
BAB I ' 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dan berbagai kemajuan di bidang teknologi 

informasi yang sangat pesat dewasa ini menumbuhkan kesadaran 

berbagai pihak akan pentingnya informasi sebagai salah satu sumber 

daya dalam organisasi. Tidak satupun organisasi yang tidak tersentuh 

oleh informasi, baik secara individu, kelompok, pada tingkat negara 

ataupun antar negara. lnformasi sebagai salah satu dasar pengambilan 

keputusan semakin dirasakan kebutuhannya dalam proses pencapaian 

tujuan organisasi. Dengan informasi kita dapat mengenali berbagai 

situasi yang akan terjadi di masa depan, sehingga resiko dapat 

dikurangi, tantangan dapat diidentifikasikan sedini mungkin dan 

peluang-peluang dapat diprediksikan sebelumnya secara akurat. Oleh 

karena itu peranan informasi sebagai salah satu sumber daya semakin 

penting dan untuk itu perlu mendapat prioritas agar dukungan terhadap 

organisasi semakin nyata. 

Pembangunan Kota Jakarta yang semakin pesat, kehidupan 

masyarakat yang semakin dinamis, membuat masalah yang 

dihadapinya pun semakin kompleks. Hal ini berakibat kepada proses 

pengambilan keputusan semakin rumit. Untuk itu diperlukan informasi 

yang akurat. Dalam organisasi besar yang membutuhkan proses 

pengambilan keputusan yang kompleks, memerlukan dukungan Sistem 
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lnformasi yang handal dan mampu memberikan masukan para 

pengambil keputusan. 

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan, maka 

tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan publik, 

pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan perekonomian. Untuk 

keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas tersebut diperlukan 

perencanaan yang matang dan akurat. Perencanaan yang baik perlu 

didukung oleh informasi penduduk yang akurat, lengkap, cepat dan 

tepat waktu. Kecepatan dan akurasi penyajian informasi akan terwujud 

apabila didukung dengan Sistem informasi yang menggunakan 

komputer sebagai alat pengolahan data. lnformasi kependudukan yang 

akurat menjadi dasar dalam penyediaan sarana dan prasarana 

infrastruktur perkotaan yang dibutuhkan. Menurut Longkutoy (1984), 

menyatakan bahwa komputer diciptakan tidak lain sebagai alat 

pembantu manusia seperti umpamanya mobil dan sebagainya 

diciptakan untuk membantu manusia dalam ha1 kecepatan, agar tiba 

ditempat tujuan dalam waktu yang singkat. 

Penduduk DKI Jakarta yang tercatat sampai dengan periode 

2001 berjumlah a 10 juta jiwa dengan tingkat kepadatan 11.000 lkm2, 

diperlukan sistem pendaftaranlpencatatan penduduk yang tertib dan 

cermat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai salah satu 

perangkat pelaksana Pemda DKI Jakarta yang dibentuk melalui 

Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2001 mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pendaftaran dan pencatatan penduduk, pengendalian 
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mobilitas Penduduk dan penerbitan akta catatan sipil. Dalam 

penyelenggaraan tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam fungsi- 

fungsi. Diantara fungsi-fungsi yang berkaitan dengan fungsi penyajian 

informasi kependudukan adalah mengumpulkan, mengolah dan 

menganalisa serta menyajikan data informasi hasil pendaftaran dan 

pencatatan penduduk, untuk keperluan lnstansi lain dan masyarakat. 

Mengingat besarnya jumlah penduduk, tingginya tingkat 

perubahan data, tuntutan kecepatan dan ketepatan penyajian informasi 

kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah 

membangun sistem lnformasi Manajemen kependudukan dengan 

menggunakan komputer sebagai alat pengolah data. Peralatan 

komputer tersebut ditempatkan di lima Kotamadya dan Suku Dinas 

Kependudukan Jakarta Utara sebagai salah satu unit pelaksana sistem 

informasi kependudukan di Wilayah Kotamadya memiliki satu unit mini 

komputer type IBM Risc 6000, 13 dumb terminal, satu unit line printer 

dan modem sebagai alat komunikasi data antara Suku Dinas dengan 

Dinas secara on line. Tenaga pelaksana yang dilibatkan dalam proses 

pengolahan data sebanyak 15 orang sebagai operator data entry dan 

operator mesin. 

Walaupun perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software) telah tersedia cukup canggih baik dari segi sistem 

pengolahan dan daya tampung data penduduk mencapai + 1,5 juta 

data, namun belum dapat menjamin terselenggaranya sistem informasi 

dengan baik. Aspek lainnya yang sangat menentukan dalam 
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penyelenggaraan Sistem lnformasi adalah tenaga pelaksana, mulai dari 

proses pengumpulan data sampai tersajinya informasi yang dibutuhkan 

oleh pengguna. 

Berkaitan dengan ha1 tersebut faktor komunikasi yang 

berlangsung dalam suatu organisasi yakni terlibat dalam proses 

pengumpulan data (input) dan proses pengolahan data sangat 

berpengaruh terhadap informasi penduduk yang dihasilkan. Menurut 

Siagian (2000) menyatakan bahwa Unit Pengolahan Data hanya 

mampu menghasilkan informasi yang bermutu tinggi dan sesuai 

dengan kebutuhan organisasi apabila data yang dikumpulkan dan 

diolah juga tinggi mutunya. Oleh karena itu komunikasi sebagai suatu 

proses yang harus ditempuh untuk mengalirkan data yang terkumpul 

untuk diolah dan kemudian disajikan penting menjadi perhatian. 

