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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

yang telah diamandemen, mengamanatkan bahwa tujuan didirikan negara republik 

Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Amanat di atas mengandung makna bahwa negara republik 

Indonesia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara, yaitu 

melalui sistem pemerintah sebagai suatu sistem pemerintah yang mendukung 

terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang atau jasa 

publik dan pelayanan administratif. (UUD 1945, Alinea Ke-4). 

Salah satu tugas dari pemerintah adalah mendukung dan memenuhi setiap 

kebutuhan dari warga negaranya, salah satunya dalam hal pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah masih belum bisa dikatakan memuaskan, 

dikarenakan beberapa sistem pelayananan masih belum sesuai dengan prosedur dan 

bahkan dapat dikatakan gagal dalam melayani kebutuhan masyarakat, contohnya 

pelayanan pegurusan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) dan Kartu 

Keluarga. Keberadaan KTP elektronik sangat penting karena berlaku secara 

Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, 

pembukaan rekening Bank, dan sebagainya, mencegah KTP ganda dan pemalsuan 

KTP, terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program 

pembangunan. Kartu Keluarga merupakan kartu identitas bagi sebuah keluarga 
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yang membuat berbagai data penting, seperti nama, susunan anggota kelurga, 

hubungan, pekerjaan setiap anggota keluarga dan berbagai informasi penting. 

Dalam penggunaannya, akan sering dipakai sebagai salah satu peryaratan utama 

dalam pengurusan administrasi dan juga berbagai dokumen penting. Misalnya, 

pembuatan Akta kelahiran bagi anak, pendaftaran anak masuk sekolah, penggantian 

KTP, dan sebagai persyaratannya.  

Dalam hal ini Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(MENPAN) nomor 63 tahun 2004 hakikah dari pelayanan publik adalah pemberian 

pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban 

aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. (MENPAN No.63 Tahun 2004). 

Berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 

tentang administrasi kependudukan, administrasi kependudukan adalah rangkaian 

kegiatan penataan dan penertiban. Dalam penertiban dokumen dan data 

kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan 

publik dan pembangunan sektor lain. (UU No.23 Tahun 2006). 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, orientasi pada kekuasaan yang 

amat kuat, selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misi 

untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan adil. Birokrasi dan para 

pejabatnya lebih menempatkan dirinya sebagai penguasa dari pada sebagian 

pelayanan masyarakat. Akibatnya sikap dan perilaku birokrasi dalam 

penyelenggaraan pelayan publik cendurung mengabaikan aspirasi dan kepentingan 

masyarakat. Akses terhadap pelayanan, kualitas pelayanan publik sering berbeda 
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dan bergantung pada kedekatan dengan elit birokrasi dan politik. Hal tersebut 

sering mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara 

tak wajar oleh birokrasi publik. (Dwiyanto, 2006:2). 

Setiap manusia membutuhkan pelayanan bahkan secara ekstrim dapat 

dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia 

(Poltak Lijan Sinambela, 2006). Oleh karena itu pelayanan yang harus diberikan 

kepada masyarakat menuntut kualitas tertentu. Dalam kondisis masyrakat yang 

semakin kritis, birokrasi publik dituntut harus mengubah posisi dan peran dalam 

memberikan pelayanan publik dari yang suka mengatur dan memerintah berubah 

menjadi suka melayani, dari yang suka mengunakan pendekatan kekuasaan, 

berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaburatis dan 

dialogis, dari yang cara-cara kerja yang sloganis menuju cara-cara kerja yang 

realistik pragmatik. (Miftah toha, 1996). 

Kebijakan pendanyagunaan aparatur negara dalam upaya peningkatan 

kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan 

kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana 

dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu upah 

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang di 

laksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur 

negara pada semua tingkatan pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur 

pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan 

untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu 
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dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan yaitu dengan 

melalui penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat berdasarkan undang-undang 

Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional (PROPENAS).  

Salah satunya kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah 

Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur terhadap optimalisasi 

Kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat, sehingga 

ditetapkan pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit 

pelayanan instansi pemerintah dengan Keputusan Menteri Perdayagunaan 

Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004. 

Permasalahan yang sering timbul dalam pengurusan kartu tanda penduduk 

dan kartu keluarga adalah keterlambatan waktu dan prosedur dalam proses 

pengurusannya. Salah satu Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang sering 

mengalami permasalahan tersebut adalah pada Dinas Kependudukan Kabupaten 

Sumbawa. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang permasalahn yang terdapat pada pengurusan kartu tanda penduduk dan 

kartu keluarga di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan masalah : 

Bagaimana pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Sumbawa berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini di khususkan pada pembuatan Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan 

tingkat kepuasan masyarakat yang belum diketahui. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Sumbawa khususnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan oelh 

peneliti sendiri adalah: 

1. Bagi pemerintah kabupaten Sumbawa khususnya Kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan. 

2. Bagi pihak lain hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, 

pengetahuan dan referensi dalam menyusun penelitian selanjutnya.  


