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ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektrik 

(E-KTP) dalam meningkatkan kepuasan masyarakat di kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin. 

Metode penelitian menggunakan pendekatan pertama, pemusatan diri pada masalah-masalah yang ada 

pada masa sekarang atau masalah aktual; kedua, data yang dikumpulkan disusun dan kemudian dianalis jenis 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan 
menggunakan prosedur-prosedur statistic atau dengan cara-cara lain dan kuantifikasi dengan jenis penelitian 

kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode penelitian, metode observasi, metode dokumentasi dan teknik 

analisis data kepada orang informan.Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik wawancara. Analisis 

data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan Penyelenggaraan pelayanan lebih responsif atas kebutuhan masyarakat 
dan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan partisipatif, kualitas pelayanan sudah dikatakan 

baik bisa dilihat dari aspek pelayanan yang meliputi kemampuan pegawai dalam mempergunakan 

peralatan.Dalam hal pelayanan E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) , masyarakat menginginkan 
pelayanan yang benar-benar berkualitas. Dan Pemerintahan Kecamatan Salam Babaris sudah berusaha 

dengan baik dalam kualitas pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat di bidang pengurusan 

E- KTP. 

Kata Kunci : Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Pemerintah Kecamatan, Masyarakat 

 

ABSTRACT 

 
The research method uses the first approach, focusing on current problems or actual problems; 

secondly, the data collected is compiled and then analyzed by the type of research that results in findings that 

cannot be achieved using statistical procedures or other methods and quantification by the type of qualitative 
research. Data were collected by research methods, observation methods, documentation methods and data 

analysis techniques to informants. Samples were determined using interview techniques. Data analysis uses 

data reduction, data presentation, drawing conclusions. 

 
The results showed that service delivery is more responsive to the needs of the community and transparent 

and participatory public service delivery, service quality has been said to be good, it can be seen from the 

service aspects which include the ability of employees to use equipment. In terms of E-KTP (Electronic 
Identity Card) services, the public wants truly high quality services. And Salam Babaris Subdistrict 

Administration has tried its best in service quality to provide satisfaction to the community in the field of E-

KTPmanagement. 
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PENDAHULUAN 

Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) 

yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data 
Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan 

kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta 

diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya. 

Peranan pemerintah di dalam sebuah negara untuk menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif 

dalam menghadapi era globalisasi merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Visi pemerintah sebuah 
negara selain memiliki dimensi internal (cita-cita bangsa yang bersangkutan) tidak pula dapat dilepaskan 

dengan aspek eksternal yang ada, terutama yang berhubungan dengan trend hubungan-hubungan antar 

negara dan antar anggota masyarakat di era-era mendatang.Argumen dasar dari penelitian ini adalah bahwa 
untuk bisa menilai kualitas pelayanan publik, diperlukan suatu pemahaman yang bisa membantu memahami 

bagaimana seharusnya lembaga pelayanan publik ini bekerja sehingga bisa menghasilkan output yang 

berkualitas. Output yang berkualitas disini mencakup output yang bagus dan sesuai dengan tingkat kepuasan 

masyarakat 

Pelayanan pembuatan E-KTP merupakan salah satu contoh bentuk pelayanan publik yang diberikan 
oleh aparatur pemerintah. Proyek E-KTPini dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di 

Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum 

adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi 

peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. 

Melalui prosedur dan persyaratan seseorang berhak memiliki KTP, namun kenyataannya masih 

banyak yang telah memenuhi syarat tetapi belum mempunyai KTP dari data kependudukan yang diperoleh 

dari kantor Kecamatan Salam Babaris. 

 

METODE PENELITIAN  

3.1. Pendekatan Penelitian 

Menggunakan pendekatan kualitatif penelitian tentangini bersifat deskriftif dan cenderung 

menggunakan analisis, lebih ditonjolkann dalam penelitian kualitatif. 

3.2 Tipe Penelitian  

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan 

gamabaran atau uraian suatu keadaan pada objek yaitu diteliti. 

