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LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan public merupakan sebuah instrument pemerintahan, bukan aja

dalam arti ‘government’ yang hanya menyangkut aparatur negara, tetapi juga

governance’ yang menyangkut pada penengelolaan sumber daya publik. Istilah

“kebijakan” dalam bahasa inggris “policy” yang barasal dari bahasa latin yaitu kata

polis yang artinya community atau persekutuan hidup manusia,masyarakat atau

Negara kota.

Secara etimologis, istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa

yunani,sangsekerta dan latin. “ akar kata dalam bahasa yunani dan sangsekerta adalah

polis (Negara kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politia

(Negara) dan akhirnya di dalam bahasa inggris pertengahan policie yang berarti

menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan”. (William

N.Dunn,2003:52).

Kebijakan publik menurut dye (dikutip Leo Agustino,2012:7), kebijakan

public adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak

dikerjakan.

Menurut Anderson (dikutip Leo Agustino,2012:7) menjelaskan bahwa

kebijakan publik adalah “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan



tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang

berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang harus diperhatikan.

Menurut Frederich (dikutip Leo Agustino,2012:7) kebijakan public yaitu

serangkaian arah yang di usulkan seseorang atau sekelompok pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-

kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan megatasi

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu maksud tertentu.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dikutip Leo Agustino,2012:6)

kebijakan publik yaitu keputusan tetap  yang dicirikan dengan konsisten dan

pengulangan (repitisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang

mematuhi keputusan tersebut.

Dari beberapa defenisi tentang kebijakan publik diatas, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dibuat

oleh badan atau aktor pemerintah yang menitik beratkan pada masalah publik (umum)

dan problem-poblemnya.Berupa keputusan-keputusan yang mengandung berbagai

pilihan untuk dilakukan yang dibuat untuk mencapai hasil-hasil tertentu, yakni

mensejahterakan masyarakat.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia

berarti pelaksanaan atau penetapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan

suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi



menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier ( dikutipLeo Agustino,2012:139)

implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan

dasar, bisanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan

peradilan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dikutip Leo Agustino,2012:139)

implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau

suasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam

keputusan kebijaksanaan.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa

aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan

konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan,dan prilaku sasaran.impementasi sebuah

kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan

sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-

tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.

Menurut George C. Edward III (dikutip leo agustino,2012:149) dalam

pandangan, impelementasi kebijakan dipegaruhi oleh empat variabel, yaitu :(1)

komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) struktur birokrasi. Keempat variabel

tersebut saling berhubungan satu sama lain.



Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan

pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan

kebijakan,dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Sumber daya (Resources) berkenaan dengan ketersediaan sumber daya

pendukung, khususnya sumber daya manusia.Hal ini berkenaan dengan kecakapan

pelaksana kebijakan secara efektif.

Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari pada implementator kebijakan

publik tersebut.Kecakapan saja tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk

melaksanakan kebijakan.

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang

menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan adalah bagaimana

agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadi proses

implementasi menjadi jauh dari efektif.

Menurut Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan pelaksanaan program

nasional e-KTP dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni : isi kebijakan (content of

policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

a. Content Of Policy Menurut Grindle adalah :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam

isi kebijakan.

2. Type of benefits (tipe manfaat) atau jenis manfaat yang diterima oleh target

groups. Contoh : masyarakat diwilayah slum areas (daerah kumuh) lebih suka

menerima program air bersih dan perlistrikan daripada menerima program

kredit sepeda motor



3. Extent of change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai dari sebuah

kebijakan) contoh : progrgam yang bertujuan untuk mengubah sikap dan

perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan dari pada

program yang sekedar memberikan bantuan kredit atay bantuan beras kepada

kelompok masyarakat miskin.

4. Site of decision making (letak pengambilan keputusan) apakah letak sebuah

program sudah tepat disuatu lembaga.

