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ABSTRAK 

 

ANALISIS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK 

ELEKTRONIK (e-KTP) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR 

 

Oleh : MUHAMMAD IQBAL 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Pelayanan 

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik e-KTP dan untuk mengetahui 

hambatan dan kendala dalam pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan 

data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan metode 

Purposive dan metode Accidental. Teknik analisa data menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik analisa data dengan cara menggambarkan 

fenomena keadaan yang ditemui dilapangan. Hasil penelitian dapat ditarik 

kesimpulan :Pelayanan Pembuatan e-KTP Pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, dapat dikatakan bahwa Kepuasan 

Masyarakat Dalam Pelayanan Pembuatan e-KTP Pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Cukup Baik. Adapun hambatan atau kendala 

dalam pelayanan pembuatan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kampar yaitu ketepatan waktu dalam hal ini disebabkan oleh 

keterlambatan pengadaan blanko e-KTP. Hambatan atau kendala yang kedua 

adalah jangka waktu penyelesaian dalam hal ini disebabkan oleh keterlambatan 

waktu penyelesaian pembuatan e-KTP bisa memakan waktu lebih dari yang telah 

ditentukan. 

 

 

Kata kunci : Pelayanan Publik, e-KTP, Administrasi Kependudukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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 
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kegiatan atau 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 
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berkaitan, dan tidak terbatas pada perizinan, usaha, perdagangan, asuransi, 

perpajakan dan pertanahan. 

Program KTP Elektronik dilator belakangi oleh system pembuatan KTP 

Konvensional/Nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat 

memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebab kan 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 Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut: 

Tebel 1.1 Jumlah Peralatan e-KTP Pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar 

NO URAIAN JUMLAH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Komputer 

Printer Farbo 

AlatBiometrik 

Kamera 

TandaTanganElektrik/Digital 

Server 

7 Unit 

4 Unit 

3 Unit 

2 Unit 

2 Unit 

2 Unit 

Sumber Data :  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  KabupatenKampar, 2019 

 

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 Kabupaten Kampar 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 Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil  Kabupaten Kampar 

No Jabatan Jumlah Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Kepala Dinas 

Sekretaris 

FungsionalUmum 

Kepala Bidang 

Kepala Sub Bagian 

Kepala Seksi 

StafPelaksana 

Front Office 

1 

1 

1 

4 

2 

8 

8 

10 

2,86% 

2,86% 

2,86% 

11,43% 

5,71% 

22,86% 

22,86% 

28,57% 

  Jumlah 35 100% 

Sumber Data :  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Kampar, 
2019 

 

 Dari semua pegawai yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil  Kabupaten Kampar melakukan tugas dan fungsinya masing-masing dan 

berikut adalah Realisasi perekaman Data KTP Elektronik (e-KTP) Kabupaten 

Kampar. 

Tabel1.3 Realisasi Perekaman dan Pencetakan e-KTP Pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar 

No Tahun Jumlah 

Penduduk 

Wajib 

E-KTP 

Perekaman 

E-KTP 

Belum 

Perekaman 

Cetak 

Reguler 

1 

2 

2017 

2018 

740,839 

747,866 

505,643 

531,869 

435,588 

462,156 

175,316 

69,757 

389,570 

426,145 

Jumlah 815,715 

Sumber Data :  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Kampar, 2019 
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Kemudian dalam penelitian ini peneliti melihat masih belum efektifnya 

pelayanan pembuatan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

Kabupaten Kampar ini dapat dilihat dari gejala-gejalanya adalah sebagai berikut: 

1. Belum terlaksananya slogan 3S (Sapa, Senyum, dan Santun) yang 

diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kampar, seperti masih kurangnya keramahan pegawai dalam pelayanan 

terhadap masyarakat. 

2. Masih adanya respon pegawai yang tidak tanggap terhadap masyarakat 

yang ingin melakukan pelayanan dan belum mengerti prosedur pelayanan 

pembuatan e-KTP.  

3. Belum optimalnya 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 pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Jamalul Akmal Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kampar sebagai berikut:  

Dari observasi penulis dalam Penyelenggaraan pelayanan pembuatan KTP 

Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kampar masih mengalami banyak kendala.  Dibuktikannya masih banyak kendala 



 
 

6 
 

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 kemasyarakat kurang, kurangnya perhatian dan 

tanggapan baik dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kampar. 

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 Kabupaten Kampar” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi 

perumusan masalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kampar dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

(e-KTP) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kampar?” 

2. Apa saja hambatan dan kendala dalam pelayanan pembuatan e-KTP di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. 

 

1.3 Tujuaan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini : 



 
 

7 
 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (e-KTP) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kampar. 

2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam pelayanan pembuatan e-

KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Dari penelitian yang dilakukan maka penulis mengharapkan dapat 

dipergunakan oleh pihak yang memerlukan antara lain: 

1. Bagi penulis, 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 

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 
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Dalam BAB III metode penelitian yang berisikan tentang 

lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

Teknik penentuan informan dan analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI 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 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten pKampar. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB ini akan membahas hasil dan penelitian tentang “Analisis 

Pelayanan Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kampar. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB ini berisikan Kesimpulan dari penelitian ini serta kritik 

dan saran yang diperlukan untuk lebih baik lagi kedepan. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Pelayanan  

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong 

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan 

melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara 

ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia (Sinambela, 2010:3).  

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain yang langsung (Moenir, 2006:16-17). Membicarakan pelayanan berarti 

membicarakan suatu proses kegiatan yang konotasinya lebih kepada hal yang 

abstrak (Intangible). Pelayanan adalah merupakan suatu proses, proses tersebut 

menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan, yang kemudian diberikan 

kepada pelanggan. 

Harbani Pasolong (2007:4), pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan 

sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung 

maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. 

Hasibuan mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan pemberian jasa dari 

satu pihak ke pihak lain, dimana pelayanan yang baik adalah pelayanan yang 

dilakukan secara ramah tamah dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerima.  
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Menurut Kotler dalam Sampara Lukman (2000:8) mengemukakan, 

pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan 

atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada 

suatu produk secara fisik. 

Selanjutnya Sampara Lukman (2000:5) pelayanan merupakan suatu 

kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain 

atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasaan pelanggan. Sedangkan 

definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos dalam Ratminto (2005:2) yaitu 

pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak 

kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan 

atau hal-hak lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang 

dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.  

