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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Tahun 1945, pada hakikatnya berkewajiban untuk

memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan

status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami

oleh penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Peristiwa kependudukan antar lain perubahan alamat, pindah datang

untuk menetap, tingkat terbatas atau tinggal sementara, serta status orang asing.

Tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antar lain kelahiran,

lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan,

pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan ststus kewarganegaraan, ganti

nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan

kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data

identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan

pengadministrasiann dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan pasal 2 menjelaskan hak dan kewajiban penduduk, dinyatakan

bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
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a. Dokumem Kependudukan.

b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil.

c. Perlindungan atas data pribadi.

d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.

e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil atas dirinya atau keluaraganya.

f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan

dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta

penyalagunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Hak Dan

Kewajiban Penduduk, menyebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan

peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaminya kepada instansi

pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil.

Pada umumnya pemerintah daerah telah dapat dilaksanakan kewajiban

yang telah diamanahkan oleh undang-undang. Dalam penyediaan anggaran

operasional, 197  kabupaten / kota telah menyediakan anggaran untuk operasional

penerapan e-KTP. Dan juga operator yang telah disediakan oleh pemerintah

daerah, ternyata mampu untuk mengoperasionalkan , perangkat dan sistem

perekaman e-KTP.
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Animo masyarakat untuk dapat datang ketempat pelayanan e-KTP

sangat tinggi, hal ini merupakan keberhasilan pemerintah daera dalam

mengerakkan masyarakat serta sebagai bukti bahwa masyarakat mendukung

penerapan e-KTP.

Pelaksanaan program e-KTP adalah terobosan baru dalam bidang

kependudukan di Indonesia. Program ini dilaksanakan tidak dapat dipisahkan dari

kelemahan yang terdapat dalam KTP yang berlaku selama ini di Indonesia.Seperti

andanya ditemukan pada tahun 2008 dipemerintah DKI Jakarta 88.000 KTP

palsu.Juga terjadinya lebih 25 juta kebocoran data terjadi dalam identitas

pengguna ponsel, apakalah program e-KTP dapat mengatasi permasalahan ini?

Disamping itu hampir semua kasus mafia pajak, imigrasi, pabean dan money

laundering menggunakan KTP palsu.pengelembungan suara dalam pemilihan

Kepala Daerah dan Pemilu, meney politik, sangat mungkin terjadi melalui

pemalsuan data KTP, kembali kita bertanya apakah dengan program e-KTP akan

dapat menghilangkan atau menguragi kasus-kasus seperti ini?

Program pembuatan e-KTP merupakan proyek nasional dengan biaya

besar.Pembuatan e-KTP memerlukan komitmen antar sektor, ditingkat pusat

diperlukan kerja sama yang baik antara lembaga seperti Depertemen dalam negeri,

Badan Perencanaan Pembagunan Nasional, Badan Penggajian dan Penerapan

Teknologi, Kepolisian, Kementgerian komunikasi dan informasian, imigrasian

dan lain-lain.sedangakan ditingkat daerah keterpaduan antara lembaga seperti

bupati/wali kota, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, dinas keminfo dan
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telematika, kesbanglinmas,camat,RT/RW. (Jurnal Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil, Edisi Oktober-Desember,2011)

Pada masyarakat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar e-KTP

merupakan suatu identitas yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap

masyarakat sebagai tanda pengenal diri dan bukti kewilayahan tempat tinggal atau

domisili. Pelaksanaan e-KTP bertujuan untuk mempermudah mendapatkan

Database Kependudukan dan Dokumen Kependudukan yang merupakan Output

dari program Administrasi Kependudukan.

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. Untuk sarana dan prasarana sesuai

dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, dari waktu ke waktu telah

berhasil ditingkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Unit pelaksanaan

teknis daerah UPTD Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adanya Fasilitas

Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas Pegawai merupakan komponen yang sangat

mendukung untuk kelancaran proses pembuatan e-KTP, sistem dapat mendukung

tercapai tujuan,prinsip, dan sasaran yang ditetapkan.

Sarana dan prasana pendukung perbuatan e-KTP  adalah sebagai berikut:

1. Listrik

2. Alat pemindai sidik jari (finger print scanner)

3. Alat perekam citra iris mata.
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Dari penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat dilihat bahwa

jumlah penduduk yang mengajukan pembuatan  e-KTP dapat dinyatakan sangat

banyak sehingga membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang memindai .

akan tetapi sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah tidak memindai

dengan jumlah penduduk yang sangat banyak,  jumlah alat pemindai sidik jari

yang hanya berjumlah 2 buah, sedangkan alat perekam citra iris mata 2 buah , hal

ini sangat tidak memadai dengan jumlah penduduk Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berperan

dalam penentuan keberhasilan Program e-KTP. Untuk mengetahui jumlah sumber

daya manusia yang ada di kantor camat tambang kabupaten kampar , dilihat dari

tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 :Data Tingkat Pendidikan Pegawai Tahun 2012

No Tingkat Pendidikan Jumlah Karyawan
1.
2.
3.
4.
5.

Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Sekolah Menengah Atas (SMA)
Diploma 3 (D3)
Strata 1 (S1)
Strata 2 (S2)

2
16
4
12
1

Jumlah 35
Sumber : Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar, 2013

Dari tabel diatas  dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat

pendidikan SMP berjumlah 2 orang,tingkat pendidikan SMA berjumlah 16 orang,

tingkat pendidikan D3 berjumlah 4 orang,tingkat pendidikan S1 berjumlah 12

orang , sedangkan S2 sebanyak 1 orang. Dari 35 jumlah pegawai hanya 4 pegawai
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yang telah melakukan pelatihan tentang e-KTP dalam pengoperasian sarana dan

prasarana yang berkaitan dengan e-KTP.

Permasalahan yang menghambat dalam pelayanan pembuatan e- KTP,

yang terjadi diKecamatan Tambang Kabupaten Kampar disebabkan karena

kurangnya tenaga kerja yang menangani dalam pembuatan  e-KTP, karena hanya

4 orang pegawai yang dapat mengoperasikan elektronik yang digunakan dalam

pembuatan e-KTP, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang

maksimal, dan dalam pembuatan e-KTP waktu yang diberikan oleh pihak

kecamatan terlalu singkat,hal ini berdampak pada jumlah masyarakat yang ingin

membuat e-KTP tidak maksimal.

Pelaksaan program KTP elektronik (e-KTP) dikecamatan tambang

kabupaten kampar ,belum maksimal dimana masih kurangnya sarana dan

prasarana seperti Perekaman Pas Foto, Perekaman Tanda Tangan,Perekaman

Sidik Jari, dan Scen Retina Mata.

Jumlah penduduk yang wajib merekam e-KTP adalah mulai Bulan

September 48.115 warga, Realisasi Perekamanya adalah 27.924 samapai Bulan

Oktober , dengan banyaknya penduduk yang wajib merekam e-KTP tersebut

seharusnya pemerintah lebih memaksimalkan kinerja pegawainya dalam

pelayanan pembuatan e-KTP sehingga penduduk tidak perlu mengalami antrian

berjam-jam.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Perekaman E-KTP
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No Kecamatan Wajib e-ktp Realisasi
perekaman

1 Tambang 48.115 27.924
Jumlah 48.115 27.924

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilkabupaten Kampar,2013

Pelaksanaan program e-KTP wilayah pemerintah Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar secara umum dapat dikatakan belum berjalan dengan

baik.Karena dalam pelaksanaan perekaman data kependudukan dilaksanakan di

Kantor Camat terdapat di kecamatan tambang kabupaten kampar. Tetapi kalau

kita coba untuk melakukan analisa yang lebih detail lagi, dengan memperhatikan

dari struktur masyarakat yang heterogen dalam lingkungan kehidupan kecamatan

tambang kabupaten kampar yang metropolis, maka terdapat beberapa

permasalahan yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Program e-KTP.

Permasalahan tersebut dapat kita simpulkan dalam beberapa analisa,

yaitu:

1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pembuatan e-KTP.

2. Kurangnya pegawai dalam pengoperasian untuk  pelaksanaan  e-

KTP.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk

mengambil judul penelitianANALISA TENTANG PELAKSANAAN

PROGRAM NASIONAL   E-KTP DI KECAMATAN TAMBANG

KABUPATEN KAMPAR.

1.2 Rumusan Masalah
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Berdasarkan batasan masalah di atas, dapatlah di rumuskan suatu

perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pelaksanaan Program Nasional e-

KTP Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana

Pelaksanaan Program Nasional e-KTP Di Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang

diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

2. Bagi instansi bersangkutan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga

bagi instansi dalam pelaksanaan program nasional e-KTP.

3. Bagi mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi

bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan nya.
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1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORITAS

Pada bab ini berisikan dari teori-teori dan defenisi konsep.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tempat penelitian, jenis dan sumber data , teknik

pengukuran data populasi,sample serta analisa data.

BAB IV:GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum tetang objek yang akan diteliti

dan tempat dimana akan dilakukan penelitian,seperti lokasi penelitian ,

karakteristik dan demokrafi.

BAB V: HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian tentang Pelaksanaan

Program Nasional e-KTP Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang

membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepannya


