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ABSTRAK 

Andi Rabia Adawia, Isa Ansari dan Riskasari. Efektivitas Program Jemput 

Bola (JEBOL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) 

dalam Mengoptilkan Pelayanan Kependudukan di Kabupaten Muna (Studi 

Kasus E-KTP)  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Jemput 

Bola (JEBOL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) dalam 

mengoptilkan pelayanan kependudukan di Kabupaten Muna yakni suatu bentuk 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data 

yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap 

sejumlah informan. Analisis data dengan menggunakan model analisa interaktif. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelayanan E-KTP dalam 

menetapkan target atau sasaran sudah tepat sasaran yaitu diperuntukan kepada 

masyarakat di Kabupaten Muna yang berkebutuhan khusus, lansia, dan masyarakat 

yang sudah memenuhi syarat perekaman E-KTP. Sosialisasi program dilaksanakan 

oleh tim pelaksana di lokasi yang sudah ditentukan untuk diadakannya pelayanan 

program Jemput Bola.  Jemput Bola ini melakukan 1 kali penyuratan di setiap 

Desa/Kecamatan yang dituju agar aparat-aparat desa dapat menyampaikan maksud 

dan tujuan program ini ke masyarakat. Program JEBOL sudah sesuai dengan 

tujuannya yaitu untuk mempercepat pelayanan administrasi dan secara keseluruhan 

telah terlaksana 98% telah dicapai sehingga program ini sesuai dengan target 

pelaksana. Untuk pemantauan program ini di lakukan secara langsung oleh tim 

pelaksana dan pemantauan secara tidak langsung dengan cara evaluasi data oleh 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna.  

 

Kata Kunci: Efektivitas, Program Jemput Bola (JEBOL), DISDUKCAPIL 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Efektivitas adalah keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan. Ratminto (Primanda, 2017) menegemukakan bahwa efektivitas 

adalah suatu tujuan yang telah ditentukan, baik yang berupa target, sasaran 

jangka panjang maupun misi organisasi. Efektivitas layanan dapat 

dimaksimalkan jika tujuan atau rencana implementasi konsisten dengan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

menyebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah badan 

penyelenggara negara, perusahaan, organisasi independen yang didirikan 

berdasarkan undang-undang untuk pelayanan publik, dan badan hukum lain 

yang didirikan semata-mata untuk pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berupa barang 

atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Perusahaan jasa mengoperasikan jenis 

yang ditemukan dalam istilah lokal sebagai beberapa layanan dan menawarkan 

hak organisasi. Layanan ini untuk penerbitan dokumen dan data kependudukan 

yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta 

Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, dan Surat Perpindahan 

Kewarganegaraan Indonesia (SKPWNI). 

Jabatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau biasa disebut 

Dispenduk Capil adalah badan pemerintah yang diberi kuasa untuk 



2 
 

 
 

mendaftarkan semua identiti seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-undang 

Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 

instansi yang menyelenggarakan urusan kependudukan mempunyai kewajiban 

sebagai berikut:   

1. Mendaftarakan peristiwa penduduk dan merekodkan peristiwa penting 

2. Memberikan perkhidmatan yang sama dan profesional kepada setiap 

penduduk untuk melaporkan peristiwa pendudukan dan peristiwa penting. 

3. Menertibkan dokumen kependudukan. 

4. Mendokumentasikan hasil pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. 

5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data peristiwa kependudukan dan 

peristiwa penting. 

6. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan 

oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan 

sipil. 

7. Mendaftarakan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting 

8. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap 

penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting 

9. Menertibkan dokumen kependudukan 

10. Mendokumentasikan hasil pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil 

11. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data peristiwa kependudukan dan 

peristiwa penting 
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12. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan 

oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan 

sipil. 

Berdasarkan informasi dari media terkait susahnya pengurusan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP)  yang dialami oleh beberapa masyarakat di Kabupaten Muna. 

Menciptakan kondisi bagi daerah perkotaan untuk menerima pelayanan dibidang 

pengelolaan kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(DISDUKCAPIL) Kabupaten Muna menawarkan terobosan melalui inovasi 

pelayanan untuk mencapa pelayanan yang baik. Inovasi pelayanan tersebut diberi 

nama dengan Jemput Bola (JEBOL) E-KTP Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Muna, pelayanan ini dilaksanakan untuk mempermudah dan 

mempercepat proses pengurusan E-KTP, mulai dari pencatatan biodata penduduk 

hingga penerbitan dokumen kependudukan. (http://telistik.id/news/disdukcapil-

muna-jebol-smu-dan-desa, 2021). 

Pada hari Kamis, 05 Mei 2022 peneliti melakukan observasi awal di 

kediaman bapak Yusuf Ande sebagai salah satu orang yang ikut berperan 

menjalankan program Jemput Bola (JEBOL) DISDUKCAPIL Kabupaten Muna. 

Berdasarkan informasi yang ia berikan terkait pengurusan Kartu Tanda Penduduk 

Disdukcapil Kabupaten Muna, terdapat kendala berupa jauhnya jarak antara lokasi 

kantor dinas pusat dengan lokasi  Jaringan Komunikasi Data (JARKOMDAT). 

Akibat buruknya jaringan, layanan perbaikan data dan percetakan E-KTP menjadi 

terhambat karena untuk proses pembuatanya menggunakan jaringan.  
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Program ini dibuat untuk menjangkau masyarakat yang tidak berdokumen 

karena kesulitan dalam mengakses layanan. Sebagai warga Negara Indonesia, E-

KTP juga berfungsi untuk mengurus dokumen penting lainnya dan dituangkan 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna nomor 6 Tahun 2013 yakni Kartu 

Tanda Penduduk yang disingkat KTP  adalah identitas resmi penduduk sebagai 

bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang 

berlaku diseluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.  

Program ini mendukung pengelolaan kependudukan dan pelayanan 

pendaftaran kependudukan serta meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan. 

Namun masih ada beberapa kendala yang ditemukan dalam program ini dimana 

masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam percetakan E-KTP 

sendiri dikarenakan server yang digunakan sempat bermasalah sehingga 

memperlambat proses percetakan E-KTP. Dan juga saat ini Pemerintah Catatan 

Sipil Kabupaten Muna telah melakukan rekam dan cetak E-KTP melalui Program 

Jemput bola ini sebanyak 148.737 keping dengan pencapaian presentase 96,3%. 

Hal ini belum menyentuh Target nasional untuk Kabupaten Muna sendiri dengan 

target presentase 98% maka dari itu dengan adanya langkah program ini di 

harapkan efektivitas penerapannya dapat melampaui target yang telah ditetapkan, 

program ini juga berhasil membantu target layanan administrasi kependudukan. 

Selain itu melalui program ini dokumen kependudukan  masyarakat dapat 

terpenuhi secara cepat dan mudah. (http://telistik.id/news/disdukcapil-muna-jebol-

smu-dan-desa, 2021) 
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Adapun lansia dan penyandang disabilitas tetap dapat menerima layanan 

administrasi kependudukan melalui program Jemput Bola (JEBOL). Sehingga 

dampak positif dari dijalankannya Pelayanan Jemput Bola Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Muna ini, membuat peneliti tertarik untuk membahas 

lebih mendalam mengenai efektivitas Program tersebut melalui sebuah penelitian 

dengan judul “Efektivitas Program Jemput Bola (JEBOL) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) dalam mengoptilkan 

pelayanan kependudukan di Kabupaten Muna (Studi Kasus E-KTP)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana ketetapan sasaran program Jebol Disdukcapil Kabupaten Muna 

dalam mengoptimalkan pelayanan kependudukan? 

2. Bagaimana sosialisasi program Jebol Disdukcapil Kabupaten Muna dalam 

mengoptimalkan pelayanan kependudukan? 

3. Bagaimana tujuan program Jebol Disdukcapil Kabupaten Muna dalam 

mengoptimalkan pelayanan kependudukan? 

4. Bagaimana pemantauan program Jebol Disdukcapil Kabupaten Muna 

dalam mengoptimalkan pelayanan kependudukan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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1.  Untuk mengetahui ketetapan sasaran program Jebol Disdukcapil 

Kabupaten Muna dalam mengoptimalkan pelayanan kependudukan. 

2. Untuk mengetahui sosialisasi program Jebol Disdukcapil Kabupaten Muna 

dalam mengoptimalkan pelayanan kependudukan. 

3. Untuk mengetahui tujuan program Jebol Disdukcapil Kabupaten Muna 

dalam mengoptimalkan pelayanan kependudukan. 

4. Untuk mengetahui pemantauan program Jebol Disdukcapil Kabupaten 

Muna dalam mengoptimalkan pelayanan kependudukan. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

     Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen informasi kepada 

masyarakat tentang efektivitas pengabdian pelayanan kepada masyarakat 

dalam program Jemput Bola (JEBOL) Disdukcapil Kabupaten Muna.  

2. Secara Praktis  

      Adapun manfaat penelitian yang dikemukakan secara praktis adalah 

sebagai berikut :  

a. Bagi Mahasiswa 

Penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau 

pembelajaran bagi mahasiswa dalam bidang studi administrasi publik 

terkait Efektivitas dalam Program Jemput Bola E-KTP sehingga bisa 

dijadikan bahan referensi untuk di analisa dan dikaji lebih dalam lagi. 
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b. Bagi Pemerintah  

Penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai informasi atau bahan 

ajar bagi pemerintah dalam bidang penelitian admiistrasi publik terkait 

efektivitas dan implementasi Program Jemput Bola E-KTP 

(DISDUKCAPIL) Kabupaten Muna dan optimalisasi pelayanan 

kependudukan. Pemerintah Kabupate Muna sebagai masukan atau 

informasi bagi pemerintah khsususnya pemerintah untuk ikut serta 

dalam proses pengambilan kebijakan melalui program ini, yang 

diharapkan dapat meningkatkan efesiensi system pendaftaran E-KTP 

yang melayani masyarakat dibidang kependudukan.  

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan 

masukan bagi masyarakat dalam ikut serta mengikuti layanan dan 

merespon adanya kebijakan ataupun program yang dibuat oleh 

Pemerintah kabupaten Muna, terkait Program Jemput Bola E-KTP pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Muna. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Skripsi ini mebutuhkan banyak  teori yang relevan dengan judul yang 

akan dibahas, sehingga beberapa hasil dari penelitian sebelumnya diperlukan 

untuk perbandingan, antara lain:  

a. Hasil penelitian (Amirzan, 2016)  

Dengan judul “Penerapan Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (E-KTP) Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” Metode 

penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dimana menjelaskan suatu 

masalah ini mencakup pengumpulan data yang akurat dan tepat serta 

berbagai sumber informasi yang dapat diandalkan dengan batasan yang 

terperinci. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan 

dokumentasi. 

Indikator yang diambil dari penelitian ini oleh (Wheelen dan Hunger, 

2012) kualitas layanan mencakup tiga sub-variabel, yaitu: program, 

anggaran dan prosedur, dengan hasilnya program akan diperhitungkan 

sumber daya dan karakteristik daerah, sehingga pada saat perumusan 

strategi pemakaian sumber daya tidak berlebihan ataupun sebaliknya 

menghilangkan sumber daya yang semestinya ada. Ini akan mempengaruhi 

implementasi strategi, sehingga kapasitas orang-orang yang berkualitas 

tidak akan terlibat dalam respon. Perlu dipastikan E-KTP dapat diserap 

semaksimal mungkin dengan memperjelas anggaran, barang yang tersedia 

dan anggaran yang disediakan.  



9 
 

 
 

b. Hasil penelitian (Farhan Dani saputra, 2019) 

Dengan judul “Efektivitas sistem pelayanan perekaman kartu tanda 

penduduk elektronik (E-KTP) ditinjau dari kualitas sumber daya manusia dan 

fasilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep”. 

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Fokus pada deskripsi, observasi dan suasana alam.  Pengumpulan 

data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi 

dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif.  

Penelitian ini menggunakan teori Martani dan Lubis (1987) dengan fokus 

pada Pendekatan Proses (Process Approach) yang mengkaji hubungan antara 

produktivitas sumber daya manusia dengan fasilitas yang dimiliki organisasi, 

indikator yang digunakan adalah metode pelayanan, sarana dan prasarana, 

kerjasama tim dan loyalitas. Dimana metode ini dikaitkan dengan indikator 

sumber daya mausia menurut M.Dawan Rahardjo (2010) adalah kualitas 

kecerdasan dan pendidikan. Dalam hasil observasi, peneliti mengatakan masih 

banyak pegawai yang tidak memakai seragam sehingga menimbulkan 

publisitas negative. Dan pelayanan dalam hal penerbitan E-KTP di Disdukcapil 

belum maksimal karena masyarakat masih harus menunggu lama untuk waktu 

penertiban. Sarana dan prasarana pada Disdukcapil sudah cukup lengkap. 

