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ABSTRAK

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima
pelayanan. Skripsi ini berjudul prosedur pelayanan pembuatan akta kelahiran
berbasis dalam jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari. Sebagai
tujuan antaranya ingin mengetahui prosedur pelayanan pembuatan akta kelahiran
berbasis dalam jaringan, hambatan dalam pembuatan akta kelahiran menggunakan
sistem dalam jaringan dan perubahan sebelum dan sesudah diterapkannya sistem
dalam jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menggambarkan
prosedur pelayanan pembuatan akta kelahiran dengan metode pengumpulan data
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data
dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan atau
menferivikasi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan
sebagai berikut: (1) Terdapat empat prosedur pelayanan pembuatan akta
kelahiran berbasis dalam jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari,
diantarnaya pengajuan melalui website Catatan Sipil Kabupaten Batang Hariri,
pengisian formulir online melalui website Catatan Sipil Kabupaten Batang Hariri,
verifikasi berkas dan penyerahan akta kelahiran kepada pemohon; (2) Terdapat
empat hambatan dalam pembuatan akta kelahiran menggunakan sistem dalam
jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, diantaranya: terbatasnya
faslitas sistem dalam jaringan, sumber daya manusia yang terbatas, gangguan
pada listrik dan koneksi jaringan internet dan pengetahuan masyarakat yang
terbatas; (3) Perubahan sebelum diterapkannya sistem dalam jaringan masyarakat
harus datang langsung ke Catatan Sipil dengan mengeluarkan biaya yang cukup
banyak, ditambah lagi masyarakat harus mengantri dan menghabiskan waktu kerja
mereka dalam pengurusan akta kelahiran dikarenakan jarak tempuh dari rumah
mereka ke dukcapil Kabupaten Batang Hari terbilang jauh; setelah diterapkannya
sistem dalam jaringan masyarakat merasa lebih mudah dan bisa dimana saja
dalam pengurusannya, masyarakat hanya melengkapi bahwan melalui online yang
tertera di website dan tinggal menunggu informasi akta kelahiran telah selesai
dalam waktu tiga hari.
Kata kunci: Prosedur Pelayanan, Pembuatan Akta Kelahiran, berbasis Dalam
Jaringan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pelayanan publik merupakan pemenuhan keperluan orang atau masyarakat
yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan
tatacara yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan
upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga
negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelenggaraan pelayanan publik.2 Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab ke 10
tentang hak asasi manusia mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi
kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya, dan dalam Pasal 1
Ayat 1 nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, sebagai kebijakan dan
acuan bagi seluruh instansi pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan
yang berkualitas.3
Kinerja pegawai pemerintah sangatlah penting untuk pencapaian tujuan
organisasi pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan
kegiatan pembangunan dan juga dalam penyelenggaraan pemerintahan.4 Oleh
sebab itu dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sangatlah
dibutuhkan profesionalisme para pegawai yang bekerja pada suatu instansi
pemerintahan, agar kinerjanya memuaskan dan dapat dikatakan maksimal sesuai
2

Eko Kurnia Putri, “Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Egovernment Di Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta”, Jurnal Natapraja Vol. 6, No. 1, 2018, hlm.
69
3
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 1
4
Achmad Sobirin, Konsep Dasar Kinerja dan Manajemen Kinerja, (Jakarta: Rineka Cipta,
2013), hlm. 3

1
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dengan harapan masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
menghasilkan beberapa dokumen resmi yang diperlukan oleh masyarakat seperti
status kewarganegraan, sertfikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan
terhadap suatu barang dan sebagainya.5 Dokumen yang dimasudkan ialah Kartu
Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Pernikahan, Akta Kematian,
Dokumen resmi yang sangat penting bagi masyarakat untuk menjadi identitas
adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran. Dokumen ini sangat
penting untuk menjamin keberadaan warga negara sebagai jaminan identitas
warga dan hak-hak sipilnya. Jumlah kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2017
di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
Tabel 1.1
Jumlah kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2017 di Kantor Pencatatan
Sipil Kabupaten Batang Hari.”6
No Kec
Mersam
Muaro Tembesi
Muaro Bulian
Batin XXIV
Pemayung
Maro Sebe Ulu
Bajubang
Maro Sebo Ilir
Jumlah

JML_KK
9,528
9,149
18, 936
9,593
11,014
11,355
13,260
4,782
87,617

JML-BELUM_KK
1,294
737
1,716
905
666
1,586
721
570
8,195

Dari tabel di atas dapat dicemati bahwa jumlah KK yang terdapat di
Kabupaten Batang Hari berjumlah 87.617 yang perlu diperhatikan ternyata ada
8.195 keluarga yang tidak memiliki KK sehingga perlu dicari faktor penyebabkan.
5

Juninda Martua, “Peran Birokrasi Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik”,
Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan,Kisaran Sumetara Utara,
2015, hlm. 4
6
Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, Hari Jumat tanggal 3 Februari 2020 jam
10.44
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Bila menurut Kecamatan, maka presentase kepemilikan KK Kecamatan Mersam
(90.12%) sedangkan paling tinggi di kecamatan Maro Sebo Ulu (92,82%).
Tabel 1.2
Jumlah kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2018 di kantor pencattan sipil
Kabupaten Batang Hari.”7
Nama Kec
Mersam
Muaro Tembesi
Muaro Bulian
Batin XXIV
Pemayung
Maro Sebe Ulu
Bajubang
Maro Sebo Ilir
Jumlah

JML_KK
6,672
5,645
13,974
5,701
6,642
7,859
8,287
2,979
57,759

JML BELUM_KK
6,073
5,320
12,967
5,395
6,136
7,055
7,638
2,772
53,366

JMLH_KK
12,745
10,965
26,941
11,096
12,778
14,914
15,925
5,751
111,115

PERSEN
38,53
32,23
38,54
34,74
33,79
37,43
37,26
34,68
36,53

Dari tabel di atas dapat dicermati bahwa kepemilikan akta kelahiran
penduduk Kabupaten Batang Hari terhadap total penduduk Kabupaten Batang
Hari. Menurut table tersebut terlihat bahwa Kabupaten Batang Hari yang memiliki
akta kelahiran sebesar 36,53% (111.115 jiwa), bila dilihat berdasarkan wilayah
maka kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Muara Bulian paling tinggi yaitu
38.54% sedangkan Kecamatan Muaro Tembesi paling rendah, yaitu 32.23%.”8
Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib
dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta kelahiran adalah akta catatan
sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang anak. Akta kelahiran
merupakan simbol pengakuan negara dan orang tua terhadap keberadaan seorang
anak, sehingga dengan memiliki akta kelahiran seorang anak akan terjamin hak7

Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, Hari Jumat tanggal 3 Februari 2020 jam
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Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, Hari Jumat tanggal 3 Februari 2020 jam

10.44
10.44
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haknya, baik terhadap negara maupun orang tuanya. Dalam melaksanakan
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan, pemerintah daerah kabupaten/kota telah melaksanakan proses
administrasi kependudukan melalui pemberian pelayanan dalam pengurusan akta
kelahiran. Pelayanan pengurusan akta kelahiran akan dapat memenuhi harapan
masyarakat tentunya dalam proses pemberian pelayanan tersebut harus dapat
dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas kerja dalam memberikan
pelayanan, sehingga masyarakat merasa puas dalam memperoleh akta kelahiran.
Hayat dan Laily Hidayah mengatakan bahwa proses pemberian pelayanan
dalam pembuatan akta kelahiran dalam jaringan merupakan program yang harus
dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu
pembuatan akta kelahiran.9 Dinas kependudukan dan catatan sipil mempunyai
peran yang sangat penting bagi kependudukan. Peraturan Menteri telah mengatur
pembuatan akta kelahiran yang termaktub dalam Peraturan Menteri Negeri
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi
Kependudukan Secara dalam jaringan memberikan panduan dalam pelaksanaan
sistem dalam jaringan namun kenyataanya di lapangan masih terdapat kendala
yang terjadi di kantor Pencatatan Sipil, salah satunya yang terjadi di Kantor
Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
Berdasarkan hasil observasi sementara yang peneliti lakukan di lapangan
pada tanggal 28 November 2019, peneliti menemukan bahwa di Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Batang Hari sudah menggunakan sistem dalam jaringan atau
9

Hayat dan Laily Hidayah, “Mengoptimalisasikan Pelayanan Pembuatan Akta kelahiran”,
Jurnal Dialektika Volume 2,Nomor 1, Februari 2017, hlm. 104
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registrasi pembuatan akta kelahiran yang berbasis pencocokan Nomor Induk
Keluarga (NIK), namun penulis menemukan beberapa kendala seperti dalam
memberikan pelayanan dalam jaringan kepada masyarakat dalam pembuatan akta
kelahiran, dikarenakan ada sebagian pegawai di Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Batang Hari masih menggunakan sistem manual sesuai dengan sistem yang ada di
Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah
nomor 18 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, yang
belum menggunakan sistem dalam jaringan. 10
Masyarakat kerap mengeluhkan karena dalam proses pembuatan akta
kelahiran masih terhambat oleh sistem jaringan yang sering tidak terkoneksi
langsung ke situs atau web Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari,
keterbatasannya fasilitas yang ada di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten
Batang Hari seperti komputer, serta kurangnya pegawai yang ada di Kantor
Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari. Selain itu jaringan PLN yang
sering mati yang tidak ditentukan waktunya maka membuat suatu hambatan
bagi pegawai di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari dalam
proses pembuatan akta kelahiran menjadi terhambat sehingga masyarakat
merasa kecewa dengan apa yang sudah di janjikan. Dalam kaitannya dengan
kinerja pegawai terutama dalam memberikan pelayanan pengurusan akta
kelahiran belum tergolong cukup baik yang ditandai dengan sering menunda
waktu dalam proses pembuatan akta kelahiran adanya keluhan dari
masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran.11
Sehingga diperlukan sebuah kinerja dengan pelayanan yang baik
berdasarkan Peraturan Menteri Negeri Republik Indonesia nomor 7 tahun 2019
tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara dalam jaringan dan
sebagai pegawai juga bisa langsung turun lapangan dengan menggunakan
transformasi yang sudah diberikan kepada pihak kantor Kabupaten Batang Hari

10

Observasi di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, Hari Jumat tanggal 3
Februari 2020 jam 10.44
11
Wawancara bersama Bapak Kusnedi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian, Rabu 27
November 2019 Pukul 11:07 WIB

6

dengan begitu mempermudah masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran
sehingga diharapakan secara dalam jaringan dapat mempermudah pekerjaan dan
masyarakat mendapatkan manfaatnya.
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik
untuk menyusun skripsi dengan judul: “Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta
Kelahiran Melalui Dalam jaringan (Studi di Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Batang Hari)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan
sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana prosedur pelayanan pembuatan akta kelahiran berbasis dalam
jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pembuatan akta kelahiran menggunakan
sistem dalam jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari?
3. Bagaimana perubahan sebelum dan sesudah diterapkannya sistem dalam
jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari?
C. Batasan Masalah
Untuk menghindari adanya perluasan dibahas yang menyebabkan
pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan telah penulis buat
sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas
prosedur pelayanan pembuatan akta kelahiran berbasis dalam jaringan di Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari pada tahun 2018-2019.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya
suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang
ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
a. Ingin mengetahui prosedur pelayanan pembuatan akta kelahiran berbasis
dalam jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
b. Ingin mengetahui hambatan dalam pembuatan akta kelahiran menggunakan
sistem dalam jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
c. Ingin mengetahui perubahan sebelum dan sesudah diterapkannya sistem dalam
jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian mengenai prosedur pelayanan pembuatan akta kelahiran
berbasis dalam jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, ini
diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:
a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini kantor Catatan Sipil
Kabupaten Batang Hari Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat
menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap
prosedur pelayanan pembuatan akta kelahiran berbasis dalam jaringan di
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
b. Menjadi bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya.