Menurut Ahmad Batinggi (1998:21) terdapat tiga jenis layanan yang bisa 

dilakukan oleh siapapun, yaitu :  

1. Layanan dengan lisan  

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas - petugas di bidang 

Hubungan Masyarakat ( HUMAS ), bidang layanan Informasi, dan bidang-

bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada 

siapapun yang memerlukan. Agar supaya layanan lisan berhasil sesuai 

dengan yang diharapkan, ada syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh 

pelaku layanan yaitu:  

a. Memahami masalah - masalah yang termasuk ke dalam bidang 

tugasnya.  
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b. Mampu memberikan penjelasan apa yang diperlukan, dengan lancar, 

singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang 

memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.  

c. Bertingkah laku sopan dan ramah  

2.  Layanan dengan tulisan  

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol 

dalam melaksanakan tugas. Sistem layanan pada Informasi ini 

menggunakan sistem layanan jarak jauh dalam bentuk tulisan. Layanan 

tulisan ini terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu, berupa petunjuk Informasi 

dan yang sejenis ditujukan kepada orang - orang yang berkepentingan, 

agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau lembaga 

pemerintah. Kedua, layanan berupa reaksi tertulis atau permohonan 

laporan, pemberian/ penyerahan, pemberitahuan dan sebagainya. Adapun 

kegunaannya yaitu :  

a. Memudahkan bagi semua pihak yang berkepentingan.  

b. Menghindari orang yang banyak bertanya kepada petugas  

c. Mamperlancar urusan dan menghemat waktu bagi kedua pihak, baik 

petugas maupun pihak yang memerlukan pelayanan.  

d. Menuntun orang ke arah yang tepat  

3.  Layanan dengan perbuatan  

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh petugas-

petugas yang memiliki faktor keahlian dan ketrampilan. Dalam kenyataan 

sehari - sehari layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan jadi 
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antara layanan perbuatan dan lisan sering digabung. Hal ini disebabkan 

karena hubungan pelayanan secara umum banyak dilakukan secara lisan 

kecuali khusus melalui hubungan tulis yang disebabkan oleh faktor jarak.  

Menurut Syafruddin (1999:43) pelayanan yang memuaskan mengandung 

empat unsur yaitu : 

1. Pelayanan kemudahan dalam pengurusan kepentingan atau mendapatkan 

perlakuan yang sama dalam pengurusan suatu kepentingan. 

2. Pelayanan mendapatkan pelayanan yang wajar. 

3. Peleyanan yang merata dan sama dalam pelayanan terhadap kepentingan 

yang sama. 

4. Pelayanan yang diberikan tanpa memandang status atau kedudukan 

seseorang. 

Kelambanan pelayanan umum tidak hanya disebabkan oleh kurang 

baiknya cara pelayanan ditingkat bawah. Ternyata masih banyak faktor yang 

mempengaruhi begitu buruknya tata kerja dan birokrasi, seperti di instansi 

pemerintah terlihat banyak pegawai yang datang ke kantor hanya untuk mengisi 

absensi, mengikuti apel pagi, apel siang, sementara pekerjaan – pekerjaan yang 

harus diselesaikan tepat waktu. 

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan karena itu 

merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara langsung dan 

berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Proses 

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lainnya yang dinamakan pelayanan 

umum, pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
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seseorang/sekelempok orang dengan landasan faktor material melalui system, 

prosedur dan metode tertentu untuk mencapai tujuan. 

Agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya 

maka perlu adanya faktor – faktor pendukung pelayanan yang memadai. Ada 

beberapa faktor pendukung pelayanan yang penting menurut Nugroho (2009:76) 

yaitu : 

1. Faktor kesadaran petugas yang berkecimpung dalam pelayanan, kesadaran 

disini berfungsi sebagai acuan dasar yang melandasi pada perbuatan atau 

tindakan yang berikutnya, kesadaran kerja itu bukan saja kesadaran dalam 

pelaksananaan yang menjadi tanggung jawab yang menyangkut 

penyelesaian dan pemberian hasil laporan kerja yang tepat dalam usaha 

meningkatkan hasil kerja juga untuk turut serta dalam usaha pemeliharaan 

sarana dan prasarana. 

2. Faktor aturan kerja yang menjadi landasan kerja pelayanan yaitu 

merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. 

Faktor ini menyangkut segala ketentuan baik yang ditulis maupun yang 

tidak ditulis yang berlaku dalam organisasi yang meliputi mengenai waktu 

kerja, cara kerja, kedisiplinan dalam pelaksanaan kerja, pemberian sanksi 

terhadap pelanggaraan kerja serta ketentuan-ketentuan lain yang telah 

ditetapkan. 

3. Faktor organisasi yang meliputi pengaturan struktur organisasi yang 

menggambarkan hirarki tanggung jawab, pemberian kerja berdasarkan 
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keahlian dan fungsinya. Masing-masing bagian sesuai dengan tugas telah 

ditetapkan serta usaha pengembangan organisasi. 

4. Faktor pendapatan yang meliputi gaji yang dapat menggairahkan semangat 

kerja yang tinggi. 

5. Faktor kemampuan dan keterampilan karena dapat ditingkat dengan 

pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk kerja, serta mengadakan 

pendidikan dan latihan khusus pegawai. 

6. Faktor sarana yang meliputi peralatan, perlengkapan dan juga tersedianya 

fasilitas pelayanan yang meliputi gedung dengan segala pendukungnya. 

Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada satu produk secara fisik. (Sinambela ; 2006:4) 

Pelayan yang baik terangkum dalam suatu produk pelayanan yang dikenal 

dengan nama service excellence meliputi : 

1. Keamanan adalah kemampuan penyedia pelayanan dalam menciptakan 

rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan pelayanan. 

2. Kenyamanan adalah kemampuan penyedia layanan dalam menciptakan 

rasa nyaman kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan sehingga 

masyarakat merasa nyaman selama pelayanan dilakukan. 

3. Keramahan adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia 

layanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa senang ketika 

dilayani. 
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4. Ketepatan adalah kemampuan penyedia layanan untuk selalu memberi 

ketepatan informasi, waktu, biaya dan petugas pelayanan yang jelas 

kepada masyarakat. (Tjiptono, 2001:64-65) 

2.2 Konsep Pelayanan Publik 

Istilah publik berasal dari bahasa inggris public yang berarti umum, 

masyarakat, negara. Kata public sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa 

Indonesia baku menjadi publik yang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

(Badudu, 2001:781-782) berarti umum, orang banyak, ramai. Yang kemudian 

pengertian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sendiri dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.  

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefenisikan sebagai segala 

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang 

pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah di pusat, didaerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau 

Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Ratminto, 2005:5) Menurut Batinggi (1998:12), pelayanan publik 

dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat atau khalayak umum. 

Dengan demikian, kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik 

yang menjadi hak setiap warga negara.  
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Sedangkan menurut Agung Kurniawan (Harbani, 2007:135) pelayanan 

publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.  