Pegawai di Disdukcapil berpengatahuan dan terampil dalam mengoprasikan 

alat bantu pelayanan perekaman E-KTP juga teliti dalam melayani. 

c. Hasil penelitian (M.Guntur, 2019) 

 Dengan judul “Efektivitas pelayamam perekaman E-KTP pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur”. Penelitian ini 
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menegaskan bahwa secara keseluruhan kualitas pelayanan E-KTP pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur secara 

kualitatif digambarka sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, documenter dan 

observasi dengan menggunakan indikator teoritis (Campbell J.P, 1989) seperti 

keberhasilan program, pencapaian tujuan, sasaran dan kepuasan terhadap 

program dimana hasil program efektif. Ditinjau dari produktivitas kejelasan 

tujuan yang hendak dicapai dan kualitas yang dihasilkan dari proses yang 

sudah baik. 

B. Landasan Teori  

1. Konsep Efektivitas 

Menurut (Beni Pekei, 2016) Efektvitas adalah hubungan antara keluaran 

dan tujuan, atau kita dapat mengatakan ukuran tingkat keluaran, dan 

kebijakan dan prosedur organisasi. Efisiensi juga berkaitan dengan seberapa 

sukses suatu kegiatan di sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan 

efektif bila berdampak besar pada kemampuan memberikan pelayanan 

publik, yang merupakan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.   

Menurut (Mardiasmo, 2017)  efektivitas merupakan ukuran 

keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya 

dalam rangka mencapai tujuannya. Ketika sebuah organisasi mencapai 

tujuannya, ia beroperasi secara efektif. Indikator kinerja menggambarkan 

dampak dan tingkat pengaruh (hasil) dari keluaran program dalam mencapai 

tujuan program. Semakin besar kontribusi biaya yang dikeluarkan dalam 
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mencapai suatu tujuan atau tujuan yang telah ditetapkan, maka semakin 

efisien proses kerja suatu unit organisasi.  

Pengukuran efisiensi dapat dilakukan untuk menentukan apakah 

program layanan mencapai tujuannya. Terdapat 4 kriteria yang digunakan 

untuk mengukur efektivitas menurut (Primanda, 2017) antara lain:  

1. Ketetapan sasaran program yaitu bagaimana masyarakat menyelaraskan 

program dengan tujuan yang telah ditentukan. 

2. Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program untuk 

mensosialisasikan agar informasi pelaksanaan program tersampaikan 

kepada masyarakat. 

3. Tujuan program yaitu sejauh mana karakteristik tujuan program telah 

tercapai sebelumnya dan kinerja program telah tercapai. 

4. Pemantauan  yaitu kegiatan yang dilakukan setelah hasil program 

diberikan kepada klien sebagai bentuk asuhan. 

Menurut (Rizal dan dyah, 2017) menyatakan bahwa untuk mengetahui 

efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-

variabel sebagai berikut :  

1. Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta menyelaraskan 

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

2. Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program di dalam 

melakukan sosialisasi program maka informasi mengenai pelaksanaan 

program bisa tersampaikan untuk masyarakat pada umumnya serta 

sasaran peserta program pada khususnya.  
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3. Tujuan program yaitu tingkat kesesuaian antara kinerja program dan 

tujuan program yang ditentukan sebelumnya.  

4. Pemantuan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pelaksana 

program diminati dan diperhatikan oleh peserta program.  

2. Konsep Pelayanan Publik 

a. Teori Pelayanan Publik  

 Pengertian pelayanan publik Ini adalah aktivitas tidak berwujud 

(tidak terlihat) atau serangkaian aktivitas yang terjadi sebagai akibat dari 

interaksi konsumen-karyawan atau hal-hal lain yang dianggap memiliki 

kemampuan pemecahan masalah konsumen/pelanggan. Pelayanan publik 

ini adalah tindakan fisik, seperti aktivitas pemerintah lainnya, terhadap 

sekelompok orang yang melakukan aktivitas pemerintah apa pun, 

terhadap sekelompok atau sekelompok orang yang terlibat dalam 

aktivitas apa pun yang menguntungkan dalam aktivitas itu dan 

memberikan kepuasan meskipun hasilnya independen produk.   

 Menurut (Pasolong, 2019) menyatakan bahwa pelayanan pada 

dasarnya dapat diartikan sebagai seseorang, sekelompok dan baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan organisasi 

pelanggan. Pelayanan diberikan sebagai tindakan seseorang untuk 

memberikan kepuasan kepada pelanggan.  

 Menurut (Mukarom dan Laksana, 2016) mengatakan bahwa 

pelayanan publik diberikan (dilayani) sesuai dengan kebutuhan orang 

atau masyarakat yang berkepentingan dengan organisasi, sesuai dengan 

aturan dan prosedur dasar yang ditetapkan atau mendesak.  
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b. Prinsip Pelayanan Publik 

 Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun, 2009) tentang asas penyelenggaraan pelayanan publik yaitu: 

kepentingan umum, kepastian hukum, kesetaraan hak, keseimbangan hak 

dan kewajiban, profesionalisme, partisipasi, perlakuan setara/non-

diskriminatif, transparansi, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus 

bagi kelompok rentan, tepat waktu, kecepatan, kemudahan, dan 

keterjangkauan. 

Pelayanan umum (Kemenpan Nomor 63 Tahun, 2003) prinsip 

pelayanan publik itu ada sepuluh butir prinsip pelayanan publik yang 

menjadi pedoman dalam instansi pemerintahan untuk memberikan 

pelayanan yangbaik kepada masyarakat, berikut dijelaskan kesepuluh 

prinsip pelayanan publik: 

a.  Kesederhanaan Prosedur  

Pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah 

dilaksanakan. 

b. Kejelasan 

1) Persyaratan teknis dan administratif untuk pelayanan public 

2) Unit kerja/pejabat memberi wewenang dan bertanggung jawab 

untuk menyelesaikan keluhan, masalah, dan perselisihan dalam 

penyediaan layanan dan layanan publik.  

3) Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran 
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c. Kepastian waktu  

Penyelenggaraan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam batas 

waktu yang telah ditentukan. 

d. Akurasi  

 Produk yang melayani penduduk adalah benar, benar dan sah. 

e. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. 

f. Tanggung jawab  

Pengurus penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan 

pengaduan dan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana  

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai, perlengkapan 

kerja dan penunjang lainnya, termasuk perangkat telekomunikasi dan 

teknologi informasi (telematika). 

h. Kemudahan akses   

Lokasi yang memiliki jumlah penduduk yang besar, mudah dijangkau 

sebagai target audience dan apat menggunakan telekomunikasi , 

teknologi informasi. 

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 

Penyedia jasa harus disiplin, sopan dan santun, ramah dan 

memberikan pelayanan yang tulus. 
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j. Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus rapi, rapi, nyaman, bersih, dilengkapi 

dengan gudang yang rapi, pemandangan yang indah dan sehat serta 

fasilitas penunjang pelayanan seperti taman, toilet, tempat ibadah, dan 

lain-lain.  

c. Standar Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

negara. Dukungan publik terhadap Negara sangat dipengaruhi oleh keadaan 

pelayanan publik. Jadi pemerintah harus mampu melayani dan mengubah 

masyarakat. Penyedia layanan  publik harus memiliki standar layanan publik 

sebagai standard kinerja layanan publik yang harus diikuti oleh penyedia 

layanan maupun penerima layanan ( Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 ) 

meliputi:  

1. Dasar hukum pelayanan publik harus memiliki peraturan perundang-

undangan sebagai dasar pemberian pelayanan. 

2. Persyaratan  pelayanan publik meliputi persyaratan tertulis atau hal lain 

yang harus dilakukan dalam pengelolaan jenis pelayanan tertentu. 

3. Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan publik harus mencakup standar 

prosedur pelayanan bagi pemberi atau penerima pelayanan, termasuk 

pengaduan. 

4. Waktu penyelesaian pelayanan publik harus memiliki kurung waktu yang 

jelas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan. 
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5. Biaya adalah tarif yang berlaku untuk layanan yang dilakukan atau 

dikelola oleh penyedia layanan dan ditentukan oleh hubungan komersial 

dengan operator. 

6. Produk jasa adalah  hasil pemberian atau penerima jasa dalam kondisi 

yang telah ditentukan sebelumnya.  

7. Sarana atau prasarana adalah perlengkapan dan sarana yang diperlukan 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

8. Pratisi yang menandingi 4 penyelenggara pelayanan publik harus memiliki 

pengetahuan, keterampilan, keahlian dan pengalaman. Pelaksanaan tugas 

kedinasan harus diawasi oleh kepala satuan kerja atau orang yang langsung 

menangani. 

9. Prosedur, sarana dan masukan penanganan pengaduan adalah tata cara 

penanganan dan pemenuhan pengaduan.  

10. Jaminan pelayanan adalah jaminan bahwa pelayanan akan dilakukan 

sesuai dengan standard pelayanan. 

11. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan publik Anggota harus 

komisaris unuk anggota rasa aman, bebas bahaya, risiko keragu-raguan. 

12. Evaluasi kinerja penyedia layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

harus dievaluasi untuk menentukan sejauh mana kinerja layanan konsisten 

dengan standar layanan. 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik 

menjelaskan pelayanan publik sebagai berikut, “Pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan yang ditentukan oleh undang-undang bagi semua warga negara dan 
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penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik”. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang standart 

pelayanan publik : 

1) Penyelenggara wajib menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan 

kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.  

2) Dalam menyusun dan  menetapkan standar pelayanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), penyelenggara berkewajiban mengikutsertakan 

masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

3) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

4) Partisipasi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) berkaitan langsung dengan jenis pelayanan, dengan 

prinsip non-diskriminasi, diskusi kapasitas dan prioritas serta 

memperhatikan keragaman.  

5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) juga dilakukan menurut pedoman khusus yang dikeluarkan oleh 

peraturan pemerintah. 

d. Faktor Penghambat Pelayanan 

Menurut (Sinambela, 2017) mengemukakan beberapa hambatan dalam 

menyelengarakan pengembangan sistem kualitas pelayanan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Ketiadaan komitmen dari manajemen. 

2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman manajemen mutu bagi aparatur. 
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3. Ketidak mampuan perencananaan manajemen kualitas yang dijadikan  

pedomandalam pelayanan. 

4. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tidak optimal. 

5. Ketidak mampuan membangun learning, organization, learning by the 

individual dalam organisasi. 

6. Ketidak sesuaian antara struktur organisasi dengan kebutuhan. 

7. Ketidak cukupan sumber daya dan sumber dana. 

8. Ketidak tepatan mengadopsi prinsip manajemen kualitas kedalam 

organisasi. 

9. Ketidak tepatan dalam meberikan perhatian kepada masyarakat, baik 

internal maupun eksternal. 

10. Ketidak tepatan dalam pemberdayaan dan kerja sama. 

Didalam suatu pelayanan biasanya terdapat kendala-kendala yang 

menyebabkan pelayanan tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Lemahnya 

pelayanan publik menurut (Moenir, 2015) diantaranya adalah :  

1. Kurangnya atau tidak adanya rasa tanggung jawab dan kewajiban di bawah 

tanggung jawabnya, sehingga menyebabkan mereka yang menunggu hasil 

pekerjaannya melakukan perjalanan dan melayani sesuai keinginan 

(kenyamanan) meskipun sangat tertekan, akibat ketidak  wajar inilah tidak 

adanya disiplin kerja. 

2. Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada belum memadai menyebabkan 

mekanisme kerja tidak berjalan seperti biasa. 

3.  Organisasi tugas tidak sinkron, yang mengarah pada manajemen tugas yang 

membingungkan, tumpang tindih, atau berantakan. 
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4. Bahkan jika pendapatan karyawan pada tingkat minimum, itu tidak 

memenuhi kebutuhan dasar hidup. Oleh karena itu, karyawan tidak nyaman 

di tempat kerja, berusaha mendapatkan penghasilan lebih dengan "menjual" 

layanan lain selama jam kerja. 

5. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan 

kepadanya. Akibatnya hasil kerja tidak memenuhi standar yang telah 

ditetapkan.  

6. Kurangnya layanan yang sesuai. Akibatnya, pekerjaan menjadi tertunda, 

memakan waktu lama, dan pemrosesan pekerjaan tertunda. 

e. Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut (Kotler P dkk, 2019) mendefinisikan keunggulan pelayanan 

adalah bentuk pertimbangan konsumen terhadap tingkat pelayanan yang 

diterima. Jika pelayanan diterima atau dilihat sesuai dengan yang diharapkan, 

maka kualitas pelayanan dianggap baik dan memuaskan. Kepuasan yang telah 

terbentuk dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan 

nantikan akan menjadi pelanggan setia.  

