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MOTTO 

 

”Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada 

kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 

(dari suatu urusan) maka bekerja keraslah 

(dalam urusan yang lain)” 

(Q.S. Al Insyiroh : 6 & 7) 

 

”Waktu adalah modal utama hidup kita, maka 

berbahagialah bagi siapapun yang pandai 

mengatur waktu dan memanfaatkan waktu 

sehingga tidak berlalu dengan sia-sia” 

(Aa’Gym) 

 

”Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik 

untuk hari tua”  

(Aristoteles) 

 

“Setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan 

mudah bila dikerjakan tanpa kemalasan”  

(penulis) 
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telah diberikan yang takkan pernah hilang 

v Kakaku mas agus yang selalu mendoakkan 

dan memberikan motivasi 

v Keluarga besarku yang senantiasa 

mendoakkan 
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shara, seika, wenny, yuyun, brenda) yang 

selalu menemaniku dan membantuku 

v Mas munir yang senantiasa memberikan 
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v Teman-teman AN 2006 
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v Almameterku 
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ABSTRAK 
 

Hesti Dwi Cahyaningrum, D0106014, Kinerja Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Salatiga dalam Pelaksanaan Administrasi 
Kependudukan (studi deskriptif kualitatif mengenai penerbitan dokumen 
kependudukan tahun 2009), Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dalam pelaksanaan administrasi kependudukan 
khususnya mengenai penerbitan dokumen kependudukan. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data 
primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, obervasi, dan telaah 
dokumen. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik trianggulasi 
data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang 
terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dilihat dari tiga indikator yaitu 
produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas dapat dikatakan baik. Indikator 
produktivitas ditunjukkan dengan tercapainya target dari program-program yang 
dilaksanakan pada tahun 2009. Indikator resposivitas ditunjukkan dengan sikap 
terbuka dari dinas dalam menerima segala masukan maupun keluhan dari 
masyarakat. Indikator akuntabilitas dilihat dengan adanya laporan 
pertanggungjawaban secara tertulis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Salatiga kepada Walikota serta tanggung jawab pegawai dalam 
memberikan pelayanan pada masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan. 
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ABSTRACT 
 
Hesti Dwi Cahyaningrum, D0106014, The Performance of Salatiga 
Demography and Civil Registration Office in Implementing Demographic 
Administration (study descriptive qualilative about publication civilitation 
documents 2009), Thesis, Administration Department, Social and Political 
Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta, 2010. 
 
 The purpose of this research is to know the performance of the 
Departement of Civilitation of Salatiga in implementing demographic 
administration, especially for the publication civilitation documents. This research  
is a descriptive qualitative study. The data used are primary and secondary data 
obtained from interview, observation, and documention study. The test of data 
validity used the triangulation technique. The technique of analysis data using 
interactive analysis consist three components which are data reduction, data 
presentation, and conclusion. The result of the study shows that the performance 
of the Departement of Civilitation of Salatiga see from three indicators: 
productivity, responsivity, and accountability is good enough. The productivity 
indicators show from the achievement of the programs in 2009. The responsibility 
indicators show from the good attitude of institution in accepting the advice or 
complain from the society. The accountability indicators showed from the written 
responsibility report from the Departement to and also the responsibility of the 
officer in giving service to the society. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman yang semakin maju dan peningkatan jumlah 

penduduk yang semakin pesat mendorong pemerintah harus siap menghadapi 

masalah-masalah yang akan muncul dalam masyarakat, terutama mengenai 

pelayanan publik. Sampai saat ini pelayanan publik dirasakan belum berjalan 

secara maksimal, bahkan dapat dikatakan pelayanan publik di Indonesia masih 

tergolong rendah, dikarenakan tidak adanya konsistensi dan keseriusan dari 

aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan (www.badilag.net). Hal 

tersebut dapat terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan 

mengenai pelayanan publik di Indonesia, seperti  di Ponorogo masyarakat berorasi 

mengeluhkan mahalnya biaya kepengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk), akte 

kelahiran dan KK (Kartu Keluarga) serta masih adanya calo dari oknum pegawai 

negeri (www.jawapos.com). Selain itu dari hasil GDS tahun 2006 menyimpulkan 

bahwa : 

“masyarakat miskin berada dalam situasi yang kurang menguntungkan, 
karena mereka relatif lebih sedikit mengetahui prosedur pengurusan KTP, 
namun membayar biaya lebih mahal dan menunggu waktu penyelesaian 
KTP lebih lama dibanding masyarakat pada tingkat pendapatan lebih 
tinggi”.(www.gds-indonesia.org) 
 
Dengan melihat fakta pelayanan publik yang masih rendah maka 

diperlukan adanya upaya perbaikan kinerja, untuk meningkatkan penyelenggaraan 

pelayanan publik. Perbaikan kinerja organisai publik dalam memberikan 

1 
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pelayanan sangat diperlukan karena masyarakat sebagai pengguna pelayanan 

selalu memerlukan mekanisme pelayanan yang cepat, ringkas, dan jujur. 

Demikian pula mengenai masalah kependudukan juga dibutuhkan adanya 

pelayanan yang memberikan kepuasan pada masyarakat. Sebagai makhluk sosial 

manusia memiliki kebutuhan dasar diantaranya sandang, pangan, papan, 

pendidikan dan pelayanan kesehatan. Tidak hanya itu masyarakat juga 

membutuhkan adanya pelayanan administrasi kependudukan sebagai salah satu 

pelayanan publik dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga pelayanan 

administrasi kependudukan sepenuhnya menjadi  kewenangan pemerintah karena 

memang tidak dimungkinkan ada alternatif lain yang dapat digunakan masyarakat 

seperti pada pelayanan kesehatan dan pendidikan.  

Dokumen administrasi kependudukan yang pertama kali yang harus 

dimiliki oleh seseorang sejak lahir adalah akte kelahiran. Adanya akte kelahiran 

tersebut menjadi bukti pengakuan status dan haknya sebagai warga negara. Selain 

itu akte kelahiran dapat digunakan untuk mendaftarkan diri di pendidikan jenjang 

pertama. Jenis pelayanan administrasi kependudukan lainnya yaitu pembuatan 

KTP, dimana bagi masyarakat KTP merupakan dokumen paling penting karena 

umumnya menjadi dokumen persyaratan untuk mengurus berbagai keperluan, 

seperti membuat kartu keluarga, paspor, perizinan, mengurus surat keterangan 

tidak mampu, mengurus dokumen pernikahan, melanjutkan pendidikan, melamar 

pekerjaan, dan lainnya. Perkembangan beberapa tahun terakhir, peran KTP juga 

makin penting karena diperlukan jika ingin mendapat bantuan dari berbagai 

program penanggulangan krisis/kemiskinan, seperti Raskin (Beras untuk 
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Masyarakat Miskin) atau BLT (Bantuan Langsung Tunai). Bahkan pada tahun-

tahuan belakangan KTP juga telah memasuki ranah politik karena dianggap 

sebagai bukti dukungan bagi seorang calon kepala daerah dari jalur independen 

(non partai) dalam Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) atau pencalonan 

sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu (www.gds-

indonesia.org) 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa ketika seseorang dari lahir sampai 

dewasa membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan seperti akte 

kelahiran dan KTP. Bahakan sampai seseorang meninggal pun juga membutuhkan 

adanya dokumen yang sering disebut dengan akte kematian. Selain itu peristiwa 

kependudukan, seperti perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, 

perkawinan, perceraian, serta peristiwa lainnya juga membutuhkan adanya 

pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini dikarenakan setiap kejadian atau 

peristiwa kependudukan akan membawa implikasi perubahan identitas atau surat 

keterangan kependudukan. Oleh karena itu, setiap peristiwa kependudukan dan 

peristiwa penting memerlukan dokumen sebagai data kongkrit untuk dilakukan 

pengadministrasian dan pencatatan sipil yang diatur dalam Undang-undang No.23 

tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.  

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan 

penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

Dengan demikian, administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak 
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azasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi 

melalui pelayanan publik yang profesional. Selain itu upaya tertib administrasi 

kependudukan atau tertib dokumen kependudukan  bukan hanya sekedar 

pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam 

penerbitan dokumen, tetapi semua proses penerbitan dan penyimpana dokumen 

harus tersistem, kongkrit dan pragmatis.(www. Gemari.or.id)  

Permasalahan yang sering terjadi di Salatiga dalam administrasi 

kependudukan yang berkaitan dengan pencatatan data yaitu masih banyaknya 

data-data kependudukan disimpan secara manual, baik itu data jumlah penduduk, 

kartu keluarga, data penduduk wajib KTP, kelahiran dan kematian, mutasi dan 

data kependudukan lainnya. Hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat 

keakuratan data administrasi kependudukan. Oleh karena itu, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Salatiga ditantang untuk dapat memberikan 

pelayanan administrasi kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

yang akhir-akhir ini semakin komplek. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Salatiga 

merupakan instansi yang bergerak di bidang pelayanan kependudukan dan 

pencatatan sipil, dimana hal tersebut telah tercantum dalam Peraturan Daerah 

Kota Salatiga Nomor 9 tahun 2007. Sesuai dengan visi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Salatiga yaitu “ Produktif, Dinamis dan Prima dalam 

Pelayanan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga harus 

mampu merespon tuntutan dan keluhan masyarakat. Dalam pelaksanaan 

administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
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Salatiga menyadari bahwa dalam mendukung tertib administrasi kependudukan 

diperlukan adanya NIK (Nomor Induk kependudukan). Hal ini sebagaiaman yang 

diungkapkan Prof DR Haryono Suyono, bahwa  

“ dengan adanya NIK secara tidak langsung ada pengakuan dari negara 
kepada rakyat tentang hak dan kewajibannya. Rakyat diberi nomor supaya 
penduduk diberi pelayanan dan pemberdayaan yang sebaiknya menjadi 
WNI yang bermartabat, sejahtera dan bahagia.” (www.gemari.or.id) 
 
Penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Nasional sebagai nomor 

identitas tunggal dan unik wajib ditampilkan pada setiap dokumen kependudukan, 

baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, dimana 

semua itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.  

Selain itu partisipasi dan kesadaran masyarakat juga diperlukan guna 

mendukung pelaksanaan tertib administrasi kependudukan. Tanpa partisipasi dan 

kesadaran masyarakat, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatn Sipil Kota Salatiga dalam peningkatan dan perbaikaan administrasi 

kependudukan tidak akan berjalan secara maksimal. Selama ini kesadaran 

masyarakat Kota Salatiga dalam mendukung pelaksanaan administrasi 

kependudukan dinilai masih kurang. Hal ini terlihat dari  data kepemilikan 

dokumen kependudukan sebagai berikut : 
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Tabel I.1 

Data Kepemilikan Dokumen Kependudukan 

Dispendukcapil  sampai bulan Oktober tahun 2009 

Jumlah No Jenis dokumen 
Wajib memiliki Memiliki   

1 KTP 149.677  119.741 
2 KK 52.386 49.292 
3 Akte kelahiran 11.393 10.359 
4 Akte nikah 5.330 1.869 
5 Akte kematian 879 160 
6 Akte perceraian 239 127 

Sumber : Data Dispendukcapil Kota Salatiga 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat untuk 

memiliki dokumen kependudukan masih kurang. Hal ini terbukti dengan masih 

rendahnya jumlah yang memiliki dibanding dengan jumlah penduduk yang wajib 

memiliki. Sehingga pihak Dispendukcapil dipandang perlu melakukan sosialisasi 

mengenai pentingnya administrasi kependudukan. Melihat masalah tersebut 

Dispendukcapil Kota Salatiga harus terus berupaya meningkatkan pelayanannya. 

Adanya permasalahan di atas mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian mengenai Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Salatiga dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan terutama mengenai 

penerbitan dokumen kependudukan. 
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B.  Rumusan Masalah 

Dari uraian tentang latar belakang masalah di atas maka perumusan 

masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

“Bagaimana kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga 

dalam pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan?” 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Bertolak dari perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan 

untuk  mencapai beberapa tujuan berikut: 

1. Tujuan Individual 

        Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam 

memperoleh  gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Tujuan Operasional 

        Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dalam 

pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan. 

3. Tujuan Fungsional 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca 

dan penulis dalam memahami kinerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Salatiga dalam pelaksanaan penerbitan 

dokumen kependudukan.  
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b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk 

meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan penerbitan dokumen 

kependudukan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Mempraktekkan teori-teori Administrasi Negara atas permasalahan kinerja 

organisasi publik. 

2. Untuk melatih diri dalam memahami fenomena yang berkembang di 

masyarakat. 

3. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk 

membantu bagi penelitian sejenis yang selanjutnya. 

4. Agar penelitian ini bermanfaat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kinerja terkait 

pelaksanaan administrasi kependudukan dan mentukan arah program 

kebijakan yang tepat dengan sasaran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam setiap penelitian membutuhkan kejelasan dan titik tolak atau 

landasan berfikir yang berguna untuk memunculkan masalah atau menyoroti 

sebuah masalah. Oleh karena itu diperlukan untuk menyusun tinjauan pustaka 

yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut pandang 

mana masalah penelitian itu akan disoroti. Sehingga berkaitan dengan pernyataan 

tersebut maka di bawah ini akan dijelaskan mengenai : 

A. Kinerja Pelayanan Publik 

Kinerja menururt Mahmudi (2005:6) merupakan suatu konstruk 

(construct) yang bersifat multidimensional, pengukurannya juga bervariasi 

tergantung dari kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja. Sedangkan 

menurut Otley dalam Mahmudi (2005: 6), kinerja mengacu pada sesuatu yang 

terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan yang meliputi hasil yang dicapai 

kerja tersebut. Menurut Rogers dalam Mahmudi (2005:6),  mendefinisikan kinerja 

sebagai hasil kerja itu sendiri (outcomes of work), karena hasil kerja memberi 

keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan 

pelanggan, dan kontribusi ekonomi. 

Suyadi Prawirosentono (1999: 2) mendefinisikan  

”kinerja sebagai performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh 
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya 
mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 
hukum dan sesuai dengan moral dan etika”. 
 

9 
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 Menurut Bernardin dan Russel dalam Yeremias T. Keban (2004: 192) 

kinerja sebagai ”....the record of outcomes produced on a specified job function or 

activity during specified time period....”. kinerja sebagai catatan tentang outcome 

atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan 

selama kurun waktu tertentu. 

Sedangkan dalam Yeremias T. Keban (2004: 192), kinerja sering diartikan 

sebagai tingkat pencapaian hasil atau degree of accomplishment. kinerja adalah 

hasil kerja yang dicapai oleh individu sesuai dengan peran atau tugasnya dalam 

periode tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar 

tertentu dari organisasi dimana individu tersebut bekerja (www.wangmuba.com) 

Encyclopedia of Public Administration and Public Policy Tahun 2003 

dalam Yeremias T. Keban (2004: 193), menyebutkan bahwa:  

“kinerja menggambarkan sampai seberapa jauh organisasi tersebut 
mencapai hasil ketika dibandingkan dengan kinerjanya terdahulu (previous 
performance), dibandingkan dengan organisasi lain (benchmarking) dan 
sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan”.  
 
Sedangkan pendapat dari Joko Widodo (2008:78) kinerja adalah 

melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung 

jawabnya dengan hasil sesuai yang diharapkan. Secara khusus dalam Pedoman 

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Administrasi 

Negara Republik Indonesia dalam Joko Widodo (2008: 78-79) menyebutkan 

bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi 

organisasi. Dengan kata lain, kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam 

melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah 
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ditetapkan dan disepakati bersama. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan 

yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (www.ronawajah.wordpress.com) 

Joko Widodo (2008:79) menyatakan bahwa pada hakikatnya kinerja 

berkaitan dengan tanggung jawab individu atau organisasi dalam menjalankan apa 

yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja yang dicapai dalam 

melaksanakan kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan tujuan, misi, visi 

organisasi sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan terdahulu dan 

disepakati bersama.  

Dalam Mahmudi (2005: 21) menyebutkan bahwa kinerja merupakan suatu 

konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah : 

1) Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan 

(skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang 

dimiliki oleh setiap individu; 

2) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan 

dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer 

dan team leader  

3) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan 

oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 

kekompakan, dan keeratan anggota tim; 
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4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur 

yang diberikan organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam 

organisasi; 

5) Faktor kontekstual (situasi), meliputi: tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal. 

 Yuwono dkk. dalam Hessel Nogi (2005: 180) mengemukakan bahwa 

faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi 

upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, 

budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dan 

kepemimpinan yang efektif. Menurut Soesilo dalam Hessel Nogi (2005: 180-181), 

kinerja suatu organisasi dipengaruhi adanya faktor-faktor berikut : 

1) Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan 

fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi; 

2) Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi; 

3) Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan 

untuk bekerja dan berkarya secara optimal; 

4) Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan 

data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi; 

5) Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan 

penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap 

aktivitas organisasi.  

Robert L. Mathis dan John H. Jackson juga berpendapat bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu: kemampuan 
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mereka, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka 

lakukan, dan hubungan mereka dengan organisasi (www.wikipedia.org). Menurut 

Edson Pinheiro de Lima (2008:113) bahwa “A strategic PM (Performance 

Management) system may be defined as a system that uses the information to 

produce a positive change to organizational culture, systems and 

processes”.(www.inderscience.com) 

Senada dengan pendapat Atmosoeprapto dalam Hessel Nogi (2005: 181-

182) bahwa kinerja suatu organisasi organisasi akan sangat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor internal dan eksternal organisasi sebagai berikut : 

1) Faktor eksternal yang terdiri dari : 

a) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan 

keseimbangan kekuasaan negara yang berpengaruh pada 

keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan 

organisasi untuk berkarya secara maksimal. 

b) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang 

berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya 

beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu 

sistem ekonomi yang lebih besar. 

c) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di 

masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap 

etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi. 

