
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (good

governance), pemerintah telah melakukan berbagai upaya  untuk mewujudkannya.

Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan reformasi birokrasi. Reformasi

birokrasi diharapkan mampu meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien,

akuntabel dan responsive terhadap masyarakat terutama pelayanan yang diberikan

oleh organisasi public dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hal itu

sejalan dengan keputusan Menpan No. 63/Kep/M.Pan/7/20003 tentang pedoman

umum penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagai penyempurnaan Keputusan

Menpan No. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang

pada prinsipnya layanan Publik itu harus mengacu pada kesederhanaan, kejelasan,

kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan

prasarana, kemudahan akses, kedisplinan, kesopanan, serta kenyamanan. Untuk

standar penyelenggaraan pelayanan sendiri sekurang-kurangnya mencakup

prosedur layanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana

dan prasaran serta kompetensi dari petugas yang memberikan layanan tersebut.

(MenPan,2003).

Seiring dengan berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi,

menuntut pemerintah untuk dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dan

Komunikasi itu sendiri dalam memberikan pelayanan public yang maksimal.

Pemanfaatan Teknologi Informasi ini umumnya disebut dengan Electronic
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Government. Melalui penerapan Electronic Government ini diharapkan mampu

menciptakan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Hal ini diatur dalam

Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategii Nasional

Pengembangan Electronic Government.

Pengembangan Electronic Government dilaksanakan pemerintah pusat

dalam hal ini melalui Kementrian Dalam Negeri dengan meluncurkan Program

Nasional yaitu E-KTP (Kartu Tandaa 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. Dalam

rangka melaksanakan program E-KTP tersebut. Pemerintajh pusat menyediakan

dana nasional mencapai Rp. 6 Triliun yang mana dana tersebut digunakan untuk

kebutuhan opperasional hingga kebutuhan menyiapkan sarana dan prsarana

pendukung terlaksananya program E-KTP.

Pada kenyataanya pelaksanaan program E-KTP di Kabupaten Siak mundur

dari waktu yang telah ditentukan. Mundurnya waktu pelaksanaan program ini,

disebabkan oleeh kendala dari pemerintah pusat. Kendala tersebut disebabkan

oleh kendala dari pemerintah pusat. Kendala tersebut disebabkan karena

pemerintah pusat belum melaksanakan lelang mesin untuk pelaksanaan program

E-KTP di Kabupaten Siak pada akhir bulan Desember 2011. Hal ini diungkapkan

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak,

Rakhmansyah, SH sebagai berikut:”Berdasarkan jadwal program ini seharusnya
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sudah dimulai pada bulan ini (april). Tapi karena lelang mesinnya belum

dilaksanakan, program akan molor hingga September,”.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan E-KTP Pemerintah Kabupten

Siak membutuhkan 29 unit peralatan yang digunakan untuk melaksanakan E-KTP

seluruh kecamatan di Kabupaten Siak. Peralatan yang digunakan untuk

melaksanakan E-KTP seluruh kecamatan di Kabupaten Siak. Perlatan tersebut

dibagikan ke 14 Kecanatan, yaitu Kecamatan Sungai Apit, Bungaraya, Sabak

Auh, Pusako, Siak, Tualang, Kandis, Minas, Sungai Mandau, Dayun, Kerinci

Kanan, Lubuk Dalam, Mempura, serta diberikan kepada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

melakukan perencanaan kebutuhan peralatan pelaksanaan E-KTP sejumlah 29

unit disesuaikan dengan jumlah E0KTP pada masing-masing kecamatan. Rencana

pembagian peralatan pada masing-masing kecamatan dan jumlah wajib e-KTP

dapat dilihat pada table berikut:
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Table 1.1
Rencana Peralatan dan Jumlah Warga Wajib E-KTP di Kabupaten

Siak Tahun 2011

No Kecamatan Wajib E-KTP Peralatan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Siak

