
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran 

pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Agam (Studi Kasus 

di Kecamatan Lubuk Basung) penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Partisipasi Masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran di 

Kecamatan Lubuk Basung 

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan partisipasi masyarakat dalam 

pengurusan akta kelahiran yang ditinjau dari beberapa aspek melalui tahap 

observasi dan wawancara yakni partisipasi masyarakat dalam pengurusan 

akta kelahiran di Kecamatan Lubuk Basung bisa dikatakan belum maksimal. 

Terlihat dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang 

akta kelahiran, masyarakat tidak mengetahui secara detail tentang akta 

kelahiran tersebut baik dari tujuan, maksud dan fungsi dari akta kelahiran. 

masyarakat sering terkendala dalam pemenuhan syarat akta kelahiran seperti 

belum memiliki surat nikah, ktp, kk dan lainnya.  

Masyarakat tidak menyadari bahwa  pentingnya mengurus akta 

kelahiranmereka menganggap akta kelahiran hanya sebagai syarat 

administrasi saja. Masyarakat akan mengurus akta kelahiran ketika hal yang 

mendesak saja contohnya ketika pendaftaran masuk sekolah, naik  haji atau 



umroh dan lamar perkerjaan. Padahal pengurusan akta kelahiran memiliki 

tujuan, fungsi dan maksud yang telah diatur oleh peraturan perundang-

undangan. Mereka tidak mengetahui bahwasanya akta kelahiran merupakan 

hal yang wajib diurus oleh setiap individu. Kurangnya kesadaran masyarakat 

akan tanggung jawabnya  untuk mengurus akta kelahiran dipengaruhi oleh 

latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Pada kecamatan 

lubuk basung pendidikan yang di miliki masyarakat pada umumnya tergolong 

rendah. Sehingga masyarakat cenderung memiliki  pengetahuan yang lemah, 

dampak dari pengetahuan yang lemah atau sedikit dari masyarakat akan 

mempengaruhi partisipasi masyarakat  dalam pengurusan akta kelahiran.  

Selain itu beberapa  dari masyarakat ada juga yang melakukan 

pengurusan akta kelahiran dengan menggunakan pihak ketiga karena mereka 

tidak mengetahui prosedur akta kelahiran, tidak mempunyai syarat akta 

kelahiran dan berpandangan keliru terhadap proses pembuatan akta kelahiran. 

Untuk menggunakan pihak ketiga masyarakat membayarnya dengan kisaran 

harga Rp. 100.000-350.000 per satu akta kelahiran anak. Masyarakat tidak 

merasa diberatkan oleh pembiayaan tersebut, karena hal yang mendesak dan 

akta kelahiran bisa selesai dengan cepat. Pihak ketiga ini adalah orang-orang 

instansi yang terkait dalam pengurusan akta kelahiran dan masyarakat 

menyebutnya sebagai “Calo”. Menurut penulis hal ini sangat disayangkan 

karena sudah melanggar undang-undang. Terjadinya penyogokan ini 

membuat masyarakat akan terbiasa menggunakannya dan berdampak buruk 

pada pembangunan dan  stabilitas politik di suatu instansi. 



        Selain itu berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan beberapa aspek 

yang menentukan partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran yaiitu 

aspek ekonomi dan politik aspek ini juga mempengaruhi tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran. Kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah saat ini belum efektif.  Yaitu kebijakan penghapusan sanksi bagi 

masyarakat yang mengurus terlambat mengurus akta kelahiran. Meskipun tujuan 

pemerintah untuk meningkatkan paritispasi masyarakat tetapi pada kenyataanya 

masyarakat semakin lama mengurus akta kelahiran mereka menunda-nunda untuk 

mengurusnya bahkan mereka menganggap akta kelahiran tidaklah begitu penting.  

1.2 Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah di paparkan dengan  judul 

“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kelahiran Pada 

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Agam (Studi Kasus 

Kecamatan Lubuk Basung) dikatakan masih kurang atau masih rendah 

dikarenakan masih banyak masyarakat yang enggan untuk mengurus akta 

kelahiran. maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut: 

a. Perbanyak pengetahuan dan informasi  akta kelahiran ialah mudah dan 

gratis melalui media elektronik atau media masa, seperti melalui iklan di 

radio, televisi, poster, spanduk, aplikasi internet, gateway dan yang lainnya. 

b. Perbanyak penyuluhan mengenai administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil ke kampung-kampung dalam suasana informal melalui 

kerjasama tokoh masyarakat, dan bidan desa seperti dalam pengajian, 

musyawarah, posyandu dan lainya. 



c. Optimalkan pelayanan yang berbasis  teknologi seperti internet, aplikasi via 

sms, website sehingga informasi seputar kependudukan mudah di akses oleh 

seluruh masyarakat. 

d. Memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai-pegawai yang 

menyelewengkan jabatan dan masyarakat yang berkerjasama.  

e. Intansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus memiliki komitmen 

untuk tidak melayani dan menerima masyarakat yang mengurus akta 

kelahiran dengan penyogokan. 

 


