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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 pada hakikatnya 

berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status 

pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa 

penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada didalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Setiap negara pasti mempunyai penduduk, karena 

penduduk mempunyai pengertian yaitu orang yang bertempat tinggal dalam 

wilayah suatu negara dan tunduk pada kekuasaan negara. Begitu pula dengan 

Indonesia, pasti juga mempunyai penduduk yang mendiami suatu wilayah di 

Indonesia. Sebagai penduduk yang mentaati aturan pemerintah hendaknya selalu 

peka terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kehidupan ataupun kehidupan 

penduduk lain. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status 

pribadi dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk 

Indonesia yang perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan 

guna untuk mengetahui seberapa besar penduduk dan mengetahui bagaimana 

struktur penduduk yang ada maka perlu adanya suatu metode administrasi 

kependudukan yang tepat agar suatu wilayah dapat memperoleh data 

kependudukan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya. Peristiwa 

Kependudukan antara lain yaitu perubahan alamat, pindah datang untuk menetap,  

serta perubahan ststus antara lain kelahiran,  kematian, perkawinan, perceraian 
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dan termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan 

status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami 

oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa 

implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan serta 

dampak pada validitas data kependudukan dan  Peristiwa-peristiwa tersebut perlu 

dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap 

manusia dan apabila peristiwa itu terjadi pasti akan selalu membawa akibat 

hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya. 

Mengingat begitu pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut, maka demi tercapainya 

keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian 

hukum,maka diperlukan suatu peraturan untuk mengaturnya. 

Peraturan yang dimaksud adalah peraturan dibidang pencatatan sipil yang 

dilaksanakan oleh lembaga Pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan 

pencatatan sipil,tetapi sebelum mengurus ke Dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil, penduduk harus terlebih dahulu melapor kepada kantor kelurahan dimana 

penduduk tersebut tinggal. 

Peraturan diatas tertera dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 diatur bahwa “Setiap penduduk 

wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya 

kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil’’. Pencatatan Sipil merupakan hak dari 

setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. 

Setiap kematian yang terjadi harus dilaporkan ke RT/RW dan kelurahan untuk 
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diterbitkannya surat keterangan kematian sebagai surat pengantar untuk membuat 

akta kematian. Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta 

bagi dirinya dalam menopang hidupnya. Misalnya anak lahir tanpa akta kelahiran, 

ia akan memperoleh kesulitan pada saat memasuki pendidikan. Demikian pula 

dalam masalah perkawinan, kematian, dan status anak. Banyak manfaat yang 

membawa akibat hukum bagi diri seseorang. Seluruh peristiwa penting yang 

terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan 

dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang 

berkepentingan mempunyai bukti yang autentik tentang peristiwa-peristiwa 

tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan 

jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum 

seseorang dengan adanya bukti autentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani 

untuk membuktikan tentang kedudukannya dan juga sebagai payung hukum yang 

berkaitan dengan mekanisme dan prosedur permohonan pengajuan Kutipan akta 

kematian yang dimulai dari laporan pemberitahuan kepada RT/RW , kemudian ke 

Desa dan Kecamatan, selanjutnya diajukan ke Dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil untuk diproses, oleh karna itu kepengurusan akte kematian perlu 

mendapatkan perhatian serius, sebagai upaya untuk pemutakhiran data 

kependudukan yang valid dan akurat. 

Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga(yang memiliki 

aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan 

maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang 

peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang 
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menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian 

hukum seseorang perlu adanya bukti-bukti otentik yang sifat bukti itu dapat 

dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya (Agusta 

Widianto). 

Dalam hal ini tidak terlepas dari pelaksana kebijakan publik yang 

mempunyai tanggung jawab administratif yang berusaha bekerja untuk 

memuaskan kepentingan publik atas dasar nilai-nilai kemanusiaan dan selalu 

mempertahankan kepentingan orang tidak punya. Dengan demikian ia terlibat 

dalam proses perumusan kebijaksanaan negara. Dan dalam memainkan peran 

politiknya tersebut ia selalu disemangati dengan kepentingan publik (public, 

spirited, administrator) . Dan administrasi publik sebagai profesional mempunyai 

pengertian bahwa ia memiliki kemampuan teknis dalam menjalankan tugas-

tugasnya dan selalu berorientasi pada pemberian layanan yang baik pada 

masyarakat. 