Selanjutnya Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan  pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundangundangan  bagi setiap warga negara dan 

penduduk  atas barang, jasa, dan/atau pelayanan  administratif yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan 

administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang 

lingkup tersebut, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat 

tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan 

sosial,  energi, perbankan, perhubungan, sumber daya  alam, pariwisata, dan 

sektor strategis lainnya. (Pasal 5 UU No 25 Tahun 2009). 

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi 

Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, 

korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata 

untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi 

 penyelenggara bertanggung  jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan 

kegagalan penyelenggaraan pelayanan. 
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Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana maksud 

diatas,  sekurang-kurangnya meliputi: 

1. Pelaksanaan Pelayanan 

2. Pengelolaan pengaduan masyarakat 

3. Pengelolaan informasi 

4. Pengawasan internal 

5. Penyuluhan kepada masyarakat, dan 

6. Pelayanan konsultasi. 

Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara berkewajiban : 

1. Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan 

2. Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan  maklumat pelayanan 

3.  Menempatkan pelaksana yang kompeten 

4. Menyediakan Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan Publik yang 

mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai 

5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan Asas 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standard Pelayanan 

7. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik 

8. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang 

diselenggarakan 

9. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan  tanggung jawabnya 
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10. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara 

pelayanan publik 

11. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan  hukum yang berlaku 

apabila mengundurkan diri  atau melepaskan tanggung jawab atas posisi 

atau  jabatan, dan 

12. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi  untuk hadir atau 

melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat 

yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang 

berhak, berwenang, dan sah  sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. (Pasal 15 UU Nomor 25 Tahun 2009) 

2.3 Azas Pelayanan Publik 

  Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. 

Untuk mencapai kepuasan itu dituntut pelayanan prima yang tercermin dari : 

1. Kepentingan umum 

Pemberian pelayanan tidak  boleh mengutamakan  kepentingan pribadi 

dan/atau golongan. 

2. Kepastian hukum 

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan 

pelayanan. 

3. Kesamaan hak 

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama,  golongan, 

gender, dan status ekonomi. 

4. Keseimbangan hak dan kewajiban 



 
 

19 
 

Pemenuhan  hak harus sebanding dengan kewajiban yang  harus 

dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. 

5. Keprofesionalan 

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai  dengan 

bidang tugas. 

6. Partisipatif 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan  pelayanan 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. 

8. Keterbukaan 

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan 

memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 

9. Akuntabilitas 

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga  tercipta 

keadilan dalam pelayanan. 

11. Ketepatan waktu 

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu  sesuai dengan 

standar pelayanan. 

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 



 
 

20 
 

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan 

terjangkau. (Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009) 

2.4 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 

2.4.1 Pengertian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 

Pengertian e-KTP secara garis besar merupakan dokumen kependudukan 

yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun 

teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. 

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor 

Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal bagi setiap 

penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor induk yang ada di e-KTP nantinya 

akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah 

dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 UU No. 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 kedepan 

diharapkan sudah tidak ada lagi penduduk yang mempunyai Kartu Tanda 

Penduduk ataupun kartu keluarga yang double, sebab saat ini ditengarai masih 

banyak terdapat satu orang yang sama memiliki lebih dari satu KTP ataupun 

Kartu Keluarga (KK) yang alamatnya berbeda-beda tentunya kondisi seperti ini 

berdampak merugikan orang lain dan bahkan tidak jarang pula merugikan 

pemerintah. 

Konsep e-KTP (elektronik KTP) adalah pembuatan KTP (Kartu Tanda 

Penduduk) berbasis NIK ( Nomor Induk Kependudukan ) yang berlaku secara 
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nasional sebagai SIN ( Single Identity Number ) dengan mengunakan teknologi 

komputer dan basis data yang integratif. Tujuan yang dilaksanakannya e-KTP 

adalah untuk menjamin kepastian hukum, tidak adanya penggandaan, mencegah 

pemalsuan, keamanan data serta efisiensi proses kependudukan. 

Peralatan pembuatan e-KTP lebih canggih dari peralatan pembuatan kartu 

lainnya. e-KTP menggunakan jenis pengamanan dengan menggunakan sidik jari 

(fingerprint). Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini 

telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar 

dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti SIM, tetapi juga dapat dikenali 

melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah 

dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. 

Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari 

(berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, 

yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentifikasi untuk e-

KTP karena alasan berikut : 

a. Biaya paling murah, lebih ekonomis dari pada biometrik yang lain. 

b. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gur at-gurat sidik jari akan 

kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores. 

c. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang tersebut kembar. 

Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan 

pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan 

transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena 

didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah 
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yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah e-

KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Standar penyimpanan 

data di dalam chip telah sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan 

Machine Readable Travel Dokumens ICAO9303 serta EU Passport Specification 

2006. Bentuk e-KTP pun juga sudah sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor 

ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60mm. 

Tahap untuk menciptakan e-KTP diantaranya; 

1. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip 

2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu 

3. Implanter, yaitu pemasangan antena (pola melingkar berlubang 

menyerupai spiral) 

4. Printing, yaitu pencetakan kartu 

5. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik 

6. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman 

Gambar 2.1 

Bentuk e-KTP Setelah Dikemas 

 



 
 

23 
 

Dari gambar diatas, chip memang tidak nampak namun dalam 

penggunaannya menggunakan gelombang radio RFID (radio frequency 

identification). Dengan menggunakan gelombang tersebut, maka e-KTP tidak 

harus menyentuh alat pembaca untuk bisa dibaca. 

Data-data yang tersimpan dalam e-KTP pun dijamin oleh pemerintah dalam 

hal keamanannya. Hal ini karena data kependudukan yang tersimpan terlindungi 

dari penyabotan maupun duplikasi pihak asing melalui mesin cetak e-KTP. Itu 

artinya, data e-KTP tidak mudah dibobol karena sudah terlindungi sistem 

teknologi. 

2.5 Landasan Hukum Pelayanan Pembuatan e-KTP 

Landasan hukum yang mendasari pembuatan e-KTP adalah UU No. 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP No. 37 Tahun 2007 tentang 

pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Perpres 

No. 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara nasional,  

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai 

dengan pasal 6 Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis 

Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang 

perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi : 

1) KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik 

sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk; 

2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, 

tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan; 
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3) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database 

kependudukan; 

4) Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis 

NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk 

orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi 

Pelaksana. 

5) Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis 

NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan 

kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan; 

6) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh 

Peraturan Menteri 

Kemudian Pelayanan Publik diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009, 

dimana Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berasakan : 

a. Kepentingan umum 

b. Kepastian hukum 

c. Kesamaan hak 

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

e. Keprofesionalan 

f. Partisipatif  
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g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 

h. Keterbukaan 

i. Akuntabilitas 

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

k. Ketepatan waktu; dan 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjakauan. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara berkewajiban 

menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan 

kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. 