Menurut  (Sinambela, 2017) secara teoritis tujuan pelayanan publik pada 

dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu 

dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari: 

a. Transparan  

Layanan yang jelas, sederhana dan dapat diakses oleh semua pihak harus 

sepenuhnya dapat digunakan dan dimengerti. 
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b. Akuntabilitas  

Layanan bertanggung jawab sesuai dengan hukum. 

c. Kondisional 

Pelayanan sesuai dengan persyaratan dan kemampuan penyedia dan orang 

yang menerima pelayanan serta menganut prinsip efektifitas dan efisiensi. 

d. Partisipati  

Pelayanan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan keinginan, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

e. Kesamaan Hak 

Layanan tidak membeda-bedakan dalam hal apapun seperti suku, ras, 

agama, golongan, status sosial dan lain-lain.  

f. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban   

Pelayanan ini mempertimbangkan kesetaraan antara layanan, penerima 

manfaat dan penerima layanan publik. 

Selain itu jika dikaitkan dengan administrasi publik merupakan inti dari 

kegiatan kepegawaian dimasyarakat. Kata kualitas memiliki banyak arti yang 

berbeda dan dari tradisional menjadi lebih strategis. Definisi umum kualitas 

biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti 

kinerja, keandalan, kemudahan penggunaan (ease of use), estetika (esthetics). 

Agar suatu instansi dapat memberikan pelayanan yang baik, maka harus 

pula dalam kondisi kerja yang baik seperti kualitas yang baik memudahkan 
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masyarakat untuk mengakses informasi tentang pegawainya dan pegawai yang 

bertanggung jawab. 

Kemudian (Mulyadi, 2016) menyarankan bahwa dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik 

harus meperhatikan hal-hal penting berikut:  

1. Fasilitas Penunjang (Supporting Facilities)  

Fasilitas penunjang adalah prasarana dan sarana (infrastruktur) yang harus 

tersedia dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik  atau 

membuatnya tersedia untuk umum. 

2. Barang dan Jasa Pelengkap (Complimentary Products/Services) 

 Barang dan jasa  adalah barang atau jasa, serta dokumen atau jasa lain yang 

diadakan oleh masyarakat calon pengguna jasa publik yang dibeli dan 

digunakan sebagai bahan sebelum atau sesudah layanan publik tertentu. 

3. Layanan Eksplisit (Explicit Services)  

Suatu pelayanan jelas merupakan manifestasi tertentu dari esensi atau esensi 

manfaat pelayanan publik yang diterima atau dirasakan oleh masyarakat. 

4. Manfaat Tersirat (Implicit Services) 

Potensi manfaat pelayanan publik adalah manfaat psikologis yang dirasakan 

masyarakat diluar pelayanan publik setempat.  

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil ( DISDUKCAPIL) 

Manajemen kependudukan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan 

untuk penataan dan pengendalian organisasi dokumen dan data kependudukan 

melalui pendaftaran kependudukan, pendaftaran kependudukan, pengelolaan 
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informasi manajemen kependudukan dan penggunaan hasilnya untuk 

pengembangan utilitas dan sektor lainnya. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  yang 

selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Perangkat Daerah yang membidangi 

urusan Administrasi Kependudukan di provinsi atau kabupaten/kota 

(Permendagri Nomor 14 Tahun 2020). 

Menurut (Permendagri Nomor 13 Tahun 2021) Departemen umum 

kependudukan dan pencatatan Sipil bertanggung jawab untuk merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan 

kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Departemen 

Umum Kependudukan sebagaimana dimaksud mendaftarkan dan melakukan 

tugas-tugas berikut:  

1. Merumuskan kebijakan dibidang SDM dibidang pendaftaran kependudukan, 

pencatatan status perkawinan, pengelolaan informasi manajemen 

kependudukan, penggunaan database kependudukan, kode rumah, KTP 

elektronik, standar pengiriman untuk mewujudkan manajemen 

kependudukan. 

2. Menerapkan kebijakan dibidang pendukung untuk pengelolaan pendaftaran 

kependudukan, pencatatan status perkawinan, informasi manajemen 

kependudukan, dan memfasilitasi penggunaan database kependudukan, 

nomor identifikasi perumahan dan sertifikat intelijen masyarakat elektronik, 

menetapkan standar profesional tingkat tinggi. 
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3. Mengarahkan dan mengkoordinasikan secara umum dibidang pendaftaran 

kependudukan, pendaftaran kependudukan, pengelolaan informasi 

pengelolaan kependudukan, penggunaan database kependudukan, nomor 

identitas, kartu tanda penduduk elektronik, sumber daya manusia 

pengelolaan kependudukan. 

4. Penyusunan peraturan, standar, proses dan kriteria dibidang pendaftaran 

kependudukan, pendaftaran kependudukan, pengelolaan informasi 

manajemen kependudukan, penggunaan database kependudukan, nomor 

induk kependudukan dan kartu identitas elektronik, serta melakukan 

pengelolaan kependudukan. 

5. Pendaftaran sensus,  status perkawinan, pengelolaan informasi manajemen 

kependudukan, penggunaan database kependudukan, kode tempat tinggal 

dan kartu identitas elektronik, penelitian kependudukan dan pengelolaan 

sumber daya manusia, bimbingan teknis dan penelitian dibidang manajemen 

kependudukan.  

6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran kependudukan, 

pencatatan status perkawinan, penggarapan informasi manajemen 

kependudukan, penggunaan database kependudukan, nomor induk 

pemukiman, kartu tanda penduduk elektronik, sumber daya manusia, 

administrasi, manajemen kependudukan, kelompok pemukiman. 

7. Penyelenggara administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

8. Penyelenggara fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 
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Susunan Organisasi Departemen Umum Kependudukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 562 meliputi:  

1. Sekretariat Direktorat Jenderal  

2. Direktorat Pendaftaran Penduduk  

3. Direktorat Pencatatan Sipil 

4. Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

5. Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

6. Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 

5. E-KTP 

a. Konsep E-KTP 

Elektronik KTP (E-KTP) Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006, Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah tanda 

pengenal resmi penduduk yang dapat dibuktikan sendiri yang berlaku di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh instansi 

pelaksana. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Online Indonesia, E-KTP adalah 

kartu identitas elektronik akan diterapkan sebagai elektronik dalam arti baik 

fisik maupun komputerisasi. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan 

dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, paspor, 

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), asuransi polis asuransi, Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) dijadikan dasar pembuatan sertifikat. Penerbitan hak 

atas tanah dan dokumen identitas lainnya. 

E-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk (NIK) yang dihasilkan secara 

elektronik dengan fungsi komputerisasi dan mempertahankan fitur dan 



25 
 

 
 

format kartu identitas nasional, dilindungi oleh sistem keamanan khusus 

seperti identitas resmi kependudukan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota. Menurut Permendagri Nomor 9 

Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis 

Nomor Induk Kependudukan secara Nosional dalam pasal 2 ayat (1) 

menjelaskan maksud pemerintah meneribitkan E-KTP kepada penduduk 

dengan kode pengaman dan registrasi data kependudukan elektronik 

berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional (Haq et al, 2014) 

Manfaat atau fungsi keberadaan E-KTP bagi masyarakat, Negara dan 

pemerintah antara lain: 

1. Sebagai identitas jati diri 

2. Tersedia secara nasional, jadi tidak ada lisensi, pembukaan rekening bank 

dan lain-lain. 

3. Mencegah  KTP kembar dan pemalsuan KTP 

4. Terciptanya keakuratan data penduduk  

 Kartu Tanda Penduduk elektronik adalah dokumen kependudukan yang 

memuat sistem keamanan atau teknologi informasi yang dioperasikan oleh 

suatu badan pengelola berdasarkan database kependudukan nasional. E-KTP 

merupakan program resmi pemerintah sehingga pelaksanaan E-KTP memiliki 

dasar hokum sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: "penduduk hanya 

diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk 
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Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk 

dan berlaku seumur hidup". 

2. Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor 

Induk Kependudukan, yang berbunyi: 

a. Identitas berbasis NIK mencakup kode keamanan dan catatan elektronik 

sebagai sarana terintegrasi untuk otentikasi dan verifikasi data identitas. 

b. Catatan elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi 

data biologis penduduk yang bersangkutan, tanda tangan, foto dan sidik 

jari. 

c. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data 

kependudukan. 

d. Pengambilan seluruh sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK 

bagi WNI selama berada di kecamatan dan bagi penduduk asing yang 

menetap. Izin tinggal dibuat dikantor penegak hukum. 

e. Pendaftaran sidik jari KTP penduduk berdasarkan NIK meliputi sidik jari 

telunjuk kiri dan telunjuk kanan yang bersangkutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

f. Rekaman semua sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dapat diakses oleh pihak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

g. Peraturan tambahan mengenai metode pendaftaran sidik jari disediakan 

oleh peraturan Departemen. Untuk menghasilkan E-KTP ada beberapa 

langkah pembuatan, antara lain: melubangi papan untuk memasukan 
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chip. Pilih tempat untuk menempatkan chip pada kartu dan tekan. 

Implantasi dengan penyisipan antenna(pengulangan pola melingkar mirip 

spiral). Printing, adalah pencetakan kartu. Pengelasan spot, pencetakan 

kartu dengan listrik. Penutupan kartu pengaman E-KTP yang dilindungi 

oleh pencetakan yang aman, seperti laminasi, teks relief, teks mikro, 

filter gambar, tinta tak terlihat, dan warna bawah fluorescent lampu 

ultraviolet dan desain anti salinan. Penyimpanan data dalam chip sesuai 

dengan standard internasional (NISTIR 7123) dan dokumen perjalanan 

dapat dibaca dengan mesin ICAO 9303 dan spesifikasi paspor UE 2006. 

Format kartu ID elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan ukuran kartu 

kredit 53,98 mm x 85,60 mm. 

b. Keunggulan E-KTP 

  Kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) yang diterapkan di Indonesia 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan E-KTP yang diterapkan di China 

dan India. E-KTP di Indonesia lebih komprehensif. Itu tidak menggunakan 

biometric untuk identifikasi elektronik (e-IC) atau pendaftaran sidik jari di 

Cina. Disana, e-IC dilengkapi dengan chip yang hanya menyimpan data pribadi 

terbatas. Di India sistem pengelolaan data kependudukan menggunakan sistem 

UID (Unique Identifiable Data) sedangkan di Indonesia dikenal dengan NIK 

(Number Identifier Number). UID diterbitkan melalui pendaftaran di 68 titik 

layanan, sedangkan program E-KTP dilaksanakan di lebih dari 6.214 

subwilayah di Indonesia. E-KTP buatan Indonesia ini menggabungkan e-ID 

RRC dan UID India karena E-KTP dilengkapi dengan biometrik dalam satu 
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chip. E-KTP juga memiliki keunggulan dibandingkan KTP biasa atau KTP 

nasional, keunggulan tersebut antara lain:  

1. Identitas jati diri tunggal 

2. Tidak dapat dipalsukan 

3. Dapat digandakan 

4. Dapat digunakan sebagai kartu suara dalam pemilihan umum atau Pilkada 

(pemungutan suara elektronik). Selain itu, jumlah jari yang ditangkap untuk 

setiap E-KTP yang diperlukan adalah semua jari (total sepuluh), tetapi 

hanya dua jari pada chip yang merupakan jari telunjuk dari ibu jari yang 

sebenarnya. Injeksi jari dipilih sebagai autentikasi untuk E-KTP karena 

keunggulannya lebih murah dan lebih ekonomis dibandingkan jenis 

biometrik lainnya. 

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

ke bentuk semula walaupun kulit tergores 

6. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar 

c. Kelemahan E-KTP  

Ternyata, penggunaan E-KTP masih memiliki kelemahan. Misalnya, 

tanda tangan pemilik tidak muncul di bagian depan KTP. Tidak adanya tanda 

tangan di E-KTP membuat situasi berbeda bagi sebagian orang. Misalnya, E-

KTP tidak akan dikenali karena tidak ada signature screen saat bertransaksi 

dengan lembaga perbankan. Ada beberapa kasus dimana pemegang E-KTP 

tidak dapat melakukan transaksi dengan bank karena tidak memiliki tanda 

tangan. Bank tidak dapat membaca tanda tangan yang dicetak pada chip karena 

tidak memiliki (card reader).  Akhirnya pihak pemegang E- KTP terpaksa 
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harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil untuk meyakinkan bank. Dalam pengembangannya layanan E-KTP 

dimulai oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Februari 

2011. Layanan E-KTP memiliki persyaratan dan proses pembuatan sebagai 

berikut: 

1. Syarat pengurusan : 

a) Berusia 17 tahun atau lebih atau telah kawin 

b) Menunjukan surat pengantar dari Kepala Desa 

c) Mengisi formulir  

d) Fotokopi Kartu Keluarga 

e) Asli KTP lama 

2. Proses Pembuatan E-KTP : 

a) Penduduk datang ke tempat pelayanan dengan membawa surat panggilan 

dan persyaratan di atas 

b) Pemohon mengambil nomor antrian 

c) Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrian 

d) Pemohon pergi ke loket yang ditunjuk 

e) Petugas melakukan verifikasi data penduduk dan database 

f) Petugas mengambil foto pemohon secara langsung 

g) Pemohon membubuhkan tandatangan pada alat perekam tandatangan 

h) Petugas merekam sidik jari dan scan retina mata 

i) Petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan 

yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan 

perekaman foto, tanda tangan dan sidik jari 
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j) Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil. 

d. Program Jemput Bolantuk  

Disdukcapil melakukan layanan jemput bola untuk meningkatkan 

kualitas layanannya. Pelayanan system terpaddu didirikan dengan tujuan 

untuk mengintegrasikan dan memfasilitasi pelayanan administrasi dan 

manajemen kependudukan melalui pengjangkauan masyarakat dan 

pelayanan wilayah.  