2) Faktor internal terdiri dari : 
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a) Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang 

ingin diproduksi oleh suatu organisasi. 

b) Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan 

dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada. 

c) Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengeloalaan anggota 

organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara 

keseluruhan. 

d) Budaya organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi 

dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang 

bersangkutan.  

Dengan demikian bahwa kinerja suatu organisasi/instansi menentukan 

kualitas pelayanan publik yang dilakukan organisasi/instansi tersebut. Agus 

Dwiyanto (2006:144) mengemukakan bahwa : 

“Sistem yang baik dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia yang 
dimiliki oleh birokrasi  secara efektif didayagunakan untuk melayani 
kepentingan pengguna jasa. Kemampuan dan sumber daya dari aparat 
birokrasi sangat diperlukan agar pelayanan dapat dicapai. Kinerja 
organisasi publik dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan apa 
yang menjadi tugas dan fungsi utama dari organisasi bersangkutan. Untuk 
itu maka organisasi maupun karyawan yang melaksanakan suatu kegiatan 
harus selalu berorientasi dan berkonsentrasi terhadap apa yang menjadi 
tugasnya”. 
 
Penyelenggaraan pelayanan publik akan berjalan dengan baik jika kinerja 

aparatur pemerintah dan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

dilakukan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik yang 

dilaksanakan pemerintah dapat memuaskan masyarakat dengan terpenuhinya 

kebutuhan masyarakat. 
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B. Penilaian dan Indikator Kinerja 

Menurut Otley dalam Mahmudi (2005:6), kinerja mengacu pada sesuatu 

yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaa, yang meliputi hasil yang 

dicapai dari kerja tersebut. Sedangkan Mahmudi (2005: 6) mengungkapkan 

kinerja merupakan suatu konstruk (construct) yang bersifat multidimensional, 

pengukurannya juga bervariasi tergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang 

membentuk kinerja. Untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik diperlukan 

adanya penilaian kinerja. Robertson dalam Mahmudi (2005:7) menjelaskan 

bahwa: 

”Penilaian kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan 
terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk 
informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan 
barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dan 
target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan”. 
 
Mahmudi (2005: 14) menyebutkan bahwa tujuan dilakukan penilaian 

kinerja di sektor publik adalah : 

1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, 

2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai, 

3) Memperbaiki kinerja periode berikutnya, 

4) Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan 

keputusan pemberian reward and punishment,  

5) Memotivasi pegawai, 

6) Menciptakan akuntabilitas publik.  

Penilaian kinerja (performance appraisal) pada dasarnya merupakan faktor 

kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena 
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adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang 

ada dalam organisasi (www.wikipedia.org). Untuk membagi 

pengetahuan/informasi tentang kinerja suatu organisasi kepada pihak lain perlu 

diadakan suatu penilaian kinerja. Reference Guide dalam Hessel Nogi (2005:171-

172) menyebutkan bahwa : 

”penilaian kinerja  merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang 
telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga 
pengukuran kinerja tidak dimaksudkan untuk berperan sebagai mekanisme 
dalam penghargaan/hukuman (reward/punishment), akan tetapi 
pengukuran kinerja berperan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen 
untuk memperbaiki kinerja organisasi”. 
 
Bernardin dan Russel dalam Yeremis T. Keban (2004:195) mendefinisikan 

penilaian kinerja sebagai ”...a way of measuring the contributions of individuals to 

their organization...”. Sedangkan Townley dalam Yeremis  T. Keban (2004:196) 

mengartikan penilaian kinerja lebih luas sebagai ”...a systematic process of 

developing performance criteria for a job, and then assessing employess’ job 

performance against defined criteria...”. 

Menurut Locher dan Teel dalam Yeremis T. Keban (2004:197) penilaian 

berguna untuk menentukan kompensasi, perbaikan kinerja, umpan balik, 

dokumentasi, promosi, pelatihan, mutasi, pemecatan, pemberhentian, penelitian 

kepegawaiaan dan perencanaan tenaga kerja. Sejalan dengan yang diungkapkan 

Siagian dalam Yeremis T. Keban (2004:197) penilaian kinerja yang baik akan 

sangat bermanfaat untuk berbagai kepentingan, seperti mendorong peningkatan 

prestasi kerja, bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan, 

kepentingan mutasi pegawai, penyusunan program pendidikan dan pelatihan dan 
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membantu pegawai dalam menentukan rencana karirnya. Hal tersebut sesuai yang 

diungkapkan dalam Businessballs index bahwa : 

“ Performance appraisals are important for staff motivation, attitude and 

behaviour development, communicating and aligning individual and 

organizational aims, and fostering positive relationships between management 

and staff “.(www.businessballs.com) 

 Menurut Syafarudin Alwi secara teoritis tujuan penilaian dikategorikan 

sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development. Evaluation harus 

menyelesaikan: hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi, 

hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision, hasil penilaian digunakan 

sebagai dasar meengevaluasi sistem seleksi. Sedangkan yang bersifat development 

penilai harus menyelesaikan : prestasi riil yang dicapai individu, kelemahan- 

kelemahan individu yang menghambat kinerja, prestasi- pestasi yang 

dikembangkan (www.wikipedia.org). Penilaian terhadap suatu kinerja berkaitan 

dengan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Edson Pinheiro de Lima (2008: 109) bahwa : 

“The performance measurement is the process of quantifying the 
efficiency and effectiveness of action. A performance measurement system 
is the set of metrics used to quantify both efficiency and effectiveness of 
actions”. (www.inderscience.com)  
 
Dawn Duncan (2007: 25) menyatakan bahwa “Performance appraisals 

should be positive and provide the employee with an opportunity to have 

achievements recognised, set goals and develop professionally“ 

(www.find.galegroup.com). James B. Whittaker dalam Hessel Nogi (2005:171) 

menyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang 
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digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 

Menurut Juhani Ukko (2008: 87) bahwa “…the main purpose of Performance 

Measurement (PM) is to deliver reliable information to support decision making“ 

(www.inderscience.com)  

Penilaian kinerja menurut Agus Dwiyanto (2006: 47) merupakan suatu 

kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan 

suatu organisasi dalam mencapai misinya. Manfaat pengukuran dan penilaian 

kinerja organisasi menurut Bastian dalam Hessel Nogi (2005: 173-174), akan 

dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik 

untuk upaya perbaikan secara terus-menerus (berkelanjutan). Mengenai 

pentingnya suatu umpan balik (feedback) terhadap efektivitas suatu organisasi 

sesuai dengan pernyataan berikut : 

 “Designing effective feedback into a performance management program 
will improve individual and team performance and will make your 
organization more effective. With effective feedback processes, employees 
can see their progress and that motivates them to reach their performance 
goals successfully.” (www.doi.gov)  
 
Menurut Mardiasmo dalam Hessel Nogi (2005: 172) mengemukakan 

bahwa tolok ukur kinerja organisasi publik berkaitan dengan ukuran keberhasilan 

yang dapat dicapai oleh organisasi tersebut. Namun menurut Agus Dwiyanto 

(2006: 49) 

”kesulitan dalam mengukur kinerja organisasi pelayanan publik muncul 
karena tujuan dan misi organisasi publik sering kali bukan hanya sangat 
kabur, tetapi juga bersifat multidimensional. Kenyataan bahwa birokrasi 
publik memiliki stakeholders yang banyak dan memiliki kepentingan yang 
sering berbenturan satu dengan lainnya membuat birokrasi publik 
mengalami kesulitan untuk merumuskan misi yang jelas. Akibatnya 
ukuran kinerja organisasi publik di mata para stakeholders juga berbeda-
beda”.  
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Penilaian kinerja menurut Joko Widodo (2008: 93) menjadi suatu hal yang 

sangat penting bagi setiap unit organisasi instansi pemerintah karena : 

1) Jika kinerja tidak diukur, maka tidak mudah membedakan antara 

keberhasilan dengan kegagalan. 

2) Jika suatu keberhasilan tidak diidentifikasi, maka kita tidak dapat 

menghargainya. 

3) Jika keberhasilan tidak dihargai, kemungkinan besar malah 

menghargai kegagalan. 

4) Jika tidak mengenali keberhasilan, berarti juga tidak akan bisa belajar 

dari kegagalan. 

Dalam penilaian kinerja organisasi diperlukan adanya indikator yang dapat 

digunakan sebagai ukuran pelaksanan kinerja oleh organisasi. Menurut Joko 

Widodo (2008: 91), indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan. Indikator kinerja 

diartikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi. 

Indikator kinerja dapat dijadikan patokan (standar) untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan penyelenggaraan program dalam mencapai misi dan visi organisasi. 

Joko Widodo (2008: 91-92) menyebutkan indikator kinerja tersebut adalah  

1) Indikator  masukan adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 

kegiataan dan program berjalan untuk menghasilkan keluaran. 

2) Indikator keluaran merupakan segala berupa produk sebagai hasil 

langsung pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasar masukan 

dan program. 
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3) Indikator hasil merupakan sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran kegiatan pada jangka menengah. Merupakan seberapa jauh 

setiap produk/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

4) Indikator manfaat merupakan kegunaan suatu keluaran yang 

dirasakan secara oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas 

yang dapat diakses publik. 

5) Indikator dampak merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial, 

ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lain yang dimulai oleh 

capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. 

Yeremias T. Keban (2004: 200) menyatakan bahwa penilaian kinerja yang 

efektif adalah penilaian yang telah menggunakan prinsip-prinsip penilaian dan 

secara tepat menilai apa yang seharusnya dinilai. Zeithaml, Parasuraman & Berry 

dalam Ratminto dan Atik (2007: 175-176) menjelaskan tentang indikator yang 

digunakan untuk menilai kinerja organisasi, yang terdiri atas beberapa faktor 

berikut : 

1) Tangibles atau ketampakan fisik, artinya petampakan fisik dari 

gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh 

providers. 

2) Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk 

menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. 

3) Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong 

customers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. 
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4) Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para 

pekerja dan kemampuan dalam memberikan kepercayaan kepada 

customers. 

5) Empathy adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh 

providers kepada customers. 

Salim&Woodward dalam Agus Dwiyanto (2006: 52-53), menyusun 

indikator penilaian kinerja berdasar adanya aspek berikut : 

1) Ekonomi 

Aspek ekonomi diartikan sebagai strategi untuk menggunakan 

sumber daya yang seminimal mungkin dalam proses penyelenggaraan 

kegiatan pelayanan publik.  

2) Efisiensi 

Menunjukkan suatu kondisi tercapainya perbandingan 

terbaik/proporsional antara input pelayanan dengan output pelayanan. 

3) Efektivitas 

Efektivitas ialah untuk melihat tercapainya pemenuhan tujuan dan 

target pelayanan yang telah ditentukan. 

4) Keadilan 

Prinsip keadilan dalam pemberian pelayanan publik dilihat sebagai 

ukuran untuk menilai seberapa jauh suatu bentuk pelayanan telah 

memperhatikan aspek-aspek keadilan dan membuat publik memiliki akses 

yang sama terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan. 
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Untuk menilai kinerja organisasi, Kumorotomo dalam Agus Dwiyanto 

(2006: 52) menggunakan beberapa kriteria sebagai pedoman penilaian kinerja 

organisasi pelayanan publik, antara lain adalah : 

1) Efisiensi 

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi 

publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta 

pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan 

secara obyektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas 

merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan. 

2) Efektivitas 

Efektivitas mempertanyakan apakah tujuan dari didirikannya 

organisasi pelayanan publik tersebut tercapai. Hal tersebut erat kaitannya 

dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen 

pembangunan.  

3) Keadilan 

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang 

diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat 

kaitannya dengan konsep ketercukupan dan kepantasan. Keduanya 

mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-

nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut 

pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran, dan 

sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini. 

4) Daya tanggap 
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Berlainan dengan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan swasta, 

organisasi pelayan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau 

pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria 

organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini. 

Levinne dkk. dalam Ratminto dan Atik (2007: 175) mengemukakan 

konsep untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu : 

1) Responsiveness atau responsivitas  

Mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan, dan 

aspirasi serta keinginan customers. 

2) Responsibility  atau responsibilitas  

Resposibilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa 

jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak 

melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 

3) Accountability atau akuntabilitas 

Suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian 

antara penyelenggara pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada 

di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai, norma yang 

berkembang dalam masyarakat.  

Agus Dwiyanto (2006: 50-51) mengukur kinerja birokrasi publik berdasar 

adanya indikator berikut : 
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1) Produktivitas 

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi 

juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya 

dipahami sebagai rasio antara input dengan output.  

General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan suatu 

ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar 

palayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu 

indikator kinerja yang penting. 

2) Kualitas Layanan 

Isu mengenai kualitas pelayanan cenderung menjadi penting dalam 

menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan 

negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan 

masyarakat muncul terhadap kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan indikator kinerja 

organisasi publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk 

menilai kinerja organisasi. 

3) Responsivitas 

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas menunjuk pada 

keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu 
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indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan 

kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, 

terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang 

rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan 

kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan kegagalan organisasi 

dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang 

memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang 

jelek pula. 

4) Responsibilitas 

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi 

publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 

atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun 

implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika 

berbenturan dengan responsivitas. 

5) Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih 

oleh rakyat. Akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa 

besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan 

kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa 

dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau 

pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari 

ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam 
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masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang 

tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan 

norma yang berkembang dalam masyarakat. 

Ratminto dan Atik (2007: 179-182) mengemukakan bahwa untuk 

mengukur kinerja organisasi harus dipergunakan dua jenis ukuran, yaitu ukuran 

yang berorientasi pada proses, dan ukuran yang berorientasi pada hasil. Ukuran 

yang berorientasi pada hasil adalah efektivitas, produktivitas, efisiensi, kepuasan, 

dan keadilan. Sedangkan ukuran yang berorientasi pada proses adalah sebagai 

berikut : 

1) Responsivitas  

Resposivitas adalah kemampuan providers dalam mengenali 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta 

mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat. Yaitu mengukur daya tanggap providers terhadap 

harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntutan customers. 

2) Responsibilitas 

Resposibilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar 

tingkat kesesuaian antara penyelenggara pemerintahan dengan hukum atau 

peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.  

3) Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar 

tingkat kesesuaian antara penyelenggara pemerintahan dengan ukuran-
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ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki stakeholders, seperti 

nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. 

4) Keadaptasian 

Keadaptasian merupakan ukuran yang menunjukkan daya tanggap 

organisasi terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di lingkungan. 

5) Kelangsungan hidup 

Kelangsungan hidup berarti seberapa jauh pemerintah atau program 

pelayanan dapat menunjukkan kemampuan untuk terus berkembang dan 

bertahan hidup dalam berkompetisi dengan daerah atau program lain. 

6) Keterbukaan atau transparansi 

Ukuran keterbukaan atau transparansi adalah bahwa 

prosedur/tatacara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang 

berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara 

terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta 

maupun tidak.  

7) Empati 

Empati adalah perlakuan atau perhatian pemerintah atau 

penyelenggara jasa pelayanan atau providers terhadap isu-isu aktual yang 

sedang berkembang di masyarakat.  

Joko Widodo (2008: 98) menyebutkan bahwa untuk mengukur kinerja 

suatu instansi (lembaga) tertentu, tidak dapat dilakukan tanpa mengukur kegiatan, 

program, dan kebijakan terlebih dahulu. Hasil penilaian kinerja dapat digunakan 

untuk melihat tingkat kegagalan dan keberhasilan instansi dalam melaksanakan 
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kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Maka untuk mengetahui 

bagaimana kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 

dapat direpresentasikan melalui kinerjanya dalam pelaksanaan administrasi 

kependudukan. 

Menurut Agus Dwiyanto (2006: 56), berbagai literatur yang membahas 

tentang kinerja birokrasi, pada dasarnya kinerja digunakan untuk melihat seberapa 

jauh tingkat pencapaian hasil yang telah dilakukan oleh birokrasi pelayanan. 

Sejalan dengan itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Salatiga merupakan suatu capaian/hasil kerja yang 

dilakukan Dispendukcapil Kota Salatiga untuk mencapai tujuan, misi, dan visi 

sebagai organisasi publik di bidang pelayanan administrasi kependudukan. 

Dari sejumlah paparan indikator kinerja di atas maka dalam penelitian ini 

menggunakan tiga indikator, yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. 

Indikator-indikator ini dipilih karena dari ketiga indikator tersebut dinilai oleh 

peneliti sebagai indikator yang paling sesuai dan dapat berfungsi sebagai tolok 

ukur untuk menilai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Salatiga. 

1) Produktivitas 

Indikator Produktivitas ini dapat digunakan sebagai acuan dalam 

mengukur tingkat efisensi dan efektivitas pelaksanan administrasi 

kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Salatiga. Diharapkan dengan indikator tersebut dapat dilihat hasil 

kerja/capaian dari Dispendukcapil Kota Salatiga dalam pelaksanaan 
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program/kebijakan, yang sesuai dengan visi dan misi yang telah 

ditetapkan. 

2) Responsivitas 

Responsivitas adalah kemampuan organisasi publik dalam mengenali 

kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. 

Indikator responsivitas digunakan untuk mengetahui kemampuan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dalam 

pelaksanaan dan administrasi kependudukan, bagaimana kinerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dalam mengenali, 

merespon, dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta bagaimana 

upaya pengembangan program terhadap tuntutan kebutuhan yang ada. 

3) Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik sebagai indikator yang menunjukkan seberapa 

besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik konsisten dengan 

kehendak masyarakat serta dapat dianggap benar dan sesuai dengan 

nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Indikator ini 

dipilih untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan administrasi 

kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Salatiga dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat 

serta pertanggungjawabannya kepada publik. 
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C. Kependudukan dan Administrasi Kependudukan 

 Kependudukan erat hubungannya dengan demografi, sehingga seringkali 

sebagian orang menganggap istilah tersebut memiliki arti yang sama. Ilmu 

kependudukan dan demografi, keduanya sama mempelajari tentang penduduk 

hanya titik beratnya yang berbeda.  

 Menurut David Lucas (1982:1) demografi adalah uraian tentang penduduk, 

terutama tentang kelahiran, perkawinan, kematian dan migrasi. Sedangkan Bogue 

dalam David Lucas (1982:2) mengungkapkan bahwa : 

“ Demografi adalah suatu studi statistik dan matematik tentang jumlah 
komposisi dan persebaran penduduk, serta perubahan faktor-faktor ini 
setelah melewati kurun waktu yang disebabkan oleh lima proses yaitu “ 
fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial. Meskipun 
analisis arah perkembangan berbeda masing-masing proses dan hasil akhir 
dari kelima proses ini masih bersifat deskriptif dan komparatif, tetapi 
tujuan jangka panjangnya adalah mengembangkan suatu kerangka teori 
yang akan menerangkan apa yang digambarkan dan diperbandingkan”. 

 
 Hauser & Duncan dalam Ida Bagoes Mantra (2008:2) mengusulkan 

definisi demografi sebagai berikut : 

“ Demography is the study of the size, territorial distribution and 
composition of population, changes there in and the components of such 
changes which mybe identified as natality, territorial movement 
(migrationn), and social mobility (change of state)”( demografi 
mempelajari jumlah persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta 
perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya 
timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerak teritorial (migrasi) 
dan mobilitas sosial (perubahan status). 

 
 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa demografi adalah ilmu 

yang mempelajari tentang persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk 

(kelahiran, kematian, perkawinan, mobilitas sosial dan migrasi), sehingga 

menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis 
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kelamin. Menurut Ida Bagoes Mantra (2008:2) bahwa demografi mempelajari 

aspek kependudukan yang bersifat statis dan dinamis. Demografi tidak 

mempelajari penduduk sebagai individu, tetapai penduduk sebagai suatu 

kumpulan (agregates atau collection). Sedangkan ilmu kependudukan mempunyai 

lingkup yang luas, berusaha menjawab “mengapa” terjadi perubahan-perubahan 

demografi tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor non demografi 

seperti ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. 

 Untuk mengetahui jumlah penduduk, terutama mengenai struktur dan 

proses dibutuhkan data, dimana sistem pengumpulan data menurut Ida Bagoes 

Mantra (2008:7-22) meliputi : 

1) Sensus Penduduk 

Sensus penduduk sering kali disebut dengan cacah jiwa. Sensus penduduk 

merupakan suatu proses keseluruhan dari pengumpulan, pengelolaan, 

penyajian, dan penilaian data penduduk yang menyangkut antar lain : ciri-

ciri demopgrafi, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup. Sensus penduduk 

memiliki ciri-ciri khas dalam pelaksanaannya yaitu : 

a) Individu berarti informasi demografi dan sosial ekonomi yang 

dikumpulkan bersumber dari individu baik sebagai anggota rumah 

tangga atau anggota masyarakat. 

b) Universal berarti pencacahan bersifat menyeluruh. 

c) Pencacahan diselenggarakan serentak di seluruh negara. 

d) Sensusu penduduk dilakukan secara periodik, pada tiap-tiap tahaun 

yang berakhir angka nol. 
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2) Registrasi Penduduk 

Regristrasi penduduk merupakan pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, 

mobilitas penduduk, perkawinan, perceraian, perubahan pekerjaan, yang 

terjadi setiap saat yang tidak dapat dijaring dengan sensus penduduk. 

Registrasi penduduk dilakukan dengan sistem pasif. 

3) Survei Penduduk 

Survei penduduk sifatnya lebih terbatas dan informasi yang dikumpulkan 

lebih luas dan mendalam. Survei penduduk dapat memberikan informasi 

mengenai sifat dan perilaku penduduk setempat, yang biasanya dilakukan 

dengan sistem sampel. 

 Data kependudukan memegang peran penting dalam pembuatan 

perencanaan baik oleh pemerintah maupun dunia usaha. Bagi pemerinyah data 

tentang kependudukan dapat digunakan dalam perencanaan pendidikan, 

ketenagakerjaan, kesehatan, perumahan dan sebagainya. Sedangkan bagi dunia 

usaha dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan penjualan, segmentasi 

pasar, penentuan produk baru dan sebagainya. 

 Berdasarkan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 

konsep administrasi kependudukan diartikan sebagai berikut : 

”Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 
pembangunan sektor lain”. 
 

 Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara nasional berada pada 

Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan di bawah naungan Departemen 
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Dalam Negeri. Setiap daerah kabupaten/kota memiliki tanggungjawab dan 

kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan. Tugas dan 

wewenang penyelenggara administrasi kependudukan diserahkan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Salatiga No.9 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pelayanan yang dilakukan oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga meliputi beberapa hal 

yaitu pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan sistem informasi administrasi 

kependudukan (SIAK).  

 Pendaftaran penduduk adalah proses regristrasi penduduk yang meliputi 

pendaftaran biodata, penduduk rentan dan pelaporan atas peristiwa kependudukan 

serta penerbitan dukomen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang 

dikeluarkan oleh instansi penyelenggara. Pendaftaran penduduk meliputi : 

a) Pencatatan Biodata Penduduk dan Penerbitaan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) 

b) Penerbitaan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Penduduk (KTP) 

c) Pencatatan atas Peristiwa kependudukan yaitu pencatatan atas kejadian 

yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat 

terhadap penerbitan dan perubahan kartu keluarga, kartu tanda 

penduduk dan surat keterangan kependudukan meliputi pindah datang, 

perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 

d) Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan, yaitu 

penduduk korban bencana alam, korban bencana social, orang terlantar 

dan masyarakat terpencil. 
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e) Pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftar sendiri, yaitu 

penduduk penyandang cacat fisik dan cacat mental. 

 Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami 

penduduk yang dialami seseorang dalam registrasi pencatatn sipil pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan sipil meliputi : 

a) Pencatatan Kelahiran  

b) Pencatatan Ahir Mati 

c) Pencatatan Perkawinan 

d) Pencatatan Pembatalan Perkawinan 

e) Pencatatan Perceraian 

f) Pencatatan Pembatalan Perceraian 

g) Pencatatan Kematian 

h) Pencatatan Pengankatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak 

i) Pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan 

 Sedangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah 

sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat 

penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Data penduduk yang 

dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan 

dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan 

dan pembangunan. Sesuai dengan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan bahwa administrasi kependudukan diarahkan untuk : 
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1) memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan 

tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional. 

2) Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan 

serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. 

3) Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan 

dan peristiwa penting. 

4) Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara 

nasional, regional, serta lokal. 

5) Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan. 

 Sedangkan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai 

dengan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu 

1) memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen 

penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting 

yang dialami oleh penduduk. 

2) Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. 

3) Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan  

4) Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan 

terpadu. 

5) Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor 

terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. 
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 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan dokumen 

kependudukan merupakan bagian dari administrasi kependudukan. Penerbitan 

dokumen merupakan hasil akhir dari kegiatan pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil yang berupa akta atau surat keterangan tertulis sebagai bukti 

autentik yang memiliki kekuatan hukum.   

D. Kerangka Pemikiran 

Sebagai unsur vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat 

membutuhkan adanya dokumen kependudukan sebagai bukti pengakuan dari 

negara bahwa mereka termasuk warga negaranya. Disadari ataupun tidak bahwa 

ketika seseorang dari lahir sampai dewasa membutuhkan pelayanan administrasi 

kependudukan seperti akte kelahiran dan KTP. Bahakan sampai seseorang 

meninggal pun juga membutuhkan adanya dokumen yang sering disebut dengan 

akte kematian. Selain itu peristiwa kependudukan, seperti perubahan alamat, 

pindah datang untuk menetap, perkawinan, perceraian, serta peristiwa lainnya 

juga membutuhkan adanya pelayanan administrasi kependudukan. Dengan 

demikian, masyarakat membutuhkan adanya pelayanan administrasi 

kependudukan untuk memperoleh dokumen kependudukan. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga merupakan 

instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintah daerah di bidang pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil yang 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam peningkatan kualitas 

pelayanan administrasi kependudukan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Salatiga berupaya untuk memperbaiki dan pengembangkan program-
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program yang telah direncanakan. Keberhasilan dari suatu program atau kebijakan 

yang dikeluarkan pemerintah dapat dilihat dari hasil capaian kerja.   

Untuk mencapai hal tersebut maka faktor penunjang yang sangat 

menentukan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan administrasi 

kependudukan Kota Salatiga adalah kinerja pegawainya dalam memberikan 

pelayanan. Selanjutnya salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja pegawai yaitu dengan melakukan penilaian kinerja. 

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat 

digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan 

serta visi dan misinya. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya 

untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara terarah dan sistematis sehingga 

organisasi tersebut akan berjalan secara efektif, efisien dan responsif dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu penilaian kinerja juga dapat 

digunakan untuk mengetahui dan menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan 

oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat. 

Dispendukcapil Kota Salatiga juga diharapkan bisa menghadapi hambatan-

hambatan yang ada dengan memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada 

masyarakat sehingga masyarakat tidak menemui kendala dalam mendapatkan 

pelayanan kependudukan baik dalam pembuatan KTP, KK, Akte, Surat Kematian 

dan lain-lain.  

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dapat 

dilihat/diukur dengan beberapa indikator diantaranya adalah produktivitas,  

responsivitas,dan akuntabilitas. Indikator-indikator ini dipilih karena dari ketiga 
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indikator tersebut dinilai oleh peneliti sebagai indikator yang paling sesuai dan 

dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dalam pelayanan penerbitan dokumen 

kependudukan. Melalui pengukuran indikator-indikator tersebut dapat dapat 

diketahui apakah pelaksanaan administrasi kependudukan sudah optimal atau 

belum. Dengan kinerja yang optimal diharapkan dapat memenuhi semua 

kebutuhan masyarakat mengenai dokumen kependudukan sehingga dapat 

tercapainya tertib administrasi kependudukan. Hal tersebut dimaksudkan agar 

tercapaianya tujuan yang diinginkan pemerintah sekaligus diterbitkanya dokumen 

kependudukan yang sah bagi setiap masyarakat. Untuk lebih lanjut dapat dilihat 

melalui skema kerangka berfikir di bawah ini : 

Gambar I.1 

Kerangka Pemikiran 

Pentingnya 
dokumen 
kependudukan 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Kota Salatiga 

Kinerja Pelayanan 
Publik: 
a. Produktivitas 
b. Responsivitas 
c. Akuntabilitas 

Penerbitan dokumen 
kependudukan : 
- Akte Kelahiran 
- Akte Perkawinan 
- Akte Perceraian 
- Akte Kematian 
- KKBT 
- KARIP 
- KARIK 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dan 

untuk menembus batas-batas ketidaktahuan manusia (Riduwan, 2003: 1). Metode 

penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009: 2). Maka dalam metode penelitian ini 

menjelaskan tentang : 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Salatiga dengan alamat Jalan Letjend Sukowati No.51. Pemilihan lokasi tersebut 

didasarkan alasan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 

merupakan instansi pemerintah yang berperan dalam menentukan kebijakan dan 

menyelenggarakan pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Karena 

pentingnya pelaksanaan program ini maka peranan Dispendukcapil juga sangat 

penting, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. 

 

B. Bentuk Penelitian  

Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian yang menekankan 

pada proses dan makna, maka bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif yang bermaksud memberikan gambaran masalah 

secara sistematis, cermat, rinci dan mendalam mengenai fenomena yang terjadi 

dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga ketika 

pelaksanaan administrasi kependudukan berlangsung. Menurut H.B Sutopo (2002: 

39 
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48) penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, lebih memfokuskan pada 

data kualitas dengan analisis kualitatifnya. Dengan kata lain penelitiam kualitatif 

lebih mementingkan makna, tidak ditentukan oleh kuantitasnya, tetapi lebih 

ditentukan oleh proses terjadinya dan cara memandang atau perspektifnya. 

Bentuk penelitian ini mengupayakan pencarian data yang berupa kata-kata 

dalam susunan kalimat atau gambar yang berlanjut pada analisis data untuk 

memberikan gambaran yang senyatanya tentang permasalahan yang ada. Studi 

deskriptif berupaya untuk memperoleh informasi kualitatif dengan pendeskripsian 

yang teliti, lengkap dan akurat dari suatu situasi.  

Dalam penelitian ini penulis berupaya menggambarkan bagaimana kinerja 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga melalui data yang 

dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti 

lebih dari pada sekedar angka. Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat 

menggambarkan secara terperinci tentang  pelaksanaan administrasi 

kependudukan terutama mengenai penerbitan dokumen. 

 

C. Sumber Data 

Data merupakan bagian yang sangat penting bagi penelitian karena 

ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menunjukkan ketepatan dan 

kekayaan data dan informasi yang diperoleh. Data atau informasi yang paling 

penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini berupa data kualitatif 

yang dapat digolongkan menurut asal sumbernya menjadi:  
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1. Data primer  

 Diperoleh langsung melalui narasumber atau informan dengan cara 

wawancara dan observasi. Dalam penelitian kualitatif ini, narasumber 

tidak sekedar memberikan tanggapan yang diminta peneliti tetapi turut 

menentukan arah dan selera dalam menyajikan informasi yang diperlukan.  

Pihak-pihak yang terkait dalam penelitian adalah  

a. Kepala bidang pencatatan sipil 

b. Kepala bidang pendaftaran penduduk 

c. Seksi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan  

d. Seksi pelayanan 

e. Masyarakat 

 Penulis memilih narasumber tersebut karena dianggap bahwa 

pihak-pihak tersebut paham mengenai administrasi kependudukan dan 

terlibat langsung dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. 

Sedangkan masyarakat sebagai penerima pelayanan yang dapat merasakan 

kelebihan dan kekurangan dari penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kependudukan. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan untuk 

mendukung dan melengkapi data primer yang berkenaan dengan 

penelitian. Data sekunder diperoleh melalui pemanfaatan sumber data 

yang tersedia seperti dokumen, arsip, dan buku pedoman serta literatur 

yang terkait dengan penelitian ini.  Data yang diperoleh dari Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga berupa Renstra Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tahun 2007 – 2012, 

himpunan peraturan administrasi kependudukan di Indonesia, bagan 

struktur organisasi serta dokumen resmi dan arsip-arsip lainnya yang 

berkaitan dengan pelaksanaan penerbitan dokumen untuk mendukung dan 

melengkapi data primer yang ada. Selain dokumen / arsip-arsip dari dinas 

terkait, dokumen/ arsip-arsip dapat diperoleh dari artikel baik dari surat 

kabar, majalah/jurnal, maupun internet.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan bentuk penelitian dan jenis data yang digunakan maka 

pengumpulan data dilakukan dengan tehnik interaktif melalui proses wawancara 

dan tehnik non interaktif  yang dilakukan dengan mencatat dokumen/ arsip.  

a. Wawancara  

Wawancara adalah suatu kegiatan pengumpulan data dengan cara 

melakukan tanya-jawab dengan narasumber. Wawancara biasanya 

dilakukan secara mendalam, agar informasi yang diperoleh lebih terinci. 

Biasanya disebut dengan wawancara mendalam (in-depth interviewing). 

Wawancara yang digunakan bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur 

ketat, tidak dalam suasana formal, dan dapat dilakukan berulang pada 

narasumber yang sama. Pertanyaan yang diajukan bisa semakin terfokus 

sehingga jawaban yang diperoleh dapat lebih rinci dan mendalam. 

Kelonggaran dan kelenturan dalam wawancara ini diharapkan mampu 
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membuka kejujuran narasumber agar memberikan jawaban sebenarnya, 

terutama yang berkaitan dengan perasaan, sikap, pandangan mereka 

terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 

dalam pelaksanaan penerbitan dokumen. Wawancara dilakukan pada 

semua narasumber dan untuk memudahkan jalannya wawancara 

digunakan panduan wawancara yang memuat garis besar pertanyaan. 

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

pegawai di dinas dan masyarakat yang secara terperinci telah dijelaskan 

dalam data primer tersebut di atas. 

b. Observasi  

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 

2003: 30). Data yang didapat melalui berupa kegiatan, perilaku, tindakan 

orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, 

dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia 

yang dapat diamati.  

Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan yang 

dilaksanakan secara langsung bersamaan dengan dilakukannya 

wawancara. Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja dari 

pegawai dalam menerbitkan dokumen kependudukan. Kegiatan tersebut 

dilakukan untuk memberi gambaran mengenai karakteristiknya secara 

keseluruhan, dan mengenai perilaku atau ekspresi yang terjadi pada saat 
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suatu pertanyaan tertentu ditanyakan, dan bahkan untuk menyatakan gaya 

narasumber dalam menanggapi pertanyaan tersebut.  

c. Telaah dokumen 

Telaah dokumen teknik pengumpulan data dengan cara menelaah 

dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan arsip-arsip 

dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga yang 

berkaitan dengan pelaksanaan penerbitan dokumen. Tehnik pengumpulan 

data ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi data yang telah 

terkumpul dari beberapa tehnik penggalian data sebelumnya. 

 

E. Validitas Data 

Ketepatan dan kemantapan data tidak hanya tergantung dari ketepatan 

memilih sumber data dan tehnik pengumpulan data. Data yang berhasil digali, 

dikumpulkan dan dicatat, perlu diuji dengan pengembangan dengan melakukan 

validitas data agar membuktikan apakah sesuatu yang diamati sesuai dengan yang 

senyatanya. Validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan 

tafsir makna sebagai hasil penelitian (H.B.Sutopo, 2002: 78). Untuk menguji 

kebenaran dari hasil yang diperoleh maka dalam penelitian ini dilakukan 

triangulasi data. 

Menurut H.B.Sutopo (2002:79) triangulasi data atau sumber 

memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang 

sejenis. Triangulasi data digunakan untuk mengarahkan peneliti agar 

mengumpulkan data dari beragam sumber data yang berbeda untuk menggali data 
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sejenis sehingga apa yang diperoleh dari sumber data yang satu dapat lebih teruji 

kebenarannya bila digali dari sumber data yang berbeda. Yang penekanannya 

pada perbedaan sumber data, bukan pada teknik pengumpulan data atau yang lain. 

Cara ini digunakan untuk mengarahkan peneliti agar dalam pengumpulan data 

wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia, artinya data yang 

sama/sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber 

yang berbeda. Triangulasi data digunakan dengan membandingkan antara data 

yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil 

observasi dan telaah arsip, dokumen, dan artikel dari berbagai sumber. Dalam 

penelitian ini triangulasi metode dilakukan melalui metode wawancara dengan 

berbagai informan baik dari pihak kantor maupun masyarakat, observasi, dan 

telaah arsip, dokumen, dan artikel dari berbagai sumber untuk memperoleh data 

yang valid. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan 

sehingga tahap pengumpulaan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan 

secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif proses 

pengumpulan data dan analisisnya terpisah secara jelas, dan analisisnya dilakukan 

pada tahap akhir setelah pengumpulan data selesai (H.B. Sutopo, 2002: 86). 

 Proses analisis dilakukan sejak awal penelitian melalui proses 

pengumpulan data, dengan melakukan beragam tehnik refleksi untuk pendalaman 

dan pemantapan data. Setiap data yang diperoleh akan dikomparasikan untuk 
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melihat keterkaitannya sesuai dengan tujuan penelitian. Pemantapan dan 

pendalaman data selalu dilakukan dalam bentuk siklus yang juga dapat digunakan 

sebagai suatu cara verifikasi.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

analisis interaktif (interactive model of analysis). Dalam model ini terdapat tiga 

komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam H.B. Sutopo (2002:94-

96), ketiga komponen tersebut adalah: 

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis 

lengkap dalam catatan lapangan (fieldnote) yang berlangsung secara terus 

selama pelaksanaan penelitian. Reduksi data sebagai bagian dari proses 

analisis yang memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang 

tidak penting dan mengatur data hingga sajian data dan simpulan 

permasalahan diperoleh sebagai hasil penelitian. 

b. Sajian data 

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam 

bentuk narasi lengkap yang memungkinkan simpulan diperoleh. Disusun 

berdasar pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan 

dalam rangkaian kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga 

mudah dipahami. Sajian data mengacu pada rumusan masalah berupa 

narasi yang mendeskripsikan jawaban dari setiap permasalahan yang ada. 
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c. Penarikan simpulan dan verifikasi 

Simpulan yang diperoleh selama penelitian berlangsung semakin 

lama akan memiliki landasan dan dukungan data yang semakin kuat. 

Sehingga pada akhir penelitian dapat ditarik suatu simpulan akhir. 

Selanjutnya simpulan akhir perlu diverifikasi agar menghasilkan data yang 

cukup mantap dan dapat dipertangggungjawabkan. Makna data harus diuji 

validitasnya agar simpulan penelitian menjadi kokoh dan dapat dipercaya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisi interaktif. Proses 

analisis dengan menggunakan analisis interaktif dapat digambarkan sebagai 

sebuah siklus seperti berikut: 

 

Gambar II.1 

Model Analisis Interaktif 

 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

(H.B. Sutopo, 2002: 96) 

 

 

Penarikan 
simpulan/verifikasi 
 

  Sajian data 

Pengumpulan 

Reduksi 
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G. DISKRIPSI LOKASI 

1. Gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Salatiga 

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, yang baru saja 

terbentuk pada awal tahun 2009 dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 

Tahun 2008. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula berupa Kantor 

Kependudukan dan Catatan Sipil yang berdiri pada awal tahun 2005, yang 

sebelumnya merupakan sub bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan 

Catatan Sipil sejak tahun 2002-2004. Awal tahun 2009 berdiri sendiri menjadi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlokasi di Jl. Letjend Sukowati 

No.51 Salatiga, tepat sebelah timur alun-alun Kota Salatiga. Dinas ini berada pada  

satu kompleks dengan kantor Walikota dan kantor DPRD Kota Salatiga. Karena 

berada di tempat yang cukup strategis sehingga mudah diketahui dan dijangkau 

publik yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan. 

 

2. Visi dan Misi 

 Untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan maka Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga memeiliki suatu visi sebagai 

pedoman pelayanan prima yaitu : 

”Produktif, Dinamis, dan Prima Dalam Pelayanan” 

- Produktif adalah melaksanakan pekerjaan/kegiatan yang sesungguhnya 

dan aktif untuk segera menyelesaikan. 

- Dinamis adalah hasrat atau kemauan seseorang yang selalu ingin maju dan 

mau berubah untuk menjadi lebih baik. 
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- Prima dalam pelayanan adalah suatu pelayanan kepada pihak lain 

(masyarakat, dan yang sejenis) dengan memuaskan dan hasil terbaik. 

 Misi yang dirumuskan dalam mencapai Visi adalah sebagai berikut : 

1) Mewujudkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

2) Meningkatkan/ mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan kepada 

masyarakat 

3) Memasyarakatkan akta-akta catatan sipil dan pendaftaran penduduk 

4) Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang pelayanan 

kependudukan dan pencatatan sipil 

 

3. Tujuan 

Berdasarkan visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai ialah : 

1) Untuk memenuhi hak asasi setiap orang dibidang pelayanan administrasi 

kependudukan, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap 

pembangunan sistem administrasi kependudukan nasional. 

2) Untuk meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya, berperan 

serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. 

3) Untuk mendukung perencanaan pembangunan kependudukan secara lokal, 

regional dan nasional. 

 

4.  Strategi 

Untuk mewujudkan tercapainya visi, misi, dan tujuan yang diinginkan 

maka digunakan strategi sebagai berikut : 
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a. Pembangunan database kependudukan sebagai agenda utama di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil. Konsep ini dimulai dengan 

pembangunan Sistem Informasi Kependudukan (SIK) Kota Salatiga pada 

tahun awal Rencana Lima Tahunan yaitu pada tahun 2007 guna 

menyiapkan database penduduk sebagai langkah dari penerapan Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 

b. Menyiapkan berbagai kegiatan dalam bidang kependudukan guna 

mendukung prioritas utama pembangunan database kependudukan. 

Kegiatan-kegiatannya seperti penyuluhan kependudukan, penyiapan 

blangko dokumen kependudukan, peningkatan kapasitas aparat 

kependudukan dan pencatatan sipil, peningkatan pelayanan publik dan 

sebagainya. Yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipilyang pada akhirnya bermuara pada 

peningkatan kualitas database kependudukan karena segala macam 

peristiwa kependudukan akan tercatat dalam database melalui Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). 

 

5. Kebijakan 

Untuk menjabarkan strategi tersebut ke dalam program kegiatan 

diperlukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut : 

a. Penyempurnaan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan 

pengelolaan informasi kependudukan melalui Sistem Informasi 
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Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diamanatkan Undang-

undang No. 23 tahun 2006. 

b. Peningkatan kualitas produk hukum dengan menyusun atau memperbarui 

aturan-aturan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan 

aturan-aturan baru yang berlaku dan tuntutan dari perkembangan 

masyrakat. 

c. Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak, baik koordinasi dalam 

kebijakan-kebijakan kependudukan dengan dinas/instansi terkait maupun 

konsultasi perbaikaan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 

d. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan melalui peningkatan 

kapasitas aparat pelaksana, sosialisasi kebijakan kependudukan dan 

penyiapan fasilitas pelayanan melalui penyediaan blangko dokumen 

kependudukan. 

e. Peningkatan kualitas pemeliharaan dokumen dan data. 

 

6. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Salatiga 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, tentang Organisasi 

dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Salatiga maka susunan organisasi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : 

1) Kepala Dinas 

Tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah 

daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil. Fungsi :  
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a. Perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil; 

b. Penetapan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatn sipil sesuai 

dengan kebijakn yang ditetapkan oleh Walikota; 

c. Pengkoordinasian dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Dinas 

berdasarkan kebijakan Walikota; 

d. Perumusan RKA dan DPA sesuai kebutuhan untuk diteliti; 

e. Penetapan Renstra, Renja, dan Lakip, serta petunjuk operasional kegiatan 

unit kerja; 

f. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis di bidang kependudukan dan 

catatn sipil; 

g. Mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

terkait dalam hal penentuan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 

Kartu Keluarga (KK) yang akan ditertibkan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

h. Perumusan sistem administrasi kependudukan dan catatn sipil; 

i. Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan baik Warga Negara 

Indonesia (WNI) maupun Orang Asing (WNA) sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

j. Penerbitan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan 

pengesahan anak, akta kematian serta rekomendasi tentang mutasi 

penduduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. Pembinaan dan pengawasan seluruh kegiatan dinas 

l. Pembinaan ketatausahaan dinas; 
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m. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 

n. Penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan; 

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas. 

2) Sekretariat 

 Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif meliputi 

pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, 

ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana kegiatan serta 

mengkoordinasi kegiatan Dinas. Fungsi : 

a. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas; 

b. Perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan; 

c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan biaya di 

lingkungan Dinas; 

d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan 

perencanaan; 

e. Pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan; 

f. Penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta ketatalaksanaan; 

g. Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta 

penyelenggaraan inventarisasi; 

h. Penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksanaan, keputusan, 

instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang 

kependudukan dan catatan sipil; 

i. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas; 
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j. Pengumpulan, pengelolaan serta data statistik kependudukan dan 

catatan sipil; 

k. Pengkoordinasian penyususnan prosedur kerja; 

l. Pengaturan, pembinaan, dan pengarahan pada bawahan; 

m. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

kegiatan dinas; 

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugas. Bagian Sekretariat terdiri dari : 

a) Sub Bagian Perencanan 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kegiatan, menyusun 

rencana kegiatan dan melaksanakan laporan pelaksanaan kegiatan 

Dinas, serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 

b) Sub Bagian Keuangan 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kegiatan dan 

melaksanakan pengemdalian pembiayaan, pendapatan dan 

pengelolaan administrasi keuangan serta menyajikan data sebagai 

bahan evaluasi. 

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kegiatan dan 

melaksanakan pengendalian administrasi keperluan Dinas, 

pembinaan dan pengurusan kepegawaian Dinas serta menyajikan 

data sebagai bahan evaluasi. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



55 
 

 

3) Bidang Pendaftaran Penduduk 

 Mempunyai tugas menyusun rencanan kegiatan dan melaksanakan 

penyusunan prosedur kerja di bidang pendaftaran penduduk meliputi 

pendataan penduduk dan perpindahan, perkembangan penduduk serta 

melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan 

kegiatan. Fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk; 

b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pendaftaran penduduk; 

c. Penyelenggaraan koordinasi dengan satuan kerja dan instansi terkait 

dalam rangka pendaftaran penduduk; 

d. Pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, penelitian dokumen 

Kependudukan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing; 

e. Pelaksanaan pengawasan dan pencatatan mutasi penduduk warga 

Negara Indonesia dan Orang Asing; 

f. Perumusan bahan petunjuk teknis pemberkasan dan penelitian berkas 

penerbitan KK, KTP, KARIK, KARIP, dan KKBT; 

g. Perumusan program-program aplikasi serta fasilitas penerbitan KK, 

KTP, KARIK, KARIB, dan KKBT; 

h. Pembinaan dan pengembangan SDM pengelola pendaftaran penduduk; 

i. Penyususnan prosedur kerja bidang; 

j. Pengaturan, pembinaan, dan pengarahan pada bawahan; 

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

kegiatan bidang pendaftaran; 
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l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugas. Bagian Pendaftaran Penduduk terdiri dari : 

a) Seksi Pendataan Penduduk 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kegiatan dan 

melaksanakan kegiatan di seksi pendataan penduduk, penyediaan 

dan mengolah bahan laporan serta menyajikan data yang valid, 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi. 

b) Seksi Perpindahan dan Perkembangan Penduduk 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kegiatan dan 

melaksanakan kegiatan di seksi perpindahan dan perkembangan 

penduduk, penyedia dan megolah bahan laporan serta menyajikan 

data yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

bahan evaluasi. 

4) Bidang Administrasi Kependudukan 

 Mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan 

penyususnan prosedur kerja di bidang administrasi kependudukan meliputi 

pendataan, penerbitan, pencatatan kependudukan melakukan pengendalian, 

penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. Fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi penduduk; 

b. Penyusunan rencanan kegiatan bidang administrasi penduduk; 

c. Penyusunan prosedur kerja bidang; 

d. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 
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e. Pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 

f. Penyelenggaraan koordinasi dengan satuan kerja dan instansi terkait 

dalam rangka pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 

g. Penyelenggaraan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 

supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 

h. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan jaringan 

komunikasi data kependudukan; 

i. Penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK); 

j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pendaftaran 

penduduk; 

k. Pembinaan dan pengembangan SDM pengelola SIAK ditingkat 

Kecamatan dan Kelurahan; 

l. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan; 

m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

kegiatan bidang administrasi kependudukan; 

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugas. Bagian Administrasi Kependudukan terdiri dari : 

a) Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kegiatan dan 

melaksanakan kegiatan di seksi pengelolaan sistem informasi 

administrasi, penyedia, dan mengolah bahan laporan serta 
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menyajikan data yang valid, akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi. 

b)  Seksi Evaluasi dan Pelaporan 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kegiatan dan 

melaksanakan kegiatan di seksi evaluasi dan pelaporan, penyedia 

dan mengolah bahan laporan serta menyajikan data yang valid, 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi. 

5) Bidang Pencatatan Sipil 

 Mempunyai tugas menyususn rencana kegiatan dan melaksanakan 

penyususnan prosedur kerja di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan, 

pendaftaran, menerbitkan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta 

perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak, akta pengangkatan anak, 

menerbitkan surat keterangan akta serta melakukan pengendalian, penilaian, 

monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. Fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pencatatan sipil; 

b. Penyususnan rencana kegiatan bidang pencatatan sipil; 

c. Penyusunan prosedur kerja bidang; 

d. Penyelenggaraan koordinasi dengan satuan kerja dan instansi terkait 

dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 

e. Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 

supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil, 
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f. Penyelenggaraan pencatatan, pendaftaran, penelitian berkas, 

penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta 

perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak, akta pengangkatan 

anak, penerbitan surat keterangan akta; 

g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan pencatatan 

sipil; 

h. Penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan arsip-arsip akta catatan sipil 

sebagai dokumen sesuai kebutuhanuntuk dipergunakan sewaktu-

waktu; 

i. Penyelenggaraan sosialisasi cara memperoleh akta dan kegunaan akta 

catatan sipil pada masyarakat pemanfaat sesuai dengan peraturan yang 

berlaku; 

j. Pembinaan dan pengembangan SDM pengelola pencatatan sipil di 

tingkat Kecamatan dan Kelurahan; 

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan 

kegiatan bidang pencatatan sipil; 

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugas. Bagian Pencatatan Sipil terdiri dari : 

a) Seksi Pelayanan 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kegiatan dan 

melaksanakan kegiatan di bidang catatan sipil meliputi pelayanan 

penerbitan akta-akta catatan sipil dan mengadministrasikan 
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penerbitan akta-akta catatan sipil serta menyajikan data yang valid, 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi. 

b) Seksi Dokumentasi dan Informasi 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kegiatan dan 

melaksanakan dokumentasi dan informasi meliputi pengumpulan 

data dan informasi kependudukan dan catatan sipil, pelayanan 

informasi, serta menyajikan data yang valid, akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai bahan evaluasi. 

Dengan struktur organisasi sesuai dengan bagan berikut : 
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                                                                                                       Gambar II.2 
                                                     Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 

 

 Sumber: Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2007-2012 

Sekretariat 
Dra. Retno Dwi Hartuti 

NIP. 19560429 198603 2 001 
 

Subbag. Perencanaan 
Sri Sugiyatni, SE 

NIP. 19580705 198102 2 003 

Subbag. Keuangan 
Ning Handayani, SE 

NIP. 19600523 198303 2 009 

Subbag. Umum dan Kepegawaian 
Dra. Sulastri Wiryaningsih, MPd 

NIP. 19560429 198703 2 007 

Bid. Pendaftaran Penduk 
Drs. Herry Budi Prasetyo 

NIP. 19540731 198603 1 003 

Sek. Pendataan Penduk 
Ronald Tobing, SE 

NIP. 19600812 198203 1 017 

Sek. Perpindahan&Perkemb. 
Penduk 

Wiyono, SE, MM 
NIP. 19611208 198701 1 001 

Bid. Adm. Penduk 
Reni Hendartati, SH, MM 

NIP. 19590602 198103 2 003 

Sek. Pengelolaan Sist. 
Informasi Adm. 

Sri Hartanti, SH, MM 
NIP. 19600417 198603 2 005 

Sek. Evaluasi&Pelaporan 
Sri Sukamti, SE 

NIP. 19590709 198701 1 001 

Bid. Capil 
Nana Diana, SH 

NIP. 19640117 199003 2 004 

Seksi Pelayanan 
Sri Suharyanti, S.Pd 

NIP. 19541204 190803 2 005 

 

Sek. Dokumentasi&Inform. 
Puji Widodo, SH 

NIP. 19540303 198503 1 013 

UPTD 

Kepala Dinas 
Niken Lidiastusi, SH, MH 

NIP. 19580413 198602 2 002 
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7. Susunan Kepegawaian 

Untuk menjalankan setiap kebijakan/program/kegiatan yang dimiliki maka 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga didukung dengan 

sumber daya manusia yang cukup memadai dan solid yang tersusun secara rapi 

dalam susunan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai 

berikut : 

1) Jumlah pegawai seluruhnya     :   32 orang 

2) Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan   

- Pasca Sarjana      :    5 orang 

- Sarjana      :    13 orang 

- Diploma III      :   1      orang 

- Sekolah Menengah Atas   :    11 orang  

- Sekolah Menengah Pertama    :   2 orang  

3) Jumlah pegawai berdasarkan pangkat 

                    - IV / c      :      1   orang 

- IV / b      :      3 orang  

- IV / a      :      1 orang  

- III / d      :      7 orang  

- III / c      :      2 orang   

- III / b      :      2 orang   

- III / a      :      6 orang  

- II / d      :      3   orang  

- II / c      :      3   orang 
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- II / b      :      2   orang 

- II / a      :      2   orang  

  

4) Jumlah pegawai berdasarkan kelamin  

- Pria      :        15 orang 

- Wanita      :       17 orang 

 

8.  Sarana Prasarana 

 Sebagai institusi pelayanan publik  guna mendukung kelancaran kegiatan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga memiliki asset berupa : 

Tabel II.1 

Sarana Prasaran Pendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil  

Kota Salatiga 

No. Jenis Prasarana dan Sarana Jumlah Unit Keterangan 
1 Gedung dinas 1  
2 Mobil dinas 2  
3 Sepeda montor 4  
4 Mesin ketik manual  1  
5 Komputer PC 35  
6 Laptop 1  
7 Printer 37  
8 Server 1  
9 Almari kayu 8  
10 Filing besi 3  
11 Rak besi 4  
12 Rak kayu 3  
13 Meja telepon  1  
14 Meja ½ biro  31  
15 Meja panjang 1  
16 Meja kerja pejabat ess II 1  
17 Meja kerja pejabat ess III 4  
18 Meja computer 12  
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19 Kursi kayu 26  
20 Kursi tunggu  7  
21 Kursi besi lipat 33  
22 Kursi pejabat ess II 1  
23 Kursi pejabat ess III 3  
24 Kursi putar  19  
25 Kursi tangan  6  
26 AC Split 2  
27 Kipas angina 2  
28 Televise 1  
29 Vacuum cleaner 1  
30 Jam elektronik 6  
31 Kitchen set 1  
32 Korden  3  
33 Camera digital  5  
34 Gambar walikota & wawali 3  
35 Wireless 1  
36 Papan pengumuman 1  
37 Modem  2  
38 Tripod camera 5  
39 CPU 2  
40 Monitor  3  
41 Keyboard 5  
42 Pesawat telepon 3  
43 Intercom  1  
44 Vertical blind 11  
45 Speedy  1  
46 Mesin absensi sidik jari 1  

              Sumber : Renstra Dispendukcapil Kota Salatiga tahun 2007-2012 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga memiliki tugas 

dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan di 

Kota Salatiga. Selain itu juga berkewenangan untuk melakukan penerbitan 

dokumen kependudukan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu 

tercapainya tertib administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatn Sipil Kota Salatiga selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang 

baik pada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Kepala Bidang 

Pendaftaran Penduduk yaitu sebagai berikut : 

”Secara umum mbak, tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil disini yaitu terlaksananya tertib administrasi 
kependudukan. Dengan tercapianya tujuan itu maka dapat tersedianya 
data informasi untuk pelaksanan pembangunan, perumusan kebijakan 
pembangunan dan terpantaunya data jumlah penduduk dari jenis kelamin, 
umur, tingkat pendidikan selain itu juga dapat diketahui jumlah tenaga 
kerja dan pengganguran di Salatiga. Oleh karena itu kami selalu 
berusaha memberikan yang terbaik pada masyarakat. Berusaha selalu 
memuaskan masyarakat dan memahami kebutuhan masyarakat”. 
(hasil  wawancara 5 Januari 2010) 
 
Begitu pula penuturan dari Kepala bidang Pencatatan Sipil, yang 

mengutarakan sebagai berikut : 

”Sebagai instansi yang bergerak di bidang pelayanan kependudukan dan 
pencatatan sipil maka tujuan yang diinginkan dari dinas ini tercapainya 
tertib dokumen kependudukan. Hal ini dimaksudkan agar data-data 
penduduk dapat jelas dan teratur, dengan adanya dokumen kependudukan 
masyarakat secara sah mendapat pengakuan dari negara. Pelayanan yang 
kami lakukan diperuntukan bagi masyarakat”. 
(hasil  wawancara 6 Januari 2010) 

65 
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Dari uraian di atas terlihat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Adapaun 

pelayanan yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu 

penerbitan dokumen kependudukan meliputi penerbitan akte kelahiran, akte 

perkawinan, akte kematian, akte perceraian, dan surat keterangan kependudukan 

lainnya serta mengesahkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kelahiran. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Salatiga cuma melakukan pengesahan 

KK dan KTP karena pelayanan tersebut dilakukan oleh tiap-tiap kecamatan. Hal 

tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Kepala bidang Pendaftaran Penduduk 

bahwa : 

”Tugas kami ya memberikan pelayanan kependudukan bagi masyarakat 
mbak, terutama pelayanan penerbitan dokumen. Penerbitan yang kami 
lakukan meliputi penerbitan akte kelahiran, akte perkawinan, akte 
kematian, akte perceraian, dan surat keterangan kependudukan lainnya. 
Kalau mengenai masalah KTP dan KK kami tidak memberikan pelayanan 
secara langsung pada masyarakat karena pelayanan langsung dilakukan 
di tiap-tiap kecamatan. Disini cuma mengesahkan saja dan kami yang 
menyediakan formulir-formulir pendaftarannya. Akte perkawinan pun 
kami juga cuma melayani perkawianan non islam, karena kalau yang 
islam dilakukan di kantor urusan agama”. 
(hasil  wawancara 5 Januari 2010) 
 

Hal senada juga disampaikan oleh pegawai staf bagian pelayanan bahwa : 

“secara langsung kami menerbitkan semua dokumen kependudukan akte 
nikah, akte kelahiran, akte perceraian, akte kematian dan surat-surat 
kependudukan (surat pindah, surat datang, Karik, Karip dan KKBT). 
Namun disini malah tidak menerbitkan KK dan KTP secara langsung 
karena penerbitan secara langsung dilakukan di kecamatan di sini cuma 
mengesahkan tanda tangan dan cap kepala Dispendukcapil”. 

 (hasil  wawancara 5 januari 2010) 
 
 Semua penerbitan dokumen kependudukan di Salatiga secara langsung 

dilakukan oleh Dinas Kependdudukan dan Pencatatn Sipil kecuali penerbitan KK 
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dan KTP. Semua tugas penerbitan dokumen kependudukan dilakukan oleh 

pegawai bagian pelayanan yang kemudian disahkan oleh Kepala Dinas. Agar 

pelayanan penerbitan dokumen kependudukan tidak berbelit-belit, maka harus 

dilakukan sesuai dengan prosedur pelayanan yang ditetapkan. Sesuai dengan 

bahan presentasi yang disampaikan oleh Kepala Dispendukcapil Kota Salatiga 

bahwa prosedur dan persyaratan penerbitan dokumen kependudukan di Kota 

Salatiga meliputi beberapa hal sebagai berikut : 

1. Akta Kelahiran 

a. Persyaratan untuk penerbitan akta kelahiran meliputi : 

§ Formulir akta kelahiran 

§ Surat keterangan dari penolong kelahiran dokter/bidan atau yang lain 

§ Surat keterangan kelahiran dari kelurahan/desa setempat 

§ Fotocopy KTP dan KK orang tua 

§ Fotocopy akta nikah orang tua 

§ Fotocopy KTP saksi-saksi kelahiran (dua orang) 

§ Surat Kuasa bermeterai cukup bagi yang bersangkutan tidak bisa hadir 

sendiri dan Fc KTP yang diberi kuasa 

§ Foto copy dokumen Imigrasi bagi pemohon WNA yang dilegalisir oleh 

instansi yang berwenang 

b. Prosedur penerbitan : 

1) Pemohon berkewajiban :  

- Mengajukan permohonan dengan mengisi dan menandatangani formulir 

pendaftaran akta kelahiran  

- melampirkan persyaratan 

- membayar retribusi penerbitan 
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2) Dinas berkewajiban : 

- menerima permohonan dan meneliti persyaratan. 

- Setelah persyaratan lengkap dan benar selanjutnya dicatat dalam regester 

kelahiran dan kemudian diterbitkan kutipan akta kelahiran. 

2. Akta Perkawinan 

a. Persyaratan untuk penerbitan akta perkawinan meliputi : 

§ Formulir pendaftaran akta perkawinan 

§ Fotocopy akta kelahiran calon suami istri 

§ Fotocopy KTP dan KK calon suami istri 

§ Fotocopy surat baptis calon suami istri 

§ Surat keterangan pemberkatan dari pendeta 

§ Surat imunisasi dari calon wanita 

§ Surat keterangan tentang status dan asal usul calon suami istri dari 

kelurahan diman calon berdomisili 

§ Dua orang saksi dan Fotocopy KTP saksi bukan saudara kandung 

§ Ijin komandan bagi TNI/Polri 

§ Ijin dari Kedutaan bagi WNA 

§ Surat keterangan cerai atau kematian asli bagi calon suami/istri yang 

berstatus cerai hidup atau mati 

§ Foto berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar 

§ Surat persetujuan orang tua bermeterai diketahui Lurah dan Camat. 

§ Surat pernyataan belum menikah bermeterai diketahui Lurah dan Camat 
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b. Prosedur penerbitan : 

1) Pemohon berkewajiban :  

- Mengajukan permohonan dengan mengisi dan menandatangani formulir 

pendaftaran akta perkawinan 

- melampirkan persyaratan 

- membayar retribusi penerbitan 

- Mendaftarkan ke Dinas dan menghadirkan 2 orang saksi untuk perkawinan 

Luar Negeri 

2) Dinas berkewajiban : 

- menerima permohonan dan meneliti berkas-berkas persyaratan. 

- Setelah persyaratan lengkap dan benar selanjutnya diproses dan dicatat 

dalam regester perkawinan dan kemudian diterbitkan kutipan akta 

perkawinan. 

3. Akta Perceraian 

a. Persyaratan untuk penerbitan akta perceraian meliputi : 

§ Surat penetapan dari pengadilan negeri 

§ Surat nikah asli 

§ Surat kuasa bermaterai Rp 6000,00 dan fotocopy KTP yang diberikuasa 

b. Prosedur penerbitan : 

1) Pemohon berkewajiban :  

- Mendaftar ke dinas 

- Mengajukan permohonan dengan mengisi dan menandatangani formulir 

pendaftaran akta perceraian 
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- melampirkan persyaratan 

- membayar retribusi penerbitan 

2) Dinas berkewajiban : 

- menerima permohonan dan meneliti berkas-berkas persyaratan. 

- Setelah persyaratan lengkap dan benar selanjutnya diproses kemudian 

diterbitkan kutipan akta perceraian. 

- dicatat dalam regester perceraian 

4. Akta Kematian 

a. Persyaratan untuk penerbitan akta perceraian meliputi : 

§ Formulir pendaftaran akta kematian 

§ Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau dokter 

§ Surat kematian dari kelurahan 

§ Fotocopy Surat nikah asli 

§ Fotocopy akta kelahiran yg meninggal 

§ Fotocopy ganti nama bagi WNI keturunan 

§ Fotocopy KK dan KTP 

§ Fotocopy KTP dua orang saksi 

b. Prosedur penerbitan : 

1) Pemohon berkewajiban :  

- Mengajukan permohonan dengan mengisi dan menandatangani formulir 

pendaftaran akta kematian 

- melampirkan persyaratan 

- membayar retribusi penerbitan 
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2) Dinas berkewajiban : 

- menerima permohonan dan meneliti berkas-berkas persyaratan. 

- Setelah persyaratan lengkap dan benar selanjutnya diproses kemudian 

diterbitkan kutipan akta kematian. 

- dicatat dalam regester kematian 

 Prosedur dan persyaratan yang telah dijelaskan di atas harus dipenuhi oleh 

masyarakat yang ingin memperoleh dokumen kependudukan. Pada dasarnya 

semua prosedur penerbitan dokumen tidak sulit, asal masyarakat memahami 

prosedur dan persyaratan yang telah dijelaskan serta mau mengajukan penerbitan 

dokumen dengan sendiri. Pihak dinas selalu memberikan kemudahan pelayanan 

agar masyarakat terpuaskan. Namun masih ada juga masyarakat yang 

mengeluhkan mengenai prosedur pelayanan penerbitan dokumen. Hal tersebut 

diungkapkan masyarakat yang akan mengurus akte kelahiran : 

“Saya mau ngurus akte anak saya ternyata susah sekali, bulet-bulet mbak 
mesti ini itu. Ya memang baru pertama kali saya mau ngurus, tapi melihat 
persyaratan dan prosedurnya dah bikin bingung. Saya kira cuma dating 
terus daftar langsung bisa, ternyata mesti bawa surat ini itu yang macam-
macam”. 

 (hasil wawancara 5 Januari 2010) 

 Pendapat yang sama juga disampaikan oleh masyarakat yang juga akan 

mengurus akta kelahiran : 

“Saya datang kesini mau mengurus akte kelahiran anak saya yang kedua. 
Ternyata prosedurnya beda dengan pas saya ngurus akte anak saya yang 
pertama. Kalau dulu itu saya datang tinggal ngisi formulir, bawa FC KK, 
KTP, dan akte nikah sudah bisa. Ternyata sekarang mesti bawa surat 
keterangan kelahiran dari bidan dan kelurahan. Saya kan tidak tau kalau 
ada persyaratan tambahan. Jadi saya mesti kembali lagi ngrus 
persyaratan yang kurang itu mbak.” 
(hasil  wawancara 6 Januari 2010) 
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 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan masyarakat merasa pelayanan 

penerbitan dokumen sulit karena masyarakat belum memahami dan mengetahui 

mengenai prosedur dan persyaratan penerbitan dokumen. Selain masalah tersebut 

masyarakat juga sering kali mengeluhkan mengenai waktu dan biaya penerbitan 

dokumen. Hal tersebut disampaikan oleh masyarakat saat akan mengurus akte 

kelahiran, sebagai berikut pendapatnya: 

“Hari ini sebenarnya ingin mengurus legalisir akte kelahiran  mbak. 
Legalisir akte kelahiran ini saya gunakan intuk kepentingan pekerjaan, 
namun setelah saya sampai di sini legalisir akte kelahiran saya belum bisa 
diproses karena kepala dinasnya yang memiliki kewenangan sedang dinas 
luar. Jadi mau tidak mau saya harus menunggu. Padahal saya butuh 
banget mbak harus kembali ke Jakarta. Jadinya saya agak sedikit 
kecewa”. 

 (hasil  wawancara 5 Januari 2010) 
 
 Hal senada juga diungkapkan masyarakat yang akan mengurus Kartu 

Identitas Kerja yang berasal dari Semarang mengatakan bahwa : 

“Saya ini akan mengurus Karik mbak, saya penduduk asli Semarang tapi 
dikarenakan saya bekerja di Salatiga. Karena karik ini dibutuhkan mau 
tidak mau saya harus membuatnya. Pas saya sampai sini jam dua, 
pegawainya sudah tidak menerima pelayanan. Setau saya tutupnya jam 
tiga ternyata jam satu pelayanan sudah ditutup. Padahal saya sudah ijin 
segala”. 

 (hasil  wawancara 5 Januari 2010) 
 
 Dari berbagai pendapat di atas dapat kita ketahui bahwa permasalahan 

waktu penyelesaian penerbitan dokumen menjadi penghambat bagi masyarakat 

yang segera menginginkan dokumen kependudukan. Mengenai lamanya waktu 

penerbitan dokumen ditanggapi oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 

sebagai berikut : 

“Kalau masalah lama penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan 
itu bisanya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor mbak. Kalau Kepala 
Dinas sedang dinas luar jadi dokumen tidak bisa langsung diterbitkan 
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karena mesti menunggu tanda tangan dari Kepala Dinas, jadi agak 
tertunda tapi tidak lama-lama banget paling sehari, dua hari gitu dah bisa 
diambil. Bahkan sekarang ada peraturan terbaru semua dokumen 
kependudukan harus tanda tangan Kepala Dinas. Kalau dulu KTP dan KK 
kan bisa cap dari kecamatan, sekarang tidak bisa mbak. Kalau masalah 
teknis masalah jaringan mbak, sekarang kita kan menggunakan 
pengoperasian lewat SIAK, semua data tersimpan dalam database ini. 
Jadi kalau jaringan lagi eror ya agak terhambat.” 
(hasil wawancara 5 Januari 2010) 

 
 Pernyataan di atas sesuai dengan yang diungkapkan Kepala Bidang 

Pencatatan Sipil sebagai berikut : 

“Untuk lama penyelesaian penerbitan dokumen tergantung jenisnya ya 
mbak, baik KK, KTP, surat pindah, akte nikah, akte kelahiran, akte 
perceraian, dan dokumen lainnya. Kalau untuk KK, KTP, akte kelahiran, 
surat pindah paling lambat 14 hari, akte kematian paling lambat 3 hari 
dan surat pembatalan perkawianan dan perceraian paling lambat 7 hari. 
Namun biasanya sebelum waktu yang ditentukan sudah bisa selesai, 
bahkan sehari, dua hari bisa selesai.” 
(hasil  wawancara 6 Januari 2010) 
 
Dari berbagai wawancara di atas yang berasal dari masyarakat dan 

tanggapan dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 

dapat kita ambil kesimpulan bahwa lama waktu penyelesaian penerbitan dokumen 

kependudukan sendiri berbeda-beda tergantung jenis dokumen yang dimohonkan 

serta adanya hambatan-hambatan secara teknis. Permasalahan lain yang sering 

dirasakan masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan adalah 

mengenai biaya. Banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen 

kependudukan terutama dokumen pencatatan sipil terhalang karena faktor biaya 

(kondisi ekonomi). Untuk mengetahui respon masyarakat mengenai biaya yang 

dikeluarkan dalam penerbitan dokumen, penulis melakukan wawancara dengan 

masyarakat. Seperti yang diungkapkan masyarakat yang mengurusi akte kelahiran 

mengatakan bahwa : 
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“saya ngurus akte kelahiran anak saya ini dikenakan tarif Rp25.000. Saya 
rasa agak mahal mbak, kalau sekaligus saya harus mengeluarkan uang 
25000 ribu. Sehari saja saya kadang bekerja tidak nyampe segitu. 
Meskipun akte itu cuma sekali bikinnya tapi kalau langsung segitu 
bayarnya bagi saya agak mahal. Ya perlu adanya kelonggaran atau 
dispensasi buat masyarakat yang tidak mampu. Mungkin biayanya sudah 
sesuai dengan aturan, ya tapi perlu diberikan keringanan. 
(hasil  wawancara 6 Januari 2010) 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh masyarakat yang akan mengurus 

akta kelahiran : 

”Saya rasa biayanya agak mahal mbak bagi masyarakat seperti saya ini. 
Apalagi kelahiran anak saya ini sudah lama baru saya urus sekarang ini, 
katanya kalau terlambat ngurusnya tambah mahal. Setau saya katanya 
Rp25.000, tapi tidak tau kalau masih nambah-nambah. Sebenarnya saya 
tidak akan mengurus tapi katanya kalau masuk sekolah harus bawa akte, 
padahal sebentar lagi anak saya mau masuk sekolah. Ya sudah harus 
ngurusin kaya begini mbak. 
(hasil wawancara 5 Januari 2010) 
 
Selama ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga telah 

memungut biaya kepengurusan penerbitan dokumen kependudukan sudah sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Walaupun 

terkadang bagi masyarakat menengah ke bawah, biaya penerbitan dokumen 

terutama penerbitan dokumen pencatatan sipil masih cenderung mahal. Hal 

tersebut mendapat tanggapan dari Kepala Bidang Pencatatan Sipil bahwa : 

”Semua biaya yang dikenakan pada masyarakat sudah sesuai dengan 
peraturan yang ditetapkan. Jadi tidak ada uang tambahan, sehingga tidak 
ada pegawai yang bisa menentukan tarif sesuai kemauannya. Besarnya 
biaya kepengurusan tergantung dari jenis dokumen yang diterbitkan. 
Tiap-tiap dokumen biayanya berbeda-beda.” 
(hasil  wawancara 6 Januari 2010) 
 
Dari hasil wawancara di atas mengenai biaya/tarif kepengurusan 

penerbitan dokumen kependudukan terlihat bahwa biaya/tarif penerbitan dokumen 
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 kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga telah 

sesuai peraturan daerah No.9 Tahun 2007. Sedangkan yang menjadi keluhan bagi 

masyarakat menengah ke bawah adalah tarif biaya yang agak mahal, sehingga 

perlu untuk dikaji kembali mengenai peraturan perundangan yang mengatur tarif/ 

biaya penerbitan dokumen terutama biaya dokumen pencataan sipil. 

Untuk mendukung semua pelayanan penerbitan dokumen kependudukan 

agar dokumen-dokumen kependudukan dapat tertata dan lebih aman 

penyimpanannya serta penerbitan dokumen lebih cepat maka diterapkannya 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berbasisi teknologi.  

Namun pelaksanaan SIAK itu sendiri masih ada hambatan krusial, seperti masalah 

teknis mengenai gangguan pada jaringan dan masalah sumber daya manusia yang 

belum mencukupi, sehingga perlu adanya penatataan yang lebih baik agar SIAK 

dapat berjalan secara maksimal. Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Bidang 

Pendaftaran Penduduk bahwa : 

”Masalah yang sering dihadapi dalam pengoperasian Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK) ini mengenai jaringannya yang sering 
kali ada gannguan karena terkena hujan, mati lampu. Sehingga dapat 
menghambat kinerja pelayanan penerbitan dokumen. Yang seharusnya 
dapat berjalan dengan cepat, karena gangguan tersebut menjadi 
terhambat. Perlu menunggu perbaikkan dulu. Selain itu tenaga 
pengoperasian SIAK di kantor kami masih kurang mbak. Kami mesti 
menggunakan jasa pengoperasian dari pihak luar yang paham mengenai 
teknologi informasi”. 
(hasil  wawancara 5 Januari 2010) 
 
Pernyataan lain juga diungkapkan oleh pegawai staff pengoperasian SIAK 

sebagai berikut : 

”Saya sering kualahan mbak ketika banyak masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan, saat itu juga Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)  tidak bisa dioperasikan 
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jadinya pekerjaan terhambat. Hal ini sering kali diakibatkan karena 
masalah jaringannya yang terhalang oleh hujan, terkena petir, bisa juga 
karena mati lampu. Selain itu mbak di kantor ini yang bisa 
mengoperasikan SIAK hanya beberapa orang saja. Sehingga dalam 
pelayanan tidak bisa berjalan secara maksimal”. 
(hasil  wawancara 5 Januari) 
 
Dari pernyataan di atas maka dari kuantitas pegawai khususnya yang 

menangani pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga masih kurang, maka diperlukan 

adanya penambahan pegawai di bidang tersebut. Serta perlu adanya pemanfaatan 

teknologi yang lebih canggih untuk mengantisipasi masalah teknis. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga selalu berupaya memeberikan 

pelayanan yang terbaik bagi masyarakat agar semua kebutuhan masyarakat bisa 

terpenuhi. 

 

B. Kinerja Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Salatiga 

Kinerja organisasi publik penting untuk mengetahui/mengukur tingkat 

pencapaian hasil suatu instansi publik sehingga dapat diketahui sejauh mana 

pemerintah telah bekerja untuk masyarakat.  Pelayanan yang optimal diwujudkan 

dalam suatu bentuk kinerja organisasi di mana dalam kinerja organisasi tersebut 

memuat indikator-indikator pengukuran kinerja yang dapat digunakan sebagai 

tolok ukur keberhasilannya. Dalam penelitian ini kinerja Dinas Kependudukan 

dan Pecatatan Sipil Kota Salatiga dalam pelaksanan penerbitan dokumen 

kependudukan digunakan dengan menggunakan indikator-indikator yang 

dianggap sesuai yaitu produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas. 
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1. Indikator Produktivitas 

Produktivitas dipahami sebagai rasio antara input dan output, artinya 

perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperolehnya 

dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini konsep produktivitas dibahas 

mengenai sejauh mana pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan  

yang meliputi Kartu Identitas Kerja (Karik), Kartu Identitas Penduduk (Karip), 

Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT), Akte Kelahiran, Akte Kematian, 

Akte Perceraian dan Akte Perkawinan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. 

Dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga berusaha memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Untuk meningkatkan 

produktivitas pelaksanan penerbitan dokumen kependudukan di Kota Salatiga 

maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga melakukan 

penataan administrasi kependudukan melalaui Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK). Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 2003 

tahun 2003 tentang administrasi kependudukan. Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi  
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kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksan sebagai satu 

kesatuan.  

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Salatiga 

mulai diujicoba untuk dioperasikan dalam pelayanan administrasi kependudukan 

sejak tanggal 22 September 2008 di empat Kecamatan se-kota Salatiga. Hal 

tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pendaftaran 

Penduduk bahwa : 

”Begini mbak untuk mencapai tertib administrasi kependudukan di Kota 
Salatiga maka pada tanggal 22 September 2008 dibangun SIAK yang 
mencakup seluruh pengelolaan pelayanan di bidang pendaftran penduduk 
dan pencatatan sipil. Dimana SIAK ini dioperasikan di empat Kecamatan 
se-Kota Salatiga di 22 Kelurahan. SIAK ini berjalan secara online antara 
kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Salatiga. Sehingga dalam pelayanan administrasi kependudukan lebih 
sistematis” 
(hasil wawancara 5 Januari 2010) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil bahwa 

: 

”Sebagai instansi yang bergerak di bidang pelayanan kependudukan dan 
pencatatan sipil maka tujuan yang diinginkan dari dinas ini tercapainya 
tertib dokumen kependudukan. Hal ini dimaksudkan agar data-data 
penduduk dapat jelas dan teratur, dengan adanya dokumen kependudukan 
masyarakat secara sah mendapat pengakuan dari negara. Maka untuk 
mendukung hal tersebut Dinas sini menerapkan Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK)”. 
(hasil  wawancara 6 Januari 2010) 
 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 yahun 2006, SIAK diselenggarakan 

guna tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil, penyediaan data untuk perencanaan pembangunan dan 

pemerintahan, serta penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem dalam 

rangka verifikasi data individu dalam pelayanan publik. Adanya Sistem Informasi 
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Administrasi Kependudukan ini juga membantu dalam percepatan penerbitan 

dokumen kependudukan. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh 

Kepala Bidang Pencatatan Sipil bahwa : 

”Dengan adanya SIAK ini mbak dapat meningkatkan kualitas pelayanan 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik dalam penerbitan KK, 
KTP, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan dan akte capil lainnya. Dengan 
adanya SIAK semua data-data dapat tertata lebih teratur dan dalam 
penerbitan dokumen kependudukan lebih cepat mbak. Kalau sebelum 
menggunakan SIAK untuk penerbitan akte kelahiran biasanya memekan 
waktu paling lama 14 hari, untuk akte kematian 3 (tiga) hari, sedangkan 
untuk pembuatan surat-surat pindah maupun datang biasanya 14 hari tapi 
dengan SIAK semua penerbitan dokumen dapat dipercepat paling lama 2 
(dua) hari tergantung dari kelengkapan berkas-berkas pemohon. Begitu 
juga dengan dokumen kependudukan lainnya maupun surat keterangan 
kependuduk 1 (satu) atau 2 (dua) hari sudah selesai. 

 (hasil  wawancara 6 Januari 2010) 

 Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk juga menjelaskan bahwa : 

”Adanya penerapan SIAK ini sangat membantu pelayanan penerbitan 
dokumen yang kami lakukan. Semua penerbitan dokumen kependudukan 
dapat kami selasaikan dengan lebih cepat. Masyarakat tidak perlu 
menunggu berhari-hari untuk memperoleh dokumen kependudukan. Selain 
itu data-data kependudukan yang kami simpan sebagai arsip dapat tertata 
dengan teratur dan sistematis. Kalau mau mencari biodata penduduk yang 
lengkap tinggal masukin nomer induk kependudukan melalui komputer 
biodata maupun status masyarakat yang dicari langsung muncul. Tidak 
perlu mencari satu per satu secara manual”. 
(hasil wawancara 5 Januari 2010) 
 
Hal tersebut juga diungkapkan oleh pegawai staff pengoperasian SIAK 

sebagai berikut : 

 ”Sejak diberlakukannya SIAK ini mbak pelayanan penerbitan dokumen 
lebih cepat, kan tinggal masukin nama dan Nomor Induk Penduduk nanti 
data yang dibutuhkan keluar semua tinggal dicetak. Sekarang kalau 
ngurus dokumen kependudukan tidak sah berlama-lama sehari dua hari 
sudah bisa jadi kalau tidak ada hambatan. Melalui SIAK ini data identitas 
penduduk juga lebih jelas, tidak ada yang dobel-dobel”. 
(hasil  wawancara 5 Januari 2010) 
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Keberadaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini juga 

mendukung terselenggaranya penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

Nasional dan Nomor Kartu Keluarga secara sistematik sehingga mencegah 

terjadinya kasus kepemilikan KTP ganda, tersedianya data penduduk pemilih 

dalam Pilkada dan Pemilu, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk 

mengakses informasi kependudukan yang diperlukan. Hal ini tentunya dapat 

tercipta dengan pengelolaan data yang selalu diperbaharui atau berkesinambungan 

sehingga tidak terjadi penyajian data yang telah kadaluarsa (www.beriman-

hati.blogspot.com). Pernyataan tersebut selaras dengan yang di ungkapkan oleh 

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk bahwa : 

”SIAK ini secara berkelanjutan untuk membangun database 
kependudukan melalui pemberlakuan NIK Nasional yang dicantumkan 
pada setiap dokumen kependudukan, (seperti : KK, KTP, Paspor, dan 
akte-akte catatan sipil lainnya). Dimana NIK ini bersifat tunggal dan unik, 
setiap penduduk memiliki nomor NIK sendiri-sendiri yang tidak bisa di 
palsu dan ganda”. 
(hasil wawancara 5 Januari 2010) 
 
Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pencatatan 

Sipil bahwa : 

”Dengan adanya SIAK secara langsung akan mengarah pada penerapan 
NIK Nasional yang wajib ditampilkan pada setiap dokumen 
kependudukan. Jadi semua setiap penduduk yang memiliki dokumen 
kependudukan NIKnya sama. Penduduk yang mau pindah temapt dimana 
saja NIKnya juga tetap sama, karena NIK ini bersifat tunggal tidak bisa 
diganti-ganti”. 
(hasil  wawancar 6 Januari 2010) 
 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sangat membantu pelayanan 

penerbitan dokumen kependudukan baik dalam proses pelayanan maupun 
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penyimpanan data. Tidak hanya itu SIAK juga mendukung penerapan NIK 

Nasional. 

Untuk mendukung pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan maka 

pada tahun 2009 terdapat jenis program penerbitan dokumen kependudukan yang 

berupa Kartu Identitas Penduduk (Karip), Kartu Identitas Kerja (Karik), Kartu 

Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT). Hal tersebut sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh selaku Kepala Bagian Pencatatan Sipil yaitu : 

”Pada tahun 2009 ini mbak kami mengeluarkan pelayanan penerbitan 
dokumen kependudukan yang berupa Kartu Identitas Penduduk (Karip), 
Kartu Identitas Kerja (Karik), dan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal 
(KKBT). Kalau Karip itu diperuntukkan bagi penduduk berusia 15 dan 16 
tahun yang akan digunakan untuk keperluan khusus seperti akan 
membikin SIM. Usianya belum genap 17 tahun jadi dia belum bisa 
mendapatkan KTP maka menggunakn Karip ini. Kalau Karik 
dipergunakan sebagai kartu identitas bagi para penglajo yang bekerja ke 
luar daerahnya. Sedangkan KKBT dipergunakan sebagai surat bukti diri 
bagi penduduk pendatang sementara. Untuk Karik dan KKBT 
dimaksudkan untuk memperjelas status dan indetitas penduduk yang 
datang dari wilayah. Sedangkan Karip dimaksudkan untuk mempermudah 
masyarakat untuk memperoleh pelayanan lainnya”. 
(hasil Wawancara 5 Januari 2010) 
 
 Pendapat yang sama juga disampaikan oleh pegawai staff administrasi 

kependudukan bahwa : 

”Untuk menambah jumlah penerbitan dokumen, pada tahun 2009 kami 
memberikan pelayanan penerbitan Kartu Identitas Penduduk (KARIP), 
Kartu Identitas Kerja (KARIK), dan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal 
(KKBT). Adanya program tersebut sangat membantu masyarakat untuk 
memperoleh pelayanan yang lainnya”. 
(hasil  wawancara 6 Januari 2010) 
 
Sebagai bukti pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan dapat 

terlihat dari jumlah penerbitan dokumen kependudukan pada tahun 2009 sebagai 

berikut 
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Tabel  III.1 
Jumlah Pemohon Penerbitan Dokumen Kependudukan Tahun 2009 

 
Jumlah Pemohon No Jenis Penerimaan 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
JUMLAH 

1 KTP 1558 2071 2634 2270 2715 3222 2395 2480 1669 3086 2457 2146 28703 
2 KK 782 1054 1295 1028 1196 1292 1013 1192 855 1684 1616 1490 14497 
3 KARIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 KARIP 2 4 1 0 0 0 1 0 1 2 1 4 16 
5 KKBT 12 32 26 13 21 21 22 23 8 18 27 26 249 
6 Akte Kelahiran Rutin Baru 186 165 181 169 178 207 190 174 148 241 194 196 2229 
7 Akte Kelahiran Dispensasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Akte Kelahiran Terlambat 156 215 249 215 244 245 187 180 110 238 220 201 2460 
9 Akte Kutipan II Kelahiran 0 0 1 0 4 0 2 3 2 1 2 2 17 
10 Akte Kutipan II Perkawinan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Akte Perkawinan 12 24 31 15 46 51 35 22 8 32 35 66 377 
12 Akte Perceraian 2 8 1 3 5 3 4 2 6 5 3 4 46 
13 Akte Kematian 8 7 13 2 4 1 1 3 6 2 2 2 51 
14 Akte Pengakuan & Pengesahan Anak 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
15 Akte Ganti Nama 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 
16 Akte Kelahiran Adopsi 1 1 1 0 0 4 2 0 0 0 1 0 10 
17 Kematian Terlambat 0 0 0 0 1 3 2 0 1 3 2 1 13 
18 Kelahiran Orang Asing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 Perkawinan Campuran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JUMLAH 2719 3581 4433 3716 4416 5049 3854 4080 2814 5312 4560 4138 48672 
Sumber : data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 2009 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerbitan dokumen 

kependudukan baik pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil realisasinya 

sebanyak 48.672, sedangkan untuk target penerbitan dokumen pada tahun 2009 

sebanyak 53.500. Hal ini berarti bahwa lebih dari 90% dari target telah terealisasi 

untuk penerbitan dokumen kependudukan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh 

Kepala Bagian Pendaftaran Penduduk sebagai berikut : 

”Kami menargetkan untuk penerbitan dokumen pada tahun 2009 
sebanyak 53500 dokumen, itu sudah termasuk dokumen pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil baik KTP, KK, Karip, Karik, KKBT, Akte 
Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Kematian. Sedangkan 
realisasi pada tahun 2009 sebanyak 48672. Sehingga pada tahun 2009 ini 
ada penambahan penerbitan dokumen kependudukan”. Berarti dapat 
dikatakan cukup baik karena lebih dari 90% sudah mencapai target yang 
diinginkan”. 
(hasil  wawancara 5 Januari 2010) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh  Kepala Bagian Pencatatn Sipil bahwa : 

”Pada tahun 2009 penerbitan dokumen kependudukan sudah memuaskan, 
target yang kami inginkan telah tercapai. Pada tahun 2009 kemarin ada 
peningkatan penerbitan dokumen. Banyak masyarakat yang datang untuk 
mengajukan permohonan penerbitan dokumen. Karena pada tahun itu 
kami menambah pelayanan penerbitan Karik, Karip dan KKBT jadi 
jumlah penerbitan dokumen juga bertambah. Secara keseluruhan menurut 
saya sudah baik mbak”.  
(hasil  wawancara 6 Januari 2010)  

Berdasarkan temuan di atas dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga selalu berupaya untuk meningkatkan 

produktivitasnya dalam penerbitan dokumen kependudukan agar memenuhi 

target. Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa dari aspek 

produktivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 

adalah  baik. 
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2. Indikator Responsivitas 

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan 

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara 

program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Responsivitas dimaksukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena 

responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dalam menjalankan misi dan tujuannya, 

terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan 

administrasi kependudukan. Responsivitas dapat dikatakan rendah apabila dalam 

pemberian pelayanan tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat, maka dengan 

sendirinya masyarakat akan menilai bahwa kinerja dari dinas tersebut buruk. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Salatiga dituntut mampu merespon semua keluhan dan 

tanggapan dari masyarakat baik dalam hal penerbitan dokumen kependudukan 

maupun pelaksanaan administrasi kependudukan lainnya. Adanya keluhan atau 

kritik dan saran dari masyarakat dapat diketahui sejauh mana kinerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dalam merespon kebutuhan 

masyarakat di Kota Salatiga. Sebagai pihak penyelenggara pelayanan publik di 

bidang kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 

harus mampu menanggapi semua keluhan dari masyarakat dengan tangan terbuka. 
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Adanya keluhan maupun masukan dari masyarakat dapat dijadikan pertimbangan 

dalam pembuatan kebijakan/program selanjutnya yang lebih baik. 

Dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, pihak Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga menerima semua kritik dan 

saran dari masyarakat. Masyarakat dapat secara langsung menyampaikan keluhan 

dan masyarakat kepada pihak dinas. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan 

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk sebagai berikut : 

”Pihak kami menerima dengan tangan terbuka setiap kritik dan saran dari 
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap masukan 
dan keluhan dari masyarakat nantinya akan kami bahas lebih lanjut 
secara internal, untuk selanjutnya dijadikan bahan perbaikkan untuk 
program/kegiatan berikutnya. Namun sampai saat ini belum ada 
masyarakat yang komplain secara langsung kepada kami. Maka kami 
berasumsi bahwa pelayanan yang kami berikan sudah baik dan 
masyarakat merasa terpuaskan. Misalkan ada yang komplin kami juga 
akan menerimanya dengan legowo”. 
(hasil  wawancara 5 Januari 2010) 
 
 Hal lain juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil sebagai 

berikut : 

”Selama saya menjabat sebagai kepala bidang pencatatan sipil di sini 
belum ada komplai dari masyarakat mengenai pelayanan adminduk mbak. 
Berarti masyarakat sudah puas dengan pelayanan kami. Padahal kami 
dengan senang hati mau menerima, jika ada masyarakat yang melakukan 
komplain atau mau memberikan masukan terhadap pelayanan kami. 
Dengan adanya masukan dan komplai tersebut kan dapat diketahui 
kinerja dari staff kami, sudah baik atau belum. Kalo belum kan bisa 
diperbaiki agar lebih baik.”  
(Sumber : wawancara 6 Januari 2010) 
 
Dari pernyataan di atas menunjukkan adanya sikap responsif dari Dinas 

dengan membuka seluas-luasnya kritik maupun saran yang masuk dari 

masyarakat. Adanya komunikasi yang baik antara masyarakat dan Pihak Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sangat dibutuhkan, hal ini 
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mengingat bahwa keluhan, tuntutan, kritik dan saran dari masyarakat akan 

membantu Dinas untuk lebih responsif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. 

Dengan demikian untuk mengetahui segala keluhan masyarakat diperlukan 

adanya pertemuan dengan masyarakat baik melalui masyarakat secara langsung 

maupun melalui perangkat desa RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan. Komunikasi 

dengan masyarakat dilakukan oleh Dispendukcapil Kota Salatiga dilakukan 

melalui pertemuan secara rutin setiap dua bulan sekali di setiap kelurahan. Hal ini 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Pendaftaran Penduduk : 

”setiap dua bulan sekali kami mengadakan pertemuan dengan perwakilan 
masyarakat, RT, RW dan Kelurahan di setiap kelurahan untuk sharing 
mengenai masalah-masalah kependudukan yang dihadapi masyarakat, 
terutama masalah penerbitan dokumen kependudukan baik mengenai 
prosedur, waktu, maupun persyaratan penerbitan dokumen. Karena msih 
banyak masyarakat yang belum memahaminya. 
(hasil  wawancara 5 Januari 2010) 
 
Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil 

bahwa : 

”Pihak kami sering kali melakukan pertemun dengan masyarakat untuk 
mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan dan kemauan dari 
masyarakat. Pertemuan ini dilakukan di setiap kelurahan dengan 
mengumpulkan RT, RW, Lurah maupun perangkat desa lainnya. 
Pertemuan ini dilakukan agar antara dinas dengan masyarakat terjadi 
miss comunication. Dan tak lupa kami juga menyampaikan perubahan-
perubahan yang terjadi dalam penerbitan dokumen baik proedur, biaya, 
waktu maupun persyaratannya.” 
(hasil  wawancara 6 Januari 2010) 

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua RT di Kalilondo yang 

mengungkapkan: 

”Saya pernah mendapatkan undangan untuk datang ke kelurahan dalam 
acara pertemuan dengan pegawai dinas Dispendukcapil Kota Salatiga. Ya 
di sana kita sharing-sharing serta disampaikan mengenai bagaimana cara 
mendaftarkan penerbitan dokumen serta persyaratannya apa saja. Tugas 
saya sebagai RT berkewajiban untuk menyampaikan lagi pada 
masyarakat”.  
(hasil  wawancara 10 Juni 2010) 
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 Dari pendapat-pendapat di atas dapat dilihat bahwa untuk memenuhi 

segala kebutuhan dan tuntutan masyarakat mengenai penerbitan dokumen 

kependudukan, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 

selalu berusaha untuk melakukan pertemuan secara rutin dengan masyarakat.  

Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan sosialisasi mengenai prosedur, 

tarif/biaya, lama waktu penyelesaian dokumen serta syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh masyarakat dalam kepengurusan penerbitan dokumen serta 

penyuluhan mengenai pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat. 

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung berjalannya 

pelaksanan penerbitan dokumen. Tanpa adanya pastisipasi masyarakat, 

pelaksanan penerbitan dokumen tidak akan mencapai hasil yang maksimal. 

Partisipasi masyarakat dapat ditunjukan dengan data kepemilikan dokumen 

kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat, seperti di bawah ini : 

Tabel III.2 

Data Kepemilikan Dokumen Kependudukan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Salatiga sampai tahun 

2009 

Jumlah No Jenis dokumen 
Wajib memiliki Memiliki 

 1 KTP 149.677 124.344 
2 KK 52.386 52.368 
3 Akte kelahiran 11.393 11.223 
4 Akte nikah 5.330 1.970 
5 Akte kematian 853 156 
6 Akte perceraian 225 120 

Sumber : data Dispendukcapil Kota Salatiga 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang wajib 

memiliki di Kota salatiga masih rendah. Hal tersebut menjadi bukti bahwa masih 

rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan. 

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota 

Salatiga selalu berusaha memberikan penyuluhan untuk mengajak masyarakat 

agar bersedia untuk mengurus dokumen kependudukannya. Penyuluhan sebagai 

wahana sosialisasi kepada masyarakat dilakukan agar masyarakat mengerti dan 

memahami mengenai prosedur dan persyaratan penerbitan dokumen serta 

pentingnya dokumen kependudukan. Hal tersebut sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk yang mengatakan bahwa: 

“Program-program yang direncanakan oleh dinas sini diperuntukkan 
untuk masyarakat mbak, tapi masyarakatnya sendiri yang tidak mau untuk 
memanfaatkannya. Padahal kalau mengenai kepemilikan dokumen 
kependudukan itu sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap warga 
Negara Indonesia. Dari lahir sampai mereka mati harus memiliki 
dokumen kependudukan, agar status mereka jelas dan sah sebagai 
penduduk Indonesia. Kalau mereka tidak memiliki dokumen kependudukan 
pemerintah juga bingung untuk mendata mereka, masyarakat juga 
kesulitan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pemerintah maupun 
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan lainnya seperti, sekolah, bekerja dll. 
Kami sudah sering kali mengajak masyarakat untuk mengurus dokumen 
kependudukannya. Padahal kami juga tidak mempersulit mereka untuk 
mandapatkan dokumen kependudukan yang mereka inginkan. Biaya pun 
juga tidak mahal, bahkan kadang kami juga mencanangkan program 
gratis, seperti pembuatan KTP, KK, akte kelahiran secara gratis. Tapi 
masih ada masyarakat yang enggan untuk mengurusi dokumen 
kependudukannya. Oleh karena itu dalam setiap pertemuan kami tidak 
lupa selalu mengajak masyarakat untuk mau mengurus dokumen 
kependudukannya. ” 
(hasil  wawancara 5 Januari 2010) 
 
Pernyataan lain juga diungkapkan oleh pegawai staff bagian administrasi 

kependudukan bahwa : 
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“Di Salatiga sini masih banyak masyarakat yang belum mempunyai 
kelengkapan dokumen kependudukan. Mereka mengganggap bahwa 
dokumen kependudukan itu tidak begitu penting, sehingga mereka sesuka 
hati untuk memilikinya. Padahal dokumen kependudukan merupakan 
salah satu syarat penting yang harus dimiliki setiap penduduk. Kami 
sudah sering mengadakan sosialisasi pada masyarakat mengenai 
pentingnya dokumen kependudukan. Habis kami mengadakan sosialisasi 
ada masyarakat yang sadar untuk datang ke kantor kami untuk mengurus 
tapi kalau dah agak lama mereka sudah enggan lagi untuk mengurusnya. 
Kebanyakan mereka yang datang untuk mengurus kalau lagi memerlukan 
dokumen itu baru mengurus tapi kalau lagi tidak dibutuhkan tidak 
diurus.” 
(hasil  wawancara 6 Januari 2010) 
 
Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan tersebut pihak kantor berharap 

agar masyarakat menjadi lebih mengerti dan memahami bagaimana prosedur 

kepengurusan dokumen kependudukan, biaya yang harus dikeluarkan dan lama 

waktu penyelesaian dokumen. Upaya tersebut sekaligus juga dapat menjadi 

langkah yang positif agar masyarakat bersedia untuk mengurus dokumen 

kependudukannya sendiri tanpa pihak perantara sehingga biaya kepengurusan 

akan lebih transparan dan mereka lebih mengerti bagaimana cara kepengurusan.  

Mengacu pada upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Salatiga sebagai wujud responsivitas terhadap masyarakat 

disimpulkan bahwa secara umum responsivitas Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Salatiga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna 

layanannya adalah baik. Namun demikian tetap diperlukan adanya peningkatan 

daya tanggap dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Salatiga tersebut agar masyarakat semakin puas terhadap pelayanan yang 

diberikan. 
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3. Indikator Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik menunjukkan seberapa jauh penyelenggaraan 

pelayanan publik  dapat dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak 

langsung kepada publik, maupun kepada pemerintah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu ukuran yang menunjukkan 

seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan aturan atau 

norma pelaksana yang menjadi dasar  penyelengaraan pelayanan kepada pihak 

yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. 

Dalam penelitian ini, akuntabilitas digunakan sebagai indikator yang 

menjukkan kesesuaian antara pelaksanaan administrasi kependudukan yang 

dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dengan nilai 

dan norma yang berkembang di masyarakat. Akuntabilitas publik dapat digunakan 

untuk menunjukkan seberapa besar kebijakan/program Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Salatiga dapat konsisten dengan kehendak masyarakat 

sebagai pengguna pelayanan kependudukan. 

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Salatiga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

maka semua pihak baik yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bekerja dengan penuh ketelitian, 

profesionalitas pegawai dan kedisiplinan. Selain itu kejelasan aturan termasuk 

kejelasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang 
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kependudukan sangat diperlukan agar masing-masing pegawai mampu 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya. 

Hal di atas perlu ditekankan mengingat tugas besar yang dibebankan 

kepada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sebagai satu-

satunya pemberi layaanan kependudukan di Kota Salatiga. Untuk itulah 

diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban sebagai bukti pelaksanaan 

tugasnya dalam kurun waktu tertentu. Mengenai laporan pertanggungjawaban 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga telah dilakukan secara 

berkala yang berupa laporan pertiga bulan dan laporan tahunan. Hal ini sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk sebagai 

berikut : 

”Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini ada laporan pertiga 
bulan dan laporan tahunan, setiap seksi-seksi melaporkan pelaksanaan 
tugasnya, setelah terkumpul baru dijadikan satu dengan seksi-seksi 
lainnya. Tidak hanya itu mbak, setiap program yang kami laksanakan 
pasti kita buat laporannya. Jadi dari laporan itu, nantinya akan diketahui 
hasil yang dicapai maupun hambatan-hambatan yang dihadapi sehingga 
selanjutnya dapat dilakukan perbaikkan untuk program selanjutnya”. 
(hasil  wawancara 5 Januari 2010) 

Dari pernyataan diatas diketahui dengan adanya laporan 

pertanggungjawaban dapat dijadikan bahan evaluasi dan sebagai acuan untuk 

program berikutnya. Dari semua laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat 

akan dilaporkan secara langsung kepada Walikota Salatiga. Hal ini berarti bahwa 

pihak pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, masing-

masing seksi harus mampu mepertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 

kegiatannya dalam lingkup kantor itu sendiri. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil bahwa : 
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”Pertanggungjawaban dari semua program maupun kegiatan yang kami 
lakukan langsung pada Walikota, yang berupa laporan akuntabilitas 
kinerja. Berarti pengawasan langsung dilakukan oleh Walikota sebagai 
pihak yang bertangungjawab. Secara intern kepala dinas juga melakukan 
evaluasi dengan mengadakan rapat koordinasi dalam jangka waktu 
tertentu, dengan rapat tersebut dapat diketahui pekerjaan-pekerjaan yang 
belum mencapai target berapa, pekerjaan-pekerjaan yang sudah 
terlaksana sejauh mana, kita evaluasi dan diadakan koordinasi untuk 
perbaikan”. 
(hasil wawancara 6 Januari 2010) 
 
Dari penjelasan di atas terlihat bahwa penyelenggaraan pelayanan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga telah dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pemerintah sehingga akuntabilitasnya dikatakan 

baik. Dapat diketahui bahwa akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Salatiga baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat telah 

dilakukan dengan baik.  

 Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 

juga dapat terlihat dari pertanggungjawabanya dalam menetapkan biaya/tarif 

pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna layanan. Biaya 

pelayanan merupakan segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan 

apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata 

cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa 

segala biaya yang dipungut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Salatiga harus sesuai Perda No.9 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan 

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil , seperti yang 

dikemukakan oleh Kepala Bagian Pendaftaran Penduduk bahwa : 
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“Acuan hukum yang kami gunakan sabagai dasar pelaksanan 
administrasi kependudukan cukup banyak mbak, antara lain Undang-
undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Peraturan 
Pemerintah No.37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang 
No.23 tahun 2006, Perpres No.25 tahun 2008 tentang persyaratan dan 
tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Perda Kota Salatiga 
No 9 tahun 2007 tentang penyelenggaraan dan retribusi pelayanan 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kami sering menggunakan 
aturan itu mbak dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.” 
(hasil  wawancara 5 januari 2010) 
 
Demikian pula yang diungkapkan oleh pegawai staff bagian pelayanan 

bahwa : 

“Dalam pemberian pelayanan kami selalu menerapkannya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hal ini dimaksudkan 
agar tidak terjadi penyimpangan prosedur yang telah ditetapkan, serta 
adanya kejelasan mengenai tata cara, persyaratan, dan biaya pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil.” 
(hasil  wawancara 5 januari 2010) 
 
Dari pendapat-pendapat di atas dapat kita ketahui bahwa pelayanan di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai biaya 

pelayanan penerbitan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Salatiga dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : 

Tabel III.3 

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2007 

Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil 

No Jenis Retribusi Tarif untuk WNI Tarif untuk WNA 
I. Pelayanan Pendaftaran Penduduk   
1 KK -   5.000 
2 KTP - 25.000 
3 KARIP 3.000 - 
4 KARIK 3.000 - 
5 KKBT 6.000 - 
6 SKPPS - 50.000 
II. Pelayanan Pencatatan Sipil   
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1 Kutipan akta kelahiran yang 
pelaporannya lebih dari 60 hari 
kerja sampai 1 tahun sejak tanggal 
kelahiran 

25.000 50.000 

2 Kutipan akta kelahiran lebih dari 1 
tahun sejak tanggal kelahiran 

50.000 100.000 

3 Kutipan akta 
pengakuan/pengesahan anak 

50.000 100.000 

4 Kutipan akta pengangkatan anak 50.000 100.000 
5 Kutipan akta perkawinan untuk 

WNI kurang dari 60 hari sejak 
tanggal pemberkatan dari gereja 

50.000  

6 Kutipan akta perkawinan untuk 
WNI lebih dari 60 hari sejak 
tanggal pemberkatan dari gereja 

75.000  

7 Kutipan akta perkawinan untuk 
orang asing dan perkawinan 
campuran kurang dari 60 hari sejak 
tanggal pemberkatan dari gereja 

 100.000 

8 Kutipan akta perkawinan untuk 
orang asing dan perkawinan 
campuran lebih dari 60 hari sejak 
tanggal pemberkatan dari gereja 

 200.000 

9 Kutipan akta perceraian untuk 
WNI, orang asing dan perkawinan 
campuran sampai dengan 60 hari 
setelah penetapan dari pengadilan 
negeri 

100.000 200.000 

10 Kutipan akta perceraian untuk 
WNI, orang asing dan perkawinan 
campuran lebih dari 60 hari setelah 
penetapan dari pengadilan negeri 

150.000 300.000 

11 Kutipan akta catatan sipil 
perbaikan/perubahan dan kutipan 
akta kedua dan seterusnya  

20.000 20.000 

12 Surat Keterangan Pencatatan Sipil 10.000 10.000 
13 Legalisir kutipan akta pencatatan 

sipil per lembar 
1.000 1.000 

Sumber : data Dispendukcapil Kota Salatiga 

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa biaya yang harus dikeluarkan 

oleh masyarakat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan 

demikian segala bentuk pungutan yang diminta oleh pegawai tidak boleh 
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menyimpang dari Perda Kota Salatiga No.9 tahun 2007. Hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk sebagai berikut : 

“Kami mengenakan biaya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan 
dalam PP No.9 Tahun 2007. Sebenarnya kalau masyarakat mau 
mengurusnya sendiri akan lebih cepat dan lebih murah dari pada 
menyerahkan kepengurusannya pada pihak ketiga, misalnya melalui 
perangat desa RT/RW setempat. Jadi mereka harus menambah biaya 
tambahan, biasanya untuk ongkos jalan. Kalau mengurus sendiri tidak 
memakai biaya tambahan dan mereka tau besarnya tarif yang ditetapkan. 
(hasil  wawancara 5 Januari 2010) 
 
Pendapat lain juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pencataan Sipil 

bahwa : 

”Kalau mengenai besarnya biaya pemohonan pembuatan dokumen 
kependudukan sudah diatur dalam aturan perundang-undangan, sehingga 
kami harus mengacu pada peraturan tersebut. Kami tidak bisa 
menetapkan semaunya sendiri. Untuk biaya pembikinan akte kelahiran 
rutin tarifnya Rp 25.000,00, sedangkan untuk akte kelahiran terlambat Rp 
50.000. Untuk akte perkawinan rutin 50.000 rupiah, sedangkan yang 
terlambat  75.000 rupiah. Akte perceraian rutin sebesar Rp 100.000,00, 
untuk yang terlambat sebesar Rp 150.000. Besarnya tarif tersebut sudah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika ada warga negara 
sing yang mengajukan permohonan, biasanya besarnya biaya lebih besar 
dibanding dengan warga negara Indonesia. Besarnya pun juga sudah 
diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga No.9 tahun 2007.” 
(hasil  wawancara 6 Januari 2010) 
 
Adapun tanggapan masyarakat mengenai besarnya biaya/tarif diungkapkan 

oleh masyarakat yang akan mengurus akte kelahiran : 

“Untuk biaya sekarang dah sesuai dengan ketentuan mbak. Jadi pegawai 
tidak memungut biaya tambahan, semua kan dah ada aturannya. Jadi gak 
boleh ada yang menentukan tarif sembarangan. Saya rasa biayanya tidak 
terlalu mahal mbak, saya ngrus akte kelahiran habis 25.000 rupiah”. 
(hasil  wawancara 6 Januari 2010) 
 
Hal yang sama juga diungkapkan masyarakat yang akan mengurus surat 

pindah : 
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”Saya ke sini mau ngurus surat pindah mbak. Ngurus surat pindah ini 
saya Cuma bayar 10.000 rupiah mbak. Ya saya rasa tidak mahal. Dengan 
uang 10.000 saya sudah dapat surat pindah. Menurut saya tidak 
memberatkan biaya segitu.” 
(hasil  wawancara 6 Januari 2010) 

Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa pihak Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga memiliki tanggungjawab yang 

cukup besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang besarnya 

tarif pelayanan penerbitan dokumen kependudukan. Dengan masyarakat 

mengurusnya sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 

maka masyarakat tidak harus cemas terhadap biaya-biaya tambahan. Secara 

prosedural pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga telah 

menerapkan tarif retribusi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan sesuai 

dengan ketentuan dalam perundang-undangan. 

Begitu pentingnya peraturan perundang-undangan untuk menopang 

pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, maka kejelasan prosedur 

penerbitan dokumen kependudukan juga merupakan hal yang tidak dapat 

dikesampingkan. Seperti yang kita ketahui penerbitan dokumen kependudukan 

merupakan hasil akhir dari berbagai rangkaian proses pelaksanan administrasi 

kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang 

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai lat 

bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran  penduduk dan 

pencatatan sipil. Selain itu dokumen kependudukan juga harus ditandatangani 

oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat. Dengan adanya 

bukti dokumen kependudukan yang sah maka seseorang memiliki kekuatan 
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hukum yang sah dan jelas mengenai keberadaannya sebagai warga negara 

Indonsia. 

Untuk sampai pada penerbitan dokumen kependudukan tentunya 

masyarakat harus mengikuti alur pelayanan pengurusan dokumen kependudukan 

dan persyaratan penerbitan dokumen kependudukan di Kota Salatiga. Sehingga 

lama atau tidaknya proses penerbitan dokumen kependudukan tergantung pada 

kelancaran proses dan langkah-langkah yang dilakuakan. Pada dasarnya bila 

masyarakat telah memahami informasi yang telah dicantumkan dalam loket 

informasi maupun sosialisasi yang telah dilakukan maka sebenarnya prosedur 

kepengurusan dokumen kependudukan tidaklah sulit. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan dari Kepala bidang Pencatatan Sipil bahwa : 

“Pada dasarnya prosedur kepengurusan dokumen kependudukan tidak 
terlalu rumit. Semua masyarakat dapat mengetahuinya dengan datang ke 
Dispendukcapil sini. Semua persyaratannya sudah terpampang di depan 
ruang informasi. Kami juga memasang persyaratan-persyaratan dokumen 
kependudukan yang akan dibutuhkan masyarakat di setiap kelurahan dan 
kecamatan. Bila ada persyaratan yang kurang jelas atau kurang paham 
bisa ditanyakan kepada pegawai. Selama ini kita mengurus penerbitan 
dokumen kependudukan sesuai dengan standard dan aturan yang berlaku. 
Sehingga kalau syarat-syarat yang ditetapkan sudah terpenuhi pasti akan 
segera kita proses dan layani dengan baik.” 
(hasil wawancara 6 Januari 2010) 
 
Adapun tanggapan masyarakat mengenai prosedur kepengurusan dokumen 

kependudukan diungkapkan oleh masyarakat yang mengurus akte kelahiran 

bahwa : 

”...Dari awal saya memang sudah membaca terlebih dahulu syarat-
syaratnya kalau ada yang tidak saya mengerti langsung aja saya tanyakan 
detailnya sama petugas informasi, pasti dijelaskan dengan ramah kok 
mbak. Setelah itu saya kumpulkan terlebih dahulu semua syarat-
syaratnya, saya udah siapkan foto copy KK, KTP, Akte nikah, surat 
keterangan kelahiran dari bidan. Nanti disana saya tinggal mengisi 
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formulir pendaftaran akte. Jadi pas datang ke dinas semua syaratnya 
sudah lengkap dan selanjutnya di proses oleh pegawai Discapil 
sini...mengenai prosedur ini secara umum saya tau bagaimana prosedur 
mengurus akte kelahiran. Saya udah dua kali ini mengurus akte kelahiran, 
jadinya udah cukup jelas”. 
(hasil  wawancara 6 Januari 2010) 
 
Pendapat lain juga diungkapkan oleh masyrakat yang juga mengurus akte 

kelahiran mengungkapkan bahwa : 

”Ya memang prosedur kepengurusan akte kelahiran ini lumayan panjang 
prosedurnya mbak, persyaratannya juga lumayan banyak. Saya harus 
menyiapkan FC Kartu Keluarga, FC KTP, FC Akte Nikah, Surat 
Keterangan Kelahiran dari bidan, Surat Kelahiran dari Kelurahan baru 
saya mengisi formulir pendaftaran akte. Awalnya juga agak bingung ngisi 
formulir ini karena berbeda dengan waktu saya ngurus akte anak pertama 
saya lalu saya tanya pada pegawai di loket, kemudian dijelaskan satu 
persatu. Jadinya paham pengurusannya mbak. 
(hasil  wawancara 6 Januari 2010) 
 
Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Salatiga telah memberikan pelayanan pengurusan 

penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu 

kejelasan prosedur dalam kepengurusan penerbitan dokumen kependudukan 

sangat penting bagi masyarakat. Apabila prosedur tersebut kurang jelas dan 

cenderung berbelit-belit, maka akan menghambat dan memperlama jalannya 

penerbitan dokumen kependudukan. Tugas dan tanggungjawab dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk memberikan sosilalisasi 

kepada masyarakat mengenai prosedur atau alur pelaksanan administrasi 

kependudukan terutama mengenai kepengurusan penerbitan dokumen 

kependudukan. Secara umum akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Salatiga dalam pelaksananan penerbitan dokumen kependudukan 

adalah baik. 
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                                             Tabel III.4 

Matriks 

Hasil Penelitian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 
dalam Pelaksanan Administrasi Kependudukan (studi deskriptif kualitatif 

mengenai penerbitan dokumen kependudukan tahun 2009) 
 

No Indikator Keterangan 
1 Produktivitas a. Terpenuhinya target penerbitan dokumen 

kependudukan pada tahun 2009 yaitu lebih dari 90% 

masyarakat mengajukan permohonan penerbitan dokumen. 

b. Adanya program penerbitan Kartu Identitas Kerja 

(Karik), Kartu Identitas Penduduk (Karip) dan Kartu 

Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT) untuk mendukung 

target penerbitan dokumen pada tahun 2009. 

c. Berjalannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

(SIAK) sehingga penerbitan dokumen lebih cepat dan data-

data kependudukan dapat tersimpan secara teratur serta 

dapat terselenggaranya penerapan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) Nasional. 

2 Responsivitas a. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk secara 

langsung menyampaikan keluhannya. 

b. Mengadakan pertemuan secara rutin setiap dua bulan 

sekali dengan masyarakat di setiap kelurahan. 

c. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat 

mengenai prosedur dan persyaratan penerbitan 

dokumen serta pentingnya dokumen kependudukan.  

3 Akuntabilitas a. Laporan pertanggungjawaban berupa laporan pertiga 

bulan dan laporan tahunan. 

b. Laporan pertanggungjawaban tersebut langsung disampaikan 

pada Walikota Kota Salatiga. 

c. Prosedur dan pemungutan biaya/tarif penerbitan 

dokumen kependudukan dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui 

bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Salatiga dalam hal penerbitan dokumen kependudukan meliputi akta 

kelahiran, akta perceraian, akta kematian dan surat keterangan kependudukan 

lainnya serta mengesahkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Dalam 

pelayanan penerbitan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Salatiga selalu berupayan untuk memberikan pelayanan 

yang baik pada masyarakat.  

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dalam 

pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dengan menggunakan tiga 

indicator yaitu produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas secara umum terukur 

baik. Produktivitas dalam penerbitan dokumen kependudukan dapat terlihat dari 

tercapainya target pelayanan terutama mengenai penerbitan dokumen 

kependudukan, lebih dari 90% masyarakat mengajukan permohonan penerbitan 

dokumen kependudukan. Pada tahun 2009 telah diterbitkan dokumen Kartu 

Identitas Kerja (Karik), Kartu Identitas Penduduk (Karip) dan Kartu Keterangan 

Bertempat Tinggal (KKBT) yang digunakan untuk mempermudah masyarakat 

untuk dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Untuk mendukung penerbitan 

dokumen kependudukan tersebut maka dilakukan perbaikan Sistem Informasi 

administrasi Kependudukan (SIAK) guna mempercepat dan meningkatkan 

100 
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kualitas pelayanan terutama dalam penerbitan dokumen kependudukan. Adanya 

SIAK ini dapat mempercepat proses penyelesaiaan penerbitan dokumen 

kependudukan dan dapat tercapainya tertib administrasi kependudukan. 

Keberadaan SIAK ini juga mendukung terselenggaranya penerapaan Nomor 

Induk Kependudukan (NIK) Nasional. 

Responsivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 

dalam penerbitan dokumen kependudukan dibuktikan dari sikap responsif dari 

dinas dalam menerima dengan terbuka masukan dan keluhan dari masyarakat 

secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga dilakukannya pertemuan 

dan sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 

dengan masyarakat mengenai prosedur maupun persyaratan dalam penerbitan 

dokumen. Hal lain yang dilakukan adalah penyuluhan untuk memotivasi 

masyarakat agar mengerti dan memahami mengenai arti penting dokumen 

kependuduk 

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban tugas dan fungsi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dapat ditunjukan dengan 

adanya laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan pertiga bulan dan 

laporan tahunan. Secara struktural laporan pertanggungjawaban Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga diserahkan langsung kepada 

Walikota Kota Salatiga. Tanggungjawab dari Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Salatiga juga terlihat dari pemungutan biaya penerbitan 

dokumen yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 9 

Tahun 2007. 
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B. Saran 
 

Pencapaian kinerja organisasi yang sudah sesuai dengan yang 

diharapkan harus selalu dipertahankan. Seiring dengan perkembangan dan 

kemajuan zaman, pelayanan terhadap pengguna jasa harus senantiasa 

ditingkatkan. Oleh karena itu sebagai sumbangsih penulis terkait dengan 

penerbitan dukumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 

berikut meliputi beberapa saran :  

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengoperasian 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara 

berkesinambungan meliputi pelatihan dan pendidikan pegawai terkait 

dengan pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

(SIAK). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM sehingga 

membantu kelancaran pelayanan administrasi kependudukan dan ketepatan 

dalam penyampaian informasi pada masyarakat. 

2. Alokasi waktu bagi masyarakat yang akan mengurus penerbitan dokumen 

kependudukan dapat lebih lama mengingat banyak masyarakat yang 

berharap penerbitan dokumen dapat selesai dengan cepat. Terutama bagi 

masyarakat yang bekerja terikat dengan waktu harus mendapatkan ijin kerja 

untuk mengurus kepentinganya. Hal tersebut perlu dipertimbangkan agar 

masyarakat yang akan mengurus penerbitan dokumen mendapatkan 

kelonggaran waktu pelayanan. 
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Pedoman Wawancara 

 

Produktivitas 

1. Apakah penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akta Kelahiran, 

Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan surat keterangan lainnya) pada 

tahun 2009 telah mencapai target? Seberapa besar target yang telah 

dicapai? 

2. Program/kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan  

penerbitan dokumen? 

3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dispendukcapil Kota Salatiga agar 

penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan target yang diharapkan? 

 

Responsivitas  

1. Aspirasi/tuntutan/ keluhan apa saja yang umumnya disampaikan oleh 

masyarakat kepada pihak Dispendukcapil Kota Salatiga dalam penerbitan 

dokumen kependudukan? 

2. Bagaimana upaya/langkah yang dilakukan Dispendukcapil Kota Salatiga 

dalam menanggapi berbagai keluhan/tuntutan dari masyarakat tersebut? 

3. Bagaimana cara memotivasi masyarakat agar bersedia mengurus dokumen 

kependudukannya? 
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Akuntabilitas  

1. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan 

Dispendukcapil Kota Salatiga? 

2. Kepada siapakah pertanggungjawaban Dispendukcapil Kota Salatiga 

dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya? 

3. Apakah prosedur pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan? Dan berapa besrnya biaya/tarif penerbitan dokumen sudah 

mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan. 

 

Masyarakat  

1. Apakah ada keluhan atau masukan terkait dengan pelayanan penerbitan 

dokumen kependudukan? 

2. Bagaimana tanggapan Dispendukcapil Kota Salatiga dalam menanggapi 

keluhan atau masukan yang Bapak/Ibu sampaikan ? 

3. Berapa biaya untuk mendapatkan dokumen kependudukan (Akte 

Kelahiran/Akte Perkawianan/Akte Perceraian/Surat Keterangan lainnya)? 

Apa menurut Bapak/Ibu sudah sesuai dengan ketentuan? 

4. Berapa lama waktu yang Bapak/Ibu perlukan untuk mendapatkan 

dokumen kependudukan tersebut? 
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