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi : 

a. Dasar hukum 

b. Persyaratan 

c. Sistem, mekanisme, dan prosedur 

d. Jangka waktu penyelesaian 

e. Biaya/tariff 

f. Produk pelayanan 

g. Sarana, prasarana dan fasilitas 

h. Kompetensi pelaksana 

i. Pengawasan internal 

j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh institusi 

penyelenggara Negara dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 

undang-undang, Negara wajib mengalokasikan anggaran yang memadai melalui 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). Dari APBN atau APBD untuk membiayai Pelaksana 

dalam Penyelenggaran Pelayanan Publik yang memadai secara proporsional untuk 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Perilaku pelaksana dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 

Pasal 34 yaitu : 

a. Adil dan tidak diskriminatif 

b. Cermat 

c. Santun dan ramah 

d. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut 

e. Professional 

f. Tidak mempersulit 

g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar 

h. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan 

publik  

i. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, atau kewenangan yang 

dimiliki; dan  

j. Tidak menyimpang dari prosedur. 

Kemudian Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh 

pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal penyelenggaraan 

pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung 

sesuai  dengan peraturan perundang-undangan; dan pengawasan oleh pengawas 

fungsional sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Sementara pengawasan 
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eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh masyarakat berupa 

laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

2.6 Fungsi dan Kegunaan e-KTP Secara Umum 

Berikut ini merupakan fungsi dan kegunaan e-KTP secara umum, yaitu: 

1. Sebagai identitas jati diri 

2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP local untuk 

pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya. 

3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data 

penduduk untuk mendukung program pembangunan. 

Sedangkan untuk databasenya dari e-KTP tersebut dapat dimanfaatkan oleh  

instansi pemerintah maupun swasta. Instansi tersebut misalnya; 

1. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 

2. Keuangan 

3. Hukum/HAM 

4. Agama 

5. Kehutanan 

6. BIN (Badan Intelejen Nasional) 

7. BPN (Badan pertanahan Nasional) 

8. POLRI 

9. KPK (Komisi Pemberantasan korupsi) 

10. BAPPENAS 

11. Masyarakat 

12. Kesehatan 
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13. Sosial 

14. Nakertrans 

15. KPU 

16. BKKBN 

17. PERBANKAN 

18. Lembaga Keuangan 

19. Dunia Usaha 

Untuk pemanfaatannya, tergantung dari masing-masing instansi karena 

setiap instansi berbeda dalam hal kepentingan data yang diperlukan. Pemanfaatan 

e-KTP, misalnya bisa dimanfaatkan untuk mengisi bensin tapi tidak membawa 

uang, maka e-KTP bisa digunakan sebagai kartu kredit atau kartudebit karena 

bekerjasama dengan Bank yang memanfaatkan e-KTP. Masyarakat dipermudah 

dengan tidak perlu lagi membawa KTP, SIM, kartu kredit atau kartu ATM yang 

berbeda-beda. Keuntungan lainnya, masyarakat tidak perlu repot-repot harus 

membuat surat mulai RT, RW, kelurahan, dan baru kemudian ke kepolisian. 

2.7 Pandangan Islam Tentang Pelayanan 

  Menurut pandangan islam, bahwasanya Al-Quran telah menjelaskan ayat-

ayat yang berhubungan mengenai pelayanan dan administrasi, adapun ayat-ayat 

yang di sebutkan di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut : 

Al-Quran surat At Taubah Ayat 105 Allah SWT telah memberikan 

perintah kepada manusia tentang kerja ( pelayanan ) : 
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Artinya : 

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS: At-Taubah 

Ayat: 105) 

Begitu juga Allah SWT menjelaskan tentang kerja ( pelayanan ) yang di 

lakukan oleh umat manusia dalam surat Az-Zazalah Ayat 7 dan 8 : 

Surat Az-Zalzalah Ayat 7. 

Artinya : 

 Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia 

akan melihat (balasan) nya. (QS: Az-Zalzalah Ayat: 7) 

Surat Az-Zalzalah Ayat 8. 

Artinya : 

 Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya 

dia akan melihat (balasan) nya pula. (QS: Az-Zalzalah Ayat: 8) 
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Walaupun Al-Quran secara khusus tidak menyebut istilah administrasi, 

namun digunakan kata dalam bahasa Arab yudabbiru, yang artinya mengarahkan, 

melaksanakan, mengelola, menjalankan, merekayasa, mengemudikan, penguasa, 

mengatur, bertugas, mengurus dengan baik, mengekonomiskan, membuat 

rencana, berusaha. 

Kata yudabbiru muncul dalam Al-Quran pada empat ayat yaitu : 

a. Surat Ar-Ra’d Ayat 2. 

 

Artinya : 

 Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu 

lihat, kemudian Dia bersemayam di atas Â´Arasy, dan menundukkan matahari 

dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah 

mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), 

supaya kamu meyakini pertemuan(mu) dengan Tuhanmu. (QS: Ar-Ra'd Ayat: 2) 

 

b. Surat As-Sajdah Ayat 5. 

 



 
 

31 
 

Artinya :  

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 

kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 

perhitunganmu (QS: As-Sajdah Ayat: 5) 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan peneliti jadikan 

sebagai bahan pengembangan penelitian ini, diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh: 

1. Teguh Segoro (2009) melakukan penelitian dengan judul ”Birokrasi 

Proses Penerbitan e-KTP Dikecamatan Tampan Kota Pekanbaru” Hasil 

penelitian menunjukan bahwa dalam pratiknya birokrasi proses penerbitan 

e-KTP di Kecamatan Tampan belum bisa dikatakan berjalan baik .Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya kendala yang dihadapi seperti ketidak 

seimbangan beban kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya, masih 

kurangnya sarana dan prasarana pendukung, dan banyaknya keluhan dari 

masyarakat tentang kurang nya kedisplinan kinerja pegawai. 

2. Iryan Sadi (2012) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelayanan 

Pembuatan kartu Tanda Penduduk (KTP) Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (Siak) Di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Karimun” hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa dari indicator penelitiannya yang terdiri dari 

transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, 

keseimbangan hak dan kewajiban disimpulkan kurang baik. 
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3. Fitri Yani (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Analisa Tentang 

Pelaksanaan Program Nasional e-KTP Di Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar” Hasil penelitian menunjukan bahwa analisa tentang pelaksanaan 

program nasional e-KTP di kecamatan tambang kabupaten kampar dalam 

kategori sangat baik dengan nilai persentasi rata-rata sebesar 76,73% . 

Karena dari indikator komunikasi,sumber daya, disposisi, struktur 

birokrasi sudah sangat baik. 