Dengan adanya pelayanan ini diharapkan dapat membantu masyarakat 

yang berdomisili jauh, atau tidak memiliki kemampuan untuk mendatangi 

Disdukcapil. Pelayanan jemput bola adalah pelayanan yang dilakukan oleh 

tim jemput bola dengan cara berkeliling ke lokasi-lokasi seperti kecamatan, 

desa, lapas, dan lokasi strategis lainnya. 

Terdapat beberapa macam pelayanan jemput bola, yaitu: 

1. Jemput bola pencatatan sipil : 

a) Pencatatan akta kelahiran khusus anak usia 0-18 tahun 

b) Pencatatan akta kematian tidak dibatasi usia 

c) Pencatatan perkawinan untuk non muslim 

2. Jemput bola pendaftaran penduduk : 

a) Perekaman E-KTP 

b) Pencetakan KTP-el/Surat Keterangan Pengganti E-KTP 

c) Pencetakan Kartu Keluarga 

3. Jemput bola terpadu, meliputi seluruh layanan jemput bola 

4. Jemput bola difabel dan lansia, melayani door-to-door untuk perekaman 

E-KTP 
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  Observasi pada pelayanan E-KTP seringkali Disdukcapil melakukan 

observasi pada pelayanan E-KTP. Contohnya pelayanan E-KTP untuk 

warga binaan di Lapas. 

C. Kerangka Pikir  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari program 

Jemput Bola (JEBOL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Muna yang akan diteliti dengan menggunakan indikator menurut (Primanda, 

2017) penilaian efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah 

ketetapan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan 

pemantauan.  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Muna 

agar program Jemput Bola E-KTP bisa lebih efektif menyeluruh dan terjangkau 

untuk semua masyarakat uraian yang telah dikemukakan, mendasari lahirnya 

kerangka pikir penelitian seperti pada bagan berikut : 
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Gambar 2 .1  Kerangka Pikir 

 

 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari  program 

Jemput Bola (JEBOL) E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

(DISDUKCAPIL) Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Sesuai dengan fokus penelitian maka yang menjadi definisi fokus dalam 

penelitian ini meliputi empat indikator yaiu sebagai berikut: 

1. Program Jemput Bola E-KTP di DISDUKCAPIL Kabupaten Muna 

dikatakan efektif  jika suatu tujuan yang telah ditetapkan, meliputi : target, 

EFEKTIVITAS PROGRAM JEMPUT BOLA (JEBOL) E-KTP PADA 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

(DISDUKCAPIL) Di KABUPATEN MUNA (STUDI KASUS E-KTP) 

Ketetapan sasaran 

program : 

 

1. Lansia 
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khusus 

3. Masyarakat 

yang 

memenuhi 

syarat 

 

Efektivitas Program Jemput Bola (JEBOL) E-

KTP dalam mengoptimalkakn pelayanan 

kependudukan    

Sosialisasi 

program : 

1. Lokasi 

pelaksanaan 

2. Tim 

pelaksana 

 

Tujuan program: 

1. Mempercepat 
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2. Kesesuaian 

target 

pelaksana 

Pemantauan : 

1. Pemantaun 
langsung/tidak 
langsung 
 

2. Evaluasi data 
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sasaran jangka panjang maupun misi organisasi, berjalan sesuai dengan 

yang telah di tetapkan sebelumnya. 

2. Ketetapan sasaran program ialah target atau sasaran dari pemerintah di 

Kabupaten Muna agar program Jemput Bola E-KTP menjadi program yang 

dapat membantu masyarakat. Lokasi pelaksanaan proram Jemput Bola E-

KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu yang telah 

ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna 

atas perimbangan tertentu.  

3. Sosialisasi program ialah titik awal yang menentukan keberhasilan program. 

Hal ini di lakukan untuk melihat bagaimana kemampuan penyelenggara 

pemerintah DISDUKCAPIL Kabupaten Muna terkait program Jemput Bola 

dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga informasi 

program Jemput Bola dapat terealisasikan dengan baik, sosialisasi program 

meliputi : Tim pelaksana, tahap pelaksana program serta metode sosialisasi 

program.  

4. Tujuan program ialah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksana dari 

program Jemput Bola E-KTP dengan tujuan mempercepat pelayanan 

administrasi kependudukandan pencatatan sipil di Kabupaten Muna dengan 

bagaimana menuju kemasyarakat dan melaksanakan pelayanan ditempat. 

Pencapaian tujuan program dilihat dari kesesuaian target pelaksana dan 

yang telah terlaksana. 

5. Pemantauan program yaitu pengawasan yang dilaksanakan pemerintah 

Kabupaten Muna pada program Jemput Bola E-KTP di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, dilakukan sebagai 
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bentuk perhatian kepada masyarakat. Pemantauan program dapat di lakukan 

dengan cara pengawasan langsung atau laporan hasil kegiatan program 

pelaksana. 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

A. Waktu dan Lokasi Penelitian  

1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 15 juni 2022 sampai pada 

tanggal 15 juli 2022.   

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(DISDUKCAPIL) di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Penelitian ini dilakukan karena variabel yang mempengaruhi banyaknya 

penduduk yang belum memiliki E-KTP di Kabupaten Muna dan upaya  

yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 

meningkatkan pelayanan program Jemput Bola sehingga pelayanan program 

Jemput Bola dalam pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil belum berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku 

dikarenakan masih adanya kendala dalam penyelenggaraan pelayanan 

program jemput bola. 

B. Jenis Dan Tipe Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif adalah metode peneltian yang digunakan menekankan 

pada observasi, wawancara, dan dokumentasi menggambarkan kondisi 

objektif ilmu pengetahuan.   

Metode ini dipilih karena layak mengumpulkan informasi terkini
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dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi dan peneliti dapat 

mengidentifikasi masalah lapangan.  

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian  ini  adalah  tipe  studi kasus, penelitian  ini  dilakukan  

berdasarkan kejadian yang  terjadi  dan  untuk  memberikan  pemecahan 

masalah sehingga  dalam  pelaksanaan  penelitian  tidak  terbatas  pada 

pengumpulan  data. 

C. Informan  

Informan penelitian ini akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi 

yang berkaitan dengan program Jemput Bola (JEBOL) dalam mengoptimalkan 

pelayanan kependudukan. Adapun informan pada penelitian ini yaitu : 

Tabel 3 1. Informan 

No. Nama Inisial Jabatan 

1 
LA ODE ANE, 

S.Pd.,M.Pd 
LA Sekretaris 

2 YUSUF ANDE, SP.ME YA 
Kabid Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk 

3 
SITTI SALAMAH, 

SP.ME 
SS 

Kasubag Umum dan 

Kepegawaian 

4 LA KARA LK Honorer/Operator 

5 LA PUTU LP Masyarakat 

6 ALBAR A Masyarakat 

7 WA TAENA WT Masyarakat  

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik 

Pengumpulan data dari  (Sugiyono, 2017) yaitu : 

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk diamati perilaku manusia, 

proses bisnis dan fenomena alam serta responden. Dalam penelitian ini 
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peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di 

lapangan. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap 

bagaimana penerapan program Jemput Bola E-KTP Dinas Kependuduk dan 

Pencatatan Sipil  (DISDUKCAPIL) Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi 

Tenggara dan evaluasi terkait penerapannya.  

2. Wawancara, yaitu melakukan suatu percakapan yang mengarah pada suatu 

masalah dan merupkan tanya jawab lisan untuk memperoleh data atau 

informasi tulisan maupun lisan dalam penelitian program Jemput Bola 

(JEBOL) E-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(DISDUKCAPIL) Kabupaten Muna.  

3. Studi dokumentasi yang dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan 

cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen 

resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah 

penelitian berupa efektivitas dari penerapan Program Jemput bola E-KTP 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  (DISDUKCAPIL) Kabupaten 

Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.  

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data interaktif  (Sugiyono, 2018) yaitu:  

1. Reduksi data (data reduction), dengan merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dari 

data, haslnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan 

pengumpulan lebih banyak data. Dalam reduksi data yang ingin dicapai dan 

didorong oleh tujuan yang telah ditentukan. Minimisasi data juga 
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merupakan proses kognitif penting yang membutuhkan kecerdasan tinggi 

dan pemahaman mendalam.  

2. Penyajian data (data displa), deskripsi singkat data, grafik, hubungan antar 

kategori dan lain-lain. dengan menyajikan data, data dapat diedit.  

3. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berfungsi untuk 

membingkai kembali masalah, tetapi mungkin juga tidak karena 

sebagaimana yang disebutkan dalam penelitian kualitatif masalah dan 

rumusan masalah masih sama sementara dikembangkan setelah penelitian 

dilapangan selesai. Hasil penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

belum pernah terlihat sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

penjelasan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak jelas sehingga penelitian 

selanjutnya menjadi lebih jelas. 

 

   

Gambar 3 1. Model Miles dan Huderman 

 

F. Teknik Pengabsahan Data  

Dalam penelitian ini uji kebenaran data dilakukan melalui teknik 

Triangulasi. Menurut Meleong yang dikutip oleh (Ibrahim, 2018) mengatakan 

bahwa Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian 

Data 

Reduction 

Data Display 

Display 

Conclusions: 

Drawing/Verifying 

Drawing/Verifying 
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dengan membandingkan antar sumber, teori, serta teknik atau metode 

penelitian. Adapun teknik triangulasi ialah sebagai berikut : 

1. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber berarti membandingkan metode pegecekan 

keakuratan informasi dari sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan 

hasil observasi dan wawancara, hasil rekaman wawancara membandingkan 

apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.  

2. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu digunakan untuk memvalidasi dengan melihat dari 

sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang 

berbeda. Suatu proses dan perubahan tingkah laku manusia. 

Membandingkan hasil observasi dan wawancara, membandingkan apa yang 

telah dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia.  

3. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji reliabilitas data dengan 

menguji data menggunakan teknik yang berbeda pada sumber yang sama. 

Misalnya data dikumpulkan melalui wawancara kemudian dianalisis 

menggunakan studi pustaka dan observasi pada data yang ada. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.   Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Muna 

Kabupaten Muna merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi 

Tenggara terletak di bagian utara Pulau Muna dan bagian utara Pulau Muna, 

Buton, serta beberapa pulau kecil di sekitarnya. Sementara itu, secara 

astronomis, posisi Kabupaten Muna terletak pada garis lintang 40° 6 Selatan 

- 50° 15 Lintang Selatan dan antara 122° Bujur Timur - 123° 15 bt. Luas 

wilayah Kabupaten Muna adalah 2.963,97 km atau 296.397 hektar, terbagi 

menjadi 33 kecamatan yaitu Tongkuno, Tongkuno Selatan, Parigi, Bone, 

Marrobo, Kabawo, Kabangka, Kontu Kowuna, Kepulauan Tiworo, Maginti, 

Tiworo Center, Tiworo Selatan, Tiworo Utara, Lawa, Sawerigadi, Barangka, 

Wadaga, Kusambi, Kontunaga, Watopute, Katobu, Lohia, Duruka, 

Batalaiworu, Napabalano, Lasalepa, Napano Kusambi, Towea, Wakorumba 

Selatan, Pasir Putih, Pasi Kolaga, Maligano dan Batukara. Secara 

administratif, Kabupaten Muna berbatasan dengan: 

Utara :  Selat Spelman 

Selatan  :  Kabupaten Buton 

Barat  :  Selat Tiworo 

Timur  :  Kabupaten Buton Utara 
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Secara administratif Kabupaten Muna terdiri dari 33 kecamatan 

definitif, selanjutnya terbagi atas 220 desa, 39 kelurahan dan 1 unit 

pemukiman transmigrasi (UPT). Komposisi desa berdasarkan klasifikasi 

desa adalah sebanyak 293 desa tidak termasuk (UPT) dan keseluruhan 

terdiri dari desa swakarya dan desa swadaya dan desa swakarya masing 

masing sebanyak 227 desa (77,47%) kategori swadaya mula, (89,16%) dan 

desa swakarya sebanyak 31 desa atau 10,38% dari seluruh desa dan 

kelurahan yang telah diklarifikasi. Secara garis besar, ketinggian daratan 

Kabupaten Muna bervariasi antara 0->1000 m di atas permukaan laut (dpl). 

