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 BABmI 

PENDAHULUANn 

 

1.1 LatarkBelakang 

Penduduk merupakan salah satu unsur negara yang berperan sekaligus 

sasaran pembangunan. Maju mundurnya keberhasilan suatu negara secara tidak 

langsung bergantung kepada sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini 

penduduk. Dalam rilis BPS ( Badan Pusat Statistik), dalam tahun 2018 Indonesia 

menduduki peringkat keempat dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu sebanyak 

265.015.643 jiwa setelah Amerika Serikat.  

Melakukan setting terhadap jumlah penduduk yang besar tidaklah mudah, 

diperlukan suatu setting yang kompleks agar data mengenai penduduk bersifat sah 

dan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk membuat suatu 

keputusan atau kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka dibuat suatu sistem yang 

mengatur mengenai kependudukan yang dikenal dengan administrasi 

kependudukan. 

Administrasi kependudukan menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa :  

“rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen 

dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, 

pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan 

hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.  

 

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri selaku pihak yang 

berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi 
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kependudukan pada tahun 2009 membuat suatu program strategis nasional yaitu 

KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan atau yang sekarang disebut KTP 

elektronik (KTP-EL) sebagai salah satu langkah pencapaian e-government untuk 

mengatasi permasalahan kependudukan terutama pencatatan sipil dan 

kependudukan, KTP ganda, pemalsuan KTP yang diharapkan akan mendukung 

terciptanya keakuratan  data  penduduk. KTP-EL bertujuan untuk memberlakukan 

data kependudukan secara nasional. Sehingga seorang warga hanya memiliki satu 

KTP yang berlaku di wilayah administratif manapun di Indonesia. KTP-EL 

sebagai kartu identitas penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

yang wajib dicantumkan pada setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar 

penerbitan paspor, SIM, NPWP dan penerbitan dokumen lainnya.  

Kota Sukabumi merupakan salah satu kota dengan luas wilayah terkecil di 

Jawa Barat yaitu 48,42 km² dengan jumlah penduduk 340.756, sehingga 

penduduk lebih mudah untuk mengakses pembuatan dokumen pencatatan dan 

dokumen. 

Berikut ini adalah data jumlah penduduk dan jumlah penerbitan KTP-EL di 

Kota Sukabumi : 

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk dan Jumlah Penerbitan KTP-EL di Kota Sukabumi 

 

Tahun  
Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

PENERBITAN 

KTP-EL 

2015 321.328 203.361 

2016 330.974 212.073 

2017 335.886 213.844 

2018 340.756 240.331 

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, 2018) 
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Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa masyarakat di Kota Sukabumi 

dari tahun ke tahun semakin bertambah, dan masyarakat pun cukup sadar akan 

pentingnya pembuatan KTP-EL.  

Pelaksanaan program KTP-EL di Kota Sukabumi telah berjalan kurang 

lebih 5 (lima) tahun sejak tahun 2013, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi , cakupan kepemilikan KTP-

EL selama tiga tahun terakhir, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Laporan Perekaman KTP-EL di Kota Sukabumi 

 

Kecamatan 

WAJIB 

KTP-EL 

2016 

HASIL 

PEREKAMAN 

KTP-EL 

2016 

CAPAIAN 

REKAMAN  

KTP-EL 

2016 

WAJIB 

KTP-EL 

2017 

HASIL 

PEREKAMAN 

KTP-EL 2017 

CAPAIAN 

REKAMAN  

KTP-EL 

2017 

WAJIB 

KTP-EL 

2018 

HASIL 

PEREKAMAN 

KTP-EL 2018 

CAPAIAN 

REKAMAN  

KTP-EL 2018 

Gunung Puyuh 32.979 29.579 89,69 32.985 30.158 91,43 34.318 34.086 99,32 

Cikole 44.431 40.699 91,60 44.303 40.811 92,12 45.594 45.253 99,25 

Citamiang 36.836 34.280 93,06 36.884 33.752 91,51 37.936 37.634 99,20 

Warudoyong 39.755 35.060 88,19 40.065 35.563 88,76 40.852 40.363 98,80 

Baros 24.676 22.009 89,19 25.283 23.137 91,51 26.050 25.812 99,09 

Lembursitu 27.178 25.449 93,64 27.402 25.272 92,23 28.771 28.475 98,97 

Cibereum 27.763 24.998 90,04 27.767 25.151 90,58 29.044 28.708 98,84 

TOTAL 233.618 212.073 90,78 234.689 213.844 91.12 242.565 240.331 99,08 

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, 2018) 