5. Program implementer (pelaksana program) apakah sebuah kebijakan telah

menyebutkan implementornya/pelaksananya dengan rinci.

6. Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan) apakah sebuah

program didukung sumber daya yang memadai.

b. Context of implementation Menurut Grindle adalah :

1. power, interest, and strategy of actor involved (kekuasaan, kepentingan-

kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) artinya seberapa besar

kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat

dalam implementasi kebijakan.

2. Institusion and regime characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang

berkuasa) artinya karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.

3. Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari

pelaksana) artinya tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

kebijakan.

Dari beberapa defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan

menyangkut minimalnya tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan

2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan

3. Adanya hasil kengiatan



Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi

kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu

aktivitas atau kegiatan yang terarah sehingga ada akhirnya akan mendapat suatu hasil

dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dari beberapa defenisi  implementasi diatas, maka penulis mengartikan

implementasi kebijakan sebagai suatu proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah

direncanakan, dibuat dan disahkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memperoleh

hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Pelaksanaan e-KTP

Pelaksanaan program e-KTP adalah terobosan baru dalam bidang

kependudukan di Indonesia. Pada pasal 13 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang pendaftaran penduduk menyebutkan bahwa:

a. Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK).

b. Nomor Identitas Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, yang

diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap

penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

c. Nomor identitas kependudukan di cantumkan dalam setiap dokumen dalam

kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, sim, nomor pokok wajib

pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen

identitas lainnya.



d. Ketentuan yang lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup

penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman nik diatur dengan

peraturan pemerintah.

Administarasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat

diselenggarakan administrasi Negara. Dari aspek kepentingan kependuduk,

administarsi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrative seperti

pelayanan public serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen  kependudukan

tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Administrasi kependudukan diarahkan untuk:

1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa

deskriminasi dengan pelayanan public yang propesional.

2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta

dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.

3. Memenuhi data statistic secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting.

4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara

nasional,regional, serta lokal.

5. Mendukung pembangunan administarsi kependudukan. (Penjelasan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 ).



Adapun tujuan dilaksanakannya penyelenggaraan administrasi kependudukan

untuk:

1. Memberi keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk

untuk setiap peristiwa  kependudukan dan peristiwa kependudukan dan peritiwa

penting yang dialami oleh penduduk.

2. Memberi perlindungan status hak sipil penduduk.

3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai

pendaftaran pendududk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara

akurat, lengkap mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi

perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu.

5. Menyediakan data penduduk yang memadai untuk rujukan dasar bagi sektor

terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan. (penjelasan undang-undang nomor 23 tahun 2006).

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

Penduduk) berbasis NIK ( Nomor Induk Kependudukan )yang berlaku secara

nasional sebagai SIN ( Single Identity Number ) dengan mengunakan teknologi

computer 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.



Pemanfaatan data kependudukan dan e-KTP adalah :

1. Untuk mendukung suksesnya pemilu 2014 dan pemilukada berikutnya, melalui

peningkatan akurasi data sebagai bahan untuk penyusunan Daftar  pemilih

(DAK2 dan DP4 ).

2. Pada waktunya nanti e-KTP dapat dimanfaatkan secara lansung untuk

menggunakan hak pilih dalam pemilu dan pemilukada.

3. Untuk meningkatkan efektifitas administrasi pemerintah dan pelayanan public

bagi penduduk dalam skala nasional.

4. Meningkatkan keamanan Negara, antara lain melalui pencegahan Terorisme,

Tki Illegal,Trafficking dan lain-lain.

5. E-KTP berlaku secara nasional sebagaimana diatur dalam Perpres No. 67

Tahun 2011.

