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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan pembuatan Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), meliputi dari kesederhanaan prosedur, 

ketepatan waktu pelayanan, sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan e-

KTP di kantor Kecamatan Samarinda Utara, serta kendala-kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan e-KTP tersebut, baik itu secara internal 

maupun eksternal. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Utara, 

Kota Samarinda. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, 

observasi, dan wawancara. Narasumber terdiri dari Sekretaris Camat Samarinda 

Utara, Kepala Seksi Pemerintahan, staf seksi pemerintahan Kecamatan 

Samarinda Utara, Operator e-KTP serta informannya adalah masyarakat. Data-

data yang didapatkan, dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif 

Miles dan Huberman. Temuan dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan 

pelayanan publik dalam pembuatan e-KTP dapat dikatakan cukup jelas, sudah 

sederhana dan tidak terlalu membingungkan masyarakat sebagai pemohon, saran 

dan prasarana yang tersedia dapat dikatakan cukup menunjang kegiatan 

pelayanan. Penelusuran lebih jauh, hal ini tidak lepas dari peran aparatur 

pemberi pelayanan yang diterima sesuai dengan apa yang diinginkan. Walaupun 

dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang masih harus 

dihadapi.  

 

Kata Kunci:Pelayanan, Pelayanan publik, e-KTP, Kecamatan Samarinda Utara 

 

Pendahuluan  

Negara republik Indonesia merupakan Negara kesatuan yang demokrasi. 

Demokrasi pada hakekatnya merupakan sistem pemerintahan yang berasala dari, 

oleh dan untuk rakyat. Salah satu wujud dari penerapan demokrasi di Indonesia 

saat ini adalah pemberian hak sekaligus wewenang otonomi dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah, dalam hal ini penyelenggaraan pemerintah serta 

pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat 

secara menyeluruh. 

                                                 
1 Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh (Prasetyo Adi Nugroho) Mahasiswa 

tingkat Akhir pada  Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Mulawarman. Email: Adi32fisip@rocketmaill.com 
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Diberlakukannya Undang-undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah semakin menegaskan bahwa pemerintah daerah di arahkan mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran 

serta masyarakat sebagai pilar utama dalam sebuah pembangunan khususnya di 

tingkat daerah.  

Hakekat pemerintahan adalah pelayanan kepada rakyat. Pemerintahan 

diadakan bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi adalah untuk melayani rakyat, 

dengan kata lain pemerintah adalah “pelayan rakyat”. Kurniawan (2005:5) 

menyimpulkan, setidaknya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh 

pemerintah, yaitu fungsi pelayanan masyarakat (public services function), fungsi 

pembangunan (development function), dan fungsi perlindungan (protection 

function ) 

 

Dalam rangka melaksanakan fungsi utama yang dimaksud, diperlukan 

aparatur pemerintah sebagai pelaksananya. Oleh karena itu aparatur Negara 

hendaknya perlu dibekali kemampuan melayani. Pemberian pelayanan oleh 

aparatur pemerintah kepada rakyat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi 

aparatur tersebut sebagai pelayan rakyat yang berkewajiban memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam 

penyelenggaraan tugas Negara, pemerintah dan pembangunan.  

Fungsi pelayanan masyarakat (public services function) berkaitan erat 

dengan pelaksanan tugas-tugas umum pemerintahan. Salah satu dari tugas-tugas 

umum pemerintahan adalah sistem administrasi kependudukan, yang dlama 

pelaksanaannya berkaitan erat dengan hak sipil atau hak perdata penduduk. 

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibentuk suatu sistem Administrasi 

Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan 

professional. Hal ini mendasari bentuknya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan.  

Administrsi Kependudukan sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat 

diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara. 

Administrasi Kependudukan merupakan 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. Siagian (2004:2) mendefinisikan bahwa administrasi 

adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih 

yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 
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Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk : 
1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen 

penduduk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang 

dialami oleh penduduk. 

2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. 

3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional 

mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagi 

tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga 

menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada 

umumnya. 