Komunikasi yang baik akan melahirkan informasi yang sesuai dengan 

keinginan organisasi dan memenuhi kebutuhan pelangganb dan 

stakeholder. Dengan demikian ungkapan yang umum dalam dunia 

pengolah data yaitu Garbage In, Garbage Out (GIGO), setidaknya 

melalui komunikasi yang efektif dapat dihindari. 

Walaupun dalam penyelenggaraan Sistem lnformasi 

Manajemen Kependudukan telah menggunakan Komputer sebagai alat 

bantu pengolahan data, tetapi belum dapat menyajikan informasi 

penduduk yang akurat. Kinerja seseorang tidak hanya tergantung 

kepada penerapan teknologi modern, tetapi juga ditentukan oleh 

dukungan manusia dan pengabdiannya serta keterlibatannya dalam 
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mencapai sasaran organisasi. Hubungan manusia yang harmonis 

didalam organisasi mutlak diperlukan agar terwujud keserasian gerak 

dalam mencapai misi organisasi. Situasi yang ideal ini dapat terwujud 

bila antara pimpinan dan bawahan berada dalam kegairahan bersama. 

Keterbukaan, saling mempercayai dan tumbuhnya rasa saling 

menghormati merupakan faktor pendukung setiap kegiataan yang 

dilakukan oleh organisasi. Bila kondisi ideal ini dapat diwujudkan 

manajemen, maka setiap orang dalam berorganisasi dapat terdorong 

atau termotivasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara sada~, 

dan selalu meningkatkan kinerjanya serta memberikan yang terbaik 

bagi organisasi. Motivasi ini sangat penting karena diharapkan setiap 

individu di dalam organisasi mau bekerja secara sekarela, sadar, dan 

antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Selain itu 

komunikasi dalam organisasi memegang peranan penting dalam 

peningkatan kinerja organisasi. 

Bertitik tolak dari uraian di atas topik penelitian ini diarahkan 

untuk dapat mengungkap motivasi dan komunikasi dalam upaya 

meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem informasi manajemen 

kependudukan. Topik ini menjadi fokus penelitian, sehingga judul yang 

dipilih adalah "Kajian Motivasi dan Komunikasi dalam Meningkatkan 

Kualitas lnformasi Kependudukan di Suku Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara". 
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B. ldentifikasi Masalah. 

Dari pengamatan penyelenggaraan Sistem lnformasi 

Manajemen Kependudukan masih menghadapi permasalahan yang 

dapat diindikasikan sebagai berikut : 

I. Sering terlambatnya pengiriman input data kependudukan dari 

Kelurahan ke Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

2. Pengolahan mutasi data kependudukan belum dapat dilakukan 

secara on line di Kelurahan 

3. Kurangnya perhatian pimpinan terhadap bawahan tentang 

kebutuhan sarana dan prasarana kerja 

4. Pemanfaatan perangkat keras dan perangkat lunak yang belum 

optimal 

5. Kemampuan pengumpul dan pengolah data yang masih rendah 

6. Kurang optimalnya penggunaan sumber daya informasi sehingga 

sulit diharapkan tercapainya tujuan organisasi 

7. Orientansi pegawai masih terfokus kepada pelayanan masyarakat, 

bukan kepada peningkatan kinerja 

8. Kurang lengkapnya informasi yang disajikan 

9. Penyampaian informasi terlambat 

10. lnformasi kependudukan belum dapat dimanfaatkan oleh unit lain. 

http://www.mb.ipb.ac.id



C. Pembatasan Masalah 

Dari beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagaimana 

tersebut di atas, masalah sumber daya manusia merupakan faktor 

yang paling dominan menentukan terselenggaranya Sistem lnformasi 

Manejemen Kependudukan. Oleh karena itu pembahasan dibatasi 

dengan permasalahan yang berkaitan dengan motivasi dan komunikasi 

dalam upaya meningkatkan kualitas informasi di Suku Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam identifikasi masalah maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi komunikasi di Suku Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara ? 

2. Bagaimana kondisi motivasi pegawai di Suku Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara ? 

3. Bagaimana kondisi kualitas informasi di Suku Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara ? 

4. Apakah ada hubungan antara komunikasi dengan kualitas 

informasi kependudukan ? 

5. Apakah ada hubungan antara motivasi dengan kualitas informasi 

kependudukan? 
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E. Tujuan Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Menganalisis kondisi komunikasi di Suku Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara. 

2. Menganalisa kondisi motivasi pegawai di Suku Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara; 

3. Menganalisis kondisi kualitas informasi kependudukan di Suku 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara 

4. Menganalisis hubungan antara komunikasi dengan kualitas 

informasi di Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Utara. 

5. Menganalisis hubungan antara motivasi dengan kualitas informasi di 

Suku Dinas Kependudukan Kotamadya Jakarta Utara. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk 

menentukan kebijakan pembinaan pegawai dalam penyelenggaraan 

Sistem lnformasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK). 

G. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang motivasi dan 

proses komunikasi informasi kependudukan dalam upaya 

meningkatkan kualitas informasi penyelenggaraan Sistem lnformasi 

Manajemen Kependudukan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kotamadya Jakarta Utara. 
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