3.3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah pada Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin yang berada di alamat 

JL.Transmigrasi No.02 Kecamatan Salam Babaris Kode Pos 71182 

 

3.4 Narasumber atau Informan 

Pengertian narasumber dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang dapat 

mengetahui dan memberikan informasi secara jelas aau menjadi sumber informasi atau informan. Peneliti 

menggunakan teknik (purposive) 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan penulis adalah metode kualiitatif deskriftif. Yaitu observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 
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3.6 Analisis Data 

Teknik yang digunakan penulis adalah Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian data (Data 

Display), Penarikan Kesimpulan 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tugas pokok, selain tugas-tugas 

pembangunan dan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pelayanan administrasi kependudukan 

merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan. Seperti dalam pengurusan Elektronik Kartu Tanda 

Penduduk (E-KTP) walau kelihatannya bagi sebagian masyarakat tidak begitu penting karena belum saatnya 
mereka memerlukan. Namun bagi masyarakat tertentu malah begitu penting, karena sangat diperlukan untuk 

memperoleh akses pelayanan lain. Dalam hal pelayanan Kartu Tanda Penduduk pemerintah telah 

menyiapkan peraturan perundang-undangan yang meliputi prosedur, biaya dan lain-lain. 

1. Kualitas Pelayanan 

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tugas pokok, selain tugas-tugas 

pembangunan dan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pelayanan administrasi kependudukan 

merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan. Seperti dalam pengurusan Elektronik Kartu Tanda 

Penduduk (E-KTP) walau kelihatannya bagi sebagian masyarakat tidak begitu penting karena belum saatnya 
mereka memerlukan. Namun bagi masyarakat tertentu malah begitu penting, karena sangat diperlukan untuk 

memperoleh akses pelayanan lain. Dalam hal pelayanan Kartu Tanda Penduduk pemerintah telah 

menyiapkan peraturan perundang-undangan yang meliputi prosedur, biaya dan lain-lain. 

2.  Kejelasan Pelayanan 

 

Kejelasan ini sangat penting dalam pelayanan publik, karena indikator ini dapat mempengaruhi 
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah Kecamatan yaitu meliputi prosedur atau tata 

cara pelayanan KTP, persyaratan pelayanan, baik teknis atau administratif, rincian biaya atau tariff pelayanan 

dan tata cara pembayarannya, aparatur yang menerima keluhan masyarakat. Adapun pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat sudah ditetapkan, melalui prosedur kerja. Aparatur Kecamatan telah 
mengetahui dengan jelas cara pengurusannya, dengan demikian aparatur pemerintah Kecamatan dapat 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 

3. Ketepatan Waktu pelayanan 
 

Mengenai ketepatan waktu dalam suatu proses administrasi pemerintahan seharusnya ada ketentuan 

untuk penyelesaian suatu pekerjaan yang prinsipnya cepat, tepat sasaran, dan tidak berbelit-belit serta 

memberikan kesan yang baik bagi masyarakat. 
Beberapa masyarakat menganggap pengurusan/perkaman E-KTP di Kantor Kecamatan Salam 

Babaris sulit dan berbelit-belit. Tetapi anggapan itu di tepis oleh pegawai kecamatan Salam Babaris. Hal itu 

disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui prosedur dan tata cara pengurusan/perekaman E-KTP. Hal 
itu menandakan informasi baru mengenai pengurusan E-KTP tidak serta merta diketahui oleh masyarakat 

luas di Kecamatan Salam Babaris. 

 

1)   Pelayanan yang merata dan  sama tanpa membeda-bedakan status dan kedudukan 

Pelayanan pemerintah sebagai pelaku organisasi publik harus bersifat netarl dab tidak memihak. 

Pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan dan pelayanan yang sama. Hal ini harus perlu 

dilaksanakan oleh aparatur dalam memberikan pelayanan kepada setiap orang, dengan itu masyarakat akan 
merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. 