Tata cara penerbitan KTP Elektronik bagi wni secara missal, langkah

langkahnya adalah sebagai berikut:

a. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota membuat dan

menyerahkan daftar penduduk WNI wajib KTP kepada camat atau nama lain;

b. Camat atau nama lain mendatangi surat panggilan penduduk berdasarkan daftar

penduduk WNI wajib KTP;

c. Petugas di kecamatan atau nama lain melelui kepala desa/ lurah atau nama lain

menyampaikan surat panggilan kepada penduduk WNI wajib KTP;



d. Penduduk yang telah menerima surat panggilan, mendatangi tempat pelayanan

KTP Elektronik dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang

sudah memiliki KTP;

e. Petugas ditempat pelayanan KTP Elektronik melakukan verifikasi data

penduduk secara lansung ditempat pelayanan KTP Elektronik;

f. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo,tanda

tangan,dan sidik jari penduduk;

g. Petugas ditempat pelayanan KTP elektronik membubuhkan tanda tangan dan

stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada surat panggilan penduduk;

h. Surat panggilan penduduk  dimaksid sebagai bukti telah dilakukan verifikasi,

pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk;

i. Petugas operator melakukan penyimpanan data dan biodata penduduk kedalam

database di tempat pelayanan KTP Elektronik;

j. Data yang disimpan dalam database dikirim melalui jaringan komunikasi data

ke server automatet fingerprint identification system di data center kemendagri;

k. Data penduduk di simpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri

seseorang;

l. Hasil identifikasi sidik jari sebagai mana yang dimaksud pada huruf k, apabila:

1. Identitas tunggal , data dikembalikan ketempat pelayanan KTP Elektronik;

2. Identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP

elektronik.



m. Kementrian dalam negeri melalui direktorat jenderal kependudukan dan

pencatatan sipil melakukan personalisasi dat yang sudah dilakukan identifikasi

kedalam blagko KTP Elektronik;

n. Setelah dilakukan personalisasi, kementrian dalam negeri melalui direktorat

jendral kependudukan dan pencatatan sipil mendistribusikan KTP Elektronik ke

dinas dan kependudukn dan pencatatan sipil kabupaten/kota untuk diteruskan

ketempat pelayanan KTP Elektronik;

o. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik,menerima KTP Elektronik dan

melakukan verifikasi melalui pemadaman sidik jari penduduk 1:1;

p. Hasil verifikasi sidik jari penduduk dapat terjadi:

1. Apabila datanya sama maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;

2. Apabila datanya tidak sama maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada

penduduk; Petugas ditempat pelayanan KTP Elektronik, Mengembalikan

KTP Elektronik kementrian dalam negeri melalui dinas kependuduka dan

pencatatan sipilkabupaten/kota untuk di musnahkan.

q. Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik dengan membawa surat panggilan.

Tata cara perekaman sidik jari penduduk langkah-langkahnya adalah sebagai

berikut:

1. Perekaman sidik jari penduduk dilakukan di tempat pelayanan KTP Elektronik.

2. Perekaman sidik jari penduduk dilakukan oleh petugas operator.

3. Petugas operator merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan:



a. Perekaman sidik jari tangan kanan mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah,

jari manis dan kelingking;dan

b. Perekaman sidik jari tangan kiri mulai ibu jari, jari telunjuk,jari tengah, jari

manis dan jari kelingking.

4. Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk disimpan kadalam database

kependudukan ditempat pelayanan KTP Elektronik.

5. Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan

penduduk juga direkam kedalam chip KTP Elektronik.

Tata cara perekaman sidik jari penduduk yang cacat adalah :

1. Dalam hasil sidik jari telunjuk tangan kanan dan/ tangan kiri tidak dapat

direkam kedalam chip KTP Elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang

lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis, atau ibu jari.

2. Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari

tangan, tidak dilakukan perekaman sidik jari tangan TETAPI dilakukan

perekaman pas photo wajah dengan kedua tangan penduduk yang bersangkutan

kedalam database kependudukan.