8

c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu
(S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Siafuddin
Jambi.
d. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Syari’ah khususnya
jurusan Ilmu Pemerintahan, dan dosen-dosen Fakultas Syari’ah lainnya.
e. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan
praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan
bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.
E. Kerangka Teori
1. Pengertian Pelayanan
Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang,
sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk
memenuhi kebutuhan. Menurut Kotler sebagaimana di kutip oleh Ahmad Hidayat
menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas
yang bersifat tidak kasat mata tidak dapat diraba yang terjadi sebagai akibat
adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang
disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk
memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan. 12

12

Ahmad Hidayat, Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, (Jakarta:
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945), hlm. 34.
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Kutipan di atas, dapat dilihat bahwasanya pelayanan adalah setiap kegiatan
yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan
kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
Pelayanan juga merupakan bagian dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh
suatu perusahaan yang dapat dirasakan oleh semua orang yang memiliki
kebutuhan dan kebutuhan.13 Itu dapat dilihat didefinisikan dan kemudian dilayani
oleh perusahanaan guna mencapai kepuasan pelanggan. Islam mengajarkan bila
ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun pelayanan atau jasa
hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan memberikan yang buruk atau
tidak berkualitas kepada orang lain. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat AlBaqarah ayat 267, sebagai berikut;

Artinya : Hai orang–orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian
dari hasil usahamu yang baik–baik dan sebagian dari apa yang kami
keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang
buruk–buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak
mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.
Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.14

13

Budiman Ruslin, Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Yang Responsif, (Bandung:
Tim Hakim Publishing, 2013), hlm. 6.
14
Al-Baqarah (2): 267
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Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63
Tahun 2003, Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pelayanan yang handal (reliability) ditentukan oleh
kemampuan penyedia jasa dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang telah
dijanjikan.15 Pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan janji menandakan kineja
penyedia jasa pendidikan yang mampu memenuhi atau bahkan melampaui
harapan konsumen. Bagi konsumen jasa pendidikan kehandalan dalam
memberikan pelayanan dalam hal mata ajar dan jadual pembelajaran dapat
membuat mereka puas.
2. Manajemen Pelayanan Publik
Manajemen merupakan inti dari administrasi, karena manajemen merupakan
alat pelaksana utama administrasi. Manajemen merupakan suatu proses yang
dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordin asikan berbagai
aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu
individu bertindak sendiri. Sedangkan manajemen pelayanan publik dapat
diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana,
mengimplementasikan rencana, mengoordinasikan dan menyelesaikan aktivitasaktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan.16 Atau dengan kata
lain, manajemen pelayanan public berarti merupakan suatu proses perencanaan

15

Syamsi, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Tehadap Kepuasan Konsumen Pada Siswa
Bimbingan Dan Konsultasi Belajar Al Qolam Bandarlampung”, hlm. 3.
16
Agus Hiplunudin, Kebijakan Birokrasi dan Pelayanan Publik, (Yogyakarta: CALPULIS,
2017), hlm. 106
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dan

pengimplementasiannya

serta

mengarahkan

atau mengkoordinasikan

penyelesaian aktivitas-aktivitas pelayanan publik demi tercapainya tujuan-tujuan
pelayanan publik yang telah ditetapkan. Manajemen pelayanan publik yang baik
tentunya akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
3. Kualitas Pelayanan
Sebagai salah satu fungsi utama pemerintah maka pelayanan tersebut sudah
seharusnya dapat diselenggarakan secara berkualitas oleh pemerintah. Kualitas
pelayanan umum menurut Erland Mouw, yaitu sebagai berikut:
“Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan
pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan
pelanggan. Apabila jasa atau pelayanan yang diterima atau dirasakan
(perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa atau
pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa atau pelayanan
yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa atau
pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa
atau pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka
kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan buruk”.17
Dari kutipan di atas dapat dicermati bahwa sebuah kualitas pelayanan yang
diharapkan oleh masyarakat sebagai penerima layanan mengharapkan tingkat
keunggulan dari setiap jasa pelayanan yang didapat dari pelayanan yang
didapatkan sebelumnya. Bila pelayanan yang diberikan melampaui harapan dari
masyarakat pelanggan maka kualitas pelayanan yang diberikan akan mendapatkan
persepsi yang ideal dari para penerima pelayanan. Kualitas pelayanan adalah
kualitas yang terdiri dari keistimewaan dari berbagai pelayanan yang bertujuan
untuk memenuhi kepuasan atas pelayanan yang didapat tersebut.18 Pada

17

Erland Mouw, Kualitas Pelayan Publik, hlm. 53.
Ihsanuddin, “Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Perizinan Penanaman Modal dan
Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir, Jurnal Universitas Negeri Padang, hlm.
93.
18
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hakekatnya pelayanan umum yang berkualitas itu adalah dengan meningkatkan
mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dibidang
pelayanan umum, mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana
pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselengarakan secara lebih berdaya
guna dan berhasil guna, mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran
serta

masyarakat

dalam

membangun

serta

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat luas.19 Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267,
sebagai berikut;

Artinya:,“Hai orang–orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah)
sebagiandari hasil usahamu yang baik–baik dan sebagian dari apa yang
kami ke luarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih
yang buruk–buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata
terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha
Terpuji.”20
Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63
Tahun 2003, Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pada dasarnya, kualitas pelayanan berfokus kepada upaya

19

Yayan Rudianto, “Pelayanan Publik Pada Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan”,
Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2005, hlm. 32.
20
Al-Baqarah (2): 267
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pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaianya
untuk mengimbangi harapan pelanggan. Dengan kata lain, terdapat faktor utama
yang mempengaruhi kualitas pelayanan,yaitu jasa yang diharapkan dan jasa yang
dipersepsikan. Dalam studinya Parasuraman sebagaimana yang dikutip oleh
Ihsanudin menyimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) dimensi SERVQUAL (dimensi
kualitas pelayanan);21
a. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu lembaga dalam
menunjukkan eksistensinya

kepada

pihak eksternal. Penampilan dan

kemampuan sarana dan prasarana fisik lembaga dan keadaan lingkungan
sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa.
Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, dan lain sebagainya), perlengkapan dan
peralatan yang digunakan, serta penampilan pegawainya.
b. Reliability, atau keandalan yaitu kemampuan organisasi untuk memberikan
pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus
sesuai dengan harapan masyarakat yang berarti ketepatan waktu, pelayanan
yang sama untuk semua masyarakat tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan
dengan akurasi yang tinggi.
c. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemampuan untuk membantu
dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat, dengan
penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan masyarakat menunggu tanpa
adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi negatif dalam kualitas
pelayanan.

21

Ihsanuddin, Kualitas Pelayanan, hlm. 93.
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d. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan,
dan kemampuan para pegawai lembaga untuk menumbuhkan rasa percaya para
masyarakat kepada lembaga. Terdiri dari beberapa komponen antara lain,
komunikasi, kredibilitas keamanan, kompeten dan sopan santun.
e. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau
pribadi yang diberikan kepada para masyarakat dengan berupaya memahami
keinginan masyarakat. Dimana suatu lembaga diharapkan memiliki pengertian
dan pengetahuan tentang masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat secara
spesifik, serta memiliki waktu pengoperasia yang nyaman bagi masyarakat.
Dari penjelasan di atas bahwa, kualitas pelayanan berfokus kepada upaya
pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaianya
untuk mengimbangi harapan pelanggan.
4. Standar Pelayanan
Setiap pennyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima
pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima
pelayanan. Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, standar
pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi :22
a. Prosedur pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan
termasuk pengaduan.
22

Faisal Tamin, Pedoman Umum
Pendayagunaan Aparatur Negara, hlm. 7.

Penyelenggaraan

Pelayanan

Publik

Mentri
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b. Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai
dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
c. Biaya pelayanan
Biaya atau pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses
pemberian pelayanan.
d. Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
e. Sarana dan prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara
pelayanan publik.
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, perilaku yang
dibutuhkan.
Dari penjelasan di atas bahwa, standar pelayanan merupakan tolak ukur
untuk pencapaian pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib
ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan.
5. Asas Pelayanan
Menurut Edi Siswadi untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan
dan tidak mengecewakan bagi pengguna jasa, maka diperlukan langkah-langkah
sebagai berikut:

16

a. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 23
b. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

c. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
publik dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
d. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
e. Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,
gender, dan status ekonomi.
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publlik harus memenuhi hak dan kewajiban
masing-masing publik. 24

23

Edi Siswadi, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Rejowinangun,
2012), hlm. 9.
24

Ahmad Hidayat, Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, (Jakarta:
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945), hlm. 34.
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Dari penjelasan di atas bahwa, asas dalam pelayanan merupakan
bagian yang penting dalam terwujutnya kepuasan di antara kedua belah pihak,
baik itu pemegang jasa atau pengguna jasa.
F. Tinjauan Pustaka
Guna memberikan penguatan terkait deskripsi di atas, maka akan di
paparkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang telah
terlebih dahulu dilakukan oleh, diantaranya:
Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Eko Kurnia Putri mahasiswa
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Yogyakarta

dengan judul

“Inovasi

Pelayanan

Akta

Kelahiran Melalui

Egovernment Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta”.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami inovasi dan mengetahui faktor
pendukung dan penghambat inovasi pelayanan akta kelahiran melalui eGovernment. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Desain penelitian ini dianggap mampu menjelaskan
penelitian ini secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inovasi
Pelayanan Akta Kelahiran melalui E-Government di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari
lima indikator inovasi pelayanan publik menurut Rogers yaitu kebaruan,
kesesuaian inovasi, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati.
Dari kelima indikator tersebut, hal yang menunjukkan belum optimalnya inovasi
pelayanan publik yaitu: 1) jumlah pengguna akta kelahiran online rendah, 2)
inovasi pelayanan yang ditawarkan pemerintah terlalu banyak, 3) belum ada
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petugas khusus yang melayani akta kelahiran online, 4) pelaksanaan pelayanan
akta kelahiran online yang masih parsial, 5) ketidaktahuan masyarakat terkait
inovasi pelayanan akta kelahiran online. Dalam inovasi pelayanan akta kelahiran
melalui e-Government yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta juga terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat
inovasi pelayanan akta kelahiran.25
Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Erin Rahmawati dan Retno
Suryawati mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
Surakarta dengan judul “Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di Kota Surakarta”.
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi. Penelitian
ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teori
triangulasi sumber dan teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tipologi inovasi yang dilakukan yaitu inovasi metode layanan, inovasi produk
layanan, inovasi proses dan inovasi kebijakan. Level inovasi adalah inovasi
inkremental, sedangkan kategori inovasi adalah inovasi sustaining. Faktor-faktor
yang mempengaruhi inovasi pelayanan akta kelahiran Disendukcapil Kota
Surakarta yaitu visi. 26
Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh Diyah Prihastini mahasiswa
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Teknik Elektro, Fakutas Teknik,
25

Eko Kurnia Putri, “Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Egovernment Di Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta”, hlm. 69
26
Erin Rahmawati dan Retno Suryawati “Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di Kota Surakarta”, Jurnal Wacana
Publik, Vol 1 No 3, 2017, hlm. 24
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Universitas Negeri Semarang dengan judul “Sistem Informasi Pelayanan
Kependudukan”. Tujuan penelitian adalah merancang dan membangun suatu
Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan tingkat desa guna meningkatkan
kualitas pelayanan bagi aparat desa dan penggunaan pelayanan bagi warga desa.
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi,
wawancara, dan angket, analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif
kualitatif. Hasil pengujian Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan pada aspek
kemudahan penggunaan awal sistem 17 orang mengatakan cukup mudah
dioperasikan. Aspek tampilan dari sistem informasi, 12 orang. Pada aspek tulisan
dan warna kuesioner menenai huruf 15 orang menyatakan cukup pas sedangkan
pada aspek ini mengenai warna huruf dan background, 15 orang menyatakan
cukup sesuai. Aspek komunikatif mengenai bahasa 16 orang menyatakan cukup
baik, sedangkan aspek komunikatif mengenai penggunan sistem 13 orang
menyatakan kurang menemui kendala.Pada aspek kendala dan kelayakan sistem
mengenai blangko 19 orang menyatakan cukup sesuai. Pada aspek kendala dan
kelayakan sistem mengenai manfaat sistem 14 orang menyatakan sangat
mempermudah Pada aspek kendala dan kelayakan sistem mengenai kesesuaian
prosedur 19 orang menyatakan cukup memenuhi prosedur. Simpulan hasil
penelitian adalah bahwa Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan ini dapat
mempermudah dalam aktifitas pelayanan kependudukan di tingkat desa, dengan
catatan, diadakannya pelatihan internet di desa dan diadakannya fasilitas yang
menunjang pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan. 27

27

Diyah Prihastini, “Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan”, skripsi: Pendidikan

20

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, maka dapat disebutkan bahwa
penelitian ini memiliki kesamaan-kesamaan maupun perbedaan. Kesamaannya
adalah sama-sama mengungkap Akta Kelahiran, dan menerapkan sisitem dari
jaringan dalam pembuatan Akta Kelahiran. Sedangkan perbedaannya terletak pada
aspek tinjauan terhadap Akta Kelahiran dan subyek penelitian. Dalam penelitian
ini Akta Kelahiran di tinjau dari aspek penertiban upayah dalam pelayanan
pembuatan Akta Kelahiran, sudah cukup baik dan lancer karena di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari sudah mengunakan
dari jaringan yaitu pencocokan NIK Kartu Keluarga maka dengan begitu akan
teralisasikan program pembuatan Akta Kelahiran Dari Jaringan ini atau bisa di
singkat dengan dalam jaringan dan dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Batang Hari sudah mempermudah masyarakat yang kesulitan dalam
membuat akta kelahiran yaitu, dengan mengadakan program jemput bola program
ini telah berjalan mulai tahun 2019 dan cukup berjalan dengan baik. Sedangkan
subyek penelitian ini adalah penyelenggaraan administrasi kependudukan di
Kabupaten Batang Hari.