Namun, sebagian besar dari luas daratan Kabupaten Muna berada pada 

ketinggian 25-100 m dpl, yaitu sebesar 33,13% dari luas daratan Kabupaten 

Muna. Sedangkan luas daratan yang mempunyai ketinggian > 1000 m dpl 

hanya sekitar 0,02% dari luas keseluruhan. 

2. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) 

Kabupaten Muna 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Muna berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 15 

Tahun 2016 tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten 

Muna. Kondisi Sumber Daya Manusia/jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Tahun 2021 memiliki 

jumlah pegawai yang dimana Eselon II/b 1 Orang, Eselon III/a  1 orang, 

Eselon III/b 4 orang, Eselon IV/a 10 orang, sedangkan staf hanya 11 orang. 
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1. Susunan Organisasi  

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna terdiri dari : 

1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten 

Muna terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretaris; 

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; 

2) Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Perencanaan; 

b. Sub Bagian Keuangan; 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari : 

a. Seksi Identitas Penduduk; 

b. Seksi Pindah Datang Penduduk; 

c. Seksi Pendataan 

4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari : 

a. Seksi Kelahiran; 

b. Seksi Perkawinan; 

c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; 
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5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari: 

a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

b. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan; 

c. Sistem Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi 

dan Komunikasi; 

6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari : 

a. Seksi Kerja Sama; 

b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; 

c. Seksi Inovasi Pelayanan; 

2. Tugas Pokok Disdukcapil Kabupaten Muna 

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna mempunyai 

tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di 

bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

3. Fungsi Disdukcapil Kabupaten Muna 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 

Peraturan Bupati Muna Nomor 19 Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Muna mempunyai fungsi  : 

a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil; 

b) Pelaksanaan kebijakan  dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 
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d) Pelaksanaan administrasi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  

e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Visi dan Misi Disdukcapil Kabupaten Muna 

Pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Muna menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan secara optimal, 

mudah, cepat, dan gratis sesuai dengan standar pelayanan yang telah 

ditetapkan.  

a) Visi Disdukcapil Kabupaten Muna 

“Mewujudkan tertib administrasi kependudukan berbasis teknologi 

informasi melalui pelayanan prima” 

b) Misi Disdukcapil Kabupaten Muna 

1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil 

2) Meningkatkan upaya tertib administrasi kependudukan 

3) Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan 

4) Menciptakan kondisi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan 

transparan dalam rangka pelayanan kependudukan dan pencatatan 

sipil untuk mewujudkan pelayanan prima. 
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3. Sruktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi 

Kabupaten Muna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 1. Struktur Organisasi 

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Muna 

B. Hasil Penelitian 

1. Ketetapan Sasaran 

Ketepatan sasaran yaitu dengan melihat sejauh mana penerima program 

Jemput Bola di Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna 

tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian 

ini ketepatan penentuan siapa saja sasaran program yang dalam hal ini 

adalah kelompok sasaran program Jemput Bola yaitu masyarakat masuk 

dalam kategori lansia maupun penyandang disabilitas yang belum terdata di 

Disdukcapil Kabupaten Muna. 
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Sebagaimana yang dikatakan Bapak Yusuf Ande, SP.,ME selaku Kepala 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk: 

“ Karena kita ini ada laporan bulanan yang setiap saat akan dikirim ke 

provinsi lalu ke pusat, jadi dalam laporan itu sudah terpilah-pilah semua ada 

target Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing dari Kecamatan dan 

Desa yang sudah merekam dan sudah cetak. Jadi disitulah kita lihat 

presentasinya ketika misalnya Kecamatan Towea misalnya disana banyak dan 

memenuhi syarat untuk dilaksanakan Jemput Bola ya kita laksakan disana, 

karena kalau misalnya targetnya hanya 10 atau 20 orang yang menjadi target 

akan mubazir karena kita kesana memakai biaya. Karena kalau biayanya 

lebih besar dari target yang harus kita capai menjadi siasia nanti. Jadi, dalam 

laporan itu namanya data bersih kependudukan namanya. Data bersih 

kependudukan itu, setiap Desa, Kelurahan dan Kecamatan itu yang ada yang 

jumlah penduduk yang mana sudah di rekam dan mana yang sudah dicetak 

jadi kita lihat disitu mana yang paling tinggi itu yang kita kunjungi.”      

 

Berdasarkan hasil wawancara dipahami bahwa bahwa, untuk menetapkan 

target atau sasaran dalam melaksakan Program Jemput Bola (JEBOL) tidak 

terlepas dari bantuan aparatur Desa/Kecamatan. Karena, sudah adanya data 

yang siap untuk dilaporkan dan menjadi bahan pertimbangan sehingga pihak 

Disdukcapil Kabupaten Muna sudah tau target/sasaran yang harus 

mendapatkan layanan pogram Jemput Bola.  

Berikut wawancara bersama Bapak La Ode Ane, S.Pd.,M.Pd selaku 

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna: 

“Program Jemput Bola ini program yang pertama untuk memotong rantai 

birokrasi pada saat ini, yang kedua untuk capaian target yang lebih maksimal, 

kemudian yang ketiga ini dalam rangka efisiensi efektivitas pelayanan 

administrasi kependudukaan. Karena kalau bicara kepemilikan administrasi 

kependudukan ini wajib bagi pemerintah karena ini adalah untuk kepastian 

status masyarakat. Kalau kita tidak melakukan Jemput Bola ini bisa saja tapi 

itu prosesnya agak lambat kemudian kita harapkan capaian kinerja yang lebih 

tinggi agak susah karena kita langsung turun kelapangan ke titik-titik yang 

kita anggap bahwa wilayah itu adalah wilayah yang wajib dilakukan program 

jemput bola ini. Kita punya data untuk melakukan penguatan pelayanan 
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administrasi, jadi target itulah yang menjadi faktor utama kita melakukan 

jemput bola dan tidak ada kendala apapun dalam menentukan target karena 

semua sudah terdata. Dan pemerintah tidak menetapkan estimasi waktu 

misalnya 3 sampai 6 bulan karena program ini sudah memang harus berjalan 

setiap tahunya, dan untuk itu setiap tahun berbedabeda pencapaian 

targetnya.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dipahami bahwa program Jemput bola ini 

adalah  cara untuk meningkatkan efisiensi efektivitas pendataan kependudukan. 

Dan untuk menentukan target/sasaran dalam program JEBOL ini semuanya 

sudah siap dan terdata dari Desa/Kelurahan setempat dan tidak ada kendala 

apapun dalam menentukan targer/sasaran dalam program ini. 

 Selanjutnya, wawancara bersama Ibu SITTI SALAMAH, SP.ME. , 

selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Muna: 

“Seperti yang kita ketahui bahwa program ini tujuannya untuk menjemput 

atau memudahkan masyarakat yang belum tercatat datanya di database agar 

segera tercatat yang didampingi dan di temui langsung oleh tim kami yang 

bertugas dengan tujuan agar dilokasi atau desa yang sulit terjangkau dapat 

maksimal dan seluruhnya telah tercatat pada pendataan kami.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dipahami bahwa dalam memaksimalkan 

tujuan dari program tersebut, dinas terkait telah menyiapkan tim terbaik untuk 

lebih bekerja melakukan pencatatan lengkap di lokasi yang sulit dijangkau dan 

menjemput atau mendampingi agar tercatat pada database. 

Selanjutnya, wawancara bersama Bapak LA KARA, selaku 

Honorer/Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Muna: 
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“Sebagai tim yang terjun langsung dilapangan kami secara maksimal telah 

melakukan tindak lanjut secara komprehensif dalam mewujudkan program 

ini, menelusuri lokasi yang sulit dijangkau untuk memudahkan masyarakat 

dan membantu mencatat datanya pada database Catatan Sipil.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dipahami bahwa Sebagai tim operator yang 

turun langsung dilapangan telah melakukan tindak lanjut secara komprehensip 

dalam pencatatan database dilokasi yang sulit terjangkau agar lebih 

memaksimalkan tujuan program jemput bola. 

Selanjutnya wawancara bersama Bapak Putu selaku masyarakat yang 

mendapatkan pelayanan program jemput bola : 

“saya sebagai masyarakat Kabawo senang akan program yang dijalankan 

pemerintah ini, program pelayanan ini sangat membantu masyarakat seperti 

saya yang memiliki kesibukan di kampung dan tidak memiliki waktu luang 

untuk datang langsung mengurus di Capil. Terlebih bagi kami yang tidak 

memiliki kendaraan pribadi.”. 

Berdasarkan hasil wawancara dipahami bahwa sebagai masyarakat yang 

terkendala untuk mengurus segala dokumen penting seperti E-KTP dan Akta 

Lahir disebabkan jarak tempuh yang jauh antara kantor Capil dan rumah 

warga, sehingga pelayanan ini dianggap paling efektif guna memudahkan 

masyarakat memperoleh E-KTP dan Akta Lahir. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, program Jebol 

Disdukcapil ini menggunakan proses yang sistematis dalam menentukan target 

sasaran pelayanan ini mengacu pada data yang sudah terinput dari beberapa 

desa, sehingga untuk menentukan target sasaran mengacu pada data. Saya juga 

melihat bahwa pelaksana pelayanan jemput bola ini tidak turun langsung ke 
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lapangan untuk menentukan target sasaran karena mereka sudah mempunyai 

data yang benar-benar real dan sudah siap untuk langsung menentukan target 

sasaran.    

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan baha dari 

informan terkait indikator Ketepatan sasaran bahwa dalam menetapkan target 

atau sasaran dalam melaksakan program Jemput Bola (JEBOL) tidak terlepas 

dari bantuan aparatur Desa/Kecamatan. Karena, sudah adanya data yang siap 

untuk dilaporkan dan menjadi bahan pertimbangan sehingga pihak Disdukcapil 

Kabupaten Muna sudah tau target/sasaran yang harus mendapatkan layanan 

pogram Jemput Bola. Jemput bola ini adalah  cara untuk meningkatkan 

efisiensi efektivitas pendataan kependudukan. Dan untuk menentukan 

target/sasaran dalam program JEBOL ini semuanya sudah siap dan terdata dari 

Desa/Kelurahan setempat dan tidak ada kendala apapun dalam menentukan 

targer/sasaran dalam program ini. 
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Tabel 4 1. Laporan Reguler Pelaynan Disdukcapil 

Kabupaten Muna (2022) yang diolah 

 

Kecamatan 

 

Jumlah 

Penduduk 

 

Jumlah 

Wajib 

KTP 

Total Perekaman  

Perekaman 

Bulan 

Berjalan 

 

Tercetak  
Sudah 

Rekam 

Belum 

Rekam 

Kab.Muna 224.783 155.544 152.863 2.681 379 159.442 

Napabalano 12.147 8.241 8.062 179 18 8.344 

Maligano 6.852 4.672 4.727 - 20 4.850 

Wakorumba 

Selatan 

4.824 3.369 3.336 33 10 3.454 

Lasalepa 11.854 8.257 8.166 91 12 8.440 

Batalaiworu 14.716 10.455 10.102 353 27 10.429 

Katobu 27.149 19.817 19.801 16 45 20.363 

Duruka 13.225 9.010 8.824 186 20 9.192 

Lohia  15.825 11.037 10.894 143 19 11.162 

Watopute  13.745 9.474 9.295 179 14 9.608 

Kontunaga  8.916 6.177 6.081 96 20 6.392 

Kabangka  10.229 7.343 7.121 222 12 7.308 

Kabawo 13.699 9.556 9.339 217 23 9.614 

Parigi  12.923 8.799 8.628 171 8 8.979 

Bone  6.407 4.252 4.134 118 13 3.477 

Tongkuno  16.659 11.380 11.175 205 40 12.566 

Pasir Putih 4.956 3.374 3.275 99 8 3.398 

Kontu 

Kowuna 

4.578 3.251 3.200 51 5 3.345 

Marobo 6.985 4.162 3.924 238 28 3.941 

Tongkuno 

Selatan 

6.481 4.384 4.388 - 6 4.969 

Pasi Kolaga 4.532 3.089 3.080 9 9 3.210 

Batukara  2.855 1.923 1.925 - 5 1.986 

Towea  5.235 3.552 3.386 136 17 3.515 

Sumber : DISDUKCAPIL Kabupaten Muna 

 

2.  Sosialisasi Program  

Sosialisasi program ialah kemampuan penyelenggara program yaitu 

DISDUKCAPIL Kabupaten Muna dalam melakukan sosialisasi program 

sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada 

masyarakat. 