Sungai Apit

Minas

Tualang

Sungai Mandau

Dayun

Kerinci Kanan

Bungaraya

Koto Gasib

Kandis

Lubuk Dalam

Sabak Auh

Mempura

Pusako

Disdukcapil

18.339

21.459

22.794

83.201

4.866

23.278

18.137

18.985

15.887

56.097

14.309

8.777

11.060

4.456

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

1 unit

Jumlah 321.645 29 unit

Sumber: Disdukcapil

Reaslisasi dilapangan, hingga bulan November 2011 mesin yang

dijanjikan oleh pemerintah pusat belum diberikan secara keseluruhan hanya 13
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mesin yang sudah diberikan kemudian dibagikan kepada 13 kecamatan dulu

dimana satu kecamatan belum kebagian yaitu kecamatan pusako.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa peralatan yang dibutuhkan oleh

masing-masing kecamatan itu sama saja, sedangkan peralatan yang diberikan

hanya 1 unit yaitu dibawah kebutuhan yang telah direncanakan. Oleh karena itu,

hal tersebut dapat berdampak pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang

akan membuat E-KTP di masing-masing kecamatan. Untuk mengurangi antrean

yang ada maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak

memberikan solusi yaitu membuat jadwal pelaksanaan melalui undangan. Pada

kenyataanya, pemberian jadwal undangan pembuatan E-KTP masih berdampak

pada lamanya antrean yang dialami masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan

oleh salah seorang warga Mempura RT02 RW XII: Diundangan tertulis jam

08.00, tetapi setelah sampai disini saya harus mengantre. Baru pukul 10.00

dilayani. Sebenarnya capek juga, tapi ya memang harus antre.”.

Selain itu ada beberapa keluhan dari warga Mempura juga yaitu mereka

tidak menerima undangan pelaksanaan  E-KTP, padahal mereka telah tercantum

dalam Database kependudukan dengan bukti Kartu Keluarga (KK) yang mereka

miliki. Hal ini dinilai masyarakat prosedur pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat masih berbelot-belit karena bagi masyarakat yang tidak menerima

undangan pembuatan E-KTP, diharuskan mengurusnya terlebih dahulu hingga ke

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak. Berikut pernyataan

yang diungkapkan Ketua Rt 06 Rw V Bambang Sunarto: “Warga banyak yang



6

mengeluh karena tidak mendapatkan undangan mereka diharuskan mengurusnya

dikantor Disdukcapil Kabupaten Siak,”.

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 Imam warga Kecamatan Dayun sebagai berikut: “Peralatan yang digunakan

sering mengalami gangguan atau error. Misalnua 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 E-KTP di Kabupaten Siak adalah

pekerja. Setiap warga menginginkan pelayanan yang cepat, namun pelaksanaan

pelayanan E-KTP 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.

Berdasarkan masalah-masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan

penelitian lebih jauh lagi tentang “Kualitas Pelayanan E-KTP di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak”.
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1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap

penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan

penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan akan menjadi sia sia dan

bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Oleh karena itu peneliti akan

membuat perumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang masalah.

Berdasasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi

perumusan masalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Siak dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Kualitas Pelayanan Kartu

Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Siak?”

1.3 Tujuan Peneliatian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan Kualitas Pelayanan E-KTP di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.

2.  Kegunanan Penelitian

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

ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu Administrasi dalam hal

mengenai Administrasi Negara.

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

Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Siak dalam

meningkatkan kinerja pelayanan.
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c. Secara akademis, dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk

mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan

yang sama.

1.4 Sistematika Penulisan

Peneliti menyajikan laporan penelitian secara sistematis yang terdiri atas

beberapa bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling

berhubungan dan masing-masing bab membahas sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti mengemukakan latar belakang penelitian,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta

sistematika penulisan.

BAB II :TELAAH PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN

HIPOTESIS

Pada bab ini peneliti akan menguraikan teori-teori yang erat

kaitannya dengan masalah yang diteliti diantaranya tentang kualitas

pelayanan, serta factor-faktor yang mempengaruhi pelayanan.

Untuk kerangka pemikiran peneliti menyajikan berupa landasan

teori yang mendasari hubungan antar variable yang diteliti dan

dalam hipotesis peneliti memberikan jawaban sementara dari

permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN
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Pada bab ini peneliti akan menyebutkan obyek penelitian, populasi

dan sampel, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data,

teknik pengumpulan data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIAK

Pada bab ini peneliti menyajikan sejarah singkat, SOTK (Struktur

Organisasi dan Tata Kerja) serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menyajikan hasil analisis yang ditemukan n

dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Siak. Kemudian peneliti membahas hasil analisis tersebut yang

meliputi Reability, Emphaty, Responsiveness, Tangiabel.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini peneliti mengambil kesimpulan dan memberikan

saran-saran sebagai sumbangan pemikirana berdasarkan temuan

dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.


