
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara Hukum yang memiliki

kewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum

atas setiap peristiwa penting yang dialami penduduknya dan perlindungan

teresebut harus mencakup seluruh warga negara indonesia baik yang berada

dalam negeri maupun luar negeri. Seperti dalam undang-undang No. 23

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 3 yang berbunyi

“setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya

kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang di perlukan

dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil”.

Kondisi kependudukan di Indonesia mengalami banyak perubahan dan

perkembangan. Perkembangan yang terjadi dalam administrasi kependudukan

yang  seharusnyatertib, aman, dan jujur. Hal ini dikarenakan  kebutuhan

penduduk yang semakin beragam seperti tersedianya akses administrasi

kependudukan yang dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh

karenanya  diperlukan penataan dalam administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan merupakan salah satu hal yang urgent.

Dalam bidang administrasi kependudukan, seperti yang telah dijelaskan

dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pasal 3 bahwa “ Setiap penduduk

wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada



lembaga/instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan

dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”. Sehingga wajib

melaporkan mengenai peristiwa kependudukan yang dialami.

Implementasi penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan

dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota

yang merupakan instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan, implementasi kebijakan administrasi

kependudukan terdiri atas Pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil.

Pendaftaran  penduduk terbagi atas 4 (empat) bagian dan Pencatatan Sipil

terbagi atas 11 (sebelas) bagian. Yaitu bagian Pedaftaaran Penduduk :

1. Nomor induk kependudukan

2. Pendaftaran peristiwa kependudukan

3. Pendaftaran penduduk rentan Administrasi Kependudukan

4. Pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri

Sementara itu untuk pendaftaran Catatan Sipil terdapat bagian 11 bagian

yaitu:

1. Pencatatan kelahiran di Indonesia

2. Pencatatan lahir mati

3. Pencatatan perkawinan

4. Pencatatan pembatalan perkawinan

5. Pencatatan perceraian

6. Pencatatan pembatalan perceraian



7. Pencatatan kematian Indonesia

8. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak

9. Pencatatan perubaha nama dan perubahan status

10. Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri

11. Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri

Dalam penyelenggaraan kebijakan Administrasi Kependudukan masih

menuai permasalahan mulai dari struktur birokrasi, pelayanan yang rumit dan

rawan korupsi atau suap, sehingga membuat seseorang sulit untuk

mendapatkan dokumen kependudukanya hingga  partisipasi masyarakat

sedikit dalam penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan.

Menanggapi permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan

kebijakan administrasi kependudukan, pemerintah melakukan perubahan

terhadap penataan administrasi kependudukan yakni dari Undang-Undang No

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-

Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kebijkan Administrasi

Kependudukan.

Salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah pengurusan

pencatatan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen

pencatatan kelahiran seseorang yang bersifat universal, berlaku selaku seumur

hidup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dan pencatatan akta

kelahiran juga salah satu cara untuk mengamankan hak anak serta

mempermudah pemerintah untuk mengidentifikasi anak apabila ditelantarkan

ataupun diculik dan mengurangi kemungkinan terjadinya penjualan bayi. Jika



seseorang anak tanpa akta kelahiran  diperjualbelikan di luar negeri, secara

hukum pemerintah Indonesia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap anak

tersebut.

Dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai

persoalan dapat diselesaikan. Maka dari itu akta kelahiran memiliki peran

penting sebagai bukti kepastian hukum atas identitas seseorang serta sebagai

dasar bagi negara untuk pedoman menyususun anggaran dalam  kebijkan

Pemerintah (baik di tingkat Pusat ata Daerah). Misalnya seperti diketahui

jumlah pertambahan penduduk setiap tahunnya, dan membantu pemerintah

dalam memberikan bantuan terhadap penduduk miskin atau yang

berhubungan dengan masalah kependudukan. Untuk itu akta kelahiran sangat

pentingdimiliki oleh setiap anak yang menjadi warga negara Indonesia.

Meskipun penting mengurus akta kelahiran oleh setiap penduduk tetapi

pada kenyataannya  dalam pengurusan akta kelahiran masih banyak

masyarakat yang belum mengurus akta kelahiran. Hal ini disebabkan karena

masyarakat tidak mengetahui akan pentingnya memiliki akta kelahiran, masih

banyak masyarakat memiliki kesadaran hukum yang sangat kurang sekali

terhadap kepemilikan akta kelahiran. Padahal tanpa disadari akta kelahiran

adalah awal dari pendaftaran warga negara di hadapan hukum Indonesia.