51 

 

  Sebagaimana yang dikatakan Bapak Yusuf Ande, SP.,ME selaku Kepala 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk: 

“Sebelum Program ini diimplementasikan kami telah melakukan 

sosialisasi sebelumnya baik itu kepada para aparatur/petugas dan sampai 

kemasyarakat sehingga setelah program ini di laksanakan para tim tidak 

kesusahan untuk menyampaikan kemasyarakat tujuan mereka dan 

masyarakat telah mengetahui tujuan tim yang turun langsung ke 

lapangan.” 

 

  Berdasarkan hasil wawancara dipahami bahwa Sebelum Program 

JEBOL ini diimplementasikan kami telah melakukan sosialisasi sebelumnya 

baik itu kepada para aparatur/petugas hingga sampai kemasyarakat, sehingga 

setelah program ini di laksanakan para tim tidak kesusahan untuk 

menyampaikan kemasyarakat tujuan mereka dan masyarakat telah mengetahui 

tujuan tim yang turun langsung ke lapangan. 

Selanjutnya, wawancara bersama Bapak La Ode Ane, S.Pd.,M.Pd selaku 

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna.  

“ya dalam melakukan pogram ini kan ada prosedurnya seperti perencanaan, 

pengorganisasian, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi. Jadi untuk 

sosialisasinya itu bidang teknis kita  menyurat di Kecamatan 1 minggu sebelum 

jemput bola dikecamatan A sebelum kita melakukan pelayanan jemput bola 

agar di Kecamatan itu menyampaikan kepada masyarakatnya bahwa 1 minggu 

kedepan akan ada tim dari Capil akan datang dan melakukan pelayanan 

tersebut serta disurat tersebut sudah tersampaikan untuk menyiapkan berkas-

berkas yang dibutuhkan dalam melakukan pelayanan nantinya. kita berharap 

itu pak camat menyampaikan ke pak desanya agar pada saat kita hadir 

masyarakat sudah siap, dan itu kondisinya seperti itu.” 

 

  Berdasarkan hasil wawancara dipahami bahwa, dalam sosialisasi 

program Jemput Bola ini hanya melakukan 1 kali penyuratan disetiap 

Desa/Kecamatan yang dituju agar aparat-aparat desa dapat menyampaikan 

maksud dan tujuan program ini ke masyarakat.  Serta aparat-aparat desa juga 
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menyampaikan  bahwa ada berkas-berkas yang harus dilengkapi untuk 

mengikuti program jemput bola ini. 

Selanjutnya Berdasarkan wawancara bersama bapak La Kara Jabatan 

Honorer dan berperan sebagai operator/penginput dalam Program Jemput Bola: 

“Saya rasa untuk sosialisasi sudah cukup optimal karena sosialisasi ini juga 

sudah di share melalu Facebook, Group Wa mapun sosialisasi secara 

manual seperti menyurat ke Desa. Tapi lebih banyak lagi  sosialisasi 

manual, karena titikt-titik pelaksanaan program ini banyak masyarakat yang 

tidak mendapatkan informasi melalui media social kecuali secara manual 

dari pak desanya. Selain itu tidak ada kendala lain saat sosialsasi, 

allhamdullillah tersampaikan semua ke masyarakat. Dan untuk SDM yang 

menunjang sosialisasi program ini saya rasa cukup, karena kita ini sebagai 

honorer yang bekerja di Capil ini ikut terlibat dalam sosialisasi maupun 

dalam proses pelaksanaan program ini, jadi saya rasa untuk sosialisasi sudah 

cukup maksimal.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dipahami bahwa, dalam sosialisasi 

program Jemput Bola ini sudah diupayakan juga untuk melakukan sosialsasi 

secara daring, namun nyatanya sosialisasi secara manual seperti menyurat dan 

bekerja sama dengan aparatur desa lebih efektif dan tidak terkendala apapun, 

sebagaimana juga dalam melakukan sosialisasi ini honorer yang bekerja di 

Disdukcapil Kabupaten Muna ikut berperan aktif dalam Sosialisasi program 

maupun dalam pelaksanaan program sehingga untuk SDM dalam sosialisasi 

program ini  dapat dikatakan menunjang. 

Selanjutnya wawancara bersama Bapak Albar selaku masyarakat yang 

mendapatkan pelayanan program jemput bola : 

“iya, saya mendapatkan informasi pelayanan ini awalnya dari tetangga 

saya yang memberitahu bahwa warga disuruh kumpul dibalai desa karena 

adanya sosialisasi oleh pak desa. Tiba disana pak desa menyampaikan 

bahwa orang capil akan datang kedesa untuk melakukan pelayanan, jadi 

bagi warga yang ingin mengurus persuratan seperti KTP, KK, maupun 
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Akta Lahir untk berkumpul seminggu kemudian setelah rapat sosialisasi di 

bala desa. Dan kami dihimbau untuk menyampaikan tetangga maupun 

keluarga jika ada yang ingin mengurus data tersebut untuk ikut serta dan 

hadir dalam kegiatan itu. Adapula nama-nama yang disebutkan untuk ikut 

hadir, karena nama tersebut sudah ada dipegang oleh capil dan dihimbau 

untuk melakukan perekaman KTP. Tidak ada saya dapat informasi 

pelayanan ini melalui media sosial, karena jujur saja nak saya ini hp kecil 

saya pakai. Saya tidak tau pakai hp android jadi tidak ada saya tau 

sosialisasi atau program ini melalui media sosial.”    

 

Berdasarkan hasil wawancara dipahami bahwa sebagai masyarakat 

mereka hanya mendapatkan informasi pelayanan Jemput Bola ini langsung dari 

penyampaian dari kepala desa mereka dibalai desa. Masyarakat tidak 

mendapatkan informasi dari media sosial karena masih banyak beberapa warga 

yang tidak menggunaikan hp android.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, program Jebol 

Disdukcapil tidak menemukan adanya sosialisasi melalui media sosial. Dan 

untuk tim pelaksana tidak melakukan sosialisasi secara langsung terhadap 

masyarakat terkait program Jemput Bola. Dan kurangnya sarana prasarana 

dalam melakukan sosialisasi program ini.  

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari 

informan terkait indikator Sosialisasi Program bahwa sebelum Program JEBOL 

ini diimplementasikan telah melakukan sosialisasi sebelumnya baik itu kepada 

para aparatur/petugas hingga sampai kemasyarakat. Sosialisasi program Jemput 

Bola ini hanya melakukan 1 kali penyuratan di setiap Desa/Kecamatan yang 

dituju agar aparat-aparat desa dapat menyampaikan maksud dan tujuan 

program ini ke masyarakat.  Serta aparat-aparat desa juga menyampaikan  

bahwa ada berkas-berkas yang harus dilengkapi untuk mengikuti program 
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jemput bola ini. Sosialisasi program Jemput Bola ini sudah diupayakan juga 

untuk melakukan sosialsasi secara daring, namun nyatanya sosialisasi secara 

manual seperti menyurat dan bekerja sama dengan aparatur desa lebih efektif 

dan tidak terkendala apapun, sebagaimana juga dalam melakukan sosialisasi ini 

honorer yang bekerja di Disdukcapil Kabupaten Muna ikut berperan aktif 

dalam Sosialisasi program maupun dalam pelaksanaan program sehingga untuk 

SDM dalam sosialisasi program ini  dapat dikatakan menunjang dalam 

program ini. 

Tabel 4 2. Tim Pelaksana Program Jemput Bola 

No. Nama Jabatan Peran 

1. 
La Ode Ane, S.Pd., 

M.Pd 

Sekretaris 

 

Tim Sosialisasi 

Program/Pemantau 

2. 
Yusuf Ande, 

SP.ME 

Kabid Pendaftaran 

Penduduk 
Tim Pemantau 

3. Ahyadi, S.Ag 
Kabid Pelayanan Pencatatan 

Sipil 
Tim Pemantau 

4. 
Sitti Salamah, 

SP.ME 

Kepala Subbagian Umum 

dan Kepegawaian 

Tim Sosialisasi 

Program/Pemantau 

5. Achmadi, A.Md Honorer Operator E-KTP 

6. 
Usa Adum 

Prasetya,STP 
Honorer Operator E-KTP 

7. La Kara Honorer Operator E-KTP 

8. Defi Safeti, SP Honorer Operator KK 

9. Wa Ode Dara Honorer Operator Akta Lahir 

Sumber : Arsip DISDUKCAPIL Kabupaten Muna 
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3. Tujuan Program 

  Tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksana 

dari program Jemput Bola E-KTP dengan tujuan mempercepat pelayanan 

administrasi kependudukan pencatatan sipil Kabupaten Muna dengan 

bagaimana menuju kemasyarakat dan melakukan pelayanan ditempat.  

Sebagaimana yang dikatakan Bapak Yusuf Ande, SP.,ME selaku Kepala 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk : 

“Program JEBOL ini secara keseluruhan sudah terlaksana hampir 98% 

lebih sehingga program ini sudah sesuai dengan tujuannya, tentu 

keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana 

seperti sarana transportasi tim yang kurang untuk melakukan pendataan 

dilokasi yang paling sulit di jangkau dan juga prasarana seperti ada suatu 

lokasi yang sulit dijangkau jaringan internet apapun itu providernya 

sehingga kita sulit untuk menyelesaikan pendataan.” 

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa Program JEBOL 

secara keseluruhan telah terlaksana hampir 98% lebih sehingga program ini 

sesuai dengan tujuannya, tentu keberhasilan tersebut tidak terlepas dari 

dukungan sarana dan prasarana seperti sarana transportasi tim yang kurang 

untuk melakukan pendataan dilokasi yang paling sulit di jangkau dan juga 

prasarana seperti ada suatu lokasi yang sulit dijangkau jaringan internet apapun 

itu providernya sehingga kita sulit untuk menyelesaikan pendataan. 

 Berdasarkan wawancara dari Ibu Sitti Salamah SP.,ME selaku Kasubag 

Umum dan Kepegawaian.  

“Program jebol ini dek sudah sesuai dan mencapai tujuan yang diharapkan. 

Semua sudah sesuai target dan tidak ada yang kurang, malah lebih. Bahkan 

karena program ini pendataan kependudukan lebih cepat dari biasanya. 

Karena kita kita yang turun langsung kelapangan untuk menginput dan 
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cetak KTPnya  mereka,jadi saya kira program ini sudah mencapai tujuan 

yang kita harapkan semua.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa tujuan dari program 

Jemput Bola ini sudah tercapai yakni untuk mempercepat pelayanan 

administrasi kependudukan. 

Selanjutnya Berdasarkan wawancara bersama bapak La Kara Jabatan 

Honorer dan berperan sebagai operator/penginput dalam Program Jemput Bola: 

“Sebagai tim yang turun langsung dilokasi sejauh ini kami telah 

memaksimalkan tujuan ini tetapi kami juga perlu sarana seperti transportasi 

sebagai sarana pendukung kami untuk melakukan perjalanan ke lokasi yang 

sulit terjangkau dan juga ketika dilokasi tersebut sulit dijangkau jaringan 

internet kami dapat membawa masyarakat tersebut kelokasi yang dapat 

dijangkau jaringan dan memulangkan kembali masyarakat tersebut kembali 

kerumahnya.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa Sebagai tim bekerja 

langsung dilokasi, telah memaksimalkan tujuan JEBOL tetapi perlunya sarana 

seperti transportasi sebagai sarana pendukung tim untuk memudahkan 

melakukan perjalanan ke lokasi yang sulit terjangkau dan juga ketika dilokasi 

tersebut sulit dijangkau jaringan internet, dapat membawa masyarakat tersebut 

kelokasi yang dapat dijangkau jaringan dan memulangkan kembali masyarakat 

tersebut kembali kerumahnya. 

Selanjutnya wawancara bersama ibu Wa Taena sebagai warga yang 

mendapatkan pelayanan program Jemput Bola : 

“pelayanan yang dilaksanakan oleh Capil ini sangat membantu 

sebenarnya, hanya saja pelayanan di ini laksanakan di kecamatan yang 

membuat desa lain yang dekat dari kantor camat ikut hadir mengurus 

dokumen sehingga membuat antrian yang panjang jadinya dalam proses 

pelayanan ini membutuhkan waktu yang lama untuk mengantri”. 
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Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa dalam melakukan 

pelayanan tim pelaksana tidak melaksanakan antar desa, sehingga jika 

dilaksanakannya pelayanan desa lain ikut serta dalam melakukan pengurusan 

dokumen sehingga mengakibatkan antrian yang panjang dan proses pelayanan 

yang lama. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, program Jebol 

Disdukcapil kurang efektif walaupun tujuannya untuk mempercepat pelayanan 

administrasi namun proses yang lamban membuat program Jemput Bola ini 

kurang efektif dalam proses pelayanannya.  