4. Mewujudkan administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu. 

5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor 

terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemsyarakatan (undang-undang nomor 23 tahun 

2006) 

e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk adalah merupakan dokumen 

kependudukan yang memuat sebuah sistem keamanan / pengendalian baik dari 

sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database 

kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1(satu) e-KTP 

yang tercantum Nomor Induk Kepndudukan (NIK). NIK merupakan identitas 

tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-

KTP nantinya akan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi 

(SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis asuransi, sertifikat atas hak 

tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.   

Penggunaan sidik jari pada e-KTP lebih canggih dari yang selama ini 

diterapkan untuk Surat Izin Mengemudi (SIM). Sidik jari tidak sekedar dicetak 

dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali 

melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah 

dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari 

dari penduduk sampai dapat di kenali dari chip adalah sebagai berikut. Sidik jari 

yang direkam dari wajib setiap KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), 

tetapi yang dimasukan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan 

telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena sebagai 

berikut: 

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain. 

2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan 

kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores. 

3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar. 

Selain tujuan yang hendak dicapai, manfaat e-KTP diharapkan dapat 

dirasakan sebagai berikut : 
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1. Identitas jati diri tunggal 

2. Tidak dapat dipalsukan 

3. Tidak dapat digandakan  

4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada. 

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana 

Pelayanan Pembuatan e-KTP di Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota 

Samarinda ? 
Kendala apa saja yang di hadapi dalam Pelayanan Pembuatan e-KTP di 

Kantor Kecamatan Samarinda Utara? 

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan menggambarkan pelayanan 

pembuatan e-KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) di Kantor 

Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. 

Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam pelayanan 

pembuatan e-KTP berbasis NIK(Nomot Induk Kependudukan) di Kantor 

Kecamatan SamarindaUtara Kota Samarinda. 

Maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 
1. Sebagai sumber informasi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

kajian mengenai penerapan e-KTP berbasis NIK beserta manfaat. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang 

berkepentingan khususnya aparatur pelaksana dalam memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. 

 

Kerangka Dasar Teori 

 

Pelayanan publik  

Pelayanan dapat dikatakan sebagai suatu aktifitas dari seseorang, 

sekelompok dan atau organisasi secara langsung maupun yang tidak langsung 

yang bertujuan memenuhi kebutuhan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, 

pelayanan berasal dari kata layan yang berarti membantu menyiapkan (mengurus) 

apa-apa yang dibutuhkan oleh seseorang. Sehingga pelayanan dapat dikatakan 

sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang 

diperlukan oleh orang lain. 

Pelayanan publik menurut Sinambela dalam Pasolong (2007:128) adalah 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu 

produk secara fisik. Selanjutnya Kurniawan (2005:6) menyatakan bahwa 

pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain 

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan organisasi itu sesuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 
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Menurut Kepmen PAN Nomor 63 tahun 2003 mendefinisikan pelayanan 

publik sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 

maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Administrasi Kependudukan 

Menurut Silalahi (2002:6) administrasi adalah tata usaha yang mencakup 

setiap pengetahuan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara 

tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta 

hubungannya yang timbale balik antara satu fakta dengan fakta lainnya.  

Sementara itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa 

administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta 

penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.  

Adminstrasi Kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2006 adalah serangkai kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan 

dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 

pengelolaan informasi adminsitrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya 

untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

 

Prosedur 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, selain diartikan sebagai tahap 

kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, prosedur juga didefinisikan sebagai 

metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. 

Menurut Moekijat (1990:435) mendefinisikan prosedur sebagai serangkaian 

tugas yang saling berhubungan, yang merupakan urutan menurut waktu dan tata 

cara untuk melakukan pekerjaaan yang harus diselesaikan.  

Sedangkan menurut Gie (2002:29) prosedur merupakan rangkaian metode-

metode yang telah menjadi langkah-langkah tetap dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan dibidang ketatausahaan yang biasanya dilakukan oleh lebih dari satu 

orang. 