Hal ini juga terjadi di daerah Kabupaten Agam dimana masyarakatnya

masih belum memahami pentingnya mengurus akta kelahiran di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam yaitu Nomor 02 Tahun 2006



tentang pelaksanaan pendaftaran penduduk disediakan biaya operasional yang

besarnya ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Agam dan ditampung dalam

anggaran dan pendapatan daerah Kabupaten Agam.

Dengan disahkanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan

atas UU Nomor 23 Tahun 2006  yang dimana dalam undang-undang tersebut

menjelaskan Tentang Adiministrasi Kependudukan, pemerintah

membebaskan biaya proses pengurusan dan penerbitan semua dokumen di

tanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk

pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta

Kelahiran dan Kematian termasuk penerbitan baru, penggantian karena rusak

atau perbaikan akibat salah satu tulis atau akibat perubahan elemen data

sesuai dengan Pasal 1 dan 2A pemerintahan daerah yaitu pengurusan dan

penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Secara umum, syarat pembuatan akta kelahiran tidaklah sulit, seperti

yang dijelaskan pada pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2008.Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan

Pencatatan Sipil antara lain:

1. Surat kelahiran dan dokter/bidan/penolong

2. Nama dan identitas saksi kelahiran

3. Kk orang tua,

4. KTP orang tua, dan

5. Kutipan akta nikah/ akta perkawinan orang tua.



Meskipun pemerintah sudah menggratiskan biaya operasional dalam

pengurusan administrasi kependudukan di daerah Kabupaten Agam, masih

banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan tanggung jawab

dalam pengurusan akta kelahiran. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah

masyarakat  dalam pengurusan akta kelahiran dalam 4 tahun terakhir. Berikut

penulis memaparkan beberapa data jumlah pernebitan akta kelahiran se

Kabupaten Agam.

Tabel 1.1

Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Agam

Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014-2016

Tahun
Jumlah

Penduduk
Jumlah Penerbitan

Telah  mengurus Belum  mengurus
2014 519.049 135.686 383.363
2015 519.756 135.686 383.363

2016 519.756 140.922 378.834

2017 520.731 144.404 378.931

Sumber: Dikutip dari  data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2016

Pada tabel diatas terlihat bahwasannya pertumbuhan penduduk di

Kabupaten Agam dari tahun 2014 sampai 2016 meningkat. Tingginya

pertumbuhan penduduk di daerah ini mempengaruhi tingkat partisipasi

masyarakat dalam pengurusan akte kelahiran. Pada tabel ini juga

menjelaskan bahwa dari  tahun 2014 sampai 2017 perbandingan masyarakat

yang sudah mengurus  dan yang belum mengurus akta kelahiran cukup jauh.

Penduduk yang belum mengurus akta kelahiran masih banyak dibandingkan

yang sudah mengurus akta kelahiran.



Selain itu penulis menambahkan data penduduk yang mengurus akta

kelahiran berdasarkan kelompok umur anak hingga remaja. Menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di kategorikan anak Usia 0-18 tahun.

Maka dari itu penulis memaparkan data agregrat usia 0-18 tahun dalam

pengurusan akta kelahiran.

Tabel 1.2
Data Kependudukan Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran

Kelompok Umur 0-18 Per Desember Kabupaten Agam
Usia Penduduk

Dari 0-18
Tahun

Tahun
Jumlah Pengurus Akta Kelahiran

Sudah Mengurus Belum Mengurus

0-18 2014 49.920 125.036
0-18 2015 104.875 414.477
0-18 2016 102.511 64.738

Jumlah 257.306 190.665
Sumber:Dikutip dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 2016

Pada tahun 2014 penduduk yang sudah mengurus sebanyak 49,920 orang

dan yang belum mengurusa sebanyak 125.036. Selain itu pada tahun 2015

yang sudah mengurus 104.875 orang sementara yang belum mengurus

sebanyak 414.477 orang. Kemudian pada tahun 2016 yang sudah mengurus

102.511 dan yang belum mengurus sebanyak 64.738 orang. Meskipun pada

kelompok umur ini sudah mengurus akta kelahiran tiap tahunya namun yang

belum mengurus masih ada dan bahkan jumlanya tidak sedikit.

Selain itu penulis juga memaparkan data perKecamatan pada tahun 2017.

Pemaparan data ini dilakukan agar kita bisa melihat dimana saja jumlah

penduduk yang paling tinggi dan rendah dalam pengurusan akta kelahiran.

Juga untuk membatasi wilayah yang akan di teliti oleh penulis di Kabupaten

Agam.