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari 

informan terkait indikator Tujuan Program dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dari program Jemput Bola ini sudah tercapai yakni untuk mempercepat 

pelayanan administrasi kependudukan. Program JEBOL secara keseluruhan 

telah terlaksana hampir 98% lebih yang telah dicapai sehingga program ini 

sesuai dengan tujuannya, tentu keberhasilan tersebut tidak terlepas dari 

dukungan sarana dan prasarana seperti sarana transportasi tim yang kurang 

untuk melakukan pendataan dilokasi yang paling sulit di jangkau dan juga 

prasarana seperti ada suatu lokasi yang sulit dijangkau jaringan internet apapun 

itu providernya sehingga kita sulit untuk menyelesaikan pendataan. Sebagai 

tim bekerja langsung dilokasi, telah memaksimalkan tujuan JEBOL tetapi 

perlunya sarana seperti transportasi sebagai sarana pendukung tim untuk 

memudahkan melakukan perjalanan ke lokasi yang sulit terjangkau dan juga 

ketika dilokasi tersebut sulit dijangkau jaringan internet, dapat membawa 
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masyarakat tersebut kelokasi yang dapat dijangkau jaringan dan memulangkan 

kembali masyarakat tersebut kembali kerumahnya. 

Tabel 4 3. Laporan Reguler Pelayanan Administrasi  

Kecamatan Jumlah Penduduk 
Total Perekaman 

Sudah Rekam Belum Rekam 

Kab.Muna 224.783 152.863 2.681 

Napabalano 12.147 8.062 179 

Maligano 6.852 4.727 - 

Wakorumba Selatan 4.824 3.336 33 

Lasalepa 11.854 8.166 91 

Batalaiworu 14.716 10.102 353 

Katobu 27.149 19.801 16 

Duruka 13.225 8.824 186 

Lohia 15.825 10.894 143 

Watopute 13.745 9.295 179 

Kontunaga 8.916 6.081 96 

Kabangka 10.229 7.121 222 

Kabawo 13.699 9.339 217 

Parigi 12.923 8.628 171 

Bone 6.407 4.134 118 

Tongkuno 16.659 11.175 205 

Pasir Putih 4.956 3.275 99 

Kontu Kowuna 4.578 3.200 51 

Marobo 6.985 3.924 238 

Tongkuno Selatan 6.481 4.388 - 

Pasi Kolaga 4.532 3.080 9 

Batukara 2.855 1.925 - 

Towea 5.235 3.386 136 

Sumber: DISDUKCAPIL Kabupaten Muna 

4. Pemantauan Program 

Pemantauan program yaitu pengawasan yang dilakukan pemerintah 

Kabupaten Muna pada program Jemput Bola E-KTP di Dinas Kependudukan 
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dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna dengan cara pemantauan langsung dan 

tidak langsung. 

a. Pemantauan langsung  

Pemantauan langsung ialah pemantauan yang dilakukan dengan cara 

mengunjungi lokasi kegiatan. Dengan cara demikian petugas/tim pelaksana 

yang bertanggung jawab dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan. 

Dengan cara pemantauan langsung ini petugas/tim pelaksana tidak hanya 

mengumpulkan data tetapi dapat juga memberikan saran-saran jika tidak 

sesuai dengan prosedur pelayanan program jemput bola. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak La Ode Ane, S.Pd., M.Pd 

selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Muna: 

“Saya sebagai sebagai sekretaris menggantikan posisi pemateri atau 

pengambil kebijakanlah saat pak Kadis tidak sempat hadir. Saya juga 

bertanggung jawab untuk memantau program ini berjalan, dan jika saya 

juga tidak sempat hadir maka yang bertanggung jawab sekaligus 

memantau itu biasanya itu digantikan oleh pak Kabid Pendaftaran 

Penduduk.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa, dalam 

pelaksanaan program jebol ini bahwa ternyata jika Kepala Dinas 

Berhalangan hadir ditempat pelaksanaan maka yang memantau program ini 

bias digantikan oleh Sekretaris maupun kabid yang terlibat dalam 

pelaksanaan program ini. 

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf 

Ande, SP., ME selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. 
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“Iya, kalau pak kadis atau sekretarisnya itu dek berhalangan hadir saya 

sendiri yang pantau secara langsung saat program ini sedang berjalan. 

Dan tidak ada laporan khusus ke pak kadis untuk setiap kegiatan. Kita 

hanya menyiapkan laporan data penduduk yang sudah berhasil di 

input/direkam datanya serta KTP yang berhasil dicetak. Dan itu 

memang wajib terdata semua itu dek, jadi pak kadis itu hanya lihat data 

sudah berapa persen (%) pencapaian target saat program ini terlaksana.  

Tidak ada prosedur khusus dalam pemantauan karena kita hanya fokus 

untuk mencapai target dari pusat.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa tidak adanya 

laporan khusus terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

setiap kegiatan sudah terlaksana, karena adanya data penduduk yang sudah 

berhasil didata yang pada akhirnya menjadi acuan sebagaimana kepala dinas 

memantau program ini berjalan efektif atau tidak.  

Tabel 4 4. Tim Pemantau Langsung 

 Sumber : Disdukcapil Kabupaten Muna 

b. Pemantauan tidak langsung 

Cara ini menghendaki petugas/tim pelaksana tidak perlu terjun 

langsung ke lokasi, tetapi dengan mengumpulkan data melalui laporan-

laporan hasil kegiatan dan di periksa kembali oleh yang berwenang.   

No Nama Jabatan 

1. La Ode Ane,S.Pd.,M.Pd Sekretaris 

2. Yusuf Ande, SP.,ME Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

3. Sitti Salamah, SP.,ME Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak La Ode Ane, S.Pd.,M.Pd 

selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Muna. 

“pemantauan tidak langsung itu dek pak kadis yang laksanakan. Karena 

pak kadis jarang mau terjun langsung ke lokasi pelayanan. Karena 

banyaknya kegiatan dan rapat yang harus dilakukan. Jadi pak kadis itu 

melalukan pemantauan tidak langsung. Pemantauannya pak kadis melalu 

data saja dek, ataupun laporan setiap bulan” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa pemantauan 

tidak langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Muna, yang dilakukan dengan cara mengecek data setiap 

bulannya terkait program jemput bola.  

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sitti 

Salama,SP.,ME selaku Kepala Subb agian Umum dan Kepegawaian. 

“pak kadis memang tidak melakukan pemantauan langsung dilokasi dek, 

biasa yang gantikan pemantauan langsung itu sekretaris atau pak kabid. 

Yah, begitu karena lokasi pelayanan yang cukup jauh, dan pak kadis stay 

dikantor karena selalu banyak yang mau berurusan sama pak kadis 

dikanor belum lagi kala ada rapat yang harus dipimpin. Jadi untuk 

pemantauannya memang benar pak kadis hanya memeriksa data setiap 

bulannya”  

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa pemantauan 

tidak langsung yang dilaksanakan pak kais ini karena adanya beberapa 

kendala yang tidak dapat ia tinggalkan seperti adanya rapat yang harus 

dipimpin sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemantauan 

langsung yang lokasi kegiatannya cukup jauh. Sehingga untuk 

melaksanakan pemantauan program kadis hanya memantau melalui data 

yang sudah ada setiap bulannya. 
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Menurut hasil dari penelitian saya, seharusnya dalam pelayanan 

ditempat wajib sesekali Kadis Disdukcapil Kabupaten Muna ikut dan terjun 

langsung ke lokasi pelayanan untuk memantau tim pelaksana menjalankan 

program tersebut. Saya rasa untuk memantau hanya menggunakan hasil dari 

program tersebut yang berbentuk data kurang maksimal, seharusnya ikut 

turun langsung karena dengan begitu Kadis bisa melihat apa saja 

kekurangan dari pelayanan tersebut. Sehingga Kadis tau apa saja yang harus 

dibenahi dalam menjalankan pelayanan ditempat ini agar kedepannya lagi 

dalam menjalankan pelayanan ditempat lain lebih maksimal.   

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari 

informan terkait indikator Pemantauan Program dapat disimpulkan bahwa 

dalam memantau pelaksanaan program jebol ini bahwa ternyata jika Kepala 

Dinas berhalangan hadir ditempat pelaksanaan maka yang memantau 

program ini bias digantikan oleh Sekretaris maupun kasubag yang terlibat 

dalam pelaksanaan program ini, tidak adanya laporan khusus terhadap 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap kegiatan sudah 

terlaksana, karena adanya data penduduk yang sudah berhasil didata yang 

pada akhirnya menjadi acuan sebagaimana kepala dinas memantau program 

ini berjalan efektif atau tidak. 

Tabel 4 5. Laporan Progres Pemantauan 30 Juni 2022 yang diolah 

Sumber: DISDUKCAPIL Kabupaten Muna 

No. Kabupaten 
Perekaman Sisa 

suket 

Sisa 

PRR 

Sisa Blank 

KTP-El Jumlah % 

1 MUNA 152.863 98,28 - 95 3.007 
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Tabel 4 6. Laporan Reguler Pelayanan Administrasi Kependudukan Edisi 

Bulan Desember Tahun 2021 yang diolah 

 

Kecamatan 
Jumlah 

penduduk 

Jumlah 

Wajib 

KTP 

Sudah 

Rekam 

Belum 

Rekam 

Jumlah 

perekaman 

bulan 

berjalan 

Tercetak PRR 

Kab. Muna 224.622 152.355 150.326 2.029 306 149.265 209 

Napabalano 12.167 8.091 7.934 157 22 7.885 11 

Maligano 6.930 4.642 4.613 29 22 4.558 2 

Wakorumba 

selatan 
4.805 3.277 3.290 13 7 3.269 3 

Lasalepa 11.885 8.099 8.050 49 6 7.990 20 

Batalaiworu 14.745 10.236 9.937 299 13 9.800 9 

Katobu 27.240 19.617 19.555 62 40 19.330 17 

Duruka 13.112 8.725 8.704 21 14 8.674 10 

Lohia 15.774 10.788 10.767 21 14 10.718 12 

Watopute 13.687 9.235 9.170 65 11 9.124 18 

Kontunaga 8.926 6.060 5.983 77 4 5.936 22 

Kabangka 10.208 7.176 7.046 130 28 6.993 16 

Kabawo 13.714 9.405 9.190 215 11 9.116 13 

Parigi 12.921 8.642 8.414 228 14 8.364 1 

Bone 6.324 4.133 4.042 91 22 4.064 6 

Tongkuno 16.591 11.100 10.924 176 29 10.857 21 

Pasir putih 4.880 3.244 3.193 49 13 3.197 2 

Kontukowuna 4.571 3.179 3.168 11 4 3.161 4 

Marobo 7.051 4.084 3.844 240 5 3.787 13 

Tongkuno 

selatan 
6.473 4.282 4.275 7 14 4.249 7 

Pasi kolaga 4.497 3.004 3.007 3 4 3.009 - 

Batukara 2.886 1.909 1.885 24 3 1.861 - 

Towea 5.235 3.427 3.333 94 6 3.323 2 

Sumber: Arsip DISDUKCAPIL Kabupaten Muna 

 

 

Tabel 4 7. Laporan Reguler Pelayanan Administrasi Kependudukan Edisi 

Bulan Desember Tahun 2020 yang diolah 

 

Kab.Muna 
Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

Wajib 

KTP 

Sudah 

Rekam 

Belum 

Rekam 

Jumlah 

perekaman 

bulan 

berjalan 

Tercetak PRR 

Kecamatan 223.692 151.984 153.283 774 1.418 1.327 357 

Napabalano 11.989 7.918 8.129 - 51 50 38 

Maligano 6.943 4.654 4.727 - 37 35 8 

Wakorumba 

selatan 
4.871 3.375 3.320 55 19 18 5 

Lasalepa 11.679 8.048 8.164 - 56 53 20 

Batalaiworu 14.797 10.197 10.283 - 105 97 22 

Katobu 27.860 19.845 20.756 - 161 153 35 

Duruka 13.126 8.740 8.831 - 91 88 19 
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Lohia 15.718 10.818 10.932 - 88 82 16 

