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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia antara lain 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat 

tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan 

setiap warga negara. Pemenuhan kebutuhan ini dapat diperoleh melalui 

penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik (Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik). 

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memberi kepuasan 

kepada masyarakat. Adanya kepuasan masyarakat yang diperoleh dari pelayanan 

dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang 

dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Untuk mencapai kepuasan 

masyarakat maka penyelenggara pelayanan publik harus dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan masyarakat. Menurut Goetsh dan Davis dalam 

Hardiansyah (2011:36), sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan 

dan kebutuhan pelanggan adalah kualitas pelayanan.  
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Seiring berjalan waktu, kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam 

hal pelayanan menutut pemerintah memberikan pelayanan publik yang 

berkualitas. Namun pada kenyataanya saat ini pelayanan publik dirasa belum 

mampu memenuhi tuntutan tersebut. Dikarenakan secara empiris pelayanan 

publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan 

melelahkan (Sinambela, 2014:4). Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan 

masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti 

melalui media massa yang menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Tentunya keluhan tersebut harus ditangani, karena jika tidak akan memberi 

dampak buruk terhadap pemerintah. Selain itu dapat menimbulkan 

ketidakpercayaan dari masyarakat.  

Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan maka perlu 

dilakukan perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu 

upaya dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan 

kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Survei ini berfungsi untuk 

mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan 

oleh penyelenggara pelayanan publik. Tolak ukur untuk melaksanakan survei 

kepuasan pada masyarakat ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik yakni unsur survei kepuasan masyarakat (SKM) yang berisikan 

unsur pelayanan meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu 

pelayanan, biaya/ tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, 
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perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan 

prasarana. 

Salah satu bentuk pelayanan publik yang ada di Indonesia adalah pelayanan 

dalam perekaman KTP-el. Pelayanan perekaman KTP-el dimaksudkan sebagai 

upaya pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam membuat KTP-el 

atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik. KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang 

dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti 

diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. KTP-el memiliki sifat wajib dimiliki 

oleh seluruh Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun. KTP-el 

merupakan dokumen kependudukan hasil layanan dari administrasi 

kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan yang dimaksud administrasi kependudukan adalah rangakaian 

kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data 

kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Adanya administrasi 

kependudukan sangat penting bagi masyarakat, hal ini karena pada dasarnya 

unsur-unsur administratif selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas, mulai dari 

kelahiran, perkawinan maupun kematian. Selain memenuhi hak-hak administratif 

penduduk, hasil dari adanya administrasi kependudukan juga dapat didayagunaan 

untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik diluncurkan oleh Kementerian 

Dalam Negeri sejak Februari 2011. Penerapan KTP-el yang dilaksanakan saat ini 
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merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung terbangunnya 

akurasi database kependudukan di kabupaten/ kota, provinsi maupun nasional. 

Dengan penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak mungkin lagi dapat 

memiliki KTP lebih dari satu ataupun memalsukan KTPnya. Hal ini karena 

didalam KTP-el tersebut berbasis Nomer Induk Kependudukan (NIK) yang 

memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain 

berupa iris mata maupun sidik jari penduduk.  

Pelayanan perekaman KTP-el dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, baik 

kota maupun kabupaten. Salah satu kota yang juga melaksanakan pelayanan 

perekaman KTP-el adalah Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota 

metropolitan kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 3.093.822 

jiwa seperti yang dilaporkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surabaya Tahun 2018. Berikut adalah data penduduk Kota Surabaya pertanggal 

25 Desember 2018. 
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Tabel 1.1. Data Penduduk Kota Surabaya pertanggal 25 Desember 2018 