Tabel 1.3
Rekap Data Penerbitan Akta Kelahiran Perkecamatan pada Kantor Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agan Tahun
Bulan: 30 Juni 2017

Sumber:Dikutip dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 2016

Dari tabel diatas menjelaskan bahwasanya pada setiap kecamatan jumlah

penduduk yang sudah mengurus dan yang belum  mengurus juga jauh

berbeda. Masih banyak masyarakat yang belum di setiap kecamatan belum

mengurus akta kelahiran. Banyaknya jumlah penduduk yang belum mengurus

di karenakan mereka enggan untuk mengurus akta kelahiran karena biaya

transportasi mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Pelayanan

administrasi kependudukan terpusat pada satu kecamtan saja. Namun saat ini

untuk mewujudkan pelayanan prima pemerintah melakukan inovasi dalam

No Kecamatan
Akta Kelahiran

Sudah Mengurus BelumMengurus
1 Tanjung Mutiara 8,905 23,497
2 Lubuk Basung 19,094 60,656
3 Tanjungraya 9,847 27,465
4 Matur 5,157 14,560
5 IV Koto 6,833 19,918

6 Banuhampu 11,737 26,687
7 |]Ampek Angkek 10,134 28,331
8 Baso 4,334 24,852

9 Tilatang Kamang 9,282 27,315

10 Palupuh 7,899 11,293

11 Palembayan 8,186 27,667
12 Sungai Pua 7,899 19,291

13 Ampek Nagari 8,186 22,362

14 Canduang 7,183 18,755

15 Kamang Magek 5,487 17,836
16 Malalak 2,724 8,446

Jumlah 144,404 378,931



pelayanan seperti menyediakan pelayanan keliling di Kecamatan yang

terisolir..

Oleh karena itu dengan berbagai pertimbangan dan keterbatasan dari

penulis. Maka penulis akan memfokuskan penelitian ini pada 1 Kecamatan.

Yaitu Kecamatan Lubuk Basung, karena Kecamatan Lubuk Basung jumlah

penduduk yang tidak mengurus akta kelahiran cukup tinggi. Sehingga hal ini

menjadi perhatian dan penulis pun tertarik untuk meneliti di Kecamatan ini.

Pada tahap pra riset yang penulis lakukan, di Kecamatan Lubuk Basung

ini,  penulis menemukan fenomena-fenomena di masyarakat dalam

pengurusan akta kelahiran. Akta kelahiran pada dasarnya sangat mudah

diurus jika masyarakat mengikuti prosedur yang telah di tentukan. Walaupun

syarat dari pembuatan akta kelahiran tidak begitu rumit tetapi sebagian

masyarakat memiliki kendala dalam pemenuhan syarat tersebut salah satunya

yaitu tidak memiliki surat nikah atau akta nikah, ada juga kendala dalam

kepemilikan KTP dan KK untuk itu masyarakat enggan untuk mengurus akta

kelahiran. Bahkan masyarakat beranggapan bahwa masalah pencatatan

kelahiran hanya sebagai syarat administratif saja.

Peristiwa lain  yang terjadi di Kecamatan ini  adalah sebagian masyarakat

memilih untuk diuruskan oleh orang lain ataupun orang ketiga dalam

pembuatan akte kelahiran. Pada umumnya masyarakat tidak ingin ambil

pusing dalam pembuatan akta kelahiran, terutama prosedur pembuatan akta

kelahiran. Anggapan masyarakat apabila mendengar akta kelahiran

masyarakat yang terlintas dibenak mereka adalah mahalnya pembuatan akta



kelahiran, berbelit-belitnya prosedur pembuatan akta kelahiran dan lamanya

waktu dari yang dijanjikan.

Untuk memperkuat beberapa fenomena diatas penulis akan paparkan

fakta-fakta dalam pra survei awal di lapangan melalui wawancara.

“iya nih, uni sedang proses ngurus, soalnya lama dan  ribet kali
ngurusnya disuruh lagi balik ke walinagari nanti ke camat capek juga
uni kalau kayak gini ngurusnya diak, ”(Wawancara dilakukan pada ibu R
selaku masyarakat  Jumat 22 September   2017)

“belum ngurus sih, kayaknya pengurusan akta kelahiran di Disdukcapil
tu sangat berbelit-belit ni contohnya di opor kemana-mana,dan lama
lagi, biayanya kalo ngurus cepat mahal pula” (Wawancara dilakukan
pada ibu  L selaku masyarakat Jumat 22 September   2017)

“belum, ngurusnya ribet pakai surat nikah, sementara surat nikah belum
ada, ya..mungkin minta bantulah besok sama kenalan disana.”
(wawancara dilakukan pada ibu U selaku masyarakat  Rabu 6  September
2017)

“tau akta kelahiran,  tapi kurang tau uni syarat-syaratnya, belum ngurus
soalnya anak masih kecil nantiklah pas  masuk sd aa barulah diurus”
(wawancara dilakukan pada ibu A selaku masyarakat  Rabu 6 September
2017)

“iya...belum ngurus akta kelahiran, syaratnya agak ribet pakai surat
nikah” (wawancara dilakukan pada ibu J selaku masyarakat Rabu 6
September   2017)

Penulis juga mewawancarai seorang bidan mengenai prilaku masyarakat

yang enggan untuk mengurus lansung akta kelahiran yang mengatakan:

“ada nak, beberapa dari masyarakat ni kalau ke  ibu dan teman-teman
bidan yang lain dalampengurusan akta kelahiran  biasanya mereka
menggunakan pihak ketiga. mereka menggunakan pihak ketiga karena
biasannya ada keperluan yang mendesakdanmereka tidak memiliki
persyaratan yang lengkap untuk mengurus akta kelahiran seperti surat
nikah,ijazah,kk,dan ktp. Menggunakan pihak ke tiga ini cepat selesai
akta kelahiran masyarakat. Tapi kalau tidak ada keperluan mendesak
mereka jarang ngurus terlihat dari lamanya mereka menjemput surat
keterangan lahir dan terkadang surat keterangan lahir mereka hilang



dan sering minta yang baru lagi kepada kami.” (Wawancara dilakukan
pada ibu N, Rabu 22 Oktober selaku Bidan  2017).

Seperti yang diutarakan oleh salah satu pegawai Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Agam mengatakan:

“iya dek....kesadaran masyarakat dalam melakukan pengurusan akta
kelahiran ini yang masih kurang, hal dikarenakan karena kurangnya
pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta  kelahiran.
mereka menganggap akta kelahiran hanya sebagai syarat administrasi
saja seperti ketika anak ingin masuk sd, lamaran perkerjaan, umroh dan
yang lainya. Masyarakat tidak menyadari bahwasanya akta kelahiran
sebagai jaminan hukum bagi anak dimasa yang akan datang dan masih
banyak lagi tujuan dari akta kelahiran tersebut. Selain itu pandangan
masyarakat yang keliru pada proses pengurusan akta kelahiran, mereka
mengira pengurusan akta membutuhkan waktu yang lama atau berbelit-
belit. Padahal masyarakat itu sendiri yang sering terkendala dalam
pemenuhan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran seperti belum
memiliki surat nikah, ijazah dan lain-lain. Hal ini yang membuat  mereka
enggan mengurus akta kelahiran. Di Setiap kecamatan selalu kami
menemukan masyarakat terkendala dalam pemenuhan syarat pembuatan
akta kelahiran”. (wawancara dilakukan kepada Bpk Andi selaku staf
bagian Informasi Kabag Catatan Kelahiran dan Kematian, Senin 23
Oktober 2017).

Selain itu untuk memperkuat fakta-fakta penulis memaparkan data-data

jumlah penduduk dan  jumlah penduduk dalam pengurusan akta kelahiran di

Kecamatan Lubuk Basung  pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Data Kependudukan Kecamatan Lubuk Basung

Tahun Jumlah Penduduk
2015 83.044
2016 79.750
2017 79.522
Total 242.316

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam

Pada tabel diatas terlihat jumlah penduduk pada tahun 2014 berjumlah

83.044 orang dan pada tahun 2016 jumlah penduduk sebanyak 79.750  orang

kemudian pada tahun 2017 jumlah penduduk sebanyak 79.522 orang.



Kemudian penulis juga memaparkan data penduduk dalam kepemilikan

akta kelahiran dari tahun 2014 sampai 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.5
Kependudukan Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran

Kelompok Umur 0-18 Tahun 2014-2017 di Kecamatan Lubuk
Basung

Usia Penduduk
Dari 0-18 Tahun Tahun

Jumlah Pengurus Akta Kelahiran
Sudah Mengurus Belum Mengurus

0-18 2014 7.063 21.970

0-18 2015 15.881 67.193

0-18 2016 16.224 10.337
0-18 2017 19.094 60.656

Sumber:Dikutip dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 2016

Pada tabel diatas menunjukkan bahwasanya pengurusan akta kelahiran

pada kelompok umur 0-18 tahun tiap tahunya meningkat namun jika

dibandingkan dengan yang belum mengurus akta kelahiran masih jauh

berbeda. Jumlah yang belum mengurus lebih besar dari masyarakat yang telah

mengurus akta kelahiran.

Berdasarkan fakta-fakta yang penulis paparkan yakni dari hasil pra riset

penulis menemukan masalah dalam pengurusan akta kelahiran di masyarakat

Kecamatan Lubuk Basung. Masyarakat masih belum memahami pentingnya

akta kelahiran, masyarakat menganggap akta kelahiran hanya sebagai syarat

administrasi saja. Padahal akta kelahiran memiliki peran penting bagi

pembangunan negara khususnya daerah.  Peran masyarakat sangat dibutuhkan

dalam pembangunan seperti berpartisipasi dalam pelaksanaan program-

program pemerintah yang salah satunya yaitu pengurusan akta kelahiran.

Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya pengurusan akta kelahiran

diwajibkan kepada seluruh penduduk Indonesia. Tanpa adanya akta kelahiran



seseorang tidak bisa di akui oleh negara secara hukum. Untuk itu masyarakat

harus benar-benar memahami akta kelahiran tersebut.

Setelah melakukan pra riset melalui observasi awal dan wawancara awal

di lapangan  penulis menemukan poin-poin penting yang dapat diidentifikasi

sebagai masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya  pengetahuan dan  pemahaman masyarakat tentang

kewajibanya untuk segera mendaftarkan peristiwa kelahiran di kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran sebagai

jaminan hukum bagi anak dimasa yang akan datang.

3. Pandangan masyarakat yang keliru mengenai proses kepemilikan akta

kelahiran anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang

membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit.

4. Terkendala dalam pemenuhan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran

seperti  belum memiliki surat nikah, KTP, dan KK.

5. Menggunakan pihak ketiga  atau orang lain dalam pengurusan akta

kelahiran anak mereka.

Bertitik tolak dari gejala yang di temui, maka penulis tertarik untuk

melakukann peneliitian lebih lanjut dengan menetapkan judul “ Analisis

Partisipasi Masyarakat dalam Pengurusan Akta Kelahiran pada Dinas

Kependudukan  dan Catatn Sipil Kabupaten Agam Provinsi Sumatera

Barat (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Basung).



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan gejala yang ada di atas dapat dirumuskan

pernyertaan peneliti yakni berdasarkan fenomena yang dijumpai di lapangan

dan telah dikemukakam pada latar belakang masalah serta dikuatkan pula

dengan keterangan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta

kelahiran di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi

Sumatera Barat di tinjau dari aspek-aspek yang menentukan partisipasi

masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran?

1.3 Tujuan Penilitian

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta

kelahirandi Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam melalui dari aspek-

aspek yang menentukan partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta

kelahiran.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi mahasiswa

Penelitian di harapkan dapat memberi manfaat terhadap pengembangan

ilmu pengetahuan mahasiswa terhadap administrasi kependudukan

khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran
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Penelitian ini di harapkan dapat menambah koleksi kajian-kajian tentang

administrasi negara khususnya tentang administrasi kependudukan

(pengurusan akta kelahiran).

c. Bagi instansi

Penelitian diharapkan memberi manfaat bagi Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil kabupaten Agam untuk memilih metode alternatif yang tepat

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mewujudkan tertib

administrasi kependudukan di Kabupaten Agam.

d. Bagi masyarakat

Penelitian  ini diharapkan  dapat memberi manfaat pada masyarakat

sebagai motivasi untuk berpartisipasi ikut serta dalam mensukseskan

penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan khususnya pada

akta kelahiran di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, khususya

untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang

berkaitan tentang administrasi kependudukan (akta kelahiran).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal ini maka peneliti membagi

bagian sistematikan penulisan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan

Masalah,Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian, Sistematika

Penulisan.



BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang ada hubunganya

dengan penelitian ini sehingga dapat mengemukakan suatu definisi

konsep, Kerangka Pemikiran, Konsep operasinal,  dan penelitian

terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi lokasi dan waktu Penelitian,  jenis dan

sumber data, Populasi dan Sampel, teknik pengumpulan data serta

teknik analisa data, teknik skala pengukuran.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini berisi sejarah Kabupaten Agam, keadaan Geografis,

keadaaan penduduk,. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Agam.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil pengelolaan data lapangan, identitas

responden, analisa data dan tentang bagaimanan  partisipasi

masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan hasil penelitian dan saran

yang sifatnya dapat membangun bagi objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