Dalam kehidupan masyarakat modern, kebijakan publik atau populernya 

sering disebut sebagai kebijakan pemerintahan, merupakan suatu hal yang umum 

dijumpai, dan sebenarnya adalah suatu gejala yang tak dapat dihindari. Kebijakan 

publik adalah output atau hasil dari penyelenggaraan pemerintahan negara, 

disamping hasil berupa peraturan perundang-undangan, barang-barang publik , 

dan penyelenggaraan publik. Dengan makna tersebut, maka kebijakan publik 

sangat erat kaitannya dengan karakter wilayah negara. Kebijakan publik yang 

merupakan sarana sekaligus pembingkaian pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan 

harus mampu memberi pengaruh terhadap masyarakat mengenai kebijakan-
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kebijakan yang telah dibuat oleh suatu pemerintahan, dan sebagai produk dari 

lingkungannya, kebijakan publik adalah gambaran pola tindakan pemerintahan 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam lingkungannya. 

Dengan pemahaman ini, suatu pemerintahan selalu dipersyaratkan untuk bersifat 

responsif terhadap setiap dukungan ataupun kebutuhan yang datang dari warga 

negara. Pada gilirannya, suatu pemerintahan juga diharapkan memiliki 

kemampuan untuk mengelola dukungan dan kebutuhan warga negara tersebut 

secara efisien, efektif, dan berkesinambungan. Sebaliknya sebagai salah satu 

determinan perkembangan lingkungannya, kebijakan publik menjadi sarana 

pembentukan dan pengembangan nilai-nilai kemasyarakatan. Dengan pernyataan 

itu ,suatu pemerintah secara tak terhindarkan adalah pembentukan nilai-nilai 

warga negara, terutama melalui mekanisme pelayanan publik dan pembentukan 

kebangsaan dan karakter kewarganegaraan (national and character building).  

Dalam rangka memberikan jaminan status hukum perdata bagi 

penduduknya, penyediaan data kependudukan yang akurat guna mengsukseskan 

Pemilu dan Pemilukada dan segala bentuk program bantuan yang diberikan 

kepada masyarakat, penyediaan data statistik yang valid untuk perencanaan 

diberbagai bidang, maka pembangunan administrasi kependudukan merupakan 

tugas besar dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota secara terkoordinasi, 

konsisten dan berkesinambungan. 

Salah satu permasalahan yang cukup sulit dalam Administrasi 

Kependudukan adalah yang berkaitan dengan pencatatan kematian. Kematian 
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seseorang merupakan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum akan 

tetapi akibatnya diatur oleh hukum. Akibat hukum yang timbul dari kematian 

seseorang adalah penentuan ahli waris, pembagian harta peninggalan dan 

perwalian. Dan untuk adanya tertib hukum guna melindungi hak-hak dan 

kewajiban ahli waris dan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris diperlukan 

regulasi mengenai peristiwa kematian tersebut. Pelaporan mengenai peristiwa 

kematian seseorang sangat diperlukan untuk pemeliharaan data kependudukan 

sehingga data yang tersaji merupakan data yang faktual. Kenyataan menunjukan 

akibat tidak terekamnya data kependudukan berkaitan dengan catatan pada Dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil, misalnya pembagian Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Masyarakat Sementara (BLMS) yang masih 

menggunakan data kadaluarsa karena data penerima tidak faktual. Hal yang sama 

dapat terjadi juga dengan Data Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu dan dengan 

bantuan sosial lainnya. 

Untuk menghindari tumpang tindih data kependudukan, maka penduduk 

harus mengikuti administrasi kependudukan yang penting dan harus dimiliki oleh 

setiap warga negara yang tinggal di Indonesia salah satunya yaitu akta kelahiran 

dan akta kematian, dan untuk membuat akta kematian diperlukan surat keterangan 

kematian yang didapat dari kantor kelurahan.  