4. Fatkhurohman (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Kualitas Pelayanan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Siak” Dan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Para 

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sudah 

melaksanakan Tugasnya dengan Baik. Demikian pula pada aspek 

ketelitian dan memeriksa kembali hasil pekerjaan. Pada aspek 

keterampilan kerja, hal tersebut dilakukan agar pekerjaan dapat selesai 

dengan baik dan professional. 

2.9 Defenisi konsep 

Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pelayanan Publik adalah publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 

kebutuhan peraturan perundang-undangan. 

2. Kartu Tanda Penduduk elektronik atau electronic-KTP (e-KTP) adalah 

dokumen kependudukan yang memuat system keamanan/pengendalian 
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baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis 

pada database kependudukan Nasional. 

2.10 Indikator Penelitian 

Tabel 2.1 : Indikator Penelitian 

VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR 

Pelayanan Publik 1. Asas Pelayanan Publik  a. Persamaan Perlakuan 

b. Keterbukaan 

c. Akuntabilitas 

d. Ketepatan Waktu 

 2. Standar Pelayanan Publik a. Jangka Waktu   Penyelesaian 

b. Biaya/tariff 

c. Sarana, Pra sarana dan 

Fasilitas 

3. Perilaku Pelaksana Dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik (Kepuasaan 

Masyarakat) 

a. Adil dan Tidak Diskriminatif 

b. Santun dan Ramah 

c. Tidak Mempersulit 

4. Pengawasan 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik (Internal dan 

Eksternal) 

a. Pengawasan Oleh Atasan 

Langsung 

b. Pengawasan Fungsional 

c. Pengawasan masyarakat 

Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2009 
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2.11  Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir ini menjelaskan tentang dari mana dan bagaimana alur 

penelitian ini dimulai. Alur penelitian ini dimulai dari adanya program dari 

pemerintah pusat yaitu pembuatan e-KTP untuk seluruh warga Negara Indonesia. 

Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, maka masyarakat menginginkan 

pelayanan yang cepat dan memuaskan. 

Realitas pelayanan yang diterima masyarakat jauh dari yang mereka 

harapkan. Rendahnya kualitas pelayanan e-KTP misalnya lamanya waktu yang 

dibutuhkan untuk mengurus pelayanan pembuatan e-KTP, perangkat yang 

digunakan dalam melayani dan banyaknya keluhan-keluhan lain yang diterima 

masyarakat. Dari perbedaan antara pelayanan pelayanan yang diharapkan dengan 

realitas pelayanan yang mereka terima ini, maka timbulah penilaian terhadap 

pelayanan dalam pembuatan e-KTP. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui 

pelayanan e-KTP didasarkan pada indicator kesederhanaan prosedur, bukti 

langsung, kehandalan, daya tanggap. 

Dari penilaian tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan 

masyarakat tentang pelayanan pembuatan e-KTP. Berdasarkan tingkat kepuasan 

yang dirasakan maka akan ada upaya peningkatan pelayanan. Jika sebelumnya 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan e-KTP sangat rendah maka harus 

diupayakan peningkatan pelayanan agar masyarakat puas terhadap pelayanan 

pembuatan e-KTP. 

Berikut Gambar Kerangka Pemikiran: 
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Gambar 2.2 : Kerangka Berfikir 

1. Azas Pelayanan Publik 

a. Persamaan Perlakuan 

b. Keterbukaan  

c. Akuntabilitas 

d. Ketepatan Waktu 

2. Standar Pelayanan Publik 

a. Jangka Waktu Penyelesaian 

b. Biaya/tariff 

c. Sarana, Pra sarana dan Fasilitas 

3. Perilaku Pelaksana Dalam Penyelenggaraan Publik (Kepuasan 

Masyarakat) 

a. Adil dan Tidak Diskriminatif 

b. Santun dan Ramah 

c. Tidak Mempersulit 

4. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Internal dan 

Eksternal) 

a. Pengawasan Oleh Atasan Langsung 

b. Pengawasan Fungsional 

c. Pengawasan Masyarakat 

PELAYANAN PEMBUATAN e-KTP 

Pelayanan Publik 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kampar yang beralamat dijalan A. Rahman Saleh No. 07 Kecamatan 

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, dengan jangka waktu selama 3 bulan, dari 

bulan Mei sampai dengan Juli 2018.  

 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel pada 

populasi yang ada. Kemudian dipelajari untuk dijadikan dasar untuk 

mendeskripsikan setiap populasi yang ada atau menggunakan metode survei. Oleh 

karena itu penelitian ini dikategorikan dalam tipe analisis deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2003:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu 

dengan variable yang lainnya. 

Dalam hal ini penelitian ditujukan untuk mengetahui atau menjelaskan  

Pelayanan Dalam Pembuatan e-KTP yang terkait di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar  tanpa membuat perbandingan atau hubungan 

langsung dengan variable pelayanan. 
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3.2.2  Sumber Data 

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan data primer dan 

data sekunder: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden 

yang berkaitan dengan penelitian dan dalam penelitian ini berkaitan 

Palayanan e-KTP dan ini merupakan tanggapan responden hasil 

wawancara. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, 

hal ini diperoleh dari berbagai sumber, baik berupa laporan maupun 

informasi dari pihak instansi dan pihak yang terkait. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Observasi  

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung 

terhadap objek yang diteliti, dalam hal ini penulis langsung mengamati 

pelaksanaan Pelayanan dalam pembuatan e-KTP pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. 

2. Wawancara atau Interview 

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses 

secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden seputar 

informasi yang perlu dilakukan dalam penelitian ini. 
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3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sebuah metode dimana penulis memperoleh 

data dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-bendatertulis seperti 

buku-buku, notulen, peraturan-peraturan, catatan harian,dan yang lain-lain. 

 

3.4 Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan pertama yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Purposive (pengambilan informan berdasarkan tujuan) teknik ini siapa 

yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan 

pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Adapun yang 

dijadikan sebagai informan dengan menggunakan metode Purposive adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yaitu sebagai aparatur 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar karena aparatur 

tersebut mengetahui masalah tentang pembuatan Pendataan Kependudukan 

atau dalam hal pelayanan pembuatan administrasi kependudukan kepada 

masyarakat. 

2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan, 

yaitu sebagai aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Kampar karena aparatur tersebut adalah aparatur yang menangani informasi 

dan memegang kendali pada pelayanan atau pendaftaran pembuatan 

adminitrasi kependudukan.  

3. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, yaitu sebagai aparatur 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar karena aparatur 
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tersebut yang mendata kartu Keluarga dan e-KTP yang terselesaikan dan 

akan diterbitkan. 