Mengenai pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kecamatan Salam Babaris kepada masyarakat 

yang melakukan aktivitas pengurusan/perekaman Elektronik Kartu Tanda Penduduk adalah sama merata 
tanpa memandang golongan dan status. Hal ini disebabkan oleh adanya profesionalisme para aparatur dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya serta perannya sesuai dengan tugas yang diemban. Dengan sikap seperti ini 

akan merubah cara pandang masyarakat kepada pemerintah, sehingga masyarakat merasa nyaman dan 
dihargai didalam proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk. 
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Tetapi ada anggapan dari warga masyarakat yang menyatakan berbeda antara kenal orang dalam dan 

tidak. Namun hal itu dibantah oleh Pemerintah Kecamatan Salam Babaris. Pemerintah Kecamatan Salam 
Babaris menyatakan kalau persyaratan dan dokumen pengurusan/perekaman  E-KTP sudah lengkap, tentu 

akan segera diproses. Jadi pihak Pemerintah Kecamatan tidak membeda-bedakan antara yang kenal dan 

tidak. 
 

2)      Tersedia saranan pelayanan yang memadai dalam pengurusan KTP 

Pemerintah Kecamatan Salam Babaris sudah memberikan sarana kepada masyarakat seperti televisi 

disaat masyarakat menunggu proses pelayanan, tersedianya ruang tunggu bagi masyarakat. Namun 
masyarakat masih sedikit mengeluh dengan ruang tunggu yang sempit dan kurangnya sarana tempat duduk 

bagi masyarakat dalam proses pelayanan. Tentu hal ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kecamatan 

Salam Babaris untuk meningkatkan kepuasan pada masyarakat. 

 

3)      Pelayanan dengan cepat dan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 

prosedur/tata cara pengurusan E-KTP 

Pemerintah Kecamatan Salam Babaris sudah berusaha memberikan pelayanan dengan cepat dan 
tepat kepada masyarakat. Namun ada beberapa masyarakat yang sedikit mengeluh karena harus menunggu 

beberapa hari dalam proses percetakan E-KTP. Dan Pemerintah Kecamatan Salam Babaris berusaha untuk 

semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pelayanan KTP dengan baik. 
 

 

4)      Rincian biaya/tarif pengurusan KTP 
Munculnya keluhan-keluhan mengenai kualitas pelayanan publik dan semrawutnya penyelenggaraan 

pelayanan publik disebabkan karena prosedur layanan tidak jelas atau sengaja dibuat abu-abu sehingga 

menjadi area yang subur bagi tumbuhnya praktek penyelewengan.  

Adapaun biaya/tarif pengurusan/perekaman Elektronik Kartu Tanda Penduduk sudah ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Daerah yaitu masyarakat tidak dibebankan untuk mengeluarkan biaya dalam 

pengurusan Elektonik Kartu Tanda Penduduk, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Biaya/tarif pengurusan E-KTP di Kantor Pemerintahan Kecamatan Salam Babaris tidak dibebankan 
biaya dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun Pemerintah Kecamatan membantah bila 

ada rumor membayar lebih langsung diproses dengan cepat. Pihak Pemerintah Kecamatan Salam Babaris 

mengakui kalau ada beberapa masyarakat yang memberi biaya lebih tetapi itu merupakan imbalan dan rasa 
terima kasih karena meminta bantuan dan sebagai transport juga. 

 

4. Kelengkapan Sarana dan Prasarana 

 
Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 berdasarkan sarana-

prasarana yaitu penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan 

publik. Sarana prasaranan tersebut meliputi tersedia informasi yang memadai mengenai pengurusan 
ElektronikKartu Tanda Penduduk, tersedia loket atau kotak pengaduan untuk menampung keluhan 

masyarakat, tersedia ruang tunggu yang nyaman dan lain-lain. 