Sejak awal mei sampai dengan akhir 2012, pelayanan e-KTP di Indonesia

dilakukan dengan dua pelayanan secara parallel yaitu: pelayanan regular di 197

kabupaten/kota dan pelayanan missal di 300 kabupaten/kota dengan target 168 juta

penduduk wajib KTP.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adaministrasi

Kependudukan menyatan bahwa pemerintah propoinsi berkewajiban dan

bertangguang jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain

pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala propinsi yang dilakukan oleh

gubernur (pasal 6 ). Sedangkan dalam pasal 7 dinyatakan pemerintah kabupaten / kota

kewajiban bertanggung jawab menyelenggarakan adminitrasi kependudukan antara

lain pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala kabupaten/ kota yang

dlakukan bupati /kota berkewajiban antara lain memberikan pelayanan pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil, dan menerbitkan dokumen kependudukan.

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 maney 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 telematika,

kesbanglinmas,camat,RT/RW.

(Jurnal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Edisi Oktober –Desember ,2011)

sementara itu lupiyadi (2001;148) menjelaskan bahwa pelaksanaan

pelayanan pada dasarnya adalah hasil persepsi dalam bentuk public, karena hal ini

terbentuk setelah membandingkan antara hasil pelaksanaan pelayanan yang diterima

dan harapan. Lebih lanjut lupiyadi berpendapat bahwa pelaksanaan pelayanan

dibangun atas adanya perbandingan  dua factor utama, yaitu prestasi pelanggan atas

layanan yang nyata mereka terima (perceived service ) dengan layanan yang

sesungguhnya diharapkan atau diinginkan (expected service ).

Menurut rivai (2004;309) pelaksanaan adalah suatu fungsi dari motivasi

dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang  yang

sepatutnya memiliki derajat kesetiaan dan tingkat kemampuan tertentu. Pelayanan

yang diberikan biasanya terkait dengan jasa, sehingga perlu dipahami apa sebenarnya

jasa tersebut. Stanton (lupiyadi 2001) jasa merupakan suatu yang dapat didefenisikan

secara terpisah,tidak terwujud, ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan akan suatu

pelayanan yang baik (pelayanan prima) mutlak diperlukan.



Keberhasilan pelaksanaan program nasional sangat berkaitan erat dengan

beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan

konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan prilaku sasaran. Implementasi

sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses

pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan

penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.

2.4 Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil,pengelolaan administrasi kependudukan serta

pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (UU

No.23 Tahun 2006 ).

Selanjutnya dari konsep administrasi kependudukan tersebut dijelaskan

bahwa yang dimaksud dengan dokumen pendudukan adalah dokumen resmi yang

diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat

bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran dan pencatatan

sipil.Sedangkan data kependudukan adalah data perseorangan atau data Individu yang

terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Kemudian pendaftaran penduduk merupakan pencatatan biodata penduduk,

pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan



administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu

identitas atau surat keterangan kependudukan. Sementara itu pencatatan sipil dalam

hal ini adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register

pencatatan sipil dalam pada instansi pelaksana tekhnis yang membidangi

kependudukan dan catatn sipil. Berikutnya kependudukan adalah kejadian yang

dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan

atau perubahan kartu keluarga,kartu tanda penduduk atau surat  keterangan

kependudukan lainnya meliputih surat pindah datang, perubahan alamat, serta status

tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pelaksanaan administrasi kependudukan diarahkan untuk :

a. Menimbulkan hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa

diskriminasi dengan pelayanan publikyang professional.

b. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta

dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.

c. Memenuhi data statistic serta nasional mengenai peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting.



d. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara

nasional, regional serta local.

e. Mendukung pembangunan administrasi kependudukan (penjelasan UU 23

Tahun 2006).

Sedangakan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan

berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut diatas bertujuan untuk:

a. Member keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk

untuk setiap peristiwa penduduk dan peristiwa penting yang dialami penduduk

b. Memberi perlindungan status hak sipil penduduk.

c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara

akurat,mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan

kebijakan dan pembagunan pada umumnya.

d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu .

e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait

dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah, pembangunan dan

kemasyarakatan.

