
A. Latar Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAHULUAN 

- .,. 

Salah satu pelayanan terhadap masyarakat adalah pengelolaan pendaftaran 

penduduk yang merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana 

dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak 

pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai 

warga Negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang administrasi kependudukan, dalam pelayanan tersebut perlu 

dilakukan denga'n benar dan cepat _agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat 

pelayanan yang memuaskan. 

Sebagai salah satu langkah uni:uk membantu berbagai pekerjaan mengenai 

pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan 

maka pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program 

yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan 

(SIMDUK) yang dibuat sekitar tahun 1996. SIMDUK adalah sebuah kebijakan 

yang diterapkan di daerah kabupaten/kota, dan ditujukan untuk menangani status 

kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK itu sendiri merupakan 

suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu 

Keluarga (KK.), Kartu rand.a Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Sensus Penduduk, 

dan Demografi Penduduk. Aplikasinya dapat digunakan untuk mengelola data 

kependudukan pada kecamatan atau kelurahan yang lokasinya terpisah, akan 

tetapi karena didasark.:.an pad.a basis internet maka dapat dikumpulkan di satu titik 

yaitu Internet Data Center. 
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Menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003, dikatakan bahwa pengembangan e-

Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan 

kepemerintahan -yang- berbasis elektronik dalain iaiigka nieniilgICatkan- k-ualitas-

layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government 

. 
dilakukan penataan sistem manajerrien dan proses kerja di lingkungan pemerintah 

dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan 

teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : 

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja 

secara elek.1:ronis; 

2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat 

diakses secara mudah _dan murah oleh masyarakat. 13anyaknya data yang dikelola 

dan perlunya penyampaian informasi yang cepat dalam kegiatan pelayanan 

administrasi kependudukan menjadikan teknologi informasi sebagai media yang 

dianggap mampu dan handal untuk membantu dalam pengelolaan data dan 

penyajian informasi yang cepat, mudah dan akurat. Kemudian sebuah penerapan 

teknologi hendaknya memenuhi prinsip-prinsip tepat guna (appropriate) 

mendukung sistem pelayanan administrasi kependudukan, bertahan relatif lama 

(long life tidak mudah face out), efisien (tidak over investment atau under. 

investment), aman (secure) mudah dioperasionalkan "cuser .friendly) dan murah 

..... pemeliharaannya;-serta. dapat diakses di_-seluruh-wilayah tanah air dengan ~mpport ·- .. ·:-

yang selalu tersedia dan relatif cepat. Dalam mendukung pelayanan administrasi 

kependudukan, penerapan telmologi sangat penting untuk menja\.vab keamanan 

(security) dan kecepatan dalam proses perekaman, pengiriman/komunikasi data, 

penyimpanan serta pendayagunaan data individu penduduk. 
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