Menurut Moenir (2001:105), sistem dan prosedur merupakan dwitunggal 

yang tak terpisahkan karena satu sama lain saling melengkapi. Sistem merupakan 

kerangka mekanismenya organisasi, sedangkan prosedur adalah rincian 

dinamikanya mekanisme sistem. Jadi tanpa sistem prosedur tidak ada landasan 

berpijak untuk berkiprah dan tanpa prosedur suatu mekanisme sistem tidak akan 

berjalan.  

 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, dan menurut Permendagri 

Nomor 9 tahun 2011 tentang penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 

Induk Kependudukan Secara Nasional Dalam Pasal 1 ayat (9) menjelaskan 

tentang KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disingkat e-KTP 

adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem 
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pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. 

Tujuan penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) berdasarkan Permendagri 

Nomor 9 tahun 2011 pasal 2, pemerintah menerbitkan KTP Elektronik untuk 

mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode 

keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara 

Nasional. 

Fungsi dan manfaat dari KTP Elektronik (e-KTP)  
a) E-KTP merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi 

kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi 

setiap penduduk dan terbangunnya basis data kenpendudukan yang 

lengkap dan akurat. 

b) Mencegah adanya pemalsuan. 

c) Mencegah adanya penggandaan KTP. 

d) Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu, pilkada, dan lain-lain. 

e) Pengidentifikasian untuk mencegah suatu perkara yang sulit seperti 

terorisme, pembobolan via ATM, pemilikan KTP ganda, dan lain-lain 

membuat pemgembangan teknologi identifikasi semakin diperlukan.  

f) Kebutuhan untuk mewujudkan keamanan Negara.  

Sedangkan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui 

Direktorat Jendral Kepednudukan dan Pencatatan Sipil menambahkan manfaat 

mengenai e-KTP bagi masyarakat, bangsa, dan Negara yakni sebagai berikut : 
a) Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP 

palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi 

masyarakat. 

b) Untuk mendukung terwuudnya database kependudukan yang akurat, 

khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang 

identik dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), sehingga 

DPT pemilu yang selama ini sering bermaslah tidak akan terjadi. 

c) Dapat mendukung penigkatan keamanan Negara sebagai dampak positif 

dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu, dimana selama ini 

para kriminal termasuk teroris selalu menggunakan KTP ganda dan 

KTP palsu. 

d) Bahwa e-KTP merupakan KTP nasional yang sudah memenuhi semua 

ketentuan yang diatur UU no.26 tahun 2006 dan Perpres no.26 tahun 

2009 sehingga berlaku secara nasional, dengan demikian mempermudah 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintahan 

dan swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat. 
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Sementara itu menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 tahun 

2009, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK adalah kartu 

sebagai identitas diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia. 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat dikatakan sebagai dokumen resmi 

yang harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga 

Negara Asing (WNA) yang tinggal dan menetap di Indonesia sebagai tanda bukti 

diri atau legitimasi, sehingga pengelolaannya perlu diatur secara terpadu. 

 

Definisi Konsepsional 

 Pelayanan publik dalam pembuatan e-KTP di Kantor Kecamatan Samarinda 

Utara adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (e-KTP) yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan 

kepada masyarakat sebagai pemohon yang dilakukan secara berurutan. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif, 

dengan dasar penelitian studi kasus.Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel 

yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menggambarkan suatu 

keadaan secara objektif yang berhubungan dengan pelayanan pembuatan Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota 

Samarinda 

 Miles dan Huberman (2007:20) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri 

dari beberapa komponen, yaitu:  
1. Pengumpulan data 

2. Reduksi data 

3. Penyajian data 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

 

Fokus Penelitian 

Sebagaimana yang diputuskan pada Permendagri Nomor 9 tahun 2011 

tentang pedoman penerbitan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara 

nasional dan digambarkan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka 

focus penelitian adalah : 
1. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor 