2.5 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

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.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan, maka pemerintah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah

memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang administrasi

kependudukan. Dengan disahkannya Perda Nomor 05 Tahun 2008 proses

Pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang dulunya dilaksanakan oleh pihak

kecamatan berubah ke instansi pelaksanaan yakni Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil adalah:

a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pendaftaran penduduk,pecatatan

sipil dan pengelolaan dan informasi administrasi kependudukan.

b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan informasi administrasi

kependudukan.

c. Membina dan melaksanakan tugas pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas.

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan petugas tersebut Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil kecamatan tambang kabupaten kampar menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum.

c. Penyusunan rencana kerja,pemantauan dan evaluasi.

d. Pembinaan dan pelaporan .

e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun

2011 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan

KTP  berdasarkan NIK secara nasional, dijelaskan bahwa KTP bebasis NIK yang

selanjutnya disebut KTP Elektronik (e-KTP) adalah KTP yang memiliki spesifikasi

dan format KTP nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai

identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana (pasal 1 angka 3).

Kartu tanda penduduk Elektronik (e-KTP) merupakan KTP yang

dilengkapi dengan chip berisi rekaman Elektronik dan berlaku secara nasional di

seluruh  wilayah Negara Kesatuan Republic Indonesia(Perpres Nomor 67 Tahun 2011

Pasal 10A). kartu tanda penduduk Elektronik merupakan :

a. Identitas resmi bukti domisili penduduk.



b. Bukti dari penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan

administrasi pemerintah.

c. Bukti dari penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan public di

instansi pemerintah, pemerintah daerah,lembaga perbankan dan swasta yang

berkaitan dengan dan tidak terbatas pada perizinan,usaha,perdangangan, jasa

perbankan, asuransi, perpajakan,dan pertahanan (pasal 10B ayat 1 ).

Pemberlakuan e-KTP juga dimasukkan untuk menertibkan administrasi

orang perorangan di Indonesia agar setiap identitas dan mobilitasnya tercatat dan

terpadu secara jelas dan benar oleh Negara. Prosedur pembuatan e-KTP sebenarnya

sama dengan pembuatan KTP sebelumnya,namun disini di lengkapi dengan

pengambilan sidikjari dan scen retina mata yang bertujuan agar tercipta data

tunggal,yaitu setiap satu orang dengan satu identitas (KTP).

Proses pendaftaran pembuatan KTP dilakukan sebagai berikut:

1. Pembacaan biodata : Entri Nomor KK dan NIK melalui Aplikasi SIAK.

2. Pengambilan Foto.

3. Perekaman Tanda Tangan

4. Perekaman seluruh sidik jari

5. Scen retina mata

Secara rinci prosedur pembuatan e-KTP adalah sebagai berikut:



a. Datang ketempat pelayanan e-KTP dengan membawa foto copy KK dan surat

pengantar dari RW/RT, serta surat panggilan untuk membuat e-KTP dari

pemerintah setempat. Selanjutnya ambil nomor antrian di loket yang telah

disediakan, tunggu hingga di panggil oleh petugas yang bersangkutan.

b. Petugas akan meng-entri data dan foto secara digital, jika sebelumnya telah

punya KTP, maka akan dilakukan verifikasi data kependudukan bisa dengan

databasedan akan dipastikan bahwa yang hanya akan memiliki data tunggal.jika

belum pernah membuat KTP yang akan mengisi formulir F1

c. Selanjutnya membubuhkan tanda tangan. Pastikan tanda tangan yang

dibutuhkan adalah tantangan asli dan tidak berubah-ubah agar tidak

menyulitkan di kemudian hari.

d. Selanjutnya melakukan perekaman sidik jari pada alat perekaman sidik jari.

e. Melakukan scen retina mata pada alat yang telah disediakan.

f. Pada tahap ini sebenarnya proses pembuatan e-KTP telah selesai,selanjutnya

surat panggilan  akan di tanda tangan dan distempel resmi oleh petugas yang

berwenang.

g. Selanjutnya proses pencetakan e-KTP yang biasaya proses percetakan

berlangsung selama 2 minggu dan setelah selesai dicetak dapat diambil di

tempat pelayanan e-KTP.