Teknik Informatika dan Komputer, Teknik Elektro, Fakutas Teknik, Universitas Negeri Semarang,
2014, hlm. 4

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini tentang prosedur pelayanan pembuatan akta kelahiran
berbasis dalam jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari. Kegiatan
penelitian ini dimulai sejak disahkannya penelitian, yaitu bulan Februari 2020.
Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
1. Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari telah menerapkan sistem jaringan
yang memberikan kmeudahan bagi masyarakat, namun kenyataanya belum
semua masyarakat merasakan kemudahan.
2. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan berbagai
keterangan yang diperlukan untuk menyusun proposal skripsi ini.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris.
Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam
membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik
hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum
primer maupun bahan hukum sekunder). Menurut Sugiyono Penelitian yuridis
empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi
ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu
yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan
sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer
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yang diperoleh dari lapangan.28 Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian
ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan
cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan
data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang prosedur pelayanan
pembuatan akta kelahiran berbasis dalam jaringan di Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Batang Hari.
C. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun
jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data Primer yang penulis ambil dari informasi di lapangan berdasarkan
Peraturan Menteri Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang
Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara dalam jaringan melalui
observasi dan wawancara di lokasi penelitian. Adapun data primer yang
penulis gunakan terdapat pada Pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten
Batanghari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Batanghari Hari Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang
Hari diantaranya; Kepala kependuukan Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Batang Hari, Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari dan
Masyarakat yang mengurus Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Batang Hari

28
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2. Data sekunder yang penulis ambil adalah yang berhubungan dengan penelitian
ini.
Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi/ peristiwa, dan
dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa
memberikan data melalui wawancara. Sumber data yang berbentuk suasana/
peristiwa berupa suasana yang bergerak ataupun lisan, meliputi ruangan, suasana,
dan proses. Sumber data tersebut merupakan objek yang akan diobservasi.
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah peristiwa atau kejadian, di mana
dalam penelitian ini peristiwa dijadikan sumber data adalah penelitian ini tentang
prosedur pelayanan pembuatan akta kelahiran berbasis dalam jaringan di Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
D. Unit Analisis
Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian
tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel.
Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun
organisasi swasta atau sekelompok orang.29 Unit analisis juga menjelaskan kapan
waktu (tahun berapa, atau bulan apa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian
tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan waktu tersebut. Dalam
penelitian ini, unit analisisnya prosedur pelayanan pembuatan akta kelahiran
berbasis dalam jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu cara pengambilan sampel dengan pertimbangan
29
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informasi. Penentuan unit sampel dianggap telah memadai apabila telah sampai
pada taraf kelebihan artinya bahwa dengan menggunakan informan selanjutnya
boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru. 30 Informan adalah
orang yang memberi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian
(narasumber). Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh
peneliti dan diperkirakan orang yang menjadi informan ini menguasai dan
memahami data, informasi, ataupun fakta dari objek penelitian. Informan dalam
penelitian ini dipilih berdasarkan kewenangan dan keilmuan yang terkait dengan
penelitian ini, mereka diantaranya:
1. Sekretaris kependuukan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari
2. Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari
3. Masyarakat yang mengurus Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Batang Hari
E. Instrumen Pengumpulan Data
1. Observasi
Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang
yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
Martinis Yamin menyatakan bahwa “dalam observasi partisipatif peneliti
mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan,
dan berpatisipasi aktif dalam aktiivitas mereka.” 31 Dalam penelitian ini, sesuai
dengan objek penelitian maka, penulis memilih observasi partisipan. Observasi
partisipan yaitu suatu teknik pengamatan di mana penulis ikut ambil bagian dalam
30
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kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan
dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap prosedur pelayanan
pembuatan akta kelahiran berbasis dalam jaringan di Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Batang Hari.
2. Wawancara
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik
tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi
terstruktur (semistructure interview) di mana pelaksanaannya lebih bebas bila
dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Alat-alat yang digunakan penulis
dalam wawancara adalah buku catatan, laptop, dan camera karena penulis
menggunakan wawancara catatan lapangan. Hal ini bermanfaat untuk mencatat
dan mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data, di mana
kesemuanya telah digunakan setelah mendapat izin dari sumber data. Adapun
informan yang diwawancarai diantarnaya kepala kependuukan Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Batang Hari, pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang
Hari dan msyarakat yang mengurus Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Batang Hari. Adapaun infoman yang diwawancarai diantaranya:
a. Kepala kependuukan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari
b. Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari
c. Masyarakat yang mengurus Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Batang Hari
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3. Dokumentasi
Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber
dari arsip dan dokumen baik yang berada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Batang Hari, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini
dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga
yang di teliti. Adapun di dalam skripsi ini penulis mengumpulkan data mengenai
sejarah, visi-misi, profil, serta bukti-bukti prosedur pelayanan pembuatan akta
kelahiran berbasis dalam jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya,
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan
membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lainAktivitas analisis
data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu
diverifikasi.
1. Reduksi Data
Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatancatatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai
dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus,
menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi
yang tidak relevan.32 Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui catatan

32
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lapangan dan wawancara, kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi
sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.
2. Penyajian Data
Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari reduksi
data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah
dipahami. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.
Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Penyajian
data juga dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan antara kategori dan
sejenisnya. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan
sub bab-nya masing-masing.33 Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara,
dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan teks yang bersifat naratif.
3. Kesimpulan/Verifikasi
Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 34 Kesimpulan dalam
penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.
Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya
kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.
Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa,
ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan
33
34
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penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan
lapangan, dan juga memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik
kesimpulan tentang prosedur pelayanan pembuatan akta kelahiran berbasis dalam
jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Batangahari
1. Dasar Hukum kantor Capil Kabupaten Batanghari
Berbicara tentang kantor Sejarah berdiri kantor catatan sipil (Capil)
Kabupaten Batanghari pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1986, kantor catatan
sipil (Capil) kabupaten Batanghari Pada saat itu maasih menyatu dengan bagian
pemerintahan seketaris daerah(Sekda) kabupaten Batanghari, akan tetapi pada
tahun itu sudah ada kantor catatan sipil yang melayani pembuatan akta- akta
catatan sipil seperti akta kelahiran, akta perkawinan dan akta- akta catatan sipil
yang di kepalai oleh Syamsuri Sofi, Ba dengan jabatan merangkap kabag
pemerintahan seketaris daerah kabuparen Batanghari. 35
Tepatnya tanggal 30 Oktober 1986 di tetapkan oleh mentri dalam negeri No
: 306 Tahun 1986 dengan tipe kantor catatan sipil Tipe C yang tipe menyatu
dengan bagian pemerintahan hingga tanggal 1990 awal tahun 1991 tepatnya
tanggal 2 jaunuari 19991 kantor catatan sipil memisahkan dengan pemerintahan
seketaris daerah Batanghari dan berdiri sendiri dan kantornya berdiri sendiri di
samping kantor bupati dengan tipe kantor catatan sipil dengan tipe (B) .
Bedasarkan keputusan mendagri No: 31 TAHUN 1990 Tanggal 29 desember
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1990 dan sejak itulah kantor catatan sipil berdiri sendiri sendiri yang bernama
kepala kantornya yaitu Drs.H. Ilyas Hasan.
Dalam penjajajahan kantor catatan sipil kabupaten Batanghari, Pada saat
kabupaten Batanghari pada saat kabupaten Batanghari di tetapkan sebagai daerah
percontohan otonomi daerah oleh presiden Ir.Suharto pada waktu itu berdirilah
dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Batanghari. Pada bulan oktober
1995 kantor catatan sipil kabupaten Batanghari berdiri menjadi Dinas
kependudukan dan catatan sipil kabupaten Batanghari dengan kantor tipe ( B),
Pada saat itu lah ruang lingkup kewenangan lebih luas, Tidak hanya mengelolah
AKTA, akan tetrapi juga mengelola administrasi kependudukan secara luas yaitu,
a. Pendaftaran penduduk meliputi kartu keluarga ( KK)
b. Pencatatan sipil dengan bagian AKta kelahiran, akata kematian, akta
perkawinan, adopsi dan akta pengakuan( pengesahan) tanah
c. Pewarga negaraan meliputi pelaporan WNA( warga negara asing)
d. Administrasi penduduka dan lain- lain. 36
Ini berlangsung sampai tahun 2004, dengan Nama dinas kependuudukan dan
catatan sipil kabupaten Batanghari, pada bulan oktober 2004 dengan bedasarkan
Perda No: 04 Tahun 2009, bergabung dengan BKKBN, dengan namanya dinas
kependudukan keluarga berencana, dan pencatatan sipil kabupaten Batanghari
ketika itu kependudukan dan pencatatan sipil dengan haya sebagai bidang, yaitu
bidang DUKCAPIL, pada dinas kependudukan keluarga berencana dan pencatatan
sipil.
36
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Seiiring berjalannya waktu, setelah keluar UU NO 06 tahun 2006, Tentang
Administrasi penduudukan, Bahwa dinas DUKCAPIL tidak boleh digabung
dengan urusan lain, Maka pada tanggal 2 januuari 2012, Sesuai dengan No 11
tahun 2011, dinas DUKCAPIL kabupaten Batanghari di pisah dengan BKKBN(
Badan kependudukan dan keluarga berencana Nasional). Bedasarkan perubahan
tersebut berubah menjadi dinasnya yaitu dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten Batanghari, dengan urusan 4 bidang . adapun empat bidang tersebut
yaitu,
1) Bidang dapodik
2) Bidang capil
3) Bidang (PIAK) pemanfaatan pengelolaan informasi dan Administrasi
4) Bidang (PDIP ) Pemanfaatan Data dan Informasi pelayanan.37
Pada Sejak berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Batangahari, telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan yaitu Pada
sekitar tahun 1986, dimana pada saat itu di pimpin oleh Syamsuri saufi.P.A.
Kemudian adapun Kepala Dinas Capil (Catatan sipil) Saat ini yaitu Bapak Ade
Febriandi,S.STP,MM dan itu di mulai dari tahun 2015 sampai sekarang, yang
mana begroun beliau Adalah d mutasi jabatan Dinas dinas kehutan. 38

37
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Wawancara,Bejo Suproto ( Kabid Capil), kantor capil muara bulian.
Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, Hari Jumat tanggal 3 Februari 2020 jam

31

Tabel 3.3
Daftar Nama Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari
Tahun 2018-2019. 39
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nama
Syamsuri soufi, P.A
Drs.Ilyas hasan
Drs. M. Rfa’i
Dra. Endang setia ningsi
Drs. Syayuti
Dra. Nelly
Drs. Ahmad A.R, M.Pd
Drs. Hadram Minnida
Ardian Faisal,S.E,M.Si
Aknan,S.Sos
Drs. Suhabli Tahun 2015
Ade Febriandi, S.S,TP, MN

Tahun
1986- 1990
1931-2001
2001- 2002
2002- 2003
2003-2004
2004-2005
2005-2007
2007-2011
2011- 2013
2013-2015
Tahun 2015
2015- sekarang

Dari table di atas, dapat di pahami bahwa berdiri Capil kabupaten
Batanghari sejak tahun 1986 sampai sekarang telah terdapat 12 (Dua belas) orang
kepala dinas kantor capil kabupaten Batanghari. Kantor catatan sipil kabupaten
Batanghari, Juga memiliki dasar hukum untuk bergerak, dan itu bedasarkan aturan
aturan yang ada, sebagai mana tertera di dalam UU dan juga terdapar dalam
PERBUB kabupaten Batanghari.
2. Dasar Hukum kantor Capil Kabupaten Batanghari:
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
d. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang
Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan.