Teknik Penentuan Informan yang kedua dalam penelitian ini dengan 

menggunakan metode Accidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan. Adapun yang dijadikan sebagai informan dengan menggunakan 

metode Accidental adaalah sebagai berikut : 

1. Masyarakat sebagai informan yang akan membuat e-KTP di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar. 

2. Masyarakat sebagai informan yang sedang perbaikan e-KTP di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil. 

3. Masyarakat sebagai informan yang akan mengambil e-KTP yang sudah 

terselesaikan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar. 

 

3.4 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan 

menggambarkan dan menjelaskan secara rinci sesuai dengan kenyataan yang 

ditemui dilapangan, serta dilengkapi dengan wawancara yang nantinya diberikan 

penjelasan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kampar  

 Letak Kabupaten Kampar sangat strategis, karena di samping diapit oleh 

dua Kabupaten/Kota yaitu Pekanbaru dan Rokan Hulu. Kabupaten Kampar 

merupakan jalur lintas barat yang menghubungkan beberapa kota di Sumatra dan 

juga berada di kawasan segitiga pertumbuhan Ekonomi-Malaysia-Singapura 

(IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-

Thailand (IMT-GT). 

 4.2 Tujuan Historis  

Secara historis Kabupaten Kampar berdiri pada tahun 1949 melalui Surat 

Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 

Nopember 1949. Ibu Kota Kabupaten Kampar pada awalnya adalah Pekanbaru 

dengan wilayah pemerintahan daerah-daerah bekas kewedanaan Pelalawan, Pasir 

Pangaraian, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota. Kemudian berdasarkan 

Undang- Undang No. 12 tahun 1956 Ibu Kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke 

Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 juni 1967.  

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang tersebut dilatar 

belakangi antara lain oleh beberapa faktor sebagai berikut :  

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Provinsi Riau.  

2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota Provinsi juga sudah menjadi Kota Madya. 
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3. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya dipindahkan 

ke Bangkinang guna mengingat efisiensi pengurusan Pemerintah dan 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  

4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik 

dari Pekanbaru.  

5. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat 

dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan keseluruhan wilayah 

kecamatan dan sebaliknya.  

Kemudian sejalan dengan diberlakukannya reformasi politik yang 

dilandasi oleh semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten 

Kampar berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 dimekarkan menjadi 

tiga wilayah pemerintahan, yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, dan 

Kabupaten Pelalawan.  

4.3 Kondisi Geografis  

Kabupaten Kampar memiliki luas 10.983,46 Km2 yang wilayahnya berada 

pada posisi 1 025’LU-020’LS dan 100042’LS – 103028’BB dan 0020’BT dengan 

batas sebagai berikut :  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten 

Rokan Hulu.  

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan 

Kabupaten Indragiri Hulu 

c. Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat.  

d. Sebelah Timur dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan.  
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Kondisi wilayah Kabupaten Kampar terdiri dari daerah perbukitan dan 

beberapa sungai. Sebagian besar Kabupaten Kampar merupakan daerah 

perbukitan yang berada disepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan 

Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 0-500 meter dari permukaan 

laut. Di samping itu, sebagian besar wilayah ini dialiri oleh sungai-sungai besar 

yaitu sungai Kampar dan sungai Siak. Sungai Kampar yang panjangnya lebih 

413.5 km dengan kedalaman rata-rata 7.7 meter dengan lebar rata-rata 143 meter.  

Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang 

meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar 

Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian sungai Siak bagian hulu panjangnya lebih 

kurang 90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 meter yang melintasi Kecamatan 

Tapung.  

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini berfungsi 

antara lain sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang), prasarana 

perhubungan, dan sumber air bersih budi daya ikan. Kabupaten Kampar pada 

umumnya beriklim tropis dengan temperatur maksimum rata-rata 320C-330C.  

4.4 Penduduk  

Secara administrasi pemerintah, Kabupaten Kampar terbagi dalam 20 

Kecamatan, terdiri dari : Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, 

Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar 

Kiri Tengah, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Bangkinang Barat, 

Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang, dan Kecamatan Bangkinang Seberang, 

Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Rumbio Jaya, 
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Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Tambang, Kecamatan Siak Hulu, 

Kecamatan Perhentian Raja, 7 Kelurahan, 201 Desa dengan Luas wilayah 

10.983,46 Km2.  

Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Kampar 559.586 jiwa, terdiri dari 

350.670 jiwa perempuan dan 208.916 jiwa laki-laki. Dengan sifatnya yang 

heterogen, mayoritas penganut agama Islam, disamping suku melayu yang 

merupakan mayoritas juga terdapat suku-suku lainnya seperti : Suku Minang, 

suku Jawa, Suku Bugis, suku Batak, Tionghoa dan sebagainya. Dengan berbagai 

bentuk pekerjaan antara lain, Pegawai Negeri, Pedagang, Petani, Buruh dan lain-

lainnya.  

4.5 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Kampar  

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar beralamatkan 

Jl. A. Rahman Shaleh berdiri semenjak awal Tahun 2008 yang bertepatan tanggal 

15 Februari 2008, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 

Tahun 2008. Dengan Kepala Dinas Muslim, S. Sos   

4.6 Struktur Organisasi  

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Kampar dietapkan berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.  

Jika dilihat dari struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Kampar, maka sistem yang dianut berbentuk Line Down Staff, dimana 

garis pertanggung jawaban atasan langsung Kepala Sub Dinas dan apabila 
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pimpinan tidak berada ditempat, maka untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari 

pimpinan dapat menunjuk salah seorang kepala Sub Dinas dengan pangkat dan 

masa kerja tertinggi diantara kepala Sub Dinas lainnya.  

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Kampar dapat dilihat pada lampiran berikut ini: 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DINAS 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR. 

 

4.7 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Kampar 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsure pelaksana 

Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.  
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Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pokok pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah Daerah 

dibidang kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi 

sebagai berikut:  

a. Menyelenggarakan pelayanan dalam bidang Kependudukan dan Catatan 

Sipil.  

b. Menyusun program kebijakan dalam bidang Kependudukan dan Catatan 

Sipil.  

c. Melaksanakan pelayanan administrasi dalam bidang Kependudukan, Akta 

kelahiran,   Kematian, Perceraian, Perubahan Nama dan Pengakuan Nama.  

d. Menyusun kebijakan Operasional Keluarga Prasejahtera.  

e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian jumlah penduduk.  

f. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi Ketatausahaan, 

Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Perencanaan dan Organisasi 

Dinas.  

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai 

dengan bidang tugasnya.  

h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

1. Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar  

Tugasnya melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan 

yang diserahkan oleh Provinsi dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil. 

Fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu:  
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a. Menyelenggarakan pelayanan dalam bidang Kependudukan dan Catatan 

Sipil.  

b. Menyusun program kebijakan dalam bidang Kependudukan dan Catatan 

Sipil.  

c. Melaksanakan pelayanan administrasi dalam bidang kependudukan, Akta 

kelahiran, Kematian, Perceraian, Perubahan Nama dan Pengakuan Anak.  

d. Menyusun kebijakan Operasional Keluarga Prasejahtera  

e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian jumlah penduduk.  

f. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, 

Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Perencanaan dan Organisasi 

Dinas.  

g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberkan oleh Kepala Daerag sesuai 

dengan bidang usahanya.  

h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).  

Adapun wewenang Kepala Dinas adalah :  

a. Menegur pegawai yang melanggar disiplin.  

b. Menerima tenaga honorer.  

c. Menetapkan gaji pegawai honorer. 

2. Bagian Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam 

menyelenggarakan kegiatan umum dan kepegawian, perencanaan dan data 

serta kegiatan keuangan di Lingkungan Dinas. Adapun tugas sekretaris yaitu:  

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai diposisi atasan.  
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b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.  

c. Mengkoordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas 

bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi.  

d. Melaksanaan pengelolaan administrasi umum, adiministrasi kepegawaian, 

administrasi perlengkapan, administrasi program, dan administrasi 

keuangan.  

e. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor.  

f. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan syarat 

Perintah Tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas.  

g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.  

Adapun wewenang sekretaris yaitu:  

a. Membagi tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.  

b. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan 

dan membuat laporan pelaksanaan tugas.  

c. Menilai prestasi kerja bawahan. 

Sekretariat terdiri dari :  

a. Sub bagian Umum dan kepegawaian.  

Adapun uraian tugasnya adalah :  

1) Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum 

dan kepegawaian, dan pengelolaan administrasi perlengkapan.  

2) Menyusun rencana kerja sub bagian dengan mempedomani rencana 

kerja tahunan.  
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3) Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi, isi 

surat masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas 

tugas.  

4) Menggandakan, memori dan mendistribusikan surat masuk dan surat 

keluar.  

5) Membuat konsep surat dinas yang menyangkut kepegawaian, berupa 

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan masalah lainnya untuk 

menyelesaikan administrasi kepegawaian.  

6) Membuat konsep dan mengetik daftar urut kepangkatan kepegawaian 

dengan mempedomani data yang ada untuk disampaikan pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar.  

7) Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan 

informasi dan membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai, dinas keluar, 

sakit dan pegawai yang sedang cuti dengan mempedomani laporan dan 

daftar hadir yang ada sebagai bahan laporan pada atasan. 

b. Sub bagian Perencanaan dan data  

Adapun uraian tugasnya adalah:  

1) Melakukan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan evaluasi penyiapan 

serta penyajian data dinas.  

2) Melakukan study dan survei/ identifikasi kegiatan teknis dan sarana 

dengan institusi terkait.  

3) Mengkoordinir/merumuskan program/proyek pembangunan/ kegiatan 

dengan institut terkait.  
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4) Mempersiapkan dan mengajukan Daftar Usulan Proyek (DUP) dan 

Daftar Usulan Kegiatan (DUK) serta menyelesaikan Daftar Isian 

Proyek (DUP) dan Daftar Isian Kegiatan (DIK).  

5) Mempersiapkan bahan pengendalian teknis dan administrasi program 

dan proyek serta merumuskan, mengelolah, mengevaluasi serta 

menyusun laporan.  

6) Melakukan dan menelaah pelaksanaan anggaran pembiayaan proyek 

pembangunan.  

7) Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan 

dokumen pelaksanaan anggaran. 

8) Menyusun dokumen program kegiatan pada Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah Perubahan (APBDP). 

c. Sub bagian Keuangan  

Adapun uraian tugasnya adalah:  

1) Menyusun rencana kerja sub bagian dan membagi tugas serta memberi 

petunjuk dan arahan kepada bawahan.  

2) Menghimpun bahan dan data kebutuhan pembiayaan rutin dari masing- 

masing bidang dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) untuk diajukan ke Biro keuangan Setda/ Bappeda 

Kabupaten Kampar.  

3) Membuat konsep Surat Pencairan Dana (SPD) kegiatan rutin dan 

bidang-bidang atas dasar perimintaan dari rutin dan bidang-bidang/ 
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PPTK dalam rangka pengajuan SPD ke Bendahara Umum Daerah 

(BUD).  

4) Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin.  

5) Meneliti serta membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan 

diterbitkan pengguna anggaran. 

6) Mengatur administrasi tata usaha pembukuan, perhitungan anggaran 

dan pembinaan bendaharawan.  

7) Membuat konsep perhitungan permintaan gaji pegawai, honorarium dan 

beban kerja.  

8) Memenuhi permintaan gaji berkala. 

9) Menyiapkan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran dan 

tahunan).  

3. Bidang Administrasi kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pembinaan dibidang administrasi kependudukan, dan menyiapkan bahan-bahan 

tentang data kependudukan serta melakukan pelayanan dalam administrasi 

kependudukan.  

Adapun uraian tugasnya adalah : 

a. Menghimpun perencanaan pada seksi dibidang administasi kependudukan.  

b. Memberikan bimbingan pembinaan teknis dalam pengolahan data 

kependudukan dalam pelayanan administrasi kependudukan.  

c. Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam melakukan penertiban 

dokumen kependudukan.  
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d. Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pengoperasian sistem 

informasi administrasi kependudukan.  

e. Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pemeliharaan peralatan 

sistem informasi adminitrasi kependudukan.  

f. Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada Kepala Dinas. 

Bidang adminitrasi kependudukan terdiri dari :  

a. Seksi pengolahan data  

Adapun uraian tugasnya adalah :  

1) Merencanakan kegiatan pada seksi pengolahan data. 

2) Menghimpun dan mengelola laporan data perkembangan penduduk.  

3) Membuat dan menyajikan data perkembangan penduduk.  

4) Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan dan tahap 

penduduk.  

5) Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi kepada kepala bidang.  

b. Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan  

Adapun uraian tugasnya adalah:  

1) Merencanakan kegiatan pada seksi pelayanan adminisitrasi 

kependudukan.  

2) Menyiapkan blanko dokumen kependudukan.  

3) Melakukan pelayanan dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu 

Tanda Penduduk.  
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4) Menyiapkan Operator, Supervisor, Administrator Data Base dan 

Teknisi Komputer untuk pengoperasian sistem informasi administrasi 

kependudukan.  

5) Penerbitan dokumen penduduk orang asing.  

6) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.  

4. Bidang Pengendalian Kependudukan Mempunyai tugas melaksanakan 

pengendalian mobilitas penduduk baik yang datang dan pergi dari wilayah 

Kabupaten Kampar maupun penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 

serta melakukan penyuluhan kepada Aparat / Perangkat Kecamatan, Desa / 

Kelurahan dan masyarakat umumnya. Adapun uraian tugasnya adalah :  

a. Menghimpun perencanaan pada seksi-seksi bidang pengendalian penduduk 

b. Memberikan bimbingan dan pembinaan bagi penduduk rentang administrasi 

kependudukan.  

c. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Aparat / Perangkat 

Kecamatan, Desa / Kelurahan dalam pengendalian penduduk.  

d. Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada Kepala Dinas.  

Bidang pengendalian kependudukan terdiri dari :  

a. Seksi Penyuluhan Kependudukan dan Catatan Sipil  

Adapun uraian tugasnya adalah :  

1) Merencanakan kegiatan pada seksi penyuluhan kependudukan dan 

pencatatan sipil.  

2) Menyiapkan sarana dan prasarana penyuluhan.  
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3) Melakukan penyuluhan kepada Aparat/ Perangkat Kecamatan, Desa/ 

Kelurahan.  

4) Menyampaikan laporan pelaksananaan tugas kepada kepala bidang.  

5) Seksi Pengendalian Penduduk  

6) Adapun uraian tugasnya adalah :  

7) Merencanakan kegiatan seksi pengendalian penduduk.  

8) Memantau dan mengevaluasi mobilitas perkembangan penduduk.  

9) Memproses surat pindah datang.  

10) Menerbitkan penduduk pendatang tanpa dokumen dan penduduk 

tinggal di daerah rentan administrasi kependudukan. 

5. Bidang Administrasi Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pembina, penataan, pencatatan administrasi pencatatan sipil dan kearsipan 

pencatatan sipil. Adapun uraian tugasnya adalah :  

a. Menghimpun perencanaan pada seksi-seksi bidang administrasi pencatatan 

sipil.  

b. Memberikan bimbingan dan pembinaan teknis dalam administrasi dalam 

administrasi pencatatan sipil.  

c. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis dalam penataan kearsipan 

pencatatan sipil.  

d. Memberikan bimbingan dan pembinaan teknis dalam pelaporan administrasi 

pencatatan sipil.  

Bidang administrasi pencatatan sipil terdiri dari:  

a. Seksi perkawinan dan perceraian  
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Adapun uraian tugasnya adalah:  

1) Merencanakan kegiatan pada seksi perkawinan dan perceraian.  

2) Memprivikasi permohonan administrasi perkawinan dan perceraian.  

3) Melaksanakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan dan 

perceraian.  

4) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka koordinasi dan 

kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan 

perkawinan dan perceraian. 

b. Seksi Kelahiran dan Kematian  

Adapun uraian tugasnya adalah:  

1) Memprivikasi permohonan akta kelahiran dan kematian.  

2) Melaksanakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran dan 

kematian.  

3) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.  

c. Seksi Kearsipan dan Catatan Sipil  

Adapun uraian tugasnya adalah:  

1) Menata arsip akta kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan dan 

perceraian.  

2) Menata arsip akta dan kutipan akta pengangkatan dan pengesahan anak.  

3) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka koordinasi dan 

kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kearsipan.  
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d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari:  

1) Operator pembuat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP).  

2) Supervisor jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

(SIAK). 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan berdasarkan hasil wawancara  tentang 

beberapa indikator yang diukur dalam penelitian ini, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelayanan Pembuatan e-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kampar, dapat dikatakan bahwa Kepuasan Masyarakat 

Dalam Pelayanan Pembuatan e-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Cukup Baik. 

2. Adapun hambatan atau kendala dalam pelayanan pembuatan e-KTP pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yaitu 

ketepatan waktu dalam hal ini disebabkan oleh keterlambatan pengadaan 

blanko e-KTP. Hambatan atau kendala yang kedua adalah jangka waktu 

penyelesaian dalam hal ini disebabkan oleh keterlambatan waktu 

penyelesaian pembuatan e-KTP bisa memakan waktu lebih dari yang 

telah ditentukan. 

6.2  Saran  

Dari kesimpulan yang diuraikan, maka disini peneliti akan memberikan 

saran bagi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar 

untuk mengatasi permasalahan pelayanan khususnya dalam pembuatan e-KTP, 
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diharapkan kedepan akan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Adapun saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada para aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kampar diharapkan lebih meningkatkan mutu pelayanan 

kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang dilayani bisa merasa puas. 

2. Untuk menghindari prasangka buruk masyarakat, maka terapkanlah 

budaya transparansi tentang waktu dan biaya penyelesaian pembuatan e-

KTP, sebagaimana dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. Untuk mempermudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan 

pembuatan e-KTP, maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kampar haruslah mensosialisasikan Standar Operasional 

Prosedur yang telah dibuat kepada masyarakat. 
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DAFTAR WAWANCARA 

 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan beberapa wawancara dengan 

berbagai narasumber yang terdapat dalam sampel penelitian, yaitu dengan 

pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang 

mengetahui tentang pelaksanaan pembuatan Kartu Penduduk Elektronik (e-KTP). 

Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu, dalam pembuatan e-KTP ini sudah 

mendapatkan persamaan perlakuan dan adanya keterbukaan informasi 

yang diberikan oleh pihak pegawai kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar? 

2. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu dalam pembuatan e-KTP ini, apakah 

ada memberitahukan kepada masyarakat kapan e-KTP tersebut selesai di 

cetak? 

3. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu, akuntabilitas atau pertanggungjawaban 

pejabat yang ditunjuk atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP? 

4. Bagaimanakah menurut Bapak/ibu, ketepatan waktu dalam pelayanan 

pembuatan e-KTP? 

5. Bagaimanakah menurut Bapak/ibu, jangka waktu penyelesaian yang 

dibutukan dalam pelayanan pembuatan e-KTP? 

Lampiran I : 



6. Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam pembuatan e-KTP ini ada dikenakan 

biaya/tarif?  

7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sarana dan prasarana dalam pelayanan 

pembuatan e-KTP sudah memadai? 

8. Bagaimanakah menurut Bapak/ibu perilaku pegawai menjalankan tugas, 

apakah sudah berlaku adil dan tidak diskriminatif? 

9. Bagaimanakah menurut Bapak/ibu adab perilaku pegawai dalam melayani 

masyarakat? 

10. Apakah para pegawai tidak mempersulit masyarakat dalam melaksanakan 

pelayanan pembuatan e-KTP?  

11. Bagaimana Bapak/Ibu selaku pimpinan/atasan melakukan pengawasan 

terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar? 

12. Apakah ada menurut Bapak/Ibu, pengawasan fungsional terhadap pegawai 

yang melakukan pelayanan pembuatan e-KTP? 

13. Apakah ada menurut Bapak/Ibu, penduduk masyarakat yang melakukan 

pengawasan terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

dalam pembuatan e-KTP di Kabupaten Kampar? 
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