(Jurnal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, edisi oktober – desember, 2011)



Kemudian disisi lain pemanfaatan data kependudukan dan e-KTP dapat

digunakan antara lain:

a. Untuk mendukung suksesnya pemilu 2014 dan pemilukada berikutnya melalui

peningkatanakurasi data sebagai bahan untuk penyusunan daftar pemilih.

b. Pada waktunya nanti e-KTP  dapat dimanfaatkan secara langsung untuk

menggunakan hak pilih dalam pemilu dan pemilukada.

c. Untuk menungkatkan efektivitas administrasi pemerintahan dan pelayanan

public bagi penduduk dalam skala nasional.

d. Meningkatkan keamanan Negara antara lain: melalui pencegahan

terorisme,TKI illegal,Trffing dll.

e. e-KTP  berlaku secara nasional sebagaimana diatur dalam perpres nomor 67

tahun 2011.

(bahan evaluasi dan percepatan pelaksanaan penerapan e-KTP, pada rapat

fasilitas pemantapan administrasi pemerintah daerah bidang kependudukan, mei

2012)

2.6 Kecamatan

Penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan

DPRD.Pemerintah daerah dalam menyelenggaraan pemerintah menggunakan asas

desentralisasi dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan pemerintah,

pemerintah daerah berpedoman pada asas umumnya penyelenggaraan Negara, yang



di dalm hukum administrasi Negara dikenal dengan asas-asas umumpemerintah yang

baik.

Dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah terutama dalam

penyelenggaraan otonomi, daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu.hak-

hak daerah tersebut antara lain adalah:

1. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya.

2. Memilih pemimpin daerah.

3. Mengelola aparat daerah.

4. Mengelola kekayaan daerah.

5. Memungut pajak dan retribusi daerah.

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

lainnya yang berada di daerah.

7. Mendapat sumber-sumber pendapatan  lain  yang sah.

8. Mendapatkan hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Disamping hak-hak tersebut , daerah juga dibebani oleh beberapa kewajiban

yaitu:

1. Melindungi masyarakat,menjaga persatuan ,kesatuan dan kerukunan nasional

serta keutuhan Negara republic Indonesia.

2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.



4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.

5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.

6. Menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak.

7. Mengembangkan sistem jaminan social.

8. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.

9. Penyusun perencanaan dan tata ruang daerah.

10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.

11. Melestarikan lingkungan hidup.

12. Mengelola administrasi kependudukan.

13. Melestarikan sosial budaya.

14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undang sesuai dengan

kewenangannya.

15. Kewajiban yang lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakatdan menyelenggarakan birokrasi

pemerintah yang berada setingakat lebih tinggi dari desaatau kelurahan.

Dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah kecamatan membutuhkan

tenaga kerjaatau pegawai yang berkualitas dan terampil,karena efektif  tidaknya

sebaliknya camat sebagai pimpinan organisasi dituntut untuk mampu melaksanakan

tugas-tugas kepemimpinannya.



Berdasarkan pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang

pemrintah daerah mengenai perangkat daerah dijelaskan sebagai berikut:

a. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten /kota yang dipimpin

oleh kepala kecamatan, dan pembentukan kecamatan ini ditetapkan oleh

peraturan daerah.

b. Kepala kecamatan tersebut camat.

c. Camat diangkat oleh bupati/wali kota asal usul sekretaris daerah dari

pegawai negri sipil yang memenuhi persyaratan .

d. Camat menerima pelimpahan sebagai kewenangan pemerintah daerah bupati

/wali kota dan bertanggung jawab  kepada bupati/walikota.