39
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e. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
f. Pemendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang
Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
g. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 tahun 2008 Tentang Organisasi
dan Kerja Dinas Kabupaten Batanghari.
h. Peraturan Perda Kabupaten Batanghari Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Batanghari.
i. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 tahun 2009 tentang
55 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Btanghari. 40
3. Tujuan Kantor Catatan Sipil ( Capil) Kabupaten Batanghari:
Adapun tujuan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten
Batanghari sebagai berikut :
a. Terpenuhinya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan
b. Pelayanan yang cepat dan tepat
c. Tersedianya data kependudukan secara akurat
d. Masyarakat memiliki dokumen kependudukan secara lengkap
e. Data Kependudukan dapat digunakan sebagai acuan pembangunan 41

40
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4. Sasaran :
Fokus sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten

Batanghari adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya

kesserasian

kebijakan

dalam

rangka

peningkatan

kualitas,pengendalian pertumbuhan dan kuantitas,pengarahan mobilitas dan
persebaran penduduk yang serasi dengan daya tmpung alam Kabupaten
Batanghari
b. Meningkatnya

cakupan

pelaksanaan

sistem

informasi

administrasi

kependudukan.
c. Menurunnya rata-rata laju pertambahan penduduk42
5. Kebijakan :
Arah dan Kebijakan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, maka ditetapkan sebagai berikut :
a. Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang
sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui peningkatan
pertumbuhan ekonomi wilayah.
b. Menata

Kebijakan

administrasi

kependudukan

guna

mendorong

terakomodasinya hak-hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen,data
dan informasi penduduk,dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik, antara lain melalui
penyelenggaraan registrasi penduduk. 43

42
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6. Program
a. Keserasian kebijakan kependudukan
b. Penataan Administrasi Kependudukan 44
7. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Batanghari
a. Tugas :
Pasal 32 : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas poko membantu kepala daerah
dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil. 45
b. Fungsi :
Pasal 33 : Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud
pasal 32 diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai
fungsi:
a. Perumusan Kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai
dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah ;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil ;
c. Perumusan,perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pendaftaran penduduk ;

44
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d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pencatatan sipil ;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknik
pengolahan informasi administrasi kependudukan ;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
pendayagunaan data administrasi kependudukan ;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
h. Pelaksanaan unit pelaksana teknis Dinas ;
i. Pembinaan Kelompok jabatan fungsional ;
j.

Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang
tugasnya. 46

B. Visi, Misi, dan Moto Kantor Catatan sipil Kabupaten Batanghari.
Kepala dinas merupakan menejer yang menjadi menejer Capil menjadi lebih
bagus

untuk

meningkatkan

integritas

dan

propesinal

bawahan

dalam

berkerja.untuk tercapainya tujuan Capil kabupaten batangahari. Dan itu termaktup
di dalam Visi dan Misi dan Motto Catatan sipil Batanghari. 47
a. Visi
Terwujudnya pelayanan prima pada bidang pendudukan dan pencatatan sipil
menuju tertib Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten
Batanghari yang berbasis teknologi informasi.48
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b. Misi
Kantor Capil kabupaten Batanghari juga memiliki visi, Adapun Visi nya yaitu:
1) Menambah dan meningkatkan kopetensi Aparatur dinas kependudukan dan
pencatatan sipil menjadi lebih professional dan inovatif
2) Meningkatkan kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana.
3) Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem jemput
bola.
4) Meningkatkan

kerjasama

dengan

instansi

terkait

dalam

memberikan

pelayanandan pemanfaatan data.
5) Memangkas prosedur dan mengurangi persyaratan pelayanan dokumen secara
efektif dan melaksanakan sistem dan teknologi informasi kependudukan.
c. Motto
Melayani dengan ramah, senyum cepat dan tepat,iklas, rasa keadilan, serta
tanggung jawab. 49
C. Letak Geografis
Kantor Catatan sipil kabupaten Batanghari secara geografis terletak di lokasi
yang sangat starategis dimana bangunan kantor berada di tengah kota muara
bulian terletak di Jl. Prof.Dr.Sri Sh, Rengas condong, Muara bulian,Kabupaten
Batanghari,Jmbi 36612. Letak geografisnya Kantor CAPIL (catatan sipil)
Kabupaten Batanghari, Yaitu berbatasan dengan
a. Sebelah timur berbatasan dengan kantor Lingkungan Hidup
b. Sebelah Barat berbatasan dengan kantor BKKBN Kabupaten Batanghari
49
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c. Sebelah utara berbatasan dengan tanah Bapak Edi Widiyanto
d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kantor kelurahan rengas condong 50
D. Struktur Organisasi
Setiap lembaga tentunya mempunyai Struktur Organisasi .Stuktur organisasi
suatu instansi sangan berperan dalam setiap lembaga instansi untuk menjalankan
tugas suatu lembaga instansi tersebut. Adapun susunan Organisasi Kantor Capil
Kabupaten Batanghari Adalah sebagai berikut:
Bagan 1
Struktur Organisasi Kantor Catatan sipil (CAPIL) Kabupaten Batanghari
Tahun 2018-201951

50
51
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BAB IV
PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN
A. Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Berbasis dalam Jaringan
di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari
Prosedur pelayanan pembuatan akta kelahiran berbasis dalam jaringan yang
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari
merupakan inovasi strategi layanan karena adanya cara baru dalam berinteraksi
dengan masyarakat melalui inovasi ini perubahan yang terjadi pada pelayanan
akta kelahiran online yang dilakukan langsung oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari. Akta kelahiran online adalah suatu
pembuatan data penduduk dengan prosedur pembuatan secara terhubung
menggunakan komputer/gadget yang dapat langsung mengakses data maupun
informasi. Seperti halnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Batang Hari yang membuat inovasi pelayanan secara online pada pembuatan akta
kelahiran.
1. Pengajuan Melalui Website Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari
Prosedur pelayanan akta kelahiran online yaitu upaya atau cara baru dalam
pelayanan akta kelahiran secara online. Pelayanan akta kelahiran secara online
sudah bisa dinikmati masyarakat Kabupaten Batang Hari sejak awal tahun 2019.
Pelayanan Online bisa dilakukan warga dengan cara membuka website Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari kemudian pilih
pelayanan online yang ingin diproses. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil
wawancara dengan Ibu Yesi Rosita selaku Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen
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Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang
Hari, sebagai berikut:
Kita menerapkan dalam jaringan ini sebagai inovasi terusan yang
diharapkan mampun membawa perubahan baru namun dengan tetap
mendasarkan diri pada kondisi pelayanan dan sistem yang sedang berjalan
atau produk yang sudah ada. Pelayanan akta kelahiran tetap harus
memenuhi berkas persyaratan pembuatan dokumen akta kelahiran agar tidak
menyalahi prosedur dan ketentuan yang telah diterapkan selama ini,
Pelayanan pencatatan kelahiran dilakukan sebagai upaya Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari untuk
meningkatkan kepemilikan akta kelahiran.52
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa inovasi pelayanan
online yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Batang Hari merupakan inovasi strategi pelayanan karena adanya cara baru dalam
berinteraksi pada masyarakat dengan pelayanan pencatatan akta kelahiran melalui
pendaftaran dan permohonan pencatatan secara online yang mengupload
persyaratan di website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang
Hari. Level inovasi merupakan perubahan kecil yang terjadi pada proses
pendaftaran akta kelahiran dengan cara online lewat website Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari. Adanya pelayanan online untuk
memberikan alternatif pelayanan pencatatan akta kelahiran agar cakupan
kepemilikan akta kelahiran meningkat.
Setiap masyarakat atau pemohon yang ingin membuat Akta Kelahiran yang
baru harus melewati tahapan pengajuan permohonan yang harus dilakukan oleh
yang bersangkutan melalui online. Langkah awal yang dilakukan oleh pemohon
adalah mengajukan surat pengantar peristiwa kelahiran dari dokter, bidan, atau
52
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penolong kelahiran yang asli dengan melengkapi persyaratan yang telah
ditentukan oleh pihak kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Batang Hari. Setelah itu pemohon membuat surat keterangan kelahiran dari dokter
atau bidan sesuai pada tempat tinggal agar pihak kelurahan mencatat peristiwa
kelahiran diwilayahnya dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh
masyarakat dengan tujuan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pengguna
jasa agar dapat dan mau memenuhi kewajiban dengan mudah.
Jika surat tersebut sudah terbit maka pemohon ke menfotocopy Kartu
Keluarga yang baru dengan melampirkan surat kelahiran dari dokter atau bidan
yang asli dan photo copy Kartu Keluarga yang lama beserta aslinya, setelah Kartu
Keluarga yang baru selesai maka pemohon sudah dapat mengajukan permohonan
pembuatan akta kelahiran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Pemohon yang membuat Akta Kelahiran harus melengkapi persyaratan yang telah
ditetapkan.
Penetapan kebijakan pembuatan akta kelahiran secara online merupakan
inovasi pelayanan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Batang Hari dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Ada bebrapa
persyarakatan yang harus dipersiapkan bagi masyarakat untuk pengurusan
pembuatan akta kelahiran menggunakan dalam jaringan. Sebagaimana dapat
dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Bejok Suripto selaku Kabid
Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Batang Hari, sebagai berikut:
Persyaratannya harus ada surat pengantar dari RT atau Desa setempat, harus
ada surat keterangan dokter kalau anak itu sudah lahiran, dan juga fotocoy
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KK , KTP, Buku nikah dan matrai lalu mengisi formulir yang sudah kita
siapkan. Dengan begitu nantinya masyarakat akan mudah dalam melakukan
pembuatan akta kelarihan untuk anak mereka..53

Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa persyaratan perlu
disiapkan oleh kedua orang tua jika ingin membuatkan akta kelahiran anak
mereka, dengan melengkapi persyaratan di atas maka proses pembuatan akta bias
menggunakan dalam jaringan. Hasil observasi penulis menemukan bahwa
pelayanan akta kelahiran secara online yang dimaksudkan untuk pengurusan
pembuatan akta kelahiran lebih mudah dan cepat. Adapun syarata-syarat yang
harus dipenuhi dalam hal pembuatan akta kelahiran secara online yaitu :
a. Menyerahkan surat pengantar dari RT atau RW.
b. Menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/Rumah Sakit.
c. Menyerahkan Kartu Keluarga asli dan fotokopi.
d. Menyerahkan Kartu Identitas Penduduk (KTP) asli Ayah dan Ibu kandung
beserta fotokopi KTP.
e. 1 lembar fotokopi buku nikah KUA.
f. 2 lembar fotokopi Akta kelahiran Ayah dan Ibu sang Anak.
g. Menyerahkan fotokopi paspor bagi WNA dan membawa dua orang saksi.
h. Membawa surat kuasa bermateri Rp6.000.
i. Mengisi formuli online
j. Non biaya. 54
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Bapak Reflizer selaku sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Batang Hari, menambahkan bahwa:
Dalam pembuatan akta kelahiran tidak ada dipungut biaya apapun, untuk itu
masyarakat harus paham bahwa pembatan akta kelahiran itu hanya dengan
melengkapi bahan dan nanti segera diproses, jangan lagi memakai calo atau
peranta untuk pembuatan akta, karena itu merugikan masyarakat.. 55
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa hampir semua
pemenuhan syarat yang dibutuhkan sudah sangat jelas diinfokan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari syarat tersebut harus
disiapkan oleh masyarakat dalam hal pembuata akta kelahiran secara online. Pada
syarat juga tertera bahwasanya dalam hal pembuatan akte secara online tidak
dikenakan biaya sedikitpun yang diatur dalam Undang-undang No 24 Tahun 2013
Tentang Administrasi Kependudukan. Pada undang-undang tersebut diatur
bahwasanya dalam hal pelayanan administrasi kependudukan tidak dikenakan
biaya sedikitpun. Pembuatan akta kelahiran tidak memerikan waktu yang
berminggu-minggu, hanya memerlukan waktu selama satu hari maka akta
kelahiran akan segera jadi. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara
dengan Ibu Yesi Rosita selaku Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang
Hari, sebagai berikut:
Kita tahu setiap orang mempunyai kesibukannnya masing-masing, maka
dalam pembuatan akta kelahiran ini kita tidak perlu memerlukan waktu yang
lama, hanya satu hari yang diperlukan dalam pembuatan akta kelahiran, jadi
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masyarakat langsung saja mengurusnya ke sini dengan membawa
prsyaratannya lengkap.56
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pembuatan akta
kelahiran online membutuhkan waktu 1 hari dalam proses pengisian formulir dan
pengimputan data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Batang Hari. Waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat.
Bisa dikatakan bahwa waktu adalah permasalahan dari setiap proses, dan akta
kelahiran akan diterbitkan satu hari setelah proses pengisian formulir dan
pengimputan data itu dilaksanakan.
2. Pengisian Formulir Online Melalui Website Catatan Sipil Kabupaten
Batang Hari

