan tersebut dapat berakibat pada 

lamanya waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagaimana 

dikemukakan oleh toni warga kuansing 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. 

Dari pernyataan diatas, terlihat bahwa waktu pelayanan sangat penting 

bagi warga, sebab sebagian besar warga wajib KTP elektronik  di Kabupaten 

kuansing adalah pekerja. Setiap warga menginginkan pelayanan yang cepat, 

namun pelaksanaan pelayanan KTP elektronik dilaksanakan pada hari kerja 

sedangkan pada hari tersebut warga harus bekerja. Maka dari itu dampak yang 

dirasakan oleh masyarakat sebagai pihak yang dilayani adalah pengalaman 

yang kurang menyenangkan karena harus menunggu dalam antrian yang 

panjang. 



 8 

Berdasarkan masalah-masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih jauh lagi tentang Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi 

Kependudukan dalam pembuatan KTP Eletronik di Dinas kependudukan dan 

pencatatan  Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi 

perumusan masalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi  dalam penelitian ini adalah 

1. Mengapa belum terpenuhinya pelayanan Administrasi kependudukan 

dalam pembuatan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kuantan Singingi ?  

2. Apa saja kendala-kendala pada saat pelayanan Administrasi 

Kependudukan dalam Pembuatan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi ? 

3. Apa saja Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 

meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Pembuatan 

KTP Elektronik di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kuantan Singingi ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam mengadakan penelitian ini, 

adalah 
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1. Untuk mengetahui mengapa belum terpenuhinya Pelayanan Administrasi 

Kependudukan dalam Pembuatan KTP elektronik di Dinas kependudukan 

dan pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi? 

2. Untuk mengetahui kendala – kendala pada saat Pelayanan Administrasi 

Kependudukan dalam Pembuatan KTP elektronik di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. 

3. Untuk mengetahui Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dalam meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam 

pembuatan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan 

ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu Administrasi dalam hal 

mengenai Administrasi Negara. 

2. Secara praktis, sebagai bahan masukan khususnya bagi pegawai pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Kuansing dalam 

meningkatkan kinerja pelayanan. 

3. Secara akademis, dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk 

mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan 

yang sama. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini penulis menguraikan teori yang berkaitan dengan 

penelitian penulis 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini penulis menjelaskan dimana lokasi dan kapan 

waktu penelitian yang penulis lakukan, teknik analisis data yang 

penulis gunakan, populasi dan sampel yang penulis teliti, teknik 

pengolahan data yang penulis gunakan. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai sejarah 

kabupaten kuantan singingi, keadaan pegawai dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan 

Singingi, struktur organisasi dan deskripsi jabatan. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini memberikan gambaran tentang tujuan umum di 

Kantor Dinas kependudukan dan pencatatn Sipil Kabupaten 

Kuantan Singingi, struktur organisasi dan kegiatan kerja 

organisasi, serta pembahasan tentang analisa kualitas pelayanan 

Dinas kependudukan dan pencatatn Sipil Kabupaten Kuantan 

Singingi. 
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BAB VI : Kesimpulan dan Saran 

  Dari berbagai pembahasan yang telah dikemukakan, maka bab 

ini penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran yang dapat 

diberikan dari penelitian tersebut. 

 

 

 

 

 

 