Kecamatan Samarinda Utara yang meliputi : 

a) Kejelasan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)  

b) Kesederhanaan prosedur  

c) Sarana dan prasarana 
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2. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan pembuatan e-KTP  

a. Kendala internal  

b. Kendala eksternal 

Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)di Kantor 

Kecamatan Samarinda utara  

Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di kantor 

Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda adalah suatu rangkaian kegiatan 

pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Samarinda Utara beserta 

jajaran Instansi pemerintah dibawahnya untuk menerbitkan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (e-KTP) sebagai identitas resmi penduduk merupakan bukti 

diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

semata-mata dalam rangka untuk mewujudkan kepemilikan satu Kartu Tanda 

Penduduk untuk satu penduduk sehingga diperlukan kode keamanan dan rekaman 

elektronik data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

Untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki 

kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara 

nasional, maka perlunya diterapkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 

dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional. 

Kejelasan Prosedur dalam Pembuatan  Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-

KTP) 

Kejelasan dalam suatu pelayanan publik sangat diperlukan, karena hal ini 

menyangkut pada prosedur atau tata cara yang harus dilalui, persyaratan yang 

harus dilengkapi (baik itu persyaratan teknis ataupun persyaratan administratif), 

hingga pada unit kerja dan atau pejabat yang wewenang dan bertanggung jawab 

dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan. 

Sebagai kejelasan dalam prosedur pelayanan pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (e-KTP), terdapat beberapa langkah yang telah menjadi 

prosedur yang harus dilalui oleh setiap masyarakat sebagai pemohon pembuatan 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). 

Setelah mendapatkan surat panggilan yang telah diberikan oleh ketua RT 

setempat, kemudian pemohon wajib mengisi formulir permohonan pembuatan e-

KTP (F1.01) yang telah disediakan oleh kantor Kecamatan yang bersangkutan 

Bagi pemohon yang mengajukan permohonan pembuatan e-KTP di 

Kecamatan Samarinda Utara di haruskan untuk melengkapi persyaratan-

persyaratan yang telah ditetapkan.  

Adapun beberapa persyaratan prosedur pengurusan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (e-KTP) adalah sebagai berikut : 

1. Berusia 17 tahun 

2. Menunjukan surat pengantar dari Ketua RT 
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3. Mengisi formulir F1.01 ( bagi penduduk yang belum pernah 

mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi 

kependudukan) 

4. Foto copy Kartu Keluarga (KK). 

Setelah pemohon memenuhi persyaratan untuk permohonan pembuatan e-

KTP di kelurahan, maka pemohon kemudian menuju ke kantor Kecamatan untuk 

mengurus permohonan pembuatan e-KTP selanjutnya. 

Persyaratan yang disebutkan diatas, ditujukan bagi penduduk kota 

Samarinda yang telah menetap di kota Samarinda dan telah terdaftar dalam SIAK 

(Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sedangkan untuk warga 

pendatang yang ingin mengajukan permohonan pembuatan e-KTP, maka 

diwajibkan untuk melapor dan mendaftarkan diri ke Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil kota Samarinda terlebih dahulu. Warga pendatang yang dimaksud 

disini adalah setiap orang baik itu WNI maupun WNA yang berasal dari luar 

wilayah kota Samarinda, seperti kedatangan karena mutasi pekerjaan, pendatang 

yang mencari pekerjaan dan dalam pendidikan (pelajar ataupun mahasiswa). 

Pada proses pembuatan e-KTP pada kantor Kecamatan Samarinda Utara, 

pemohon mengikuti proses yang ada secara langsung. Dengan kata lain, para 

penduduk yang mengajukan permohonan e-KTP harus mengantri di loket 

pelayanan pembuatan e-KTP untuk mengikuti prosedur yang ada. 

Proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di 

Kecamatan Samarinda Utara di mulai berkas yang oleh petugas loket pelayanan 

yang diantar langsung oleh masyarakat. Berkas tersebut telah dilengkapi oleh 

pemohon untuk mengajukan pembuatan e-KTP pada kantor Kecamatan, 

kemudian petugas loket pelayanan memanggil pemohon untuk melakukan 

perekaman e-KTP sesuai dengan nomor urut antrian yang telah diberikan oleh 

petugas loket pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat melakukan perekaman e-

KTP dan petugas operator melakukan mengecek kebenaran data masyarakat yang 

ingin melakukan perekaman e-KTP kemudian petugas operator melakukan 

pengambilan sidik jari,retina mata, dan tanda tangan masyarakat, setelah 

melakukan pengambilan data tersebut kemudian petugas operator melakukan 

pengambilan foto pemohon secara langsung. Dalam pengambilan foto pemohon, 

warna latar foto pemohon e-KTP disesuaikan  dengan tahun lahir yang 

bersangkutan, jika pemohon lahir pada tahun kelahiran ganjil maka latar fotonya 

berwarna merah dan untuk pemohon yang lahir pada tahun kelahiran genap maka 

latar fotonya berwarna biru. 

Setelah petugas operator melakukan pengambilan sidk jari, retina mata, 

tanda tangan, dan foto. Data-data pemohon tersebut dimasukan ke dalam 

komputer, untuk disimpan dan kemudian data-data e-KTP tersebut akan di kirim 

ke pusat untuk di proses kelanjutan mengenai e-KTP. Pemohon yang telah 

melakukan perekaman selesai untuk menunggu hasil dari e-KTP.          

 



Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (e-KTP)    (Prasetyo Adi Nugroho) 

 

 

2031 

Kesederhanaan Prosedur 

Dalam pemberian pelayanan hendaknya prosedur yang ada dibuat 

sesederhana mungkin. Kesederhanaan yang di maksud disini yaitu bahwa 

prosedur atau tata cara pelayanan yang ada diselenggarakan secara mudah, lancar, 

cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh 

masyarakat yang menerima pelayanan. Adanya prosedur tidak dimaksudkan 

untuk mempersulit atau bahkan menghambat pelaksanaan pelayanan. Prosedur 

yang sederhana tentunya akan mempermudah segala kegiatan pelaksanaan 

pelayanan guna mencapai tujuan tercapainya pelayanan prima. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, prosedur pembuatan e-KTP 

pada kantor Kecamatan Samarinda Utara dapat dikatakan sudah sederhana. 

Urutan-urutan atau langkah-langkah yang harus dilewati masyarakat sebagai 

pemohon tidak terlalu rumit. Selain itu, kegiatan pelayanan terpusat hanya pada 

satu bagian pelayanan saja yaitu pada loket pelayanan e-KTP dan KK sehingga 

tidak membingungkan masyarakat dan persyaratan yang diberikan tidak 

memberatkan masyarakat. Selain itu, pada dasarnya para petugas yang ada di 

Kecamatan Samarinda Utara telah berusaha untuk memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada pemohon dan berusaha semaksimal mungkin memberikan 

kesan bahwa mengurus e-KTP tidaklah rumit, asalkan dari pihak pemohon sendiri 

mau turut berperan serta didalamnya, yaitu dengan melengkapi persyaratan yang 

dibutuhkan dan bersedia memberikan data yang sebenar-benarnya. 

Sarana dan Prasarana 

Dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, keberadaan sarana dan 

prasarana memegang peran yang penting. Saran disini berkaitan dengan fasilitas-

fasilitas penunjang. Fasilitas-fasilitas penunjang yang dimaksud disini meliputi 

peralatan kantor yang digunakan dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (e-KTP). 

Peralatan kantor yang tepat guna didalam suatu instansi, terlebih instansi 

penyelenggaraan pelayanan publik sangat membantu jalannya suatu proses 

kegiatan pelayanan masyarakat. 

Selain sarana atau peralatan-peralatan yang tersebut diatas, dalam 

menunjang proses pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (e-KTP), pada kantor Kecamatan Samarinda Utara dilengkapi dengan 

prasarana yang juga menunjang dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. 

Prasarana dalam hal ini adalah ruang yang dikhususkan untuk operator SIAK 

(ruang SIAK),loket pelayanan hingga ruang tunggu untuk para pemohon e-KTP. 