Fasilitas pendukung pelayanan bertujuan untuk lebih membantu petugas
maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan. Fasilitas yang dimaksud disini
berupa teknologi informasi (TI) seperti halnya komputer printer server dan juga
portal. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari
memiliki 4 unit komputer yang berfungsi sebagai pencatatan sipil. Kenyamanan
sebuah pelayanan dilihat dari pendukung pelayanan yang dimilikinya. Semakin
khusus dan semakin bagus fasilitasnya, tentu akan semakin nyaman masyarakat.
Dengan adanya fasilitas yang memadai, masyarakat akan semakin nyaman dalam
menerima pelayanan dari pemerintah tersebut. Sebgaimana dapat dilihat dari
hawil wawancara dengan Bapak Bejok Suripto selaku Kabid Pelayanan
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Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang
Hari, sebagai berikut:
Di sini kita didukung dengan fasiliitas yang ada dalam pembuatan akta
kelahiran agar dapat terselesaikan dengan cepat, dengan begitu kita tidak
lagi menggunakan sistem manual, karena sudah ada peraturan menrti maka
semuanya harus berbasis online..57
Hasil wawancara di atas dapat dicermati dengan adanya fasilitas yang
memadai tentunya akan semakin membuat masyarakat untuk memilih prosudur
pembuatan akta kelahirann secara online. Dan pada akhirnya akan meningkatkan
jumlah masyarakat yang memilih pelayanan berbasis online. Dalam setiap
pengurusan akta kelahiran secara online maupun manual Dinas Kependudukan
dan Catan Sipil Kabupaten Batang Hari menyiapkan satu meja informasi dan
pengaduan yang mana bidang ini berfungsi sebagai tempat pengaduan keluhan
dan juga sebagai tempat penjelasan terkait dengan pengurusan administrasi
pendudukan. Sebagai petugas yang berupaya untuk memberikan pelayanan yang
tertinggi kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catan Sipil Kabupaten
Batang Hari menyediakan tempat pelanggan untuk menyampaikan keluhan
masyarakat apabila masyarakat mengalami ketidaknyamanan dalam prosedur
yang ingin dilakukan.
Sangat penting untuk merespon dengan cepat dan efisien untuk keluhan
masyarakat. Sebagai tempat pengaduan keluhan dan juga pusat informasi yang
membantu masyarakat, selain dengan menyatakan keluhannya langsung ke
petugas masyarakat juga untuk mendapat informasi yang dibutuhkan karna
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ketidak pahaman masyarakat akan mekanisme atau prosedur layanan yang
membingungkan

masyarakat.

Bapak

Reflizer

selaku

sekretaris

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, menambahkan
bahwa:
Meja untuk pengaduan telah disediakan di sini, jadi masyarakat yang
mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran akan kita bantu,
dengan menjelaskan apa keluhannya dalam pengurusan akta kelahliran ini
maka nanti masyarakat bisa mudah dalam pembuatan akta kelahiran.58
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, membuka beberapa alternatif bagi
masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masyarakat sedang menanyakan
informasi tentang pembuatan administrasi pendudukan di meja informasi dan
pengaduan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catan Sipil Kabupaten
Batang Hari. Untuk pembuatan akta kelahiran secara online Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari menyediakan satu unit komputer dan
satu printer khusus untuk akta online yang terhubung langsung pada server yang
bagaimana memudahkan pembuatan akta kelahiran secara online.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pembuatan akta kelahiran
online, bahwa kualitas pelayanan tersebut juga didukung dengan sarana dan
prasarana yang menjadi standar pelayanan atau instansi yang terkait. Sarana dan
prasarana sangat mempengaruhi masyarakat dalam mengikuti mekanisme
prosuder tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana
sangat penting dalam menunjang kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melihat
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dari hasil dokumentasi dan observasi penulis terlihat bahwa di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari telah menyiapkan
alat pendukung pelayanan akta kelahiran secara online dengan baik yang mana
mereka telah menyediakan komputer khusus untuk pembuatan akta kelahiran
online.
Berdasarkan data hasil observasi dan ditambah dengan dokumen yang
penulis dapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari
yang mana dijelaskan bagaimana prosedur pembuatan akta kelahiran adalah
sebagai berikut :
a. Membuka website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang
Hari di http://dispendukcapil.batangkab.go.id/
b. Masuk ke tab pendaftaran akta kelahiran online. Sebelum melakukan
pendaftaran akta kelahiran secara online, pastikan anda sudah mempunyai
Kartu Keluarga dan KTP saksi sebanyak 2 buah bagi anak yang usia
pengurusannya sudah berumur di atas 60 hari.
c. Menyiapkan berkas atau syarat umum yang telah dijelaskan di poin atas.
d. Mengisi Formulir online seperti : Nomor KK, Nama KK, Alamat tempat
tinggal KK, No Handphone, Email, Username, Masukkan Password, Mengisi
Kode Captcha.
e. Lanjutkan dengan mengisi formulir yang berhubungan dengan nama di bawah
ini: Nama Ayah, Nama Ibu, Nama Anak, Saksi-saksi. Tunggu sampai
mendapatkan nomor kode
f. Print nomor kode yang telah didapatkan.
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g. Langkah selanjutnya, berkas formulir yang sudah diprint tadi ditandatangani
oleh kamu sebagai pelapor, saksi-saksi, dan Pak Lurah di Lingkungan kamu.
Untuk pengurusan tanda tangan Lurah kebetulan juga gratis.
h. Tunggu sampai mendapatkan sms notifikasi bahwa akta kelahiran telah selesai
atau bisa cek langsung di website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada
tab Informasi status akta kelahiran online yang didaftarkan.
i. Masukkan kode formulir untuk mengecek proses akta kelahiran online.
j.

Jika pengumuman diwebsite sudah terdapat notifikasi jika proses pendaftaran
telah selesai, maka Anda bisa mengambilnya di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari. 59
Akta kelahiran merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri

pertama yang dimiliki anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di
Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia (WNI). Proses pelaksanaan ini
dapat dilakukan oleh masyarakat melalui website yang sudah disediakan oleh
Dinas dan kependudkan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari yang harus
dijalankan masyarakat dengan cara yang sudah ditetapkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari dengan serangkaian
perintah yang menunjukkan bagaimana menyiapkan atau mengisi formulir agar
memperoleh formulir yang sudah terisi dengan mekanisme online. Seperti hasil
wawancara dengan Ibu Yesi Rosita selaku Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang
Hari, sebagai berikut:
59
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Saat ini untuk pembuatan akta kelahiran dapat ditempuh melalui online
dengan melengkapi persyaratan dan mengisi formulir yang sudah diisi
melalui online, dan dicetak baru dibawa kesini dengan persyaratan yang
sudah ditentukan, maka akan selesai dalam waktu 1x24 jam, misalnya dia
bawa hari ini, kita pastikan besok selesai, tapi kalau hari Jumat maka
masyarakat mengambilnya pada hari Senin karna Sabtu Minggu hari libur
kerja. Kita mengupayakan yang tercepat dan terbaik buat masyarakat 60
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dalam proses pembuata
akta kelahiran secara online tidak membutuhkan waktu yang lama. Di karnakan
masyarakat tidak perlu mengantri dan bisa langsung mendatangi teller 4 yang
sudah disediakan khusus untuk akta kelahiran secara online oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari. Sebagaimana dapat
dilhat dari hasil wawancara bersama Bapak Reflizer selaku sekretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, sebagai berikut:
Kita minimalisir penggunaan waktu disini bias cepat selesai dan dirasakan
oleh masyarakat, masyarakat tidak perlu mengantri lama, hanya membawa
bukti nomor yang sudah didapatkan di online dan bias langsung pulang, jadi
untuk akta kelahiran itu tidak lama pembuatannya. 61
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dalam pembuatan akta
kelahiran masyarakat tidak perlu mengantri dan menunggu lama, dikarenakan
telah disediakan 4 pegawai yang akan membantu keperluan masyarakat dengan
waktu yang singkat dan tidak lama. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil
wawancara bersama Bapak Bejok Suripto selaku Kabid Pelayanan Pencatatan
Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, sebagai
berikut:
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Dalam pembuatan akta kelahiran itu ada dua jenis yaitu akta kelahiran
umum dan akta kelahiran istimewa/terlambat. Yang umum itu yang baru
lahir 60 hari, persyaratannya sudah ada harus masuk dulu di data
kependudukan yaitu kartu keluarga dapat nik baru bisa didata. Telah
memenuhi persyaratan kartu keluarga, KTP orang tua keduanya ya, dari
rumah sakit keterangan melahirkan itu dengan buku nikah orang tua itu
salah satunya.Untuk yang terlambat/istimewa persyaratannya sama aja
cuman jika sudah punya ijazah lampirkan fotocopy ijazahnya..62
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa akta kelahiran ada dua jenis
yaitu Akta Kelahiran umum dan Akta Kelahiran Istimewa atau terlambat. Akta
Kelahiran umum merupakan akta kelahiran untuk bayi yang baru lahir dengan
persyaratan salah satunya kartu keluarga, KTP kedua orang tua, surat keterangan
melahirkan serta buku nikah sedangkan akta kelahiran istimewa atau terlambat
persyaratannya sama hanya saja jika memiliki ijazah harus melampirkan photo
copy ijazah tersebut. Persyaratan tersebut sudah tertera diblanko yang diberikan
petugas jadi masyarakat tinggal memenuhi persyaratan tersebut. Sebagaimana
dapat dilhat dari hasil wawancara bersama Bapak Reflizer selaku sekretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, sebagai berikut:
Di dalam website tertera bagi masyarakat akan mengurus akta kelahiran
yang baru atau terlambat. Kalau yang baru lahir masyarakat bias memilih
menu akta kelahiran umum, kalo lebih dari 60 hari masyarakat bias memilih
bagian istimewa. Persyaratannya itu surat lahir dari bidan, kartu keluarga
dengan catatan bahwa nama anak sudah ada dikartu keluarga, ktp kedua
orang tua serta photocopy buku nikah.63