1)      Tersedianya informasi mengenai pengurusan KTP 

Dari hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Salam 
Babaris tentang Pengurusan/proses perekaman Elektronik Kartu Tanda Penduduk tidak secara langsung 

disosialisasikan kepada masyarakat, namun informasi tantang tata cara pengurusan Kartu Tanda Penduduk 

bisa didapat di Kantor Kecamatan ini, bahkan di tingkat Kelurahan/Desa. Adanya perubahan dalam 
pengurusan KTP baru telah diberikan kepada Kelurahan/Desa untuk disampaikan kepada masyarakat. 

Beberapa masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang perubahan pengurusan KTP, 

mengindikasikan kalau Pemerintah Desa/Kelurahan belum maksimal dalam mensosialisasikan tentang 

perubahan informasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk. 
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2)      Tersedianya ruang tunggu yang nyaman 

Dari hasil wawancara dengan informan, tersedianya ruang tunggu bagi masyarakat ternyata belum 
merasa nyaman dalam pengurusan pelayanan. Ruangan yang kurang luas dan jumlah  tempat duduk yang 

kurang tentu membuat masyarakat kurang nyaman. Pemerintah Kecamatan Salam Babaris harus 

memperhatikan tersedianya saranan ruang tunggu yang kurang nyaman bagi masyarakat saat ini. Hal ini 
untuk meningkatkan kepuasan pada masyarakat dalam memberikan pelayanan. 

 

3)      Tersedia Kotak/Loket pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat 

Tersedianya Kotak/Loket pengaduan di Pemerintah Kecamatan Salam Babaris untuk menampung 
keluhan masyarakat sudah ada sejak dulu. Namun dari hasil wawancara dengan informan, masyarakat 

enggan memberikan keluhan-keluhan melalui Kotak/Loket yang sudah disediakan. Masyarakat hanya 

mengharapkan kalau datang mengurus Pelayanan segera dilayani dan tidak dipersulit 
 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, 
maka dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Penyelenggaraan pelayanan lebih responsif atas kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan 
publik yang transparan dan partisipatif. Masyarakat mengharapkan dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik antara lain semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam wujud pelayanan yang cepat, 

mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan, aman, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 

2.    Dalam hal pelayanan E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) , masyarakat menginginkan pelayanan 

yang benar-benar berkualitas. Dan Pemerintahan Kecamatan Salam Babaris sudah berusaha dengan baik 

dalam kualitas pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat di bidang pengurusan E- KTP. 
Hal ini bisa dilihat dari hasil laporan pada informan dalam wawancara. 

 

3.    Kualitas pelayanan sudah dikatakan baik bisa dilihat dari aspek pelayanan yang meliputi kemampuan 
pegawai dalam mempergunakan peralatan, aspek mentaati segala peraturan yag melandasi bidang 

pekerjaan, aspek Kejelasan yang meliputi prosedur pelayanan yang baik serta rincian pembuatan 

Elektronik Kartu Tanda Penduduk yang tidak dipungut biaya dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan 
masyarakat Kecamatan Salam Babaris. 

 

5.2.  Saran  
 
Saran yang dapat penulis sampaikan terhadap Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dalam 

Meningkatkan Kepuasan pada Masyarakat di Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, adalah sebagai 

berikut : 
 

1. Walaupun kualitas pelayanan Eliktronik Kartu Tanda Penduduk sudah bisa dikatakan baik, namun ada 

beberapa hal yang perlu sedikit dibenahi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, seperti 

upaya penambahan sarana dan prasarana (komputer, mesin cetak, dll). 
 

2. Pihak Pemerintah Kecamatan dapat menyebarluaskan brosur tentang prosedur pelayanan Elektronik Kartu 

Tanda Penduduk yang telah diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Salam 
Babaris agar masyarakat mengetahui prosedur pengurusannya dan agar tidak menimbulkan kesan yang 

berbelit-belit. 

3.  Pemerintah Kecamatan Salam Babaris dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk 
menyampaikan atau memberikan surat apabila ada keluhan-keluhan di kotak/loket yang telah disediakan. 

Hal ini dimaksudkan agar para pegawai dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan dan terus 

meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Elektronik Kartu Tanda Penduduk dalam meningkatkan 

kepuasan pada masyarakat 
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