Watopute 13.416 9.097 9.316 - 41 40 15 

Kontunaga 8.767 5.965 6.058 - 34 33 13 

Kabangka 10.164 7.135 7.205 - 40 39 26 

Kabawo 13.496 9.316 9.261 55 64 59 22 

Parigi 12.787 8.531 8.510 21 105 98 15 

Bone 6.123 4.079 4.038 41 38 31 14 

Tongkuno 16.586 11.210 10.906 304 176 164 24 

Pasir putih 4.753 3.191 3.203 - 63 61 13 

Kontukowuna 4.529 3.160 3.200 - 16 15 10 

Marobo 6.958 4.071 3.854 217 96 84 9 

Tongkuno 

selatan 
6.571 4.363 4.286 81 33 30 6 

Pasi kolaga 4.509 3.015 3.034 - 54 51 14 

Batukara 2.854 1.890 1.890 - 26 25 3 

Towea 5.202 3.362 3.380 - 24 21 10 

Sumber: Arsip DISDUKCAPIL Kabupaten Muna 

 

 

Tabel 4 8. Laporan Reguler Pelayanan Administrasi Kependudukan Edisi 

Bulan Desember Tahun 2019 yang diolah 

 

Kab.Muna 
Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

Wajib 

KTP 

Sudah 

Rekam 

Belum 

Rekam 

Jumlah 

perekaman 

bulan 

berjalan 

Tercetak PRR 

Kecamatan 221.866 147.193 143.670 3.523 445 142.507 2.527 

Napabalano 12.052 7.722 7.704 18 26 7.480 162 

Maligano 6.723 4.433 4.170 263 6 4.050 77 

Wakorumba 

selatan 
4.887 3.297 3.145 152 7 3.089 41 

Lasalepa 11.583 7.800 7.800 - 19 7.704 100 

Batalaiworu 14.628 9.800 9.800 - 35 10.005 156 

Katobu 27.831 19.415 19.415 - 57 20.758 284 

Duruka 13.009 8.411 8.405 6 28 8.187 172 

Lohia 15.594 10.525 10.155 370 16 9.884 204 

Watopute 13.152 8.740 8.730 10 29 8.579 131 

Kontunaga 8.598 5.723 5.723 - 8 5.618 74 

Kabangka 10.210 7.034 7.013 21 7 6.914 65 

Kabawo 13.361 9.060 8.751 309 44 8.556 169 

Parigi 12.530 8.237 8.012 225 17 7.774 173 

Bone 6.054 3.928 3.787 141 16 3.669 94 

Tongkuno 16.477 10.790 10.431 359 35 10.164 211 

Pasir putih 4.783 3.109 2.925 184 24 2.858 69 

Kontukowuna 4.484 3.047 2.996 51 12 2.924 53 

Marobo 7.060 3.976 3.029 947 17 2.912 82 

Tongkuno 

selatan 
6.479 4.200 4.031 161 22 3.949 72 

Pasi kolaga 4.367 2.862 2.780 82 9 2.681 60 

Batukara 2.817 1.823 1.731 92 4 1.689 26 

Towea 5.187 3.261 3.173 124 7 3.063 52 

Sumber: Arsip DISDUKCAPIL Kabupaten Muna 
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C. Pembahasan   

Upaya memberikan pelayanan publik yang berkualitas adalah harapan 

masyarakat. Pemerintah sebagai pengelola negara memiliki banyak tugas, salah 

satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan 

kebutuhan. Tentu saja, masyarakat sebagai objek pelayanan. Masyarakat 

mengharapkan pelayanan yang baik, cepat dan mudah. Untuk mengukur 

keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap sikap dan perilaku pemerintah  serta prosedur layanan 

disediakan pemerintah. 

Dalam penelitian ini untuk mengukur efektivitas pelayanan program 

Jemput Bola (JEBOL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Muna menggunakan teori yang dikemukakan oleh (Primanda, 2017) yang 

menyatakan bahwa efektivitas yaitu tercapainya suatu tujuan yang telah 

ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi 

organisasi. Efektifitas pelayanan dapat tercapai dengan maksimal apabila 

tujuan atau perencanaan sampai pelaksanaanya berjalan sesuai dengan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengukur efektivitas terdapat empat 

pendekatan yang digunakan, dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan 

proses agar dapat mengukur efektitivitas pelayanan program Jemput Bola 

dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna. Pendekatan proses ini menekankan 

pada aspek internal organisasi publik, yaitu dengan melihat sejauh mana 

efektivitas pelaksanaan program Jemput Bola dari semua kegiatan proses 
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internal maupun mekanisme organisasi. Indikator yang digunakan ialah 

ketetapan sasara, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan.  

Penulis juga menggunakan beberapa ukuran efektivitas yang 

dikemukakan oleh (Ichsan, 2018) ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kerja 

organisasi yang memberikan pelayanan, yang lebih menekankan pada 

ketelitian dari pemberi pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan, gaya 

pemberian pelayanan merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam 

mengukur  efektivitas kerja, yang lebih menekankan pada cara dan kebiasaan 

pemberi pelayanan dalam memberikan jasa kepada pelanggan. 

 Adapun penjelasan mengenai indikator-indikator yang digunakan dalam 

mengukur efektivitas program Jemput  Bola (JEBOL)  didalam pembuatan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Muna adalah sebagai berikut : 

a. Ketetapan sasaran program 

Dalam menetapkan target atau sasaran dalam melaksakan Program 

Jemput Bola (JEBOL) tidak terlepas dari bantuan aparatur Desa/Kecamatan. 

Karena, sudah adanya data yang siap untuk dilaporkan dan menjadi bahan 

pertimbangan sehingga pihak Disdukcapil Kabupaten Muna sudah tau 

target/sasaran yang harus mendapatkan layanan pogram Jemput Bola. 

Jemput bola ini adalah  cara untuk meningkatkan efisiensi efektivitas 

pendataan kependudukan. Dan untuk menentukan target/sasaran dalam 

program JEBOL ini semuanya sudah siap dan terdata dari Desa/Kelurahan 

setempat dan tidak ada kendala apapun dalam menentukan targer/sasaran 
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dalam program ini. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi penelitian 

dilapangan dan sesuai yang dikatakan oleh Menurut (Pasolong, 2019) dalam 

tujuan memuaskan masyarakat. 

b. Sosialisasi Program 

Sebelum Program JEBOL ini diImplementasikan telah melakukan 

sosialisasi sebelumnya baik itu kepada para aparatur/petugas hingga sampai 

kemasyarakat. Sosialisasi program Jemput Bola ini hanya melakukan 1 kali 

penyuratan di setiap Desa/Kecamatan yang dituju agar aparat-aparat desa 

dapat menyampaikan maksud dan tujuan program ini ke masyarakat.  Serta 

aparat-aparat desa juga menyampaikan  bahwa ada berkas-berkas yang 

harus dilengkapi untuk mengikuti program jemput bola ini. Sosialisasi 

program Jemput Bola ini sudah diupayakan juga untuk melakukan sosialsasi 

secara daring, namun nyatanya sosialisasi secara manual seperti menyurat 

dan bekerja sama dengan aparatur desa lebih efektif dan tidak terkendala 

apapun, sebagaimana juga dalam melakukan sosialisasi ini honorer yang 

bekerja di Disdukcapil Kabupaten Muna ikut berperan aktif dalam 

Sosialisasi program maupun dalam pelaksanaan program sehingga untuk 

SDM dalam sosialisasi program ini  dapat dikatakan menunjang dalam 

program ini. Hal tersebut sesuai dengan Hasil observasi peneliti dilapangan 

dan sesuai dengan yang dikatakan oleh (Primanda, 2017) keberhasilan 

sosialisasi Program JEBOL. 
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c. Tujuan Program 

Program JEBOL secara keseluruhan telah terlaksana hampir 98% 

telah dicapai sehingga program ini sesuai dengan tujuannya, tentu 

keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana 

seperti sarana transportasi tim yang kurang untuk melakukan pendataan 

dilokasi yang paling sulit di jangkau dan juga prasarana seperti ada suatu 

lokasi yang sulit dijangkau jaringan internet apapun itu providernya 

sehingga kita sulit untuk menyelesaikan pendataan. Sebagai tim bekerja 

langsung dilokasi, telah memaksimalkan tujuan JEBOL tetapi perlunya 

sarana seperti transportasi sebagai sarana pendukung tim untuk 

memudahkan melakukan perjalanan ke lokasi yang sulit terjangkau dan juga 

ketika dilokasi tersebut sulit dijangkau jaringan internet, dapat membawa 

masyarakat tersebut kelokasi yang dapat dijangkau jaringan dan 

memulangkan kembali masyarakat tersebut kembali kerumahnya. Hal 

tersebut belum sesuai dengan hasil observasi dilapangan dan yang dikatakan 

oleh (Mulyadi, 2016) fasilitas penunjang yang masih kurang mamadai dan 

kurang mendukung. 

d. Pemantauan 

Dalam memantau pelaksanaan program jebol ini bahwa ternyata jika 

Kepala Dinas Berhalangan hadir ditempat pelaksanaan maka yang 

memantau program ini biasa digantikan oleh Sekretaris maupun kasubag 

yang terlibat dalam pelaksanaan program ini, tidak adanya laporan khusus 

terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap kegiatan 
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sudah terlaksana, karena adanya data penduduk yang sudah berhasil didata 

yang pada akhirnya menjadi acuan sebagaimana kepala dinas memantau 

program ini berjalan efektif atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

observasi peneliti dilapangan dan yang dikatakan oleh (Moenir, 2015) 

kemampuan para aparat dalam memberikan pemantauan dan pengawasan 

hingga program tersebut berjalan sesuai tujuan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang judul Efektivitas 

Program Jemput Bola (JEBOL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(DISDUKCAPIL) dalam mengoptilkan pelayanan kependudukan di Kabupaten 

Muna. Hal tersebut dikarenakan beberapa indikator yang digunakan yaitu: 

1. Ketetapan sasaran program  

Ketetapan sasaran pelayanan E-KTP dengan sistem pelayanan ditempat ini 

dapat disimpulkan bahwa apa yang untuk masyarakat benar-benar tepat 

sasaran di Kabupaten Muna yang berkebutuhan khusus, lansia, dan 

masyarakat yang sudah memenuhi syarat perekaman E-KTP.  

2. Sosialisasi program 

Sosialisasi program mengenai pelayanan langsung ditempat dilangsungkan 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna dikatakan 

kurang efektif, karena masih ada sebagian masyarakat yang belum 

mengetahui tentang layanan tersebut melalui program Jemput Bola 

(JEBOL).   

3. Tujuan program 

Berdasarkan data tujuan program Jemput Bola ini sudah tercapai sesuai 

dengan yang diharapkan, yaitu mempercepat pelayanan adminisrasi dengan 

adanya program Jemput Bola (JEBOL) dengan melakukan pelayanan prima 

secara menyeluruh bagi masyarakat di Kabupaten Muna yang berkebutuhan 
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khusus, lansia, dan masyarakat yang sudah wajib mempunyai E-KTP dan  

kesesuaian target pelaksana yang telah ditargetkan telah tercapai.  

4. Pemantauan Program 

Pemantauan program dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Muna belum cukup efektif, dimana pemantauan 

ini terbagi 2 (dua) yaitu pemantauan langsung dan tidak langsung. 

a. Pemantauan langsung dilaksanakan oleh tim pelaksana yang ikut serta 

secara langsung dalam pelaksanaan program Jemput Bola di lokasi.   Tim 

pelaksana dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan. Dengan cara 

pemantauan langsung ini tim pelaksana tidak hanya mengumpulkan data 

tetapi dapat juga memberikan saran-saran jika tidak sesuai dengan 

prosedur pelayanan program jemput bola. 

b. Pemantauan tidak langsung dilaksanakan oleh Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna dengan cara 

melihat melalui data rekapitulasi kinerja dalam Program Jemput Bola 

yang sudah diinput dari tim pelaksana program. 

Menurut (Beni Pekei, 2016) Efektvitas ialah  hubungan antara keluaran 

dan indikator atau ukuran tingkat pengeluaran kebijakan dan prosedur 

organisasi. Efisiensi juga berkaitan dengan seberapa sukses suatu kegiatan di 

sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif bila berbenturan besar 

pada kemampuan memberikan pelayanan publik, yang merupakan tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya.  Berdasarkan indikator diatas penulis menarik 

kesimpulan ialah program Jemput Bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
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Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Muna sudah efektif karena dapat dilihat 

dari ketetapan targaet dan sasaran sudah tepat dan tujuan program sudah 

terlaksana dan mencapai tujuan. 

B.  Saran  

a. Sebaiknya pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(DISDUKCAPIL) dan stakeholder terkait untuk lebih meningkatkan 

atensinya terhadap fasilitas yang digunakan dalam program JEBOL. 

b. Seharusnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) 

dapat meningkatkan alur pemantauan dan pengawasan yang lebih aktif 

terhadap kegiatan TIM JEBOL. 

c.  Seharusnya pula peningkatan dari segi kebutuhan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan oleh TIM JEBOL agar terlaksana 100% sesuai dengan 

tujuan.
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