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ABSTRAK 

 

ANALISIS DAMPAK WARGA NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI e-KTP 

DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN 

TANJUNG KARANG TIMUR 

Oleh 

Eva Handayani 

 

Tujuan penelitian ini menganalisis dampak warga negara yang tidak memiliki e-KTP 

dalam rangka pelayanan publik di Kecamatan Tanjung Karang Timur 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan 

subjek penelitian Camat, Pegawai Kecamatan yang menangani program e-KTP dan 

Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Tanjung Karang Timur. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket dan observasi sebagai teknik pokoknya serta 

wawancara sebagai teknik penunjangnya, sedangkan analisis data menggunakan uji 

angket dan sebar angket. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa dampak yang ditimbulkan jika 

masyarakat tidak memiliki e-KTP diantaranya susah mengurus surat kependudukan 

dan sulit berurusan dengan apapun yang berhubungan dengan perbankan dan tidak 

ada masalah dengan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pihak Kecamatan 

Tanjung Karang Timur. Hal ini ditunjukkan melalui hasil sebar angket yang telah 

dibagikan selama penelitian  

 

Kata Kunci : dampak tidak memiliki e-KTP, Kecamatan Tanjung Karang Timur.  
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MOTO 
 
 

Dan orang – orang yang sabar karena mencari keridhaan 

Tuhannya, mendirikan Shalat, menafkahkan sebagian rezeki 

yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi – 

sembuyi atau terang – terangan serta menolak kejahatan 

dengan kebaikan, orang – orang itulah yang mendapat 

tempat kesudahan (yang baik) 

(QS Ar-Ra’d : 22) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Untuk melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah pusat maupun Pemerintah 

daerah perlu adanya kerjasama dengan dinas-dinas yang terkait. Pemerintah 

tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri melainkan untuk melayani 

masyarakat juga, pemerintah sebagai pihak pemberi pelayanan hendaknya 

mengetahui dengan baik cara pelayanan umum. Tujuan diadakannya pelayanan 

publik adalah untuk memuaskan masyarakat, pada proses kegiatan pelayanan 

diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung 

jalannya layanan. Adapun prinsip pelayanan publik menurut keputusan MENPAN 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003 antara lain : adanya kesederhanaan, adanya kejelasan, 

adanya kepastian waktu, adanya akurasi, adanya keamanan, tanggung jawab, 

adanya kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, 

kesopanan, keramahan serta kenyamanan. Timbulnya pelayanan publik 

dikarenakan adanya kepentingan, kepentingan tersebut bermacam-macam 

bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. 

Berdasarkan keputusan MENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003 ada jenis 

pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, 

sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan 
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sebagainya. Dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte 

Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Paspor 

serta Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kegiatan pelayanan ini 

diselenggarakan oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah merupakan sebutan 

kolektif meliputi satuan kerja atau satuan orang kementrian, departemen, lembaga, 

pemerintah non departemen, kesekertariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, 

dan instansi pemerintahan lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan 

Usaha Milik Daerah. Sebagai penerima pelayanan publik adalah orang, 

masyarakat, instansi pemerintahan dan badan hukum. Untuk memiliki Dokumen 

seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Akte Kematian perlu 

mendaftarkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didaerah setempat 

atau daerah domisili,  yang paling penting adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk 

(KTP). 

Undang- undang yang mengatur tentang administrasi kependudukan adalah UU 

Nomer 23 Tahun 2006. Dalam Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 UU No.23 

tahun 2006 dijelaskan tentang pengertian administrasi kependudukan, Penduduk, 

Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, Menteri, Penyelenggara, Instansi 

Pelaksana, Dokumen Kependudukan, Data Kependudukan, Pendaftaran 

Penduduk, Peristiwa Kependudukan, Nomer Induk Kependudukan, Kartu 

Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Pencatatan Sipil, Pejabat Pencatatan Sipil dan 

lain sebagainya. 

 

Dalam UU No 23 tahun 2006  KTP adalah identitas resmi penduduk sebagi bukti 

diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun sejak dikeluarkannya Peraturan 
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Presiden No.26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis 

Nomer Induk Kependudukan Secara Nasional yang masih berpedoman pada UU 

No. 23 tahun 2006. Kemudian ada beberapa kali perubahan sehingga berlaku 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Menurut Undang-Undang Nomer 24 

Tahun 2013 Pasal 1 Angka 14 berbunyi “Kartu Tanda Penduduk Elektronik, 

selanjutnya disingkat menjadi KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang 

dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang 

diterbitkan oleh instansi pelaksana”.  

 

KTP-el berlaku secara nasional, bukan hanya Warga Negara saja yang wajib 

meniliki KTP-el setelah berusia 17 tahun tetapi juga Warga Asing yang memiliki 

Izin Tinggal tetap di Indonesia juga. Karna adanya pemberlakuan e-KTP yang 

berlaku secara nasional diharapkan lagi tidak adanya Warga Negara Indonesia 

maupun Warga Asing yang memiliki tanda pengenal kependudukan yang ganda. 

Untuk Warga Negara Indonesia e-KTP  berlaku seumur hidup sedangkan untuk 

Warga Asing disesuaikan dengan Izin Tinggal Tetap. 

 

Untuk Pembuatan e-KTP tidak semudah membuat KTP biasa karena 

menggunakan perekaman data pribadi yang menjelaskan keterangan cacat fisik 

atau mental, sidik jari, iris mata dan elemen data lainnya yang merupakan aib. 

Untuk dapat memiliki KTP Elektronik seseorang harus mendaftarkan diri ke 

kecamatan setempat sesuai dengan daerah domisili dalam Kartu Keluarga (KK). 

Khusus bagi warga Bandar Lampung sangat dipermudah untuk membuat e-KTP, 

warga yang bersangkutan cukup datang ke Kecamatan tempat domisili dengan 

membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) lamanya dan Kartu Keluarga (KK) saja 
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kemudian langsung dapat merekam data diri di Kecamatan tersebut kemudian 

diberikan surat pengantar ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

(Disdukcapil) untuk melakukan pencetakan e-KTP. 

 

Namun dalam pelaksanaannya sejak dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 26 

Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan Secara Nasional  yang mengalami empat kali perubahan belum lah 

dapat dikatakan tuntas,karena dalam implementasinya masih banyak sekali faktor 

yang menghambat pelaksanaan peraturan tersebut. Pada awal dikeluarkannya 

Peraturan Presiden Nomer 26 Tahun 2009 KTP yang belum berbasis NIK berlaku 

hingga akhir 2011. Kemudian Pada Tahun 2010 Presidan mengeluarkan 

Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomer 26 Tahun 2009 yaitu Peraturan 

Presiden Nomer 35 Tahun 2010 ada beberapa pasal yang diubah diantaranya 

tentang perpanjangan pemberlakuan KTP yang belum berbasis NIK paling lambat 

akhir tahun 2012. 

 

Kemudian pada perubahan keduanya yaitu pada Peraturan Presiden Nomer 67 

Tahun 2011, dalam peraturan ini pun ada beberapa pasal yang diubah diantaranya 

perpanjangan penggunaan KTP yang tidak berbasis NIK. KTP berbasis NIK 

selanjutnya disebut dengan KTP Elektronik yaitu KTP yang memiliki spesifikasi 

dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku 

sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. 

 

Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib 

memberikan pelayanan bagi penduduk yang memiliki KTP non Elektronik dengan 

lingkup Kabupaten/Kota tempat penerbitan KTP non Elektronik sampai tanggal 
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31 Desember 2012. Pada perubahan ketiga yaitu Peraturan Presiden Nomer 126 

Tahun 2012 ada beberapa pasal juga yang diubah yaitu tetap pada masa 

pemberlakuan KTP Elektronik yaitu diperpanjang hingga 31 Desember 2013. 

Kemudian pada perubahan keempat pada Peraturan Presiden Nomer 112 Tahun 

2013 tetap ada beberapa pasal yang diubah diantaranya pada masa pemberlakuan 

KTP non Elektronik hingga 31 Desember 2014. Menteri Dalam Negeri pun 

memberikan kebijakan baru tentang masa tenggang perekaman e-KTP hingga 

akhir September 2016 namun dalam pelaksanaannya masih banyak saja penduduk 

yang belum melakukan perekaman e-KTP sehingga diberikanlah kebijakan baru 

oleh Menteri Dalam Negari tentang masa tenggang waktu perekaman hingga 

pertengahan tahun 2017. 

 

Di Bandar Lampung sendiri masih banyak warga yang belum memiliki KTP 

Elektronik, dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar 

Lampung tahun 2016 yang telah wajib KTP sebanyak 845.559 jiwa namun yang 

telah melakukan perekaman hanya 776.330 jiwa saja masih ada sekitar 69.229 

jiwa yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik, bukan karena mereka 

tidak mau melakukan perekaman di Kecamatan tempat mereka berdomisili tetapi 

ada kendala lain yang terjadi dari pihak pemerintah (pelaksana) diantaranya 

kurangnya sarana dan prasarana untuk perekamam KTP Elektronik seperti tidak 

adanya alat perekaman sidik jari perekaman iris mata dan lain sebagainya, bahkan 

ada kecamatan yang memiliki alat perekaman tetapi alatnya telah rusak, kendala 

terbesarnya adalah tidak tersediannya belangko pencetakan e-KTP dari 

Pemerintah pusat karena Pemerintah daerah tidak boleh menerbitkan sendiri 

blangko pencetakan karena untuk meminimalisir pemalsuan data sehingga 
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walaupun penduduk telah melakukan perekaman e-KTP mereka tidak bias 

langsung memiliki e-KTP ada masa tunggu hingga blangko pencetakan tersedia di 

Dirjen Disdukcapil pemerintah pusat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah serta 

pihak masyarakat sendiri pun memiliki kesadaran yang rendah tentang pentingnya 

e-KTP, mereka hanya berfikir memiliki Kartu Tanda Penduduk Non Elektronik 

sudah cukup. Namun menurut Andi (Pegawai Disdukcapil) “masih banyak warga 

yang tidak mau membuat e-KTP dengan alasan ribet cara pembuatannya padahal 

sekarang telah dipermudah dengan cara cukup membawa Kartu Keluarga (KK) 

dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama si pemohon ke Kecamatan tempat 

domisili karena sekarang semuanya harus menggunakan e-KTP. Ada beberapa 

dampak yang dapat ditimbulkan bagi warga negara yang tidak memiliki e-KTP 

diatantaranya anda termasuk kedalam warga negara yang tidak memiliki identitas 

legal, tidak dapat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak dapat membeli 

kendaraan baik motor maupun mobil, tidak dapat membeli tiket kendaraan umum. 

tidak dapat membuat passport, tidak dapat pula menggunakan asuransi kesehatan 

ataupun BPJS, tidak dapat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor 

Catatan Sipil, tidak memiliki hak suara dalam pemilihan umum, tidak dapat 

membuka rekening bank baru, serta tidak dapat mengurus berkas kepolisian. 

 

Table 1 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2016 

No

. 

Jenis Tahun 

2012 

Tahun 

2013 

Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

1. Jumlah Penduduk 

Kota Bandar 

Lampung 

1.446.160 1.537.357 1.616.523 1.167.698 1.169.286 

2. Jumlah penduduk 

wajib KTP 

1.006.654 658.303 1.221.645 713.332 845.559 
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3. Jumlah penduduk 

yangtelahrekaman 

   689.152 

 

776.330 

4. Jumlah penduduk 

yang belum 

rekaman 

   87.178 69.229 

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung 

Tahun 2016. 

 

Keterangan :  

*Penduduk wajib KTP adalah penduduk yang usianya 17 tahun ke atas. 

*Pada tahun 2012 hingga 2014 data penduduk yang telah melakukan rekaman e-

KTP masih dikelola langsung oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil 

Pusat.  

Tabel 1 Memperlihatkan seluruh penduduk Kota Bandar Lampung yang termasuk 

dalam penduduk wajib KTP, masih banyak penduduk Kota Bandar Lampung 

yang belum melakukan Perekaman KTP Elektronik walaupun lebih banyak yang 

sudah melakukan perekaman di Kecamatan tempat domisili. Sedangkan di titik 

penelitian yang berpusat di Kecamatan Tanjung Karang Timur masih ada banyak 

Penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman . 

Tabel 2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Tanjung Karang Timur Tahun     

2016 
 

No. 

 

Kelurahan 

 

Jumlah Penduduk 

Wajib KTP 

Jumlah penduduk yang telah 

memiliki KTP 

L P 

1. Kota Baru 9.393 3.252 2.410 

2. Tanjung 

Agung 

 

2.119 

 

1.097 

 

918 

3. K.Jeruk 4.233 2.110 2.113 

4. Sawah Lama  

1.246 

 

1.130 

 

1.290 

5. Sawah 

Brebes 

 

4.566 

 

2.255 

 

2.311 

Jumlah 21.557 9.844 9.042 

Sumber : Data Penduduk dari Kecamatan Tanjung Karang Timur Tahun 2016. 
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Tabel 2 Memperlihatkan data penduduk wajib KTP yang ada di Kecamatan 

Tanjung Karang Timur Tahun 2016 bahwa masih ada sekitar 2.671 penduduk di 

Kecamatan Tanjung Karang Timur yang belum memiliki KTP, jangankan untuk 

memiliki KTP Elektronik bahkan KTP biasapun mereka belum memilikinya. Dari 

pihak Kecamatan telah memberikan himbauan kepada kelurahan untuk 

menyampaikan lewat para ketua RT agar warganya segera melakukan perekaman 

e-KTP ke kecamatan setempat agar memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dari 

jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Tanjung Karang Timur. 

 

Dari bulan Mei hingga September 2016 Kecamatan Tanjung Karang Timur telah 

melayani perekaman e-KTP sebanyak 4.679 penduduk, data ini didapat dari 

laporan bulanan Kecamatan Tanjung Karang Timur ke Pemerintah Kota Bandar 

Lampung. Jumlah tersebut dapat dibilang berhasil karena dalam kurun waktu 5 

bulan kantor Kecamatan Tanjung Karang Timur dapat melayani warga untuk 

melakukan perekaman e-KTP. Di lihat pula pada data yang telah ada bahwa 

hingga akhir 2016 seluruh Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung 

khususnya Kecamatan Tanjung Karang Timur telah melakukan peraturan yang 

telah di buat oleh pemerintah pusat. Sudah ada 91.81% Penduduk Bandar 

Lampung yang telah melakukan perekaman e-KTP. Di awal tahun 2016 kantor 

Kecamatan Tanjung Karang Timur tidak melayani masyarakat untuk melakukan 

perekaman e-KTP dikarenakan alat yang ada di Kantor Kecamatan Tanjung 

Karang Timur mengalami kerusakan dan diakhir tahun pun Kecamatan Tanjung 

Karang Timur tidak melayani perekaman e-KTP karena alat mengalami kerusakan 

lagi dan lebih parahnya blangko yang disediakan dari Dirjen Kependudukan dan 

Catatan Sipil pusat telah habis. Padahal dari pihak pemerintah telah menghimbau 
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warganya untuk memiliki e-KTP karna banyak sekali dampak buruknya apabila 

tidak memiliki e-KTP.  

 

 

B. Identifiksi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka 

peneliti mengklasifikasikan masalah – masalah yang timbul sebagai berikut: 

1. Persepsi masyarakat Kecamatan Tanjung Karang Timur Terhadap Program e-

KTP. 

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi e-KTP di 

Kecamatan Tanjung Karang Timur.  

3. Analisis dampak warga negara yang tidak memiliki e-KTP dalam rangka 

pelayanan publik di Kecamatan Tanjung Karang Timur. 

 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pada kajian 

“Dampak warga negara yang tidak memiliki e-KTP dalam rangka pelayanan 

publik di Kecamatan Tanjung Karang Timur”. 

 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka masalah penelitian ini dibuat suatu 

rumusan masalah yaitu : Bagaimanakah dampak warga negara yang tidak 

memiliki e-KTP dalam rangka pelayanan publik di Kecamatan Tanjung Karang 

Timur ? 
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E. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak warga 

negara yang tidak memiliki e-KTP dalam rangka pelayanan publik di Kecamatan 

Tanjung Karang Timur. 

 

F. Kegunaan Penelitian  

 

1. Kegunaan Teoritis 

 

Secara Teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep 

ilmu pendidikan khususnya dalam wilayah kajian Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dalam dimensi politik dan kewarganegaraan. 

2.  Kegunaan Praktis  

a. Diharapkan untuk pemerintah agar dapat memberikan sarana dan prasarana 

penunjang untuk memperlancar jalannya suatu kebijakan yang telah dibuat. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakan akan pentingnya memiliki Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). 

c. Menjadi suplemen bahan ajar mahasiswa Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dalam mata kuliah Kebijakan publik. 

d. Dapat dijadikan untuk memperluas kajian ilmu serta dapat dijadikan sebagai 

acuan dan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian  

 

1. Ruang Lingkup Ilmu 

 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan khusnya 

dalam wilayah kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang 

berkaitan dalam dimensi Politik dan Kewarganegaraan. 
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2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah dampak bagi warga negara yang tidak memiliki 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Tanjung Karang 

Timur. 

 

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah para ketua Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan 

Tanjung Karang Timur. 

 

 

4.  Wilayah Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan diwilayah Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota 

Bandar Lampung. 

 

5.  Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini sejak dikeluarkannya surat izin penelitian 

pendahuluan Nomor 609/UN26/PL/2017 oleh Dekan Fakultas Keguruan Dan 

Ilmu Pendidikan Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 20 Januari 

2017 hingga selesai dan penelitian dilaksanakan berdasarkan surat izin yang 

dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung pada tanggal 29 September 2017 dengan Nomor : 

7006/UN26.13/PN.01.00/2017 yang ditujukan kepada Walikota Bandar 

Lampung Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dan 

selanjutnya mendapatkan surat tembusan untuk melaksanakan penelitian di 

Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung hingga selesai. 
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Penelitian berlangsung sesuai dengan surat izin yang dikeluarkan oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung yaitu tanggal 11 Oktober 

2017 hingga 11 Desember 2017 dan mendapatkan surat balasan telah 

melaksanakan penelitian di Kecamatan Tanjung Karang Timur. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Deskripsi Teori 

 Dalam deskripsi teori berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variabel 

yang akan diteliti dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui 

pendefinisian dan menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang 

aktual sehingga dapat memperkuat penelitian. 

 

1.  Pengertian Implementasi e-KTP 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007 : 427) implementasi berarti 

“pelaksanaan”. Artinya yaitu yang dilaksanakan adalah peraturan yang 

telah dikeluarkan oleh presiden RI tentang  Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (e-KTP). Implementasi dapat berlangsung secara terus menerus 

sepanjang waktu sehingga antara praktek yang ada di lapangan dengan 

kebijakan yang dibuat haruslah selaras. Menurut Guntur Setiawan (2004 : 

39) “Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan 

proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta 

memerlukan jaringan pelaksanaan yang efektif”. Menurut Tangkilisin 

(2003 : 17 ) “Implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan 

tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut atau 

kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang 
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diinginkan dengan cara untuk mencapainya”. Menurut Subarsono (2005 : 

87-88) ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan untuk 

mencapai sebuah keberhasilan dari suatu kebijakan yang telah dibuat. 

 

2.  Pelayanan Publik 

a.  Pengertian Pelayanan Publik 

Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri melainkan 

untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan 

setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan 

kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Menurut Nurcholis (2005 

: 178) Pelayanan publik sebagai sejumlah orang yang mempunyai 

kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang 

benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku. 

 

Menurut Albrecht dan Zamke (dalam Dwiyanto, 2005 : 145) kualitas 

pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek yaitu 

sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi layanan, strategi, dan 

pelanggan (customer). 

Mernurut Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara 

(MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 pelayanan publik yaitu 

“segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 



15 
 

layanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan”.  

 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka kegiatan 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. 

 

Menurut Moenir (2004 : 16) Pelayanan publik adalah “kegiatan yang 

dikemukakan oleh pihak yang ditujukan untuk kepentingan orang 

banyak”. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan itu 

sendiri yaitu : 1.) Sumber daya aparat, 2.) Kesadaran Masyarakat, 

3.)Faktor sarana dan Prasarana.Subtansi pelayanan publik selalu 

dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseoran untuk 

kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan atau 

kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan 

tertentu. Pelayanan publik menjadi sangat penting karna biasanya 

menyangkut kepentingan banyak orang. Oleh karena itu pelayanan 

publik dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan 

yang dilaksanakan oleh instansi tertentu baik instansi pemerintahan 

maupun non-pemerintahan yang menyangkut kepentingan banayak 

orang baik berupa barang atau jasa untuk kepentingan tertentu yang 

dilaksanakan sesuaiketentuan perundang-undangan. 



16 
 

 

b. Unsur-Unsur Pelayanan Publik  

Proses kegiatan pelayanan publik memiliki beberapa unsur yang 

mendukung jalannya kegiatan. Menurut Moenir ( 2004 : 8) unsur-unsur 

tersebut antara lain : 

1. Sistem, Prosedur, dan Metode yaitu di dalam pelayanan publik perlu 

adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung 

kelancaran dalam memberikan pelayanan. 

2. Personil yaitu ditekankan pada aparatur pemerintah harus 

profesional, disiplin, dan terbuka terhadap kritik dari masyarakat. 

3. Sarana dan Prasarana,hal ini sangat diperlukan peralatan dan ruang 

kerja serta fasilitas pelayanan publik seperti ruang tunggu, tempat 

parkir yang memadai. 

4. Masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat 

pendidikan maupun pekerjaannya. 

 

c. Asas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik 

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah 

memuaskan masyarakat. Untuk pencapai kepuasan itu di tuntut kualitas 

pelayanan publik yang profesional, Menurut Lijan Poltak Sinambela 

(2008 : 6) mengemukakan asas-asas pelayanan publik yaitu : 

1. Transparansi 

Pelayanan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 

mudah dimengerti. 
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2. Akuntabilitas 

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Kondisional 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang dengan prinsip efisiensi dan 

efektifitas. 

4. Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 

harapan masyarakat. 

5. Kesamanan Hak 

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, 

golongan, gender, dan status ekonomi. 

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. 

Pada proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan 

sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip 

pelayanan publik menurut keputusan MENPAN 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003 antara lain : 

1. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan. 
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2. Kejelasan 

Persyarata teknis dan administratif pelayanan publik, unit kerja atau 

pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya, pelayanan publik 

dan tata cara pembayaran. 

3. Kepastian waktu  

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu 

yang telah ditentukan. 

4. Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 

5. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. 

6. Tanggung jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang 

ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan 

publik. 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang 

memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan 

informatika. 
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8. Kemudahan akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 

komunikasi dan informatika. 

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun, ramah 

serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

10. Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu 

yang nyaman, bersih, rapih, lingkungannya indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung layanan seperti tempat parkir, 

toilet, tempat ibadah, dan lain-lain. 

 

Penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan yang 

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima 

pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan 

penerima layanan. Seperti yang tertera dalam  keputusan MENPAN 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003 antara lain : 

1. Prosedur pelayanan  

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pengadaan. 
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2. Waktu penyelesaian  

Waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajian permohonan 

hingga penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

3. Biaya pelayanan 

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang di titipkan 

dalam proses pemberian layanan. 

4. Produk pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

5. Sarana dan prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan 

tepat berdasrkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan 

prilaku yang dibutuhkan. 

 

Asas, prinsip, dan standar pelayanan tersebut merupakan pedoman 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan adanya standar 

pelayanan publik diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan 

sesuai dengan kebutuhan dan prosesnya tidak menyulitkan dan sesuai 

dengan harapan masyarakat. 
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d.  Jenis – jenis Pelayanan Publik 

Timbulnya pelayanan publik karena adanya kepentingan, dan 

kepentingan tersebut memiliki berbagai macam bentuknya sehingga 

pelayanan publik yang dilakukan juga ada berbagai macamnya. 

Berdasarkan MENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003 kegiatan pelayanan 

publik antara lain : 

1. Pelayanan administratif 

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi 

yang dibutuhkan oleh publik misalnya status kewarganegaraan, 

sertifikat kompetensi, kepemilikan terhadap suatu barang dan lain 

lain. Dokumen penting lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan 

Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor serta Sertifikat kepemilikan 

suatu barang. 

2. Pelayanan barang 

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang yang 

digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan listrik, 

air bersih serta lain sebagainya. 

3. Pelayanan jasa 

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai macam jasa yang 

dibutuhkan oleh publik seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, 

penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain lain. 
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e. Penyelenggara Pelayanan Publik 

Kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah, instansi pemerintah merupakan sebagai sebutan  kolektif 

yang meliputi satuan kerja, kementrian, departemen, lembaga, 

pemerintahan non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi dan 

tinggi negara serta instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun 

daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian 

sebagai penerima layanannya adalah masyarakat. Kegiatan pelayanan 

publik atau sering disebut pelayanan umum, yang biasanya menempel 

di tubuh lembaga pemerintahan. Untuk menciptakan kegiatan 

pelayanan publik yang berkualitas dan yangsesuai dengan yang 

diharapkan oleh masyarakat maka Menteri Pemberdayagunaan Negara 

menerbitkan Keputusan MENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003 

mengenai pola penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain : 

1. Fungsional  

Pola pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan 

sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. 

2. Terpusat 

Pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh 

penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari 

penyelenggara pelayana terkait hal lainnya ynag bersangkutan. 
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3. Terpadu 

a. Terpadu Satu Atap 

Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu 

tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak 

mempunyai keterkaitan proses dan dilayani memalui beberapa 

pintu. 

b. Terpadu Satu Pintu 

Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu 

tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki 

keterkaitan proses dan dilayani dalam satu pintu. 

c. Gugus Tugas 

Petugas pelayanan secara perseorangan atau dalam bentuk gugus 

tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan lokal pemberi 

pelayanan tertentu. 

 

f.  Kualitas Pelayanan  

Menurut Tjandra Riawan (2005 : 20) Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam pelayanan publik adalah : 

1. Akurasi Pelayanan (realitas pelayanan dan bebas dari kesalahan). 

2. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan layanan terutama 

pada penyedia layanan yang berinteraksi secara langsung. 

3. Bertanggung jawab atas penerimaan serta penanganan keluhan. 

4. Kemudahan dalam mendapatkan layanan yang berkaitan dengan 

banyaknya petugas yang melayani serta fasilitas penunjang. 
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5. Variabel model pelayanan yang berkaitan dengan inovasi pelayanan 

serta memberikan pola baru dalam sebuah pelayanan. 

6. Pelayanan pribadi (fleksibel). 

7. Atribut pendukung pelayanan seperti kebersihan wilayah pelayanan, 

ruang tunggu yang nyaman, adanya tempat ibadah,  

8. Tersedianya tempat parkir dan lain sebagainya. 

 

g. Faktor – faktor Pelayanan Publik 

Menurut A.S Moenir (2004 :27) ada enam faktor yang mendukung 

terselenggaranya pelayanan publik yang baik dan memuaskan,antara 

lain : 

1. Kesadaran pejabat dan petugas atas kewajiban yang menjadi 

tanggung jawab. 