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa petugas akan menanyakan
akta kelahiran yang akan dibuat, akta kelahiran umum atau akta kelahiran
istimewa atau terlambat. Untuk yang baru lahir bias memilh menu akta kelahiran
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umum, sedangkan lebih dari 60 hari dapat memilh pilihan menu istimewa.
Persyaratannya adalah surat lahir dari bidan, kartu keluarga dengan catatan bahwa
nama anak sudah ada dikartu keluarga, ktp kedua orang tua serta photocopy buku
nikah.
Semua persyaratan tersebut telah memenuhi standar proses yang telah
ditetapkan dan persyaratan harus dipenuhi oleh pemohon sudah jelas dan tidak
membingungkan masyarakat. Sebgaimana dapat dilihat dari hawil wawancara
dengan Bapak Bejok Suripto selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, sebagai berikut:
Persyaratannya kurang lebih sama dan masyarakat bisa menfotonya dan
masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah disiapkan, apabila
persyaratan tidak sesuai akan segera kita infokan untuk segera dilengkapi. 64
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa persyaratan dalam
pengajuan akta kelahiran tidak susah untuk dipenuhin, hanya saja masyarakatnya
yang kurang mengerti dan kurang memiliki persyaratan yang sudah ditentukan.
Jika sesuai dengan prosedur yang ada, tidak akan susah dalam membuat akta
kelahiran. Sama halnya dengan Ibu Indri selaku masyarakat desa Benteng Rendah
Kecamatan Mersam menyatakan bahwa:
Dalam menggunakan dalam jaringan mengurusnya saya tidak susah sih
mba, mudah saja melengkapi persyaratannya. Saya mengikuti prosedurnya,
didalam websitenya sudah ada persyaratannya, gratis juga ya mba dan tidak
perlu sekarang untuk antri yang lama.65
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Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dalam pengajuan
permohonan dan pelengkapan persyaratan mudah dan gratis dan tidak perlu antri
yang membuat lama. Proses pengajuan akta kelahiran sendiri telah diupayakan
oleh pihak Disdukcapill Kabupaten Batang Hari sesederhana mungkin dan
petunjuknya yang jelas sudah disediakan. Pemohon pembuat akta kelahiran dapat
mengetahui syarat-syarat pembuatan akta kelahiran melalui website yang telah
dijelaskan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, didalam
website tersebut sudah tersedia persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon.
Namun walaupun sudah dibuat sesederhana mungkin, masih ada saja masyarakat
yang belum mengerti mengenai persyaratan tersebut, akibatnya menghambat
proses pembuatan akta kelahiran.
3. Verifikasi Berkas
Pemeriksaan data yang telah diinput masyarakat dalam komputer
merupakan bagian dari salah satu prosedur pembuatan akta kelahiran. Untuk
pemeriksaan data ini dilakukan oleh operator. Sebagaimana dapat dilhat dari hasil
wawancara bersama Bapak Reflizer selaku sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, sebagai berikut:
Setelah periksa oleh petugas verifikasi, apakah datanya datanya dikomputer
sesuai atau tidak. Kalau sesuai datanya habis itu diberikan nomor register.
Setelah nomor register ada baru dicetak kemudian diberikan kepada saya.
Saya periksa lagi, Cuman ya mba kadang masalah jaringan ini sih kan online
tu seluruh Indonesia jadi kadang koneksi internetnya lelet atau mati lampu66

66

Wawancara dengan Reflizer selaku sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Batang Hari, 10 Maret 2020

52

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa berkas pemohon yang sudah
di uplode lengkap tersebut akan dicek kembali untuk dimasukkan data.
Pemasukkan data tersebut yaitu melihat NIK yang ada di Kartu Keluarga sudah
sesuai dengan yang ada didata kependudukan atau tidak. Setelah data yang ada di
komputer dan diberkas sesuai petugas operator memberikan nomor register akta
kelahiran kemudian akta siap untuk di cetak. Dari hasil penelitian tersebut, penulis
menyimpulkan bahwa dalam proses pemasukan data dalam komputer tidak ada
masalah hanya saja jika jaringan terputus dan mati lampu maka otomatis
pembuatan dokumen kependudukan yang salah satunya akta kelahiran akan
terganggu dan menunggu sampai jaringan kembali pulih.
Pengecekan akta kelahiran yaitu memeriksa akta kelahiran yang sudah
dicetak oleh petugas. Sedangkan oleh pemeriksa data diberikan paraf pada akta
kelahiran untuk memberi tanda bahwa akta kelahiran yang sudah dicetak sudah
sesuai dengan data pemohon. Pengecekan akta dan diparaf oleh petugas
merupakan bagian penting dalam pembuatan akta kelahiran ini. Sebgaimana dapat
dilihat dari hawil wawancara dengan Bapak Bejok Suripto selaku Kabid
Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Batang Hari, sebagai berikut:
Hasil cetakan akta kelahiran ini saya cek lagi sudah benar apa tidak
pemohon ini datanya. Saya cek dari nama ibunya, ayahnya, nik, nomor
registernya, nomor kutipan akte. Saya lihat nomor register dan saya juga
memiliki app sendiri. Jadi kalau akta kelahiran ini palsu saya tau. Kalo
sudah benar dan lengkap saya tandain, tanda itu hanya saya yang tau jadi
tidak ada yang bisa memalsukkan.67
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Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa cetakan akta kelahiran yang
sudah jadi, beliau sendiri yang memeriksa langsung mulai dari nama ibu, ayah,
nik, nomor register dan nomor kutipan akta kelahiran. Jika semua sudah lengkap
cetakan akta kelahiran tersebut diberi tanda atau paraf. Berdasarkan penjelasan di
atas dapat disimpulkan bahwa kutipan akta kelahiran yang sudah di cetak,
diperiksa langsung oleh Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian. Beliau memeriksa
data pemohonn, nomor kutipan akte dan nomor register. Berdasarkan penelitian
yang penulis lakukan mengenai pengecekan akta dan diparaf oleh pemeriksa data,
penulis menyimpulkan bahwa dalam pengecekan akta kelahiran tidak ada
masalah, pengecekan dilakukan oleh petugas setelah semua berkas pemohon
lengkap, data yang ada didalam kutipan akta kelahiran di cek kembali oleh
petugas sesuai dengan berkas pemohon mulai NIK, nama orang tua, Nomor
kutipan akta kelahiran serta nomor register. Pengecekan akta dan paraf dilakukan
langsung oleh kepala seksi kelahiran dan kematian sehingga tidak terjadi
kesalahan.
Pada proses pengesahan akta kelahiran ditandatangani dan disahkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
Sehingga dalam prosesnya setelah semua data dari pemohon yang telah divalidasi
atau verifikasi langsung disahkan oleh pihak kantor Disdukcapil melalui Kepala
Dinas. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Yesi Rosita selaku Kasi Pemanfaatan
Data dan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Batang Hari, sebagai berikut:
Melalu dalam jaringan ini semuanya telah disajikan secara otomatis. Mulai
dari KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian dan
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dokumen kependudukan lainnya untuk mensahkan dokumen tersebut.
Penandatanganan tersebut dilakukan secara online dan hanya meletakkan ttd
tersebut dalam berkas pemohon bila telah lengkap dan telah diverivikasi68
Hasil waancara di atas dapat dicermati bahwa Akta Kelahiran yang sudah
jadi dan telah di cek kebenarannya sesuai data pemohon yang ada kemudian
diparaf secara online untuk menandakan bahwa akta kelahiran tersebut telah
sesuai dengan data maka akta kelahiran tersebut dimasukkan tanda tangan Kepala
Dinas. Dengan adanya sistem online ini tidak perlu menunggu apabila Kepala
Dinas tidak ada atau keluar kota. Dalam pengesahan akta kelahiran tidak ada
masalah. Proses penandatanganan dan pengesahan ini merupakan salah satu
tahapan yang ditetapkan, hal tersebut dimaksudkan agar Akta Kelahiran yang
telah dibuat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum sebagai legitiminasi diri
yang bersangkutan.
4. Penyerahan Akta Kelahiran Kepada Pemohon
Penyerahan akta kelahiran kepada pemohon merupakan tahap akhir dari
prosedur pembuatan akta kelahiran ini, ptugas dukcapil Batang Hari akan
memberikan info menganai akta kelahiran yang telah selesai di website, sehingga
masyarakat bisa melihatnya di sana. Setelah ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang sebagai bukti disahkannya Akta Kelahiran tersebut kemudian setelah
distempel maka Akta Kelahiran tersebut siap untuk diterbitkan dan diserahkan
kepada pemohon. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Yesi Rosita selaku Kasi
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, sebagai berikut:
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Setelah proses pemeriksaan nomor akta kelahiran dan memasukkan tanda
tangan pipinan, kami cek kembali kutipan akta tersebut kemudian kami beri
stempel. Setelah itu siap untuk diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat
mengambilnya diloket ya. Masyrakat bisa melihat di website bila akta
kelahiran telah selesai.69

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa akta kelahiran yang sudah
ditandatanganin oleh pejabat yang berwenang kemudian di stempel oleh pihak
Disdukcapil maka kutipan akta kelahiran tersebut siap utuk diterbitkan dan
diserahkan masyarakat. Penyerahan akta kelahiran tersebut dilakukan di loket
pengambilan akta kelahiran. Pemohon dapat mengambil akta kelahiran setelah
proses 3 hari kerja. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap salah
satu masyarakat yang mengambil akta kelahiran: Seperti yang di jelaskan oleh
Bapak Mustopa warga desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten
Batang Hari, sebagai berikut:
Saya melihat bahwa berkas saya telah selesai, jadi saya hanya datang ke
DUKCAPIL untuk mengambil akta kelahiran anak saya. Saya tidak perlu
mengantri dan saya merasa lebih mudah tidak mengantri lama-lama di sini.
Saya hanya menunjukkan nomor kode pendaftaran saya data yang telah saya
masukkan sesuai dan telah mendapatkan notifikasi di website mengenai
berkas saya telah selesai dan bisa diambil di DUKCAPIL.70
Berdasarkan penjelasan masyarakat diatas penulis menyimpulkan bahwa,
setelah melengkapi berkas secara online dan di cek oleh petugas, pemohon
diberikan nomor kode untuk pengambilan akta kelahiran. Didalamnya tertera
tanggal pengambilan, jika masyarakat tidak ada masalah dalam penyerahan berkas
maka pengambilan akta dapat dilakukan setelah 3 hari kerja. Berdasarkan
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penelitian yang peneliti lakukan mengenai penyerahan berkas, peneliti dapat
menyimpulkan bahwa didalam penyerahan berkas tidak ada permasalahan.
Pengambilan akta kelahiran dilakukan oleh masyarakat sendiri, jika di wakilkan
harus menggunakan surat kuasa.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat prosedur
Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Berbasis dalam jaringan di Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Batang Hari, diantarnaya pengajuan melalui website Catatan
Sipil Kabupaten Batang Hariri, pengisian formulir online melalui website Catatan
Sipil Kabupaten Batang Hariri, verifikasi berkas dan penyerahan akta kelahiran
kepada pemohon.
B. Hambatan dalam Pembuatan Akta Kelahiran Menggunakan Sistem
dalam jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis maka ditemukan
hambatan dalam pembuatan akta kelahiran menggunakan sistem dalam jaringan di
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari:
1. Terbatasnya Faslitas sistem dalam Jaringan
Faslitas sangat memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat
penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan. Dengan demikian, suatu
proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang
diharapkan sesuai dengan rencana, jika faslitas sistem dalam jaringan tidak
tersedia. Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa faslitas sistem dalam
jaringan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari
seyogyana harus diadakan penambahan seperti komputer pelayanan pembuatan
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akta kelahiran masyarakat. Sebgaimana dapat dilihat dari hawil wawancara
dengan Bapak Bejok Suripto selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, sebagai berikut:
Sebetulnya sudah cukup, tapi terkadang kalau ada yang rusak kita harus
memperbaikinya dahulu, kalau untuk komputer, memang kita akui, masih
terbatas dikarenakan ruangnya juga masih terbatas sehingga perlengkapan
computer pun terbatas. Tapi kita sudah rencanakan untuk pengadaan
computer secepatnya.71
Hasil wawancara penulis di atas bahwa, terbatasnya sarana yang ada seperti
komputer sangat berpengaruh kepada kinerja pegawai di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, untuk itu perlu diadakan peralatan
yang baru agar menghindari keterlambatan yang dirasakakn oleh masyarakat
sebagai pengguna pelayanan. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Yesi Rosita
selaku Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, sebagai berikut:

Kita masih terbatas pada kendala komputer, karena sekarang harus melalui
sistem online maka terkadang gangguan jaringan juga ikut mempengaruhi.
Sebetulnya kita aka nada penambahan dan telah dianggarakan unutk tahun
ini, namun masih belum terlaksana karena masih ada yang harus diurus kata
pak ketua.72
Hasil wawancara penulis di atas bahwa, terselenggaranya pelayanan yang
baik sangat berpengaruh pada faslitas sistem dalam jaringan agar masyarakat
merasa puas dengan kinerja pemberi pelayanan, karena bila terlambatnya proses
pembuatan akta kelahiran dikarenakan faslitas sistem dalam jaringan maka harus
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segera diperbaiki agar tidak terjadi ketidakpuasan yang dirasakan oleh
masyarakat. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari
sarana prasarana harus terus ditingkatkan dan juga harus menimbulkan terobosan
atau alternatif bilamana terjadi kendala teknis seperti mati lampu dan juga
peralatan rusak dan lain sebagainya. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil
wawancara bersama bapak Doni Irawan selaku masyarakat sebagai berikut:
Alasan yang ada itu mesin rusak dan mati listrik di sini, seharusnya
diusahakanlah dicarikan solusi biar tidak terjadi seperti ini terus. Selain itu
juga kadang masalah gangguan pada computer yang ada, masih dala
perbaikan, kan itu membuat masyarakat kesal73
Hasil wawancara penulis di atas bahwa, pemberian pelayanan yang
dilakukan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Batang Hari masih harus diperbaiki dan harus didukung dengan faslitas computer
dalam sistem dalam jaringan, sarana dari pihak pegawai harus diperbaiki dan
dilengkapi serta disiapkan untuk antisipati seperti komputer dan perlatan seperti;
pena dan kertas.
Dari hasil observasi penulis, computer yang digunakan ada empat dan ini
masih tidak cukup untuk mengerjakan bahan kependudukan bagi masyarakat,
sehingga diperlukan fasilitas penambahan yang baik. Sebgaimana dapat dilihat
dari hawil wawancara dengan Bapak Bejok Suripto selaku Kabid Pelayanan
Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang
Hari, sebagai berikut:
“Masih terbatas dari segi faslitas sistem dalam jaringan, kalaulah semuanya
lengkap dan bagus tanpa ada kerusakan, pasti pengeluaran akta kelahiran
bisa cepat. Kalaupun banyak yang menggunakan jasa di sini, tapi kita tetap
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mencarikan alternatif yang baik. Kita harus mengerti kalau dengan
banyaknya permohonan masyarakat untuk mendapatkan surat perizinan.74
Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa pemerintah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari harus memperhatikan
tersedianyafasilitas computer agar pekerjaan bias lebih cepat lagi dan menjadikan
pekerjaan bias lebih cepat dan baik.
2. Sumber Daya Manusia yang terbatas
Penulis juga menemukan bahwa kurangnya staf yang terlatih dalam sistem
dalam jaringan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari
menjadi kendala yang menghambat sistem dalam jaringan. Seperti hasil
wawancara dengan Ibu Yesi Rosita selaku Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang
Hari, sebagai berikut:
SDM saat ini masih terbatas, yang benar-benar mengerti betul tentang
sistem dalam jaringan, sekarang kita masih terbatas hanya tahu secara
umum saja, tidak spesifik, kalau ada yang begitu akan lebih mudah kita
mengarahkan dan juga pemanfaat SDM yang bagus itu.75
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pelayanan sistem dalam
jaringan paling tidak harus mempunyai lebih dari lima staf yang mampu
mengoperasikan komputer (operator) sistem dalam jaringan, bahkan kalau perlu
mempunyai tenaga ahli. Banyak sistem dalam jaringan yang sampai saat ini masih
menjadi pendalaman dan perbaikan. Hal inilah yang dapat menyebabkan
terhambatnya pembuatan akta kelahiran termasuk dalam sistem dalam jaringan.
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Sebgaimana dapat dilihat dari hawil wawancara dengan Bapak Bejok Suripto
selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Batang Hari, sebagai berikut:
Iya, di sini SDMnya msih terbatas yang menguasai sistem ini, karena
sebelumnya kan manual semua, jadi sekarang harus pakai sistem ini, jadi
banyak yang tidak tahu bagaimana penggunaanya secara dalam dan detail.
Untuk itu perlu dilakukan penambahan pengelola atau yang ada ini
diberikan pelatihan agar wawasan dan juga kemampuannya meningkat. 76
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa tidak harus punya keahlian
yang terlalu tinggi tentang komputer, tetapi cukup dengan staf yang mempunyai
semangat dan kemauan yang tinggi untuk belajar tentang hal-hal yang baru.
Biasanya staf yang demikian adalah staf yang masih muda. Tentang pelatihan
pada umumnya beserta dengan cara penggunaannya.
3. Gangguan pada Listrik dan Koneksi Jaringan Internet
Salah satu kendala yang dialami petugas dalam pembuatan akta kelahiran
adalah kendala teknis, dimana petugas dalam menjalankan tugasnya untuk
memproses akta kelahiran menjadi terlambat, karena proses pembuatan akta
kelahiran sangat bergantung pada listrik dan koneksi jaringan internet.
Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Yesi Rosita selaku
Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, sebagai berikut:
Hambatan kita itu bisanya internet yang sering mengalami gangguan, karena
adanya pemadaman listrik bisanaya internet menjadi lambat dan mengelami
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gangguan, otomatis kita harus menunggu sampai semuanya menjadi pulih
dan bisa digunakan kembali.77
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwafaktor penghambat bagi
pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari
adalah adanya pemadaman listrik yang berdampak pada gangguan di jaringan
yang ada, sehingga ini memperlambat kinerja pegawai dalam pelayanan kepada
masyarakat. Sebgaimana dapat dilihat dari hawil wawancara dengan Bapak Bejok
Suripto selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, sebagai berikut:
Kesulitan di sini itu saat mati lampu, semua kegiatan berhenti karena tidak
bisa menggunakan computer dan juga internet. Itulah kendala yang kita
rasakan di sini, kalau sistem dan prosedurnya sudah jelas, hanya kendala
teknis saja setulnya menjadi masalah kita saat ini.78
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa kendala yang dihadapi
dalam pembuatan akta kelahiran adalah koneksi jaringan internet dan listrik.
Karena proses penginputan data dilakukan secara online jadi sangat bergantung
pada listrik dan internet.
4. Pengetahuan Masyarakat yang Terbatas
Kendala non teknis yang dihadapi oleh petugas Kantor Disdukcapil adalah
kurangnya partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat atau pemohon untuk
melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dapat dilihat dari
hasil wawancara dengan Ibu Yesi Rosita selaku Kasi Pemanfaatan Data dan
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Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Batang Hari, sebagai berikut:
Masyarakat masih mengalami kesulitas untuk menggunakan online, padahal
sebetulnya itu memudahkan mereka, mereka itu hanya perlu mengisi data
sesuai dengan data yang ada, nanti mendapatkan nomor kode, sudah tinggal
menunggu informasi dan nanti silahkan ambil akta kelahirannya ke sini.79
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa masih terdapat beberapa
masyarakat yang mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem onlie ini,
dikarenakan tidak begitu paham dengan penggunaan teknologi. Seperti yang
disampaikan Bapak Ridho masyarakat desa Kubu Kandang Kecamatan
Pemayung, sebagai berikut:
Daya tidak mengerti bagaimana menggunakan sistim online, karena saya
tidak sekolah, jadi saya bingung mau minta bantuan ke siapa, HP saja tidak
punya gimana mau urus akte pakai online, jadi saya datang saja ke dukcapil
dan meminta bantuan di sana.

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa keterbataran teknologi yang
dialami sebagaian masyarakat menjadikan kesulitan apabila harus menggunakan
sistem online, untuk itu diperlukan peran pembantu bagi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari untuk menfasilitasi apabila terdapat
masyarakat seperti di atas. Selain keterbatasan kemampuan masyarakat kerap kali
lalai dalam pengisian berkas, sehingga tidak bisa diperoses. Sebagaimana dapat
dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Yesi Rosita selaku Kasi Pemanfaatan
Data dan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Batang Hari, sebagai berikut:
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Ada beberapa masyarakatnya yang tidak mebaca persyaratan yang ada di
website kita secara online, sudah kami kasih tau persyaratannya seperti itu
tapi ya mereka tetap tidak mengerti mba. Sering seperti itu, bahkan ada
sampai yang marah-marah ngotot kalau mereka sudah melakukan dengan
benar, padahal masih ada yang salah. Kadang juga mereka salah tanggap. 80

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa kendala yang paling banyak
dihadapi oleh petugas adalah dari masyarakat itu sendiri yang kurang partisipasi
dalam kesadaran untuk melengkapi persyaratan- persyaratan dalam pembuatan
akta kelahiran. Sehingga dalam proses pembuatan akta kelahiran menjadi
terhambat.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat hambatan
dalam pembuatan akta kelahiran menggunakan sistem dalam jaringan di Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, diantaranya: terbatasnya faslitas sistem
dalam jaringan, sumber daya manusia yang terbatas, gangguan pada listrik dan
koneksi jaringan internet dan pengetahuan masyarakat yang terbatas.
C. Perubahan Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Sistem dalam Jaringan
di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari
1. Sebelum Diterapkannya Sistem dalam Jaringan di Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Batang Hari
Kemajuan teknologi difungsikan sebagai pendukung percepatan dan
kemajuan kinerja agar lebih efektif dan lebih transparansi guna memutus rantai
birokrasi yang panjang. Sebelum diterapkannya diterapkannya sistem dalam
jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari sebagaian masyarakat
80
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merasakan beberapa kendala seperti, biaya yang tidak sedikit untuk mengurus akta
kelahiran, waktu dalam pembuatan cukup lama dan kesalahan berkas dalam
pengurusan. Sebagaimana dapat dilhat dari hasil wawancara bersama Ibu Zubaida
masyarakat desa Kampung Mudo Kecamtan Muara Tembesi Kabupaten Batang
Hari, sebgai berikut:
Untuk pengurusan secara manual itu memerlukan biaya yang banyak, belum
lagi menfotocopy, biaya transportasi ke sana, makannya lagi di sana dan
juga capek, jadi banyak yang dikeluarkan buakan Cuma biaya tapi juga
tenaga dan waktunya juga banyak habis terbuang.81
Wawancara disatas menjelaskan bahwa masyarakat Kabupaten Batang Hari
merasakan sulitnya harus megnurus ke DUKCAPIL dikarenakan harus mengantri
dan dan membawa berkasnya langsung apabila ada berkas yang tidak lengkap
maka masyarakat harus kembali lagi ke rumah mereka. Sebagaimana yang
disampaikan oleh Ibu Indri selaku masyarakat desa Benteng Rendah Kecamatan
Mersam Kabupaten Batang Hari, sebagai berikut:

Sebelum adanya sistem online saya dalam membuat akta kelahiran saya
harus langsung datang ke kantor DUKCAPIL dan mengantri lama sekali,
kalau akta online menurut saya caranya lebih mudah dan tidak ribet
dibandingkan manual yang biasanya kita langsung bawa berkas dan
syaratnya ke kantor dan langsung proses disana sekarang hanya dengan
online saja”.82
Wawancara disatas menjelaskan bahwa masyarakat Kabupaten Batang Hari
merasakan sulitnya harus megnurus ke DUKCAPIL dikarenakan harus mengantri
dan dan membawa berkasnya langsung apabila ada berkas yang tidak lengkap
maka masyarakat harus kembali lagi ke rumah mereka.
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Kalau manual bisanya ada aja yang jurang bananya, ada yang salah fotocopy
dan harus ngurus itu lagi, jadi banyak yang ribetnya, kalau online kita hanya
masukkan datanya saja di online.
Hasil wawancara di atas dpat dicermati bahwa sitem manual memerlukan
biaya yang tidak sedikit dan diperlukan waktu yang banyak pula, sehingga dengan
adanya sistem online masyarakat bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam
pengurusan akta kelahiran.
2. Sesudah Diterapkannya Sistem dalam Jaringan di Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Batang Hari
Dalam mekanisme pembuatan akta kelahiran secara online masyarakat
sudah mulai mengetahui mekanisme yang harus dilakukan dengan membaca dan
mendapatkan sosialisasi oleh kepala desa setempat. Dengan adanya sistem online
ini masyarakat masyarakat tidak lagi direpotkan datang ke Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari untuk membuatnya, menghemat biaya,
dalam artian tidak perlu mengeluarkan uang untuk transportasi kesana-kemari dan
tidak perlu mengantri karena telah disediakan loket khusus, masyarakat cukup
sekali datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catan Sipil Kabupaten Batang
Hari. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Mustopa warga desa Kembang Seri
Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari
Menurut saya lebih baik menggunakan online karena penerapan seperti itu
lebih baik. Dalam segala hal biaya, tenaga dan tidak perlu lama dalam
penyelesaiannya dan hanya satu kali ke dukcapil untuk pengambilan akta
kelahiran saja.83
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dari pihak dukcapil
Kabupaten Batang Hari sudah memberitahukan kepada masyarkat, dan beberapa
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masyarakat juga sudah mengetahui apa itu akta kelahiran online. Pembuatan akta
kelahiran secara online memiliki manfaat yang sangat besar terhadap masyarakat
yang mana masyarakat mendapat pelayanan tanpa dirugikan sedikitpun.
Pembuatan akta kelahiran yang disediakan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari menjelaskan bagaimana bentuk pengisian
formulir dalam pembuatan akta kelahiran online. Dalam pembuatan akta secara
online Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari sendiri
sudah mensosialisasikan melalui