Berdasarkan data di atas, antusiasme masyarakat cukup tinggi dalam 

pelaksanaan program KTP-EL di Kota Sukabumi ini. Wajib KTP-EL terhitung 

telah melaksanakan perekaman sepenuhnya. Mengingat ketersediaan blanko dari 

tahun 2017 yang cukup stabil dan percetakan lancar membuat masyarakat yang 

akan melakukan pencetakan KTP-EL cukup menunggu dua sampai tiga hari. 

Selain itu, operator yang bertugas untuk mencetak KTP-EL pun tersebar merata 

yaitu sebanyak dua petugas di setiap kelurahan. Dan telah terlatih dengan selalu 
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dilaksanakan bimbingan teknis apabila ada pembaruan penggunaan teknis KTP-

EL.  

Dalam Pelaksanaan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Sukabumi, meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan program ini 

tersebut dengan semaksimal mungkin, tetapi berdasarkan observasi awal yang 

peneliti dapatkan di lapangan dan berdasarkan wawancara awal yang peneliti 

lakukan, terdapat beberapa fenomena yang dilihat oleh peneliti yaitu : 

1. Efektivitas 

Efektivitas dalam pembuatan KTP-EL belum mencapai hasil yang 

diinginkan, karena masih belum tertibnya NIK, database, tertib dokumen 

terkait dengan pelaporan kelahiran, kematian, dan pindah penduduk. 

2. Efisiensi 

Hasil kebijakan belum memuaskan masyarakat, karena penerbitan 

dokumen kependudukan seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) 

jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan 

lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil, namun yang terjadi di Kota Sukabumi, masyarakat harus menunggu tiga 

sampai tujuh hari untuk mendapatkan KTP-EL. Hal ini terjadi karena 

keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana prasarana. 

3. Responsivitas 

Responsivitas terkait pelayanan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil khususnya di setiap kecamatan, masih adanya pegawai 

operator kecamatan yang tidak bersikap ramah dalam pelayanan KTP-el.  
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4. Ketepatan  

Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program kebijakan, tepat 

tujuan dan manfaat. Salah satunya yaitu manfaat dari adanya KTP-EL untuk 

menghapuskan data ganda, namun yang terjadi masih ada data ganda 

sebanyak 351. Data ganda tersebut terindikasi dari Nomor Induk 

Kependudukan yang sama dengan penduduk lain, kesamaan biometrik, dan 

double record. 

Dari fenomena-fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “EVALUASI KEBIJAKAN KTP ELEKTRONIK 

(KTP-EL) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KOTA SUKABUMI”. 

 

1.2     Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian 

1.2.1 Fokus Masalah 

Dilihat dari latar belakang diatas, fokus masalah dari penelitian ini adalah 

evaluasi kebijakan KTP elektronik (KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. 

1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian 

Pertanyaan pokok penelitian yang diajukan yaitu  : 

1) Bagaimana evaluasi kebijakan KTP elektronik (KTP-EL) di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi ? 
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2) Apa faktor penghambat dan pendukung keberhasilan dari pelaksanaan 

kebijakan KTP elektronik (KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Sukabumi ? 

 

1.3 Maksud dan TujuannPenelitian 

Dengan adanya penelitian ini, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan evaluasi kebijakan KTP elektronik (KTP-EL) di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. 

 

1.4    Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1.4.1 Aspek teoritis 

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk menerapkan konsep ilmu 

kebijakan publik, yang mengkaji tentang evaluasi kebijakan KTP elektronik 

(KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. 

1.4.2 Aspek praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan 

masukan kepada :  

1.4.2.1 Bagi instansi 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan masukan bagi 

instansi terkait untuk lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan program KTP-EL. 
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1.4.2.2 Bagi masyarakat 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam kepemilikan dokumen. 

1.4.2.3 Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang 

evaluasi kebijakan KTP elektronik (KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Sukabumi serta dapat memenuhi tugas akhir untuk 

memperoleh gelar sarjana. 

 