Sedangkan tugas camat menurut undang-undang nomor  23 tahun 2004

pasal 126 yaitu:

a. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentuan dan ketertiban

umum.

b. Mengkoordinasikan kegiatan memberdayakan masyarakat.

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan pelayanan daerah .

d. Mengkoordinasikan pemiliharaan prasarana dan pasilitas pelayanan umum.

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan.

f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan.



g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruamg lingkup

tugasnya yang belom dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Sementara itu, PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi

perangkat daerah kecamatan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kecamatan merupakan perangkat derah kabupaten/kota yang mempunyai

wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh camat yang dibawah dan bertanggung

jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

2. Camat diangkat oleh bupati/walikota asal usul sekretaris daerah  kabupaten

/kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan

pedoman yang ditetapkan oleh mentri dalam negeri.

3. Pembentukan kecamatan ditetapkan oleh peraturan daerah.

4. Pedoman mengenai mendapatkan persetujuan mentri dalam negeri setelah

mendapat persetujuan mentri yang bertanggung jawab dibidang

pendayagunaan aparatur Negara.

Selanjutnya dari adanya organisasi kecamatan ini maka daharapkan

pelaksanaan tugas yang telah dilimpahkan oleh bupati/walikota dapat berjalan dengan

efisien, sehingga efisien kerja dalam pelayanan terhadapmasyarakat menjadi baik

pula.

Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh perangkat kecamatan dan

bertangguung  jawab kepada bupati/ walikota dan perangkat kecamatan bertanggung



jawab  kepada camat.Ketentuan –ketentuan tersebut diatas ditetapkan

denganperaturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

2.7 Konsep Islam

Dalam Islam segala sesuatu sudah diatur, hal ini telah disebutkan dalam Al-

Qur’an .dari pedoman umat Islam tersebut jika benar-benar berpegang teguh, sudah

pastinya kita tidak akan tersesat. Dan seharusnya  memang seperti itulah kita hidup,

baik bertingkah laku, bergaul maupun melakukan pekerjaan. Dalam hidup pun kita

juga harus saling membantu, sekalipun itu hanya sebatas  saling menasehati. . Untuk

itu dalam pembahasan terkait dengan kebijakan pemerintah yang dilakukan kepada

masyarakat sudah seharusnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan memanglah untuk

kepentingan masyarakat.Ini merupakan nilai-nilai moral dalam dalam kehidupan

sehari-hari yang tidak dapat di tinggalkan. Menurut Qardhawi (2000:175) ada

beberapa nilai moral yang harus di perhatikan:

a. Jujur

Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan menjalankan amanah-amanah

yang diberikan.Salah satu dari sekian sifat dan moral utama seorang manusia adalah

kejujuran, karena kejujuran merupakan dasar fundamental dalam pembinaan umat

dan kebahagiaan masyarakat. Firman allah swt berfirman dalam surat at- taubah ayat

119.







Artinya:

”  Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah
kamu bersama orang-orang yang benar (jujur)”.

Dari ayat diatas jelas disebutkan agar kita dapat berprilaku jujur

karenakejujuran menyangkut segala urusan kehidupan dan kepentingan orang banyak.

2.Amanat

Dalam Qardhawi (2000: 177) amanat adalah mengembalikan hak dan apa

saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak

mengurangi hak orang lain, baik berupah harga atau upah. Allah SWT berfirman

dalam surat An-Nisa ayat 58.









Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.



Dari pemaparan ayat diatas, hendaknya pelayanan yang kita berikan untuk

kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi.Tidak dilebihkan atau dikurangi

terkait dengan kepentingan masyarakat dan kemaslahatan orang banyak.

b. Benar

Benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para

nabi, Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaiknya

bohong dan dusta adalah bagian dari pada orang-orang munafik. Bencana terbesar di

dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan bati, misalnya berbohong

dalam menetapkan harga . Oleh karena itu salah satu karekter  pengusaha yang

terpenting adalah berbuat benar (Qardhawi,2000:175). Surat At-Taubah ayat 119.