Kepala

Desa

semenjak kebijakan itu

dilaksanakan. Seperti wawancara dengan Bapak Bejok Suripto selaku Kabid
Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Batang Hari, sebagai berikut:
Kita melakukan sosualisasi pada masyarakat melalui media cetak dan juga
media online terhadap pembuatan akta kelahiran online. Selain itu juga kami
memberikan amanat kepada Aparatur Desa seKabupaten Batang Hari yang
di undang pada acara peresmian dan mendatangi kampung-kampung
seminggu 4 kali.84
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dalam melakukan sosialisasi
dilakukan saat laucing sistem dalam jaringan itu sendiri di awal tahun 2019, ini
bertujuan agar pejabat pemerintah desa dapat mensosialisasikan kepada
masyarakat mengenai pembuatan akta kelahiran yang bias dilakukan melalui
online. Hal ini diungkapkan juga oleh Bapak Reflizer selaku sekretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, menambahkan
bahwa:
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Kita minimalisir penggunaan waktu disini bias cepat selesai dan dirasakan
oleh masyarakat, masyarakat tidak perlu mengantri lama, hanya membawa
bukti nomor yang sudah didapatkan di online dan bias langsung pulang, jadi
untuk akta kelahiran itu tidak lama pembuatannya. 85
Seperti wawancara dengan Bapak Bejok Suripto selaku Kabid Pelayanan
Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang
Hari, sebagai berikut:
Pada tahun 2019 sudah ada beberapa desa yang kami lakukan penyuluhan
tentang pembuatan akta kelahiran online dengan menggunakan media cetak
(baliho) di Kantor Kecamatan dan penyampain langsung kepada Aparatur
Desa.86
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dari pihak pemerintah sudah
mensosialisasikan program akta kelahiran secara online pada awal lonchingnya
(peresmian) dan sudah dilakukan sosialisasi pada 2018 untuk beberapa desa. Akta
kelahiran dapat diurus oleh masyarakat Kabupaten Batang Hari dengan cara
online yang dapat diperoleh pada website yang telah disediakan oleh pemerintah
Kabupaten Batang Hari. Kebijakan ini dikeluarkan guna mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam sistem pemerintahan
Kabupaten Batang Hari, dengan cara menerapakan sistem pemerintahan berbasis
elektronik (Elektronic Governance).
Namun pada dasarnya program ini dimaksudkan agar pembuatan akta
kelahiran menjadi lebih efektif dan efisien. Seluruh masyarakat bisa mengakses
website yang telah disediakan oleh pemerintah dan bisa membuat akta kelahiran
secara online tanpa harus ke Kantor terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan untuk
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mengurangi kesulitan dalam mengurusi hal-hal yang bersifat adminstratif dengan
pemerintahan.
Tabel 4.1
Jumlah Pencatatan Kelahiran87
NO
KETERANGAN
1 AKTA MANUAL
2 AKTA ONLINE

TAHUN
(01-01-2019) - (13-04-2020)
(01-01-2019) - (13-04-2020)
TOTAL

JUMLAH
7032
14.428
21.460

Seperti yang terlihat pada tabel 4.1 Jumlah pencatatan kelahiran, yang
dimana jumlah masyarakat yang melakukan proses pembuatan akta kelahiran
secara manual dengan jumlah 7032 dari tanggal 1 Januari tahun 2019 sampai
tanggal 13 April 2020, di mana masyarakat masih mengalami kesulitan dalam
menguggunakan sistem online dan minimnya SDM meskipun memang terbuki
lebih rendah peminatnya, dibandingkan dengan proses pembuatan akta kelahiran
online dengan jumlah 14.428 dari tanggal 1 Januari tahun 2019 sampai tanggal 13
Maret 2020 yang dimana masyarakat lebih memilih cara yang mudah ditambah
lagi kemajuan teknologi membuat masyarakat semakin paham menggunakan
hanphone sebagai sarana memudahkan dalam melakukan pekerjaan dan mengurus
pembuatan

akta

kelahiran

secara

online

yang diterapkan

oleh

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari. Peneliti menyimpulkan
bahwasanya masyarakat sudah mulai mengetahui tentang prosedur yang
dijalankan dalam pembuatan akta kelahiran secara online dan perlakuan sosialisasi
yang terus menerus dan merata ke desa-desa melalui alat education berupa baliho,

87
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gambar ilustrasi foto grafi, dsb, yang diberikan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari dalam hal pembuatan akta kelahiran
secara online kepada masyarakat.
Dari hasil observasi partisipasi peneliti datang ketempat yang diamati,
dimana dari sistem menejemen informatika yang dimiliki oleh Dinas
Kependudkan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari dalam seni mengarahkan
orang lain untuk mencapai tujuan utama dalam proses pelayanan akta kelahiran
online dan mengelola sumber daya manusia dengan cara efektif dan efisien
melalui penerapan program dengan sistem berbasis website, dengan cara
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Terlihat pada tampilan tab pada pendaftaran online akta kelahiran dimana
ada pilihan seperti: lampiran (contoh berkas) dan pesyaratan (informasi
pendaftaran) bahwasanya pilihan dalam pembuatan ini telah tersedia untuk
ditampilkan dan terus diperjelas penulisan dan bentuk yang menarik. Dengan
adanya suatu inovasi layanan akta kelahiran secara online yang baru diterapkan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, maka akan
tercapai suatu efisiensi yang berdampak pada penghematan biaya dan waktu.
Tetapi perlu dipikirkan juga bahwa pengembangan tersebut tidak akan
membingungkan masyarakat dalam hal tidak tersedianya layanan yang dibutuhkan
sehingga

pengerjaannya

akan

mengganggu,

maka

pengembangan tersebut justru memakan waktu yang lama.

akan

mengakibatkan

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang prosedur Pelayanan
Pembuatan Akta Kelahiran Berbasis dalam jaringan di Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Batang untuk itu secara khusus dapat ditarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
1. Terdapat empat prosedur pelayanan pembuatan akta kelahiran berbasis
dalam jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, diantarnaya
pengajuan melalui website Catatan Sipil Kabupaten Batang Hariri,
pengisian formulir online melalui website Catatan Sipil Kabupaten Batang
Hariri, verifikasi berkas dan penyerahan akta kelahiran kepada pemohon.
2. Hambatan dalam pembuatan akta kelahiran menggunakan sistem dalam
jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, diantaranya:
terbatasnya faslitas sistem dalam jaringan, sumber daya manusia yang
terbatas, gangguan pada listrik dan koneksi jaringan internet dan
pengetahuan masyarakat yang terbatas.
3. Perubahan sebelum diterapkannya sistem dalam jaringan masyarakat harus
datang langsung ke DUKCAPIL dengan mengeluarkan biaya yang cukup
banyak, ditambah lagi masyarakat harus mengantri dan menghabiskan
waktu kerja mereka dalam pengurusan akta kelahiran dikarenakan jarak
tempuh dari rumah mereka ke dukcapil Kabupaten Batang Hari terbilang
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jauh; setelah diterapkannya sistem dalam jaringan masyarakat merasa lebih
mudah dan bisa dimana saja dalam pengurusannya, masyarakat hanya
melengkapi bahwan melalui online yang tertera di website dan tinggal
menunggu informasi akta kelahiran telah selesai dalam waktu tiga hari.
B. Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti
adalah sebagai berikut:
1. Perlunya peningkatan pelayanan yang lebih cepat tanggap dalam melayani
masyrakat. Diperlukan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan- pelatihan
atau Pendidikan yang dapat dilakukan antara lain pelatihan pengoperasian
kususnya dalam aplikasi akta online.inovasi pemubuatan akta kelahiran secara
online.
2. Kebijakan inovasi pelayanan pembuatan akta kelahiran secara online yang
diberikan kepada setiap masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Batang Hari, justru mempermudah masyarakat yang mengurus
akta kelahiran dimana saja dan kapan saja. Namun yang perlu dilakukan
pemerintah adalah membentuk tim kerja yang memfokuskan pada pembuatan
dokumen administrasi yang wajib dimiliki oleh masyarakat seperti akta
kelahiran dan dokumen lainnya dengan cara membimbing masyarakat hingga
selesai membuat dokumen tersebut. Program lainnya juga bisa berupa
pemerintah sosialisasi dengan sistem jemput bola dan sejenis lainnya, yang
bisa menggunakan fasilitas Negara seperti mobil Dinas. Tidak hanya
menyadarkan masyarakat untuk membuat akta kelahiran melainkan dokumen
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lainnya. Program ini berguna dikarenakan masih ada masyarakat kita yang
sama sekali tidak mengerti mengenai kebijakan ini, dan juga ada terdapat
masyarakat yang enggan membuat dengan alasan tidak mengetahui bagaimana
prosedurnya. Maka dari itu program tersebut diharapkan dapat membuat
masyarakat lebih berpartisipasi dan mendukung setiap program yang dilakukan
oleh pemeritah.
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C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 1
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaanpertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya
memperoleh informasi dan data yang obyektif. Peneliti melakukan wawancara
kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari dan masyarakat.
Adapun Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara
sebagai berikut :
1.

Bagaimana sejarah berdirinya Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang
Hari?

2.

Bagaimana perkembangan yang Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang
Hari?

3.

Apa Visi dan Misi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari?

4.

Bagaimana keadaan struktur organisasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Batang Hari?

5.

Bagaimana keadaan prangkat desa/pekerja Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Batang Hari?
a. Latar belakang pendidikan
b. Alamat
c. Usaha yang dilakukan untuk peningkatan profesionalisme

6.

Bagaimana keadaan penduduk Kabupaten Batang Hari?
a. Jumlah
b. Keadaan

7.

Bagaimana prosedur pelayanan pembuatan akta kelahiran berbasis dalam
Jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari?

8.

Apa yang menjadi hambatan dalam pembuatan akta kelahiran
menggunakan sistem dalam Jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Batang Hari?

9.

Apa keunggulan dari menggunakan sistem dalam Jaringan dalam
pembuatan akta kelahiran?
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10.

Apa keunggulan dari menggunakan sistem manual dalam pembuatan akta
kelahiran?

11.

Bagaimana perubahan sebelum dan sesudah diterapkannya sistem dalam
Jaringan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari?

12.

Berapa biaya yang dikeluarkan dari pengurusan akta kelahiran
menggunakan manual dan online?

13.

Apa kelebihan dan kekurangan sistem dalam Jaringan di Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Batang Hari?

14.

Apa saja harapan kedepan dari sistem dalam Jaringan di Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Batang Hari?

78

DAFTAR INFORMAN

No
1

Nama
Ibu Yesi Rosita
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Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang
Hari

2
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Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari

3

Reflizer
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Batang Hari

4

Doni Irawan

Masyarakatdesa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu
Kabupaten Batang Hari

5

Bapak Mustopa

Masyarakatdesa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu
Kabupaten Batang Hari

6

Ibu Indri

masyarakat desa Benteng Rendah Kecamatan Mersam
Kabupaten Batang Hari,
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DOKUMENTASI

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari

Wawancara dengan Ibu Yesi Rosita selaku Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang
Hari
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Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari

Wawancara bersama Bapak Reflizer selaku sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari
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Wawancara dengan Bapak Bejok Suripto selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari
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