 

Kendala yang Dihadapi dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

(e-KTP) 

Dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di 

Kecamatan Samarinda Utara tidak selamanya berjalan lancar. Ada kalanya 
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petugas terkendala dalam memberikan pelayanan terhadap pemohon dalam 

mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kendala 

yang dihadapi oleh petugas operator dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Samarinda Utara yaitu kendala internal dan 

eksternal. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

Kendala internal yang dihadapi dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Samarinda Utara diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Peralatan  

Kendala yang signifikan terjadi adalah kerusakan dan perawatan pada 

fasilitas pendukung dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (e-KTP) seperti perawatan terhadap alat signature scanner, 

iris scanner, fingerprint scanner yang butuh di rawat agar tidak 

mengalami kerusakan, dan gangguan pada computer yang biasanya 

disebabkan oleh virus-virus computer mengingat diberlakukannya 

sistem administrasi kependudukan melalui jaringan internet (online). 

 

2. Faktor Eksternal 

Kendala eksternal yang dihadapi dalam pelayanan pembuatan Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di kantor  Kecamatan Samarinda 

Utara diantaranya sebagai berikut : 

a. Listrik  

Pemadaman listrik yang terjadi di Kota Samarinda mengakibatkan 

proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) menjadi 

terhambat dan menjadi salah satu kendala, mengingat perlatan yang 

digunakan proses pembuatan e-KTP  adalah perlatan elektronik. Jika 

terjadi pemadaman listrik tersebut, segala bentuk kegiatan dalam 

proses pembuatan e-KTP menjadi terhenti. Adanya genset tidak 

menjadi jalan keluar yang menjanjikan, penggunaan genset 

dikhawatirkan akan membuat peralatan-peralatan tersebut rusak. 

b. Ketidaklengkapan persyaratan pemohon dalam mengajukan 

permohonan pembuatan e-KTP dan kesadaran pentingnya dalam 

memiliki e-KTP. Hal ini tentunya akan menjadi penghambat dalam 

proses dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), 

karena petugas operator Kecamatan akan mengalami kesulitan dalam 

memproses pembuatan e-KTP  jika persyaratan yang ditentukan tidak 

lengkap dan kesadaran masyarakat yang tidak peduli mengenai e-

KTP. 
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Penutup 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di tentukan yaitu 

bagaimana  pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 

pada kantor Kecamatan Samarinda Utara, maka disimpulkan beberapa hal,adalah 

sebagai berikut: 

Prosedur pelayanan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

(e-KTP) di Kecamatan Samarinda Utara dapat dikatakan sudah sangat 

jelas, karena sudah dapat dipahami oleh masyarakat yang akan 

melaksanakan perekaman e-KTP. 

Kejelasan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di 

kantor Kecamatan Samarinda cukup jelas dan tidak rumit untuk dipahami 

oleh masyarakat yang ingin melakukan perekaman e-KTP.  

Kesederhanaan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di 

Kantor Kecamatan Samarinda cukup jelas dan tidak berbelit-belit, 

langkah-langkah yang dilalui dalam pembuatan e-KTP tidak terlalu 

membingungkan masyarakat. 

Sarana dan prasarana yang ada di kantor Kecamatan Samarinda Utara 

yang dipergunakan dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (e-KTP) sudah cukup membantu dalam hal jalannya prosedur 

pelayanan pembuatan e-KTP, Namun proses tersebut terkadang 

mengalami terkendala dalam hal sarana (peralatan) yang kadang 

mengalami hambatan. 

Dalam hal memberikan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Samarinda Utara,ada beberapa kendala 

yang dihadapi baik itu secara internal maupun secara eksternal. Secara 

internal yang dihadapi yaitu seperti perawatan dari peralatan tersebut. 

Sedangkan secara eksternal yang dihadapi yaitu seperti pemadaman 

listrik, ketidaklengkapan persyaratan dalam proses perekaman e-KTP.  

Perlunya kesadaran dari masyarakat sebagai pemohon dalam proses 

perekaman e-KTP di kantor Kecamatan Samarinda Utara, dan 

persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam prosedur pembuatan  e-

KTP. 

Perlunya kesadaran dari masyarakat yang belum melakukan perekaman   

e-KTP di kantor Kecamatan Samarinda Utara. 
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