Artinya:

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah
kamu bersama orang-orang yang benar (jujur).

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Keberhasilan
Pelaksanaan
Program Nasional
e-KTP

1.Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Organisasi

Pelaksanaan Program
Nasional  e-KTP



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.

Sumber : George C. Edward lll

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan diatas, dapat dijelaskan

bahwa analisa tentang pelaksanaan program nasional e-KTP di kecamatan tambang

kabupaten kampar dipengaruhi oleh komunikasi,sumber daya, disposisi dan struktur

birokrasi yang bertujuan agar tercapainya keberhasilan pelaksanaan program nasional

e-KTP.

2.9 Peneliti Terdahulu

Ridho anggi maryanto (2012) yang melakukan penelitian dengan judul:

“Analisis Pelayanan Administrasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Dikantor

Camat Tambang Kabupaten Kampar”. Pembahasan dalam penelitian ini adalah

banyaknya keluhan masyarakatterhadap pelayanan administrasi  pembuatan kartu

tanda penduduk sebagai identitas masyarakat. Hasil penelitian ini adalah 8 dari 19

karyawan yang memberikan pelayanan administrasi dikategorikan belum

memberikan pelayan secara maksimal.

Selajutnya penelitian yang dilakukan oleh Puguh Adi Nugroho (2008)

melakukan penelitian berjudul:” Evaluasi Penerapan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kota Semarang”.Permasalahan dalam penelitian ini adalah

pengevaluasi penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)  di

kota semarang  beserta kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya . menunjukkan



pada bagian political will , sumber daya manusia dan value atau manfaat dengan

adanya SIAK  sudah cukup baik, sedangkan pada infrastruktur, sosiialisasi dan

anggaran masih terdapat kekurangan. Adapun kendala  dihadapi dalam penerapan

SIAK  siak adalah sarana dan prasarana yang masih kurangjumlahnya, sosialisasi

yang tidak dilakukan berkala, serta anggaran pengadaan sarana dan prasaran yang

masih minim.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Teguh Segoro (2009), yang

melakukan penelitian dengan judul: “ Birokrasi Proses Penerbitan e-KTP

Dikecamatan Tampan Kota Pekanbaru”.permasalahan dalam penelitian ini adalah

belum adanya basis sistem pelayanan  terpadu yang menghimpun data penduduk dari

seluruh Indonesia. Kenyataan tersebut memberikan peluang pada penduduk memiliki

KTP  ganda yang dalam penggunaannya dapat disalah gunakan dan tidak dapat

dipertanggung jawabkan. Hasil penelitian ini adalah Kesimpulan umum yang dapat

diambil adalah 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

melaksankan tugasnya, masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, dan

banyaknya keluhan dari masyarakat tentang kurang nya kedisplinan kinerja pegawai.



2.10. Konsep Operasional

a) Defenisi konsep

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan defenisi konsep pada karya

ilmiah yang berjudul “ Analisa Tentang Pelaksanaan Program Nasional e-KTP Di

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”. Adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Menurut rivai (2004;309) pelaksanaan adalah suatu fungsi dari motivasi

dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang  yang

sepatutnya memiliki derajat kesetiaan dan tingkat kemampuan tertentu.

2. Pelaksanaan 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

b) Variable

Adapun Variable dalam penelitian ini adalah Analisa Tentang Pelaksaan

Program Nasional e-KTP Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.



c) Indikator

Tabel 2.1 : Konsep Operasional Penelitian

Variabel Indikator Sub Indikator
Implementasi
Kebijakan Publik
(Teori Edward III
dalam Leo Agustino
2012:149)

1. Komunikasi

2. Sumber Daya

3.Disposisi

4. Struktur Birokrasi

-Transmisi
-Kejelasan
-Konsistensi

-Staff
-Informasi
-Wewenang
-Fasilitas

-Pengangkatan Birokrasi
-Insentif
-Kesediaan dan komitmen

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2014


