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BAB. I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Ditengah perkembangan informasi dan teknologi serta adanya suatu upaya 

dalam menata dan mengelola sistem kependudukan yang diperankan oleh 

pemerintah yang berdampak secara efektif maka berbagai langkah-langkah di 

perlukan oleh pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 

yang efektif dalam berbagai bidang termasuk dalam sistem data kependudukan. 

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan segenap tugas maupun 

kewenangan yang dimiliki haruslah mampu menjalankan roda pemerintahan 

dengan sebaik-baiknya terlebih lagi berbagai perkembangan jaman sebagai akibat 

dari arus globalisasi menjadikan hal tersebut sebagai tantangan dalam dimensi 

eksternal negara, pada sisi lain tantangan internal yang dihadapi oleh pemerintah 

juga begitu multidimensi, dimulai dari laju pertumbuhan ekonomi hingga pada 

laju pertumbuhan penduduk. 

Pada bidang kependudukan, berbagai dimensional permasalahan yang 

terdapat didalamnya seperti laju pertumbuhan penduduk, perpindahan penduduk, 

serta sistem data kependudukan menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah 

yang penyelesaiannya bersamaan dengan penyelesaian pada permasalahan 

dibidang lainnya seperti ekonomi. Persoalan kependudukan memang bukanlah 

persoalan yang cukup sederhana ditengah jumlah populasi kependudukan yang 

tersebar diberbagai daerah dalam wilayah Indonesia serta letak geografis 
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Indonesia yang begitu terbuka atau dekat dengan negara tetangga dapat 

menimbulkan potensi munculnya migran (pendatang) “gelap”. 

Saat ini sistem data kependudukan dalam dimensi kewenangannya telah 

menjadi kewenangan pemerintah pusat dan bukan lagi menjadi kewenangan 

pemerintahan daerah, penerbitan identitas kependudukan dengan istilah penamaan 

kartu tanda penduduk (KTP) saat ini di Indonesia sudah mulai bergeser kepada 

penggunaan teknologi yang lebih canggih yakni perubahan kartu tanda penduduk 

menjadi elektronik kartu tanda penduduk. Perubahan ini tentulah memiliki 

maksud dan tujuan yang lebih baik dari penggunaan media KTP sebelumnya 

karena melalui elektronik kartu tanda penduduk setiap penduduk memiliki data 

yang tersimpan secara elektronik di dalam media EKTP masing-masing 

penduduk. 

Penyelenggaraan EKTP oleh pemerintah pusat dan pelaksanaan teknis 

serta pendidtribusiannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintahan daearah 

dengan pendekatan struktur membantu pemerintah pusat agar setiap penduduk 

yang berhak memperoleh EKTP dapat mengakses pembuatan EKTP di setiap 

kecamatan. Perekaman EKTP dilaksanakan di setiap kantor kecamatan, dengan 

demikian penelitian ini akan meneliti teknis perekaman data dan penyaluran 

elektronik kartu tanda penduduk di kecamatan lubuk pakam kabupaten deli 

serdang. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalh diatas maka dirumuskan malah 

penelitian yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu :  
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1. Bagaimankah teknis perekaman data dan penyaluran elektronik kartu 

tanda penduduk di kecamatan lubuk pakam kabupaten deli serdang. 

2. Kendala apa saja yang ditemukan dalam teknis perekaman data dan 

penyaluran E-KTP. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan penelitian ini tidak terinterpretasi secara luas maka 

perlu diadakan pembatasan masalah yang berguna untuk menetapkan masalah 

yang akan diteliti, adapun pembatasan masalah pada penelitian ini ialah : 

1. Teknis perekaman yang dimaksud pada penelitian ini ialah berbagai 

bentuk kegiatan yang dilakukan dalam perekaman E-KTP yang dilakukan 

di kantor kecamatan. 

2. Pendistribusian E-KTP ialah tata cara serta pihak yang terlibat dalam 

pendistribusian E-KTP di kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli 

Serdang 

3. Penelitian ini dilakukan di kantor kecamatan Lubuk Pakam dengan masa 

kerja tahun 2013. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yakni sebgaai berikut : 

1. Untuk mengetahui teknis perekaman E-KTP yang dilakukan di kantor 

kecamatan.Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang  

2. Untuk mengetahui tata cara serta pihak yang terlibat dalam pendistribusian 

E-KTP di kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang 
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3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam aktivitas teknis 

perekaman dan pendistribusian E-KTP di kecamatan Lubuk Pakam 

Kabupaten Deli Serdang. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

1. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang sedang studi penelitian dengan 

mengambil tema yang relevan dengan penelitian ini 

2. Penggunaan teori-teori yang relevan terhadap penelitian ini dapat 

mendukung perkembangan pembaharuan ilmu pengetahuan dalam aspek 

akademik 

 

Manfaat praktis 

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi 

pihak yang terkait dengan penelitian ini 

2. Bermanfaat bagi publik untuk memperoleh informasi terkait proses teknis 

perekaman dan distribusi E-KTP di kantor Kecamatan 
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