 Salah satu peristiwa kependudukan yang penting namun sering dilupakan 

oleh masyarakat atau penduduk dalam kepengurusan dokumennya adalah 

kepengurusan surat keterangan  kematian guna mengurus akta kematian. Untuk 

akta kelahiran tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurusnya masih tergolong 
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tinggi dikarenakan merupakan syarat yang digunakan jika menginjak pendidikan 

dasar, tetapi untuk akta kematian kesadaran masyarakat untuk mengurusnya masih 

tergolong rendah padahal merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan dan 

tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini diatur dalam pasal 

44 yat (1) Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU 

nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi : 

“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama 

lainnya didomisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” . 

 

Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang  administrasi kependudukan 

secara nasional dan menyeluruh menegaskan bahwa pengurusan sebuah akta 

kematian wajib dan tidak dikenai biaya (gratis), pada kenyataannya masih banyak 

saja penduduk yang tidak melaksanakan administrasi kependudukan tersebut. 

Sampai saat ini sebagian besar masyarakat masih mengabaikan atau 

kurang paham akan pentingnya surat keteranagan kematian, banyak masyarakat 

yang cenderung malas untuk mengurus prosedur penerbitannya, padahal surat 

keterangan kematian tidak akan kalah penting dari catatan sipil yang lainnya. 

Rendahnya minat masyarakat dalam mengurus surat keterangan kematian 

disebabkan karena minimnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dari surat 

keterangan kematian itu sendiri. Padahal surat keterangan kematian tersebut 

berhubungan dengan status hukum seseorang bahkan kedepannya surat 

keterangan kematian akan menjadi salah satu persyaratan penting bagi 

kepengurusan dokumen lain.  



 8 

Pentingnya membuat surat keterangan kematian sebagai database 

perencanaan pembangunan dan untuk melindungi hak-hak sipil warga dan data 

penduduk yang dilaporkan kematiannya akan dihapus dari Kartu Keluarga (KK) 

dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang pernah dimiliki segera dinon-

aktifkan secara sistem agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab dan hasil dari laporan tersebut maka diterbitkanlah Kartu 

Keluarga baru untuk keluarga yang masih hidup beserta akta Kematian, tetapi 

karena minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai surat 

keterangan kematian banyak masyarakat yang tidak mengurus syarat surat 

keterangan kematian lalu tidak mengurus akta kematian tersebut dan hal tersebut 

terjadi karena kurangnya bahkan tidak ada sosialisasi dari pemerintah, sosialisasi 

dari pemerintah melalui aparat desa maupun petugas pencatatan sipil dirasa  

kurang dan belum tepat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang 

prasyarat kepengurusan surat keterangan kematian, pemerintah tidak melakukan 

apapun untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya surat 

keterangan kematian dan akta kematian baik itu dalam hal sosialisasi ataupun 

lainnya. Kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk membuat masyarakat taat 

terhadap peraturan pembuatan surat keterangan kematian ini. Fungsi dan manfaat 

kepemilikian akta kematian dan masih banyak hal yang berkaitan dengan surat 

keterangan kematian. Selain hal tersebut, pemahaman masyarakat yang kurang 

tentang prosedur pembuatan surat keterangan kematian merupakan salah satu 

faktor yang mengakibatkan rendahnya minat masyarakat dalam membuat surat 

keterangan kematian. 
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 Selain hal-hal diatas, berikut adalah kegunaan surat keterangan kematian 

dan akta kematian: 

a. Sebagai syarat utama dalam membuat akta kematian. 

b. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan 

hukum seseorang yang telah meninggal. 

c. Merupakan data otentik yang mempunyai alat pembuktian sempurna 

didepan hakim atau pengadilan. 

d. Memberikan kepastian hukum yang sebenar-benarnya tentang kejadian 

kematian seseorang. 