2. Peraturan yang menjadi landasan kerja pelayanan setiap organisasi 

yang menyangkut jalannya organisasi tersebut 

3. Pengorganisasian, dalam hal ini dimaksudkan bahwa organisasi tidak 

semata-mata mengenai pembentukan organisasi tetapi lebih banyak 

diarahkan kepada peraturan dan mekanisme kerjanya yang harus 

mampu menghasilkan pelayanan yang memadai. 

4. Pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

minimum. 

5. Kemempuan dan keterampilan petugas sesuai dengan tugasnya akan 

lebih mempercepat, memperlancar serta meningkatkan mutu 

pelayanan. 
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6. Tersedianya sarana dan prasarana yang memedai demi menunjang 

pelayanan  yang efektif dan efisien. 

Apabila faktor pendukung tersebut telah ada dan diwujudkan dalam 

struktur pemerintahan di kecamata maka pelayanan perekaman KTP 

Elektronik berjalan dengan baik dan memuaskan akan terlaksana. 

3. Peraturan Presiden 

Sebelum ada istilah peraturan presiden dikenal dengan istilah keputusan 

presiden (kepres) yang besifat mengatur. Ketika keluar Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan istilah Keputusan diganting menjadi Peraturan. Alasan 

pembentukan undang-undang adalah agar jelas wujud kehendak hukum 

atau bersifat. 

Menurut Hamis S Attamimi (dalam Nomensen 2016 : 87)  selama orde 

baru eksistensi dan fungsi peraturan presiden memainkan perannya dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Peraturan Presiden tersebut memiliki 

keleluasaan yang luar biasa yang memberikan jangkauan yang jauh 

dibidang penyelenggaraan pemerintahan negara, akibatnya produk 

pemerintahan orde baru yang diduga sebagai abuse of power dilakukan 

Presiden Soeharto dimana peraturan presiden tersebut ditenggarai 

peraturan presiden KKN. 

Dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 dalam Pasal 1 angka 6 

menyebutkan bahwa “Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang – 

undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah 
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Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi atau dalam 

menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan”. Dengan demikian fungsi  

Peraturan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah 

melaksanakan perintah perundang – undangan yang lebih tinggi atau 

menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 

Menurut Hamis S Attamimi (dalam Nomensen 2016 : 88) Peraturan 

Presiden adalah “peraturan kehendak dibidang ketatanegaraan dan tata 

pemerintahan yang dibentuk oleh presiden dan berisi pengaturan”. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa peraturan presiden adalah peraturan yang 

dibuat oleh presiden untuk menjalankan penyelenggaraan suatu 

pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Seperti 

Keputusan Presiden Nomor 126 tahun 2012 tentang Penerapan Kartu 

Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Berbasis 

Nasional. 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 13 disebutkan bahwa 

“Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh 

Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Presiden, atau 

materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah”. 

Jadi walaupum Peraturan Presiden dibuat oleh Presiden namun harus tetap 

berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku. Peraturan Presiden hanya 

sebagai pelasana Undang-Undang saja. 
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Dalam pasal 55 tentang Penyusunan Peraturan Presiden disebutkan bahwa: 

1. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemekarsa 

membentuk panitia antar kementrian dan / atau antar nonkementrian. 

2. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan 

Peraturan Presiden di koordinasikan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemarintah dibidang hukum. 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antar 

kementriaan dan / atau non kementrian, pengharmonisasian, 

penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden diatur 

dalam Peraturan Presiden. 

Jadi dalam pembuatan Peraturan Presiden bukan hanya presiden sendiri 

tetapi ada panitia pembentukannya baik dari kementrian maupun dari non 

kementrian. 

4.  Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Pasal 1 Angka 14 

menyebutkan bahwa “Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya 

disingkat KTP-el, adalah kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang 

merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan 

oleh Instansi Pelaksana”. 

Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal 

yang telah berusia 17 tahun wajib memiliki KTP-el. Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik ini berlaku seumur hidup dan jika berpergian keluar 

KTP-el wajib dibawa kemana saja. Bagi Warga Negara Indonesia 
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khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan KTP-el 

cukup datang ke kantor kecamatan tempat domisili dengan membawa 

Kartu Keluarga (KK) asli dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama 

kemudian melakukan perekaman identitas baru dapat memiliki KTP-el. 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang telah dicetak dapat 

diambil di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil setempat atau di Dinas 

Satu Atap Kota Bandar Lampung. 

Dalam Pasal 64 angka 1 disebutkan bahwa : 

KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan 

wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia, memuat elemen data 

penduduk, yaitu NIK, nama, tmpat tanggal lahir, laki-laki atau 

perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat 

pekertaan,kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan 

tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el. 

 

NIK dalama Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan nomor identitas 

tunggal untuk semua pelayanan publik. Dalam status kewarganegaraan di 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bukan hanya Warga Negara 

Indonesia (WNI) saja tetapi ada pula Warga Negara Asing (WNA) juga 

yang memeiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang telah 

mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia. Kemudian apabila Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (KTP-el) ini hilang maka pemilik wajib melaporkan 

kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah paling lambat 14 hari 

dari waktu kehilangan dan melengkapi surat pernyataan penyebap rusak 

atau hilangnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tersebut.   
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Menurut pasal 84 angka 1 ada data pribadi penduduk yang harus 

dilindungi diantaranya : 

a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; 

b. Sidik jari; 

c. Iris mata; 

d. Tanda tangan; dan 

e. Elemen data lainnya. 

 

Dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung 

di tahun 2016 tercatat jumlah penduduk Kota Bandar Lampung yang 

termasuk penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 

sebanyak 845.559 jiwa namun yang telah melakukan perekaman untuk 

membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebanyak 776.330 

jiwa dan jika di persentasekan sebanyak 91.81%. Dapat dikatakan 

pelaksanaan di Kota Bandar Lampung berjalan dengan baik,namun tidak 

semuanya yang telah melakukan perekaman KTP-el dapat menerima KTP-

el tersebut karena blangko pencetakan KTP-el dari Dirjen Kependudukan 

dan Catatan Sipil pusat telah habis masih ada sekitar 83.754 jiwa 

penduduk Kota Bandar Lampung yang telah melakukan perekaman KTP-

el namun belum menerimanya. 

 

a. Persyaratan dan Tata Cara Pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (KTP-el) 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negaeri (Permendagri) Nomor 8 

Tahun 2016 menyebutkan bahwa : 
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1.Persyaratan dan Tata Cara perertiban KTP-el secara regular bagi 

penduduk Warga Negar Indonesia (WNI) yang belum memiliki 

KTP-el 

a. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP-

el,dengan mengisi formulir permohonan dan membawa 

persyaratan berupa NIK dan Fotokopi KK. 

b. Petugas ditempat pelayanan KTP-el memproses data dengan 

cara : 

1. Merekam isi formulir permohonan KTP-el ke database 

kependudukan 

2. Melakukan verifikasi data penduduk secara langsung   

3. Melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda 

tangan, sidik jari penduduk, dan iris mata 

4. Membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan 

KTP-el pada formulir permohonan 

5. Formlir permohonan tersebut sebagai bukti telah melakukan 

verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari 

dan iris mata penduduk  

6. Melakukan penyimpanan data dan biodata penduduk ke 

dalam database di tempat pelayanan KTP-el 

7. Data yang disimpan dalam database dikirim mrlalui 

jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint 

Identification System di pusat data Kementrian Dalam 

Negeri  
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8. Data penduduk disimpan dan dilakukan proses identifikasi 

ketunggalan jatidiri seseorang 

9. Hasil identifikasi sidik jari penduduk apabila identitasnya 

tunggal maka dikembalikan ke tempat pelayanan KTP-el 

dan jika identitasnya ganda maka dilakukan klarifikasi 

dengan tempat pelayanan KTP-el 

10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten atau 

Kota melakukan personalisasi data yang sudah 

diidentifikasi ke dalam blangko KTP-el 

11. Setelah melakukan personalisasi Dinas Kependudukan dan 

Catatan sipil Kabupaten atau Kota mendistribusikan KTP-el 

ke tempat pelayanan KTP-el 

12. Menerima KTP-el dan melakukan verifikasi melalui 

pemadanan sidik jari penduduk 

13. Hasil verifikasi sidik jari penduduk apabila datanya sama 

maka KTP-el diberikan kepada penduduk tetapi apabila 

datanya tidak sama maka KTP-el tidak diberikan kepada 

penduduk  

14.Apabila ada data yang tidak sama maka petugas di tempat 

pelayanan KTP-el mengembalikan KTP-el tersebut ke 

Kementrian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil  Kabupaten atau Kota untuk dimusnahkan. 

c. Penduduk dapat mengambil KTP-el apabila membawa 

Formulir Permohonan  
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d. Database Kependudukan dikonsolidasikan dan disimpan dalam 

database kependudukan Kementrian Dalam Negeri. 

 

2.Persyaratan dan Tata Cara perertiban KTP-el secara regular bagi 

penduduk Warga Negar Asing (WNA) yang memilikiIzin Tinggal 

Tetap yang belum memiliki KTP-el 

a. Penduduk Orang Asing melapor kepada petugas di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota,dengan 

mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan 

berupa NIK, Fotokopi KK dan Fotokopi Kartu Izin Tinggal 

Tetap. 

b. Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten/Kota memproses data dengan cara  

1. Merekam isi formulir permohonan KTP-el ke database 

kependudukan 

2. Melakukan verifikasi data penduduk secara langsung   

3. Melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda 

tangan, sidik jari penduduk, dan iris matapenduduk Orang 

Asing 

4. Membubuhkan tanda tangan dan stempel Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil pada formulir permohonan 

5. Formlir permohonan tersebut sebagai bukti telah melakukan 

verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari 

dan iris mata penduduk Orang Asing 
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6. Melakukan penyimpanan data dan biodata penduduk ke 

dalam database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten/Kota 

7. Data yang disimpan dalam database dikirim mrlalui 

jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint 

Identification System di pusat data Kementrian Dalam 

Negeri  

8. Data penduduk disimpan dan dilakukan proses identifikasi 

ketunggalan jatidiri seseorang 

9. Hasil identifikasi sidik jari penduduk apabila identitasnya 

tunggal maka dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil dan jika identitasnya ganda maka dilakukan 

klarifikasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten atau 

Kota melakukan personalisasi data yang sudah 

diidentifikasi ke dalam blangko KTP-el 

11. Setelah melakukan personalisasi Dinas Kependudukan dan 

Catatan sipil Kabupaten atau Kota melakukan verifikasi 

melalui pemadanan sidik jari Orang Asing 

12. Hasil verifikasi sidik jari penduduk apabila datanya sama 

maka KTP-el diberikan kepada penduduk tetapi apabila 

datanya tidak sama maka KTP-el tidak diberikan kepada 

penduduk  
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13. Apabila ada data yang tidak sama maka petugas Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten atau Kota 

mengembalikan KTP-el ke Kementrian Dalam Negeri untuk 

dimusnahkan. 

c. Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP-el apabila 

membawa Formulir Permohonan  

d. Database Kependudukan dikonsolidasikan dan disimpan dalam 

database kependudukan Kementrian Dalam Negeri. 

 

5.  Dampak Bagi masyarakat yang Tidak Memiliki e-KTP  

Banyak sekali dampak yang ditimbulkan apabila seorang warganegara 

tidak memiliki e-KTP dan banyak pula hambatan yang dihadapi dalam 

mengurus surat-surat berharga. Beberapa dampak yang ditimbulkan 

diantaranya : 

1. Warganegara yang tidak memiliki e-KTP dianggap tidak memiliki  

identitasyang legal. 

2. Karna tidak memiliki identitas yang legal maka tidak dapat membuat 

Surat Izin Mengemudi (SIM). 

3. Tidak dapat membeli kendaraan baik motor maupun mobil, karena 

dealer ataupun lising membutuhkan data yang akurat dengan 

menggunakan identitas yang legal. 

4.  Tidak dapat membeli tiket kendaraan umum, karna sebelum membeli 

tiket kendaraan umum dibutuhkan identitas legal agar jika terjadi hal 

yang tidak diinginkan pihak Jasaraharja dapat bertanggung jawab. 
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5. Tidak dapat membuat passport untuk berpergian keluar negeri. 

6.  Tidak dapat pula menggunakan asuransi kesehatan ataupun BPJS. 

7. Tidak dapat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor 

Catatan Sipil. 

8. Tidak memiliki hak suara dalam pemilihan umum. 

9. Tidak dapat membuka rekening bank baru, karena makin canggih 

tenknologi maka pihak bank membutuhkan data yang falid bagi 

nasabahnya yang ingin membuka rekening baru. 

10.  Serta tidak dapat mengurus berkas kepolisian seperti membuat surat 

keterangan kehilangan serta membuat Surat Keterangan Cacat 

Kepolisian (SKCK). 

 

6. Kekurangan dan Kelebihan Kepemilikan e-KTP 

Dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) masih saja 

ada kekurangan dan kelebihan dalam penggunaan nya di kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Walaupun sebenarnya dalam penerbitan Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sudah mempertimbangkan 

kegunaannya se efisien mungkin dan diharapkan benar – benar dapan 

meminimalisir kejahatan yang menggunakan  Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (e-KTP). Berikut beberapa kekurangan dan kelebihan e-KTP : 

a. Kelebihan e-KTP 

 Sebagai Identitas diri yang legal, dengan kepemilikan e-KTP seorang 

penduduk dianggap sah sebagai warga negara di Indonesia yg 

mengacu kepada UU No.23 Tahun 2006.  
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 Mudah mengurus akses, seperti pembuatan SIM dan mengurus Surat 

Kepemilikan Kendaraan, Paspor dan lainnya. Karna Hanya dengan 

memasukan Nomer Induk Kependudukan (NIK) semua akan 

mengakses lebih mudah. 

 Jaminan terpercaya, karena Dalam e-KTP sudah tertera Nomer Induk 

Kependudukan yang tunggal dan sagat mudah untuk melakukan 

pinjaman melalui bank. 

 Meminimalisir data kependudukan ganda, dengan adanya e-KTP 

seseorang hanya bisa memiliki satu nomer NIK saja dan tidak bisa 

memiliki NIK ganda. 

 Lebih efisien karna masa berlaku yang dikeluarkan adalah seumur 

hidup dan tidak perlu melakukan perpanjangan setiap 5 tahun sekali. 

 Berlaku secara nasional, yang dapat digunakan untuk mengakses 

segala fasilitas negara yang ada. Tidak perlu membuat KTP lokal 

dalam pegurusan izin yang ada. Hal ini juga telah didikung oleh UU 

No.23 Th 2006, Perpres No.26 Tahun 2009 dan Perpres No.35 tahun 

2010. 

 Dapat membantu pembangunan negeri. Negara yang memiliki sistem 

administrasi yang akurat merupakan lagkah yang maju dan  

mendorong efisiensi langkah pemerintah dalam mengambil 

kebijakan publik. Menghemat dana anggaran negara untuk 

melakukan pencetakan e-KTP karna masa berlakunya seumur hidup. 
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h. Kekurangan e-KTP 

 Memiliki data penting namun sensitive, karena didalam e-KTP 

terdapat data diri pribadi si pemilik yang dapat disalah gunakan oleh 

oknum tidak bertanggung jawab. 

 Masih dapat memiliki KTP ganda walaupun data yang ada 

didalamnya sama. Banyak oknum tidak bertanggung jawab yang bisa 

mendapatkan KTP ganda. Yang ditakutkan adalah disalah gunakan 

dengan pihak yang tidak bertanggung jawab. 

 Jika terjadi kehilangan maka pemilik melakukan laporan ke pihak 

kepolisian dan melakukan pencetakan ulang, namun tidak ada 

perbedaan dengan e-KTP yang lama dengan e-KTP yag baru dicetak 

ulang. Hal yang ditakutkan adalah si pemilik berbohong agar 

memiliki e-KTP ganda dan ingin di salah gunakan untuk 

kepentingan tertentu. 

 Rawan memicu praktik korupsi, yang malah dapat merugikan rakyat 

serta negara. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

 

1. Tingkat Nasional 

Penelitian dilakukan oleh Irfan Fajri dari Fakultas Hukum Universitas Muria 

Kudus dengan judul Implementasi Program e-KTP dalam Rangka Tertib 

Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tertib administrasi kependudukan 

di Kabupaten Pati. Penelitian ini relevan karena yang diukur adalah 

objeknya yakni program e-KTP. 
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C. Kerangka Pikir  

Setiap respon yang dihasilkan dari proses terjadinya persepsi dipengaruhi 

faktor – faktor dimana respon yang dihasilkan telah melalui proses interpretasi 

dan penafsiran. Program e-KTP adalah sebuah program yang dicanangkan oleh 

ganda yang dimiliki oleh penduduk.Pemerintah Pusat bersama dengan Menteri 

Dalam Negeri untuk meminimalisir adanya identitas.KTP Elektronik adalah 

Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi 

penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. KTP 

Elektronik mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan wilayah 

Kesatuan Negara Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu 

NIK, nama, tmpat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status 

perkawinan, golongan darah, alamat pekertaan,kewarganegaraan, pas foto, 

masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan e-KTP dan tandatangan pemilik 

e-KTP. NIK dalama Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan nomor 

identitas tunggal untuk semua pelayanan publik. Dalam status 

kewarganegaraan di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bukan hanya 

Warga Negara Indonesia (WNI) saja tetapi ada pula Warga Negara Asing 

(WNA) juga yang memeiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang 

telah mendapat ijin tinggal tetap di Indonesia. Secara Keseluruhan sudah 

mencapai 91.81% warga Bandar Lampung yang telah melakukan perekaman e-

KTP dan di Kecamatan Tanjung Karang Timur dalam kurun waktu 5 bulan 

telah melayani perekaman e-KTP sebanyak 4.679 penduduk. Dengan 

demikian, untuk mengetahui gambaran apasaja dampak yang ditimbulkan bagi 

warganegara yang tidak memiliki e-KTP dalam rangka pelayanan publik di 
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Kecamatan Tanjung Karang Timur Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 

tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2016, adalah 

sebagai Berikut : 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitia 

Variabel X 

Dampak warganegara yang tidak  

Memiliki e-KTP : 

1. Warganegara yang tidak memiliki 

e-KTP dianggap tidak memiliki  

identitasyang legal. 

2. Karna tidak memiliki identitas yang 

legal maka tidak dapat membuat 

Surat Izin Mengemudi (SIM). 

3. Tidak memiliki hak suara dalam 

pemilihan umum. 

Variabel Y 

Pelayanan Publik 

1. Pelayanan Administratif 

2. Pelayanan Barang 

3. Pelayanan jasa 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu 

penelitian ilmiah. Penggunaan suatu metode ini juga harus sesuai dengan 

masalah yang akan diteliti sebelumnya, sehingga memperoleh hasil seperti 

yang diharapkan. Metode dalam penelitian pada prinsipnya merupakan cara 

ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data akurat dan 

pengembangan pengetahuan serta menguji suatu kebenaran di dalam 

pengetahuan tersebut. Menurut Arikunto (2010: 3) “penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain 

yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian”. 

 

Sementar ajika ditinjau dari pengukuran dan analisis data maka penelitian ini 

berjenis penelitian kuantitatif, karena penulis ingin menggambarkan keadaan di 

lapangan mengenai analisis dampak warga negara yang tidak memilikie-KTP 

di Kecamatan Tanjung Karang Timur. Menurut Carmines dalam Sangadji dan 

Sopiah (2010 : 26) “penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya 

dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik.  
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B. Populasi Dan Sampel 

 

1. Populasi  

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:117) “Populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian”, sedangkan menurut Abdurahmat Fathoni (2011:103) 

“populasi ialah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan diduga 

melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian”. 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh Rukun Tetangga (RT), Camat,dan 

Pegawai Kecamatan yang menangani Kebijakan tentang e-KTP. 

 

Tabel 3 Daftar Kelurahan dan RT yang termasuk ke dalam Kecamatan 

Tanjung Karang Timur 

 

No Kelurahan Lurah RT 

1 Sawah Brebes 1 17 

2 Sawah  Lama 1 18 

3 Kebun Jeruk 1 19 

4 Tanjung Agung 1 9 

5 Kota Baru 1 16 

Jumlah 5 79 

Sumber : Data Kecamatan Tanjung Karang Timur Tahun 2016 

 

Di Kantor Tanjung Karang Timur populasi yang akan di ambil yaitu 79 RT, 

1 Camat, serta 2 orang pegawai Kecamatan yang menangani program e-

KTP. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian objek yang nyata dan memiliki karakteristik 

tertentu yang mewakili populasi. Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto 

(2009:131) “sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan 

diteliti”. Untuk pengambilan sampel penelitian ini berpedoman pada 
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pendapat yang menyatakan : “Untuk ancer-ancer, jika subjek kurang dari 

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Dan jika subjeknya lebih dari 100 diambil 10-15 % atau 20-25% 

ataupun lebih” (Suharsimi Arikunto 2002:107). 

Karena subjek kurang dari 100 maka penelitian ini merupakan penelitian 

populasi yaitu 79 RT, 1 Camat, serta 2 Pegawai Kecamatan yang menangani 

program e-KTP. 

 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Steel And Torrie dalam Benyamin Lakitan (1998:96) “variabel adalah 

suatu karakteristik atau ciri atau sifat yang bila diukur atau diamati dari satu 

individu ke individu lain menunjukkan perbedaan”. Dan menurut Sumadi 

Suryabrata (2002:72) “variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan 

menjadi pengamatan penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Variabel bebas (Variabel X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

A. Warga negara yang tidak memiliki e-KTP dianggap tidak memiliki 

identitas yang  legal. 

B. Karna tidak memiliki identitas yang legal maka tidak dapat membuat 

Surat Izin Mengemudi (SIM). 

C. Tidak memiliki hak suara dalam pemilihan umum. 

 

 

 



43 
 

2. Variabel terikat (Variabel Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pelayanan Publik yaitu di 

Kecamatan Tanjung Karang Timur.  

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

 

1. Definisi Konseptual 

 

a. Analisis dampak warga negara yang tidak memiliki e-KTP dalam 

rangka pelayanan publik di Kecamatan Tanjung Karang Timur adalah 

dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari warga negara yang tidak 

memiliki e-KTP di Kecamatan Tanjung Karang Timur berdasarkan 

data,  informasi dan fakta di lapangan. 

b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el 

,adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan 

identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkanoleh 

Instansi Pelaksana. 

2. Definisi Operasional 

 

a. Analisis dampak warga negara yang tidak memiliki e-KTP dalam rangka 

pelayanan publik di Kecamatan Tanjung Karang Timur. 

b. Pelayanan publik mengenai kebijakan e-KTP di Kecamatan Tanjung 

Karang Timur. 

c. Jenis-jenis pelayanan publik yang ada di Kecamatan Tanjung Karang 

Timur. 

d. Manfaat memiliki e-KTP bagi Masyarakat di Kecamatan Tanjung 

Karang Timur. 

e. Persepsi ketua RT terhadap seorang warga yang tidak memiliki e-KTP. 
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E. Rencana Pengukuran Variabel  

Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah : 

1. Dampak warga negara yang tidak memilikie-KTP (X) diukur dengan 

kriteria sangat berpengaruh, kurang berpengaruh dan tidak berpengaruh. 

2. Pelayanan publik (Y) diukur dengan kriteria paham, kurang paham, dan 

tidak paham.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Menurut Aziz Firdaus (2012:26) “data dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

diketahui, atau sesuatu yang dianggap. Data sebagai sesuatu yang dianggap 

menunjukkan sesuatu yang masih harus dibuktikan kebenarannya (hipotesis), 

dan dapat juga sebagai sesuatu yang belum terjadi (forcasting)”.  

 

1. Teknik Pokok 

 

a. Angket 

 

Menurut Abdurahmat Fathoni (2011:111) “Angket adalah teknik 

pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner (daftar 

pertanyaan/isian) untuk diisi langsung oleh responden seperti yang 

dilakukan dalam penelitian untuk menghimpun pendapat umum”.  

Sasaran angket adalah seluruh Rukun Tetangga (RT), Camat, serta 

pegawai Kecamatan yang menangani perekaman e-KTP. 

 

Responden memilih jawaban yang telah disediakan sesuai dengan 

keadaan subjek. Setiap item memiliki tiga alternatif jawaban yang 
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masing-masing mempunyai skor bobot berbeda-beda, Menurut Natsir 

(1999: 403) yaitu : 

a. Jawaban yang sesuai dengan harapan akan diberi nilai atau skor tiga 

(3) 

b. Jawaban yang kurang sesuai dengan harapan akan diberi nilai atau 

skor dua (2) 

c. Jawaban yang tidak sesuai dengan harapan akan diberi nilai atau skor 

satu (1) 

 

b. Observasi  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terhadap objek 

yang akan diteliti.  

 

2. Teknik Penunjang 

 

a. Wawancara  

 

Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan 

informasi-informasi secara langsung pada objek penelitian untuk 

menunjang data penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Abdurrahmat 

Fathoni (2011:105) “wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui 

proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan 

datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

diwawancara”.  
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b. Study Kepustakaan 

Study kepustakaan adalah dengan membaca buku-buku atau majalah 

serta berbagai referensi yang menunjang guna mendapatkan dasar teori 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

 

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  

 

1. Uji Validitas 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:168) bahwa “sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel 

yang diteliti secara tepat”. Untuk uji validitas dilihat dari logical validity 

dengan cara “judgement” yaitu dengan cara mengkonsultasikan kepada 

beberapa ahli penelitian dan tenaga pengajar. Dalam penelitian ini penulis 

mengkonsultasikan kepada pembimbing skripsi yang dianggap penulis 

sebagai ahli penelitian dan menyatakan angket ini valid. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Penelitian yang menggunakan uji coba 

angket, memerlukan suatu alat pengumpul data, yaitu uji reliabilitas.  

 

Menurut Arikunto (2010:178) menyatakan bahwa “untuk menumbuhkan 

kemantapan alat pengumpulan data maka akan digunakan uji coba angket, 

reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen tersebut sudah baik”. 
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Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut: 

1. Menyebarkan angket atau menguji cobakan kepada 10 orang di luar 

responden. 

2. Untuk menguji reliabilitas angket digunakan teknik belah dua, ganjil dan 

genap. 

3. Mengkoreksi kelompok ganjil dan genap dengan korelasi Product 

Moment yaitu: 
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Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi antara gejala X dan Y 

X = Variabel bebas 

Y = Variabel terikat 

N = Jumlah responden X dan Y yang mengisi kuisioner 

Sutrisno Hadi (1989:318).  

 

4. Untuk mengetahui kofesien reliabilitas sseluruh item angket digunakan 

rumus Sperman Brown: 

)(1

)(2

gg

gg

xy
r

r
r  

Keterangan : 

rxy = Koefisien reliabilita seluruh item 

rgg = Koefisien korelasi item ganjil dan genap 
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Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas. 

Adapun kriteria reliabilitas menurut Masane Mallo (1989:139) adalah 

sebagai berikut: 

0,90 – 1,00 = Reliabilitas tinggi 

0,50 – 0,89 = Reliabilitas sedang 

0,00 – 0,49 = Reliabilitas rendah 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu menguraikan 

kata-kata  dalam kalimat serta angka dalam kalimat secara sistematis. 

Selanjutnya disimpulkan untuk mengelola dan menganalisis data dengan 

menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisn Hadi  (2004:12) yaitu: 

I  =
K

NRNT
 

Dimana : 

I = Interval 

NT = Nilai Tertinggi 

NR  = Nilai Terendah 

K  = Kategori 

 

Selanjutnya menggunakan rumus presentase yang dikemukakan oleh Sutrisno 

Hadi, yaitu : 

 

P =  100%  

Keterangan : 

P = Besarnya Presentase 
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F = Jumlah skor yang diperoleh dari seluruh item 

N = Jumlah perkalian seluruh item dengan responden 

 

Untuk menafsirkan banyaknya presentase menggunakan rumus Suharsimi 

Arikunto (1998:196) yang diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut : 

76% - 100% = Baik 

56% - 75%   = Cukup 

40% - 55%   = Kurang Baik 

0% - 39%    = Tidak Baik 

 

I. Pelaksanaan Uji Coba Angket 

1. Analisis Validitas Angket 

Guna mengetahui validitas angket, peneliti melakukan konsultasi dengan 

dosen Pembimbing I dan Pembimbing II. Setelah dinyatakan valid maka 

angket tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pengumpulan data dalam 

penelitian ini. 

2. Analisis Reliabilitas Data 

Sebuah alat ukur dapat dinyatakan baik apabila memiliki reliabilitas yang 

baik pula, yakni ketepatan suatu alat ukur. Hal ini dimaksudkan agar 

ketepatan alat ukur ini akan sangat berpengaruh dalam menentukan layak 

atau tidaknya suatu alat ukur untuk digunakan sebagai alat pengumpulan 

data. Untuk mengetahui reliabilitas angket yang akan digunakan, maka 

penulis mengadakan ujicoba angket kepada beberapa orang diluar 

responden. Dalam pengolahan data tentang uji coba angket ini 
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menggunakan rumus korelasi Product Moment, kemudian dilanjutkan 

dengan rumus Spearman Brown untuk selanjutnya dihubungkan dengan 

kriteria reliabilitas. 

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam upaya untuk menguji 

reliabilitas angket dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

1) Mengadakan uji coba angket kepada 10 orang diluar responden 

sebenarnya. 

2) Dari hasil uji coba angket tersebut dikelompokan ke dalam item ganjil 

dan genap, dimana hasil uji coba angket tersebut dapat dilihat dalam 

table berikut : 

Tabel 4 Distribusi Hasil Uji Coba Angket dari 10 Orang di Luar Responden     

Untuk Item Ganjil (X) 

NO Nomor Item Ganjil Skor 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

1 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 25 

2 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 24 

3 3 2 3 3 1 2 3 2 3 3 25 

4 3 2 3 3 1 3 1 3 3 2 24 

5 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 25 

6 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 25 

7 3 3 3 2 1 1 3 3 2 3 24 

8 3 2 3 2 1 1 2 3 3 3 23 

9 3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 25 

10 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 26 

∑x 246 

 Sumber : Analisis Data Uji Coba Angket Penelitian Tahun 2017 
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Dari data Tabel 4 diketahui Σx = 246 yang merupakan hasil penjumlahan skor uji 

coba angket kepada 10 orang di luar responden dengan indikator item ganjil. Hasil 

penjumlahan ini akan di pakai dalam tabel kerja hasil iji coba angket antara item 

ganjil (X) dengan item genap (Y) untuk mengetahui besar reliabilitas kevalidan 

instrument penelitian. 

Tabel 5 Distribusi Hasil Uji Coba Angket 10 Orang di Luar Responden 

Untuk Item Genap (Y) 

NO Nomor Item Genap Skor 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 24 

2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 24 

3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 23 

4 3 2 1 3 2 2 3 2 2 3 23 

5 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 24 

6 2 1 1 3 3 2 3 3 3 3 24 

7 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 24 

8 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 22 

9 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 25 

10 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 25 

∑Y 238 

 Sumber: Analisis Data Uji Coba Angket Penelitian Tahun 2017 

Dari data tabel 5 diketahui ΣY = 238  yang merupakan haasil dari penjumlahan 

skor uji coba angket kepada 10 orang di luar responden dengan indikator item 

genap. Hasil penjumlahan ini akan di pakai dalam tabel kerja hasil uji coba angket 

antara item ganjil (X) dengan item genap (Y) untuk mengetahui besar reabilitas 

kevalidan instrument penelitian. 
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Setelah diketahui hasil penjumlahan skor dari item ganjil dan genap, langkah 

selanjutnya adalah membuat tabel kerja antara item ganjil dan item genap untuk 

kemudian diolah menggunakan rumus Product Moment. 

Tabel 6 Tabel Kerja Item Ganjil (X) dan Item Genap (Y) dari Uji Coba 

Angket 10 Orang di Luar Responden 

No X Y X² Y² XY 

1 25 24 625 576 600 

2 24 24 576 576 576 

3 25 23 625 529 575 

4 24 23 576 529 552 

5 25 24 625 576 600 

6 25 24 625 576 600 

7 24 24 576 576 576 

8 23 22 529 484 506 

9 25 25 625 625 625 

10 26 25 676 625 650 

Jml 246 238 6058 5672 5860 

 Sumber: Analisis Data Uji Coba Angket Penelitian Tahun 2017. 

Dari data tabel 6 merupakan hasil dari penggabungan hasil skor uji coba angket 

kepada 10 orang diluar responden dengan indikator item ganjil (X) dengan item 

genap (Y) akan di korelasikan menggunakan rumus Product Moment guna 

mengetahui besarnya koefisien korelasi instrument penelitian. Berdasarkan data 

yang diperoleh, maka untuk mengetahui validitas di olah dengan rumus Product 

Moment sebagai berikut :  
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Berdasarkan tabel kerja uji coba angket, diperoleh hasil data item ganjil dan item 

genap. Dari tabel tersebut dapat diketahui: 

∑X = 246  ∑Y² = 5672  ∑X² = 6058  

∑Y = 238  ∑XY = 5860  N  = 10 

Selanjutnya data yang diperoleh diolah dengan menggunakan rumus Product 

Moment, sebagai berikut: 
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Selanjutnya untuk mengetahui koefisien reliabilitas seluruh item 

menggunakan rumus Sperman Brown yaitu: 

 

 

 

 

    

 

 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, kemudian dikorelasikan 

dengan kriteria reliabilitas sebagai berikut: 

0,90 – 1,00 = Reliabilitas Tinggi 

0,50 - 0,89 = Reliabilitas Sedang 

0,00 - 0,49 = Reliabilitas Rendah 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diketahui  = 0,85, indeks 

reliabilitas 0,50 – 0,89 termasuk dalam kategori reliabilitas sedang. Dengan 

demikian angket memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mengadakan 

penelitian yang sebenarnya. 
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J. Langkah – Langkah Penelitian  

Langkah – Langkah penelitian merupakan suatu bentuk upaya persiapan 

sebelum melakukan penelitian yang sifatnya sistematis yang meliputi 

perencanaan, prosedur hingga teknis pelaksanaan dilapangan. Hal ini 

dimaksudkan dalam penelitian yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan 

apa yang telah direncanakan. Adapun langkah – langkah penelitian yang penulis 

lakukan secara garis besar adalah sebagai berikut : 

1.  Persiapan Pengajuan Judul 

Langkah awal yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah 

mengajukan judul kepada dosen pembimbing akademik sekaligus ketua 

Program Studi  yaitu Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. Pada tanggal 27 

September 2016 judul tersebut disetujui sekaligus disahkan kemudian 

ditetapkan dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pembantu yang 

akan membimbing selama penyusunan skripsi ini.    

2.  Penelitian Pendahuluan  

Setelah pengajuan judul disetujui oleh pembimbing akademik dan ketua 

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan peneliti 

mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 20 Januari 

2017 dan setelah di seminarkan kemudian melakukan penelitian pendahuluan 

ulang dan mendapatkan surat izin dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan pada tanggal 1 Agustus 2017, maka peneliti melakukan penelitian 

pendahuluan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar 
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Lampung dan di Kantor Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar 

Lampung. 

Tujuan dari penelitian pendahuluan ini adalah untuk mengetahui lokasi dan 

keadaan tempat penelitian, memperoleh data serta mendapatkan gambaran 

umum tentang hal – hal yang akan diteliti dalam rangka menyusun proposal 

penelitian yang ditunjang dengan beberapa literatur dan arahan dari dosen 

pembimbing. Hasil penelitian tersebut dibuat menjadi proposal penelitian 

untuk diseminarkan. Proposal penelitian disetujui oleh pembimbing II pada 

tanggal 20 Maret 2017, kemudian proposal dikonsultasikan ke pembimbing I 

dan disetujui pada tanggal 23 Maret 2017 sekaligus mendapatkan pengesahan 

dari ketua Program Studi PPKn. Selanjutnya mendaftar ke koordinator 

seminar serta menentujan waktu seminar proposal dan akhirnya disepakati 

dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2017. Tujuan diseminarkannya proposal ini 

adalah untuk mendapatkan masukan – masukan serta kritik dan saran dari 

para pembimbing, dosen lainnya serta teman-teman mahasiswa untuk 

kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Setelah seminar proposal selesai 

dilaksanakan, peneliti kemudian melakukan perbaikan berdasarkan kritik dan 

saran dari para dosen pembimbing dan pembahas.  

3.  Pengajuan Rencana Penelitian  

Pengajuan Rencana Penelitian dilakukan setelah seminar selesai dilakukan 

serta telah selesai, peneliti melakukan perbaikan berdasarkan saran dan 

masukan dari dosen pembimbing dan dosen pembahas, kemudia disetujui 

oleh dosen pembahas I dan pembahas II pada tanggal 1 Agustus 2017, setelah 
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perbaikan selesai dilaksanakan dan kemudian disahkan oleh Ketua Progran 

Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kemudian peneliti 

mengajukan pengesahan oleh komisi pembimbing. 

4.  Pelaksanaan Penelitian  

a. Persiapan Administrasi  

Penelitian dilaksanakan berdasarkan surat izin yang dikeluarkan oleh 

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada 

tanggal 29 September 2017 dengan Nomor : 

7006/UN26.13/PN.01.00/2017 yang ditujukan kepada Walikota Bnadar 

Lampung Cq. Badan Kesatuan  Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung 

dan selanjutnya mendapatkan surat tembusan untuk melaksanakan 

penelitian di Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. 

Penelitian dilaksanakan sesuai dengan surat yang dikeluarkan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung yaitu dari tanggal 11 

Oktober 2017 hingga 11 Desember 2017. 

b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data  

Sesuai dengan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka peneliti mempersiapkan angket yang ditujukan kepada responden 

yang berjumlah 82 responden yang terdiri dari Rukun Tetangga (RT), 

Camat Tanjung Karang Timur serta Pegawai Kecamatan yang menangani 

proses perekaman e-KTP dengan jumlah item pertanyaan sebanyak 20 soal 

yang terdiri dari tiga alternatif jawaban. Adapun langkah – langkah yang 

penulis lakukan adalah sebagai berikut:  
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1. Membuat kisi-kisi angket tentang dampak warga negara yang 

tidak memiliki e-KTP (studi kasus di Kecamatan Tanjung 

Karang Timur). 

2. Membuat item-item pertanyaan angkat tentang dampak warga 

negara yang tidak memiliki e-KTP (studi kasus di Kecamatan 

Tanjung Karang Timur). 

3. Mengkonsultasikan kisi-kisi angket yang telah dibuat kepada 

pembimbing I dan pembimbing II agar mendapatkan persetujuan. 

4. Setelah angket disetujui pembimbing I dan Pembimbing II maka 

angket siap disebar, selanjutnya peneliti melakukan uji coba 

angket kepada 10 orang diluar responden.  

Penyusunan angket bertujuan untuk mendapatkan data pokok dalam 

penelitian ini kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini peneliti 

menyusun angket berdasarkan data yang dibutuhkan dan yang akan 

digunakan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh erat 

hubungannya dan sesuai dengan variabel penelitian. 

 



 

 

 

V . SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak e-KTP diberbagai pelayanan publik 

dapat menimbulkan banyakmasalah diantaranya : 

1. Di bidang Pelayanan administratif 

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang 

dibutuhkan oleh publik misalnya status kewarganegaraan, sertifikat 

kompetensi, kepemilikan terhadap suatu barang dan lain lain. Dokumen 

penting lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Akte 

Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK). 

2. Pelayanan barang 

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang yang digunakan 

oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan listrik, air bersih serta lain 

sebagainya. 
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3. Pelayanan jasa 

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai macam jasa yang dibutuhkan 

oleh publik seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, penyelenggaraan 

transportasi, pos, dan lain lain.  

Dari tiga jenis pelayanan publik diatas ada satu hal paling penting yang terdapat 

dalam playanan administrasi yaitu kepemilikan Kartu Tanda Penduduk  (KTP). KTP 

merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi 

pelaksana yang berlaku di seluruh Negara KesatuanRepublik Indonesia. 

dampak yang ditimbulkan jika tidak memiliki e-KTP diantaranya 1.) Warganegara 

yang tidak memiliki e-KTP dianggap tidak memiliki identitas yang legal. 2.) Karna 

tidak memiliki identitas yang legal maka tidak dapat membuat Surat Izin Mengemudi 

(SIM). 3.) Tidak dapat membeli kendaraan baik motor maupun mobil, karena dealer 

ataupun lisin gmembutuhkan data yang akurat dengan menggunakan identitas yang 

legal. 4.) Tidak dapat membeli tiket kendaraan umum, karna sebelum membeli tiket 

kendaraan umum dibutuhkan identitas legal agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan 

pihak Jasaraharja dapat bertanggung jawab. 5.) Tidak dapat membuat passport untuk 

berpergian keluar negeri. 6.) Tidak dapat pula menggunakan asuransi kesehatan 

ataupun BPJS. 7.) Tidak dapat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor 

Catatan Sipil. 8.) Tidak memiliki hak suara dalam pemilihan umum. 9.) Tidak dapat 

membuka rekening bank baru, karena makin canggih tenknologi maka pihak bank 

membutuhkan data yang falid bagi nasabahnya yang ingin membuka rekening baru. 
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10.)  Serta tidak dapat mengurus berkas kepolisian seperti membuat surat keterangan 

kehilangan serta membuat Surat Keterangan Cacat Kepolisian (SKCK). 

Jadi dapat disimpulkan disini dampak jika seorang warga negara tidak memiliki e-

KTP adalah akan menimbulkan banyak masalah, dikarenakan jika tidak memiliki 

Kartu Tanda Penduduk yang sah yang diakui oleh pemeritah. Warga Negara yang 

tidak memeliki e-KTP akan dipastikan sulit untuk mengurus berkas administrasi 

lainnya. Jika seorang warganegara yang telah masuk dalam usia wajib KTP namun 

belum memiliki e-KTP dapat dipastikan tidak dapat menikah di Kantor Urusan 

Agama (KUA) ataupun di Catatan Sipil tempat dia tinggal. Jika seorang warganegara 

yang telah menikah namun keduanya belum memiliki e-KTP maka dipastikan mereka 

tidak dapat mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan jika mereka telah 

memiliki anak maka anak tersebut tidak dapat membuat Akte Kelahiran, karna syarat 

untuk membuat akte kelahiran adalah memiliki KK dan KTP orang tua. Begitupun 

jika anak tersebut ingin mendapatkan fasilitas pendidikan seperti daftar kesekolah 

maka yang diminta terlebih dahulu adalah KTP orang tua dan akte kelahiran si anak 

tersebut. Jika terjadi suatu musibah dan mengharuskan untuk dilarikan kerumah sakit 

maka pihak rumah sakit pun akan meminta Kartu Tanda Penduduk yang legal yaitu e-

KTP untuk mengurus berkas administrasi di rumah sakit dan tidak dapat mengklaim 

asuransi kesehatan baik dari pihak swasta aupun dari pihak pemerintah. Begitu pun 

untuk mengurus surat kepolisian seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda 

Catatan Kepolisian (SKCK) harusmemiliki e-KTP. Namun sekarang pemerintah telah 

mempermudah Warga Negaranya yang apabila belum memiliki e-KTP dapat 
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membuat Surat Keterangan (SuKet) di dinas catatan sipil setempat, namun kelemahan 

dari surat keterangan ini  hanya berlaku untuk 6 bulan saja dan jika sudah habis masa 

berlakunya dapat diperpanjang di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai 

tempat domisili. 

Namun dari banyak kemudahan yang di berikan oleh pemerintah masih saja ada 

wargangara yang tidak memiliki e-KTP ataupun SuKet. Semua itu disebabkan karena 

tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda serta kurangnya pengetahuan 

mereka terhadap program e-KTP. Masyarakat masih banyak yang bingung terhadap 

alur pembuatan e-KTP padahal sudah tertera jelas syarat dan ketentuan untuk 

membuat e-KTP di Kecamatan. Pelayanan yang diberikan dari pihak Kecamatan pun 

sudah diberikan semaksimal mungkin, serta kurangnya rasa keingintahuan 

masyarakat hingga mengakibatkan kurang pahamnya mereka terhadap pelayanan 

publik yang diberikan oleh pihak kecamatan. Tingkat pendidikan yang rendah pun 

menjadi salah satu faktor masyarakat tidak membuat e-KTP, mereka jarang sekali 

ikut sosialisasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan tentang 

program e-KTP dan mereka pun memiliki rasa ingintahu yang sangat rendah. 

 

B. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian, menganalisis, dan mengambil kesimpulan 

dari hasil penelitian, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut : 
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1. Kepada masyarakat diharapkan untuk lebilh memiliki kesadaran akan 

pentingnya e-KTP bagi kehidupan bernegara, karena dalam menguru 

ssurat administrasi apapun di pemerintahan baik tingkat kabupaten atau 

kota hingga ketinggkat provinsi yang paling dibutuhkan adalah Kartu 

Tanda Penduduk serta untuk mrngedukasi kepada pembaca tentang e-

KTP. 

2. Bagi para Rukun Tetangga (RT) sebagai penyalur kebijakan terdekat dari 

warga memberikan contoh dan membeikan pemahaman terhadap warga 

betapa pentingnya memiliki e-KTP untuk mempermudah segala akses 

administrasi. 

3. Bagi Kecamatan sebagai penyelenggara program e-KTP semoga dapat 

mempertahankan pelayanannya yang telah ada terhadap masyarakat yang 

ingin melaksanakan perekaman e-KTP dan diharapkan dapat lebih 

meningkatkan kualitas pelayanan demi terwujudnya kenyamanan 

bersama.  
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