NO 
NAMA 

KECAMATAN 

DATA PENDUDUK PERKAMAN KTP-EL 

JUMLAH 
WAJIB 

KTP 
SUDAH BELUM 

1 KARANG PILANG 75.640 57.119 52.268 4.869 

2 WONOCOLO 83.711 63.631 55.712 7.928 

3 RUNGKUT 117.557 88.190 80.972 7.252 

4 WONOKROMO 167.723 128.191 112.911 15.296 

5 TEGALSARI 106.644 81.943 71.455 10.504 

6 SAWAHAN 213.753 161.424 143.661 17.785 

7 GENTENG 61.913 47.914 42.253 5.667 

8 GUBENG 141.789 109.039 99.489 9.581 

9 SUKOLILO 114.296 86.004 76.994 9.044 

10 TAMBAKSARI 234.248 177.243 158.419 18.895 

11 SIMOKERTO 102.786 78.178 64.791 13.403 

12 PABEAN CANTIAN 84.888 65.032 52.638 12.405 

13 BUBUTAN 106.408 80.535 70.111 10.434 

14 TANDES 94.837 70.701 64.544 6.165 

15 KREMBANGAN 124.368 94.061 79.724 14.368 

16 SEMAMPIR 201.966 149.240 118.556 30.692 

17 KENJERAN 172.049 124.276 110.517 13.781 

18 LAKAR SANTRI 59.849 44.035 41.477 2.586 

19 BENOWO 66.028 47.956 44.739 3.226 

20 WIYUNG 72.643 54.590 50.429 4.195 

21 DUKUH PAKIS 62.447 47.470 42.300 5.186 

22 GAYUNGAN 46.950 36.025 30.834 5.199 

23 JAMBANGAN 52.350 38.905 36.000 2.915 

24 TENGGILIS MEJOYO 59.516 45.219 41.377 3.850 

25 GUNUNG ANYAR 58.692 43.667 40.664 3.022 

26 MULYOREJO 89.500 68.119 61.031 7.113 

27 SUKOMANUNGGAL 105.881 79.645 72.950 6.700 

28 ASEMROWO 48.736 35.227 29.975 5.277 

29 BULAK 45.205 32.908 30.272 2.653 

30 PAKAL 56.419 40.998 38.603 2.398 

31 SAMBI KEREP 64.900 48.097 44.960 3.151 

 TOTAL 3.093.822 2.325.584 2.060.626 265.540 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 

Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Surabaya pertanggal 25 Desember 

2018 adalah 3.093.822 jiwa. Adapun jumlah wajib KTP yakni 2.325.584 jiwa. 
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Dari jumlah tersebut, untuk penduduk Kota Surabaya yang sudah melakukan 

perekaman data untuk kebutuhan KTP-el adalah 2.060.626 jiwa, sedangkan 

265.540 jiwa belum melaksanakan perekaman data untuk kebutuhan KTP-el.  

Dalam pelayanan perekeman KTP-el, Kota Surabaya memiliki beberapa 

masalah pelayanan. Termuat dalam beberapa artikel di media massa, terdapat 

kendala pelayanan dan keluhan yang ditujukan untuk Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surabaya selaku pelaksana pelayanan perekeman KTP-el. 

Permasalahan tersebut antara lain yakni :  

Artikel yang pertama mengenai pelayanan perekaman KTP-el yang ditulis 

oleh www.tribunnews.com pada 5 Juli 2018, “Risma Marah Lihat Antrean 

Panjang Pelayanan e-KTP di Dispendukcapil Surabaya”. Panjangnya antrean 

panjang pengajuan e-KTP dikarenakan sistem komputer yang digunakan 

kurang cepat sehingga kurang mampu menyelesaikan antrean dengan cepat. 

Dalam hal ini, Wali Kota Surabaya Risma Trimaharini meminta sejumlah 

perangkat tambahan untuk mengatasi antrean E-KTP di Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Surabaya. 

 

Berdasarkan informasi diatas terdapat permasalahan yang menjadi kendala 

dalam pelayanan pembuatan KTP-el yakni kurang memadainya kemampuan 

sarana yakni sistem yang dipergunakan untuk perekaman KTP-el sehingga 

menyebabkan kurang mampu menyelesaikan antrian dengan cepat. Dari kasus ini 

dapat terlihat unsur sarana dan prasarana yang kurang memiliki kualitas yang 

baik. 

Artikel yang kedua mengenai pelayanan perekaman KTP-el yang ditulis oleh 

www.pojokpitu.com pada 11 Juli 2018, “Pelayanan e-KTP Ruwet, Walikota 

Surabaya Tegur Kadispendukcapil”. Walikota Surabaya menegur Kepala 

Dispendukcapi surabaya terkait antrean yang menumpuk dan memarahi PNS 

Dispendukcapil karena tak bisa mengatur pelayanan dengan baik sehingga 

pelayanan terhadap warga begitu lama hingga berjam-jam. Menurut beberapa 

warga yang melakukan pengurusan e-KTP, saat ini pelayanan memang cukup 

ruwet. Belum lagi antrian saat di kantor Dispendukcapil yang mencapai 5 

jam. 

http://www.tribunnews.com/
http://www.pojokpitu.com/
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Berdasarkan informasi diatas terdapat permasalahan yang menjadi kendala 

dalam pelayanan pembuatan KTP-el yakni menumpuknya antrian yang 

disebabkan kurangnya kemampuan petugas pelayanan dalam mengatur jalannya 

pelayanan dengan baik. Dari kasus ini dapat terlihat unsur waktu penyelesaian dan 

unsur kompetensi pelaksana yang kurang memiliki kualitas yang baik. 

Artikel yang ketiga mengenai pelayanan perekaman KTP-el yang ditulis oleh 

jatimnet.com pada 18 Oktober 2018, “Risma Geram Minta Dispendukcapil 

Benahi Layanan KTP-el”. Amarah Walikota Surabaya Tri Rismaharini itu 

terlihat setelah melihat sistem layanan pengajuan KTP-el yang menurutnya 

tidak praktis. Alur permohonannya adalah pemohon terlebih dahulu ke pusat 

informasi membawa print ready record (PRR). Disini berkas tersebut harus 

benar-benar siap cetak agar pemohon bisa menuju zona cetak. Ketika di zona 

cetak ada beberapa berkas yang belum terinput akibat minimnya perangkat. 

Data yang belum terinput ini, pemohon diarahkan ke zona biometrik untuk 

perbaikan data. Sebetulnya, layanan yang diminta Risma meminta PRR 

sebagai ujung tombak agar pemohon tidak mondar-mandir. Jika PRR 

belumsiap, pemohon bisa menuju zona biometrik untuk mendapat 

pemutakhiran data seperti sidik jari, retina, dan layanan lain. Alur ini menurut 

Risma, bisa mempercepat permohonan KTP-el. 

 

Berdasarkan informasi diatas terdapat permasalahan yang menjadi kendala 

dalam pelayanan pembuatan KTP-el yakni sistem layanan pengajuan KTP-el yang 

tidak praktis. Ketidak praktisan ini didasari dari sistem pelayanan perekaman 

KTP-el yang kurang praktis pula sehingga menyebabkan alur percetakan menjadi 

berbelit. Dari kasus ini dapat terlihat unsur sistem, mekanisme dan prosedur yang 

kurang memiliki kualitas yang baik 

Dari kenyataan ini, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan dalam 

pelayanan perekaman KTP-el yang mencakup 4 (empat) dari 9 (sembilan) unsur 

pelayanan yang menjadi unsur Survei Kepuasan Masyarakat atau biasa disingkat 

SKM yakni unsur sarana dan prasarana, unsur waktu penyelesaian, unsur 

kompetensi pelaksana, dan unsur sistem, mekanisme dan prosedur.  

http://www.pojokpitu.com/
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Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan skripsi yang 

berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Perekaman KTP-El di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini dalam bentuk pertanyaan 

penelitian sebagai berikut, yaitu “Bagaimanakah kualitas pelayanan perekaman 

KTP-El di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas 

pelayanan perekaman KTP-El di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surabaya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak, baik bagi penulis maupun pihak lain. Terutama untuk kalangan akademis 

atau masyarakat umum yang perlu mengetahui analisis kualitas pelayanan 

perekaman KTP-El di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan 

sehingga dapat dijadikan bahan refrensi berharga bagi penulis. 

  



9 
 

2. Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya 

Diharapkan dapat menjadi masukan dan saran secara teoritis dalam 

mengetahui pentingnya kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas 

pelayanan untuk masyarakat Kota Surabaya. 

3. Bagi Kampus 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi 

perpustakaan dan bahan literatur serta refrensi bagi peneliti sejenis di 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 

 