e. Bagi ahli waris, akta kematian ini berguna untuk pengurusan warisan, 

klaim asuransi, pensiunan, uang duka, tunjangan kecelakaan, dan 

persyaratan perkawinan kembali bagi pasangan yang ditinggalkan 

(terutama bagi PNS). 

f. Bagi pemerintah, dengan pencatatan kematian diperoleh statistik peristiwa 

kematian yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan penyebab 

kematian, umur harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan 

dan untuk melindungi hak-hak sipil warga. 

g. Untuk mencegah data-data almarhum di salah gunakan  

Berikut dibawah ini adalah tabel data penduduk pada tahun 2018 awal 

tahun hingga akhir tahun.oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 
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Tabel 1.1 

Data Angka Penduduk awal tahun hingga akhir tahun 2018 pada Kelurahan 

Kampung Besar Seberang Rengat 

 

NO 

 

PERINCIAN 

WARGA 

NEGARA 

ORANG 

ASING 

JUMLAH 

 LK PR LK PR KK LK PR 
LK+PR 

1 Penduduk awal 

tahun 

1208 1189 - - 650 1208 1189 2397 

2 Kelahiran 30 19 - -  30 19 49 

3 Kematian 23 18 - -  23 18 41 

4 Pendatang  8 6 - -  8 6 14 

5 Pindah  7 2 - -  7 2 9 

6 Penduduk 

akhir tahun 

1216 1194 - - 650 1216 1194 2410 

Sumber: Data Kantor Lurah Kampung Besar Seberang Rengat Tahun 2018 

Dilihat dari tabel 1.1 diatas yaitu data angka penduduk awal tahun hingga 

akhir tahun 2018 pada Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat, penduduk 

pada bulan januari tahun 2018 berjumlah 2.397 orang yaitu perempuan sebanyak 

1.208 dan laki-laki sebanyak 1.189, dan jumlah penduduk yang meninggal pada 

tahun 2018 adalah sebanyak 41 jiwa yaitu perempuan sebanyak 23 jiwa dan laki-

laki sebanyak 18 jiwa. Jadi jumlah total penduduk pada akhir tahun 2018 adalah 

sebanyak 2.410 orang yaitu perempuan berjumlah 1.216 dan laki-lekai berjumlah 

1.194 jiwa. 
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Tabel 1.2 

Data jumlah penduduk yang membuat surat keterangan kematian pada 

tahun 2018 Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat 

No Nama 
Tanggal 

meninggal 

Tempat 

Meninggal 

Nama 

Pelapor 
Keterangan 

1 Ratna 26-01-2018 Rengat Dewi Anggraini SK.Kematian 

2 Saipur Wandi 03-01-2018 Rumah Sakit Helmi Zan SK.Kematian 

3 Arpan 23-03-2018 Rengat Said Moh SK.Kematian 

4 Andriani 03-04-2018 Rengat Yusnaini SK.Kematian 

5 Samsiar 05-04-2018 Rumah Seri Susilawati SK.Kematian 

6 Seprizal 22-04-2018 Rengat Bayu Permai SK.Kematian 

7 Raja Hasnah 23-07-2018 Rumah Sakit Husaini SK.Kematian 

8 Bahari 10-08-2018 Rengat Hamsiah SK.Kematian 

9 Sy. Mislia 23-08-2018 Rengat S. Hamzan SK.Kematian 

10 Matsari 1-08-2018 Rumah Sakit Sy. Fatmawati SK.Kematian 

12 Nurgaya 3-10-2018 Rengat Hendra SK.Kematian 

13 Zulfahmi O1-11-2018 Rengat Sy.Jasmani SK.Kematian 

Sumber: Data Kantor Lurah Kampung Besar Seberang Rengat Tahun 2018 

 Dilihat dari tabel 1.2  diatas, angka kematian dalam tahun 2018 adalah 

sebanyak 23 orang untuk laki-laki dan 18 orang untuk perempuan dengan total 

semuanya berjumlah 41 orang. Sedangkan yang mengurus surat keterangan 

kematian pada tabel 1.2 diatas hanya sebanyak 13 orang dari 41 orang yang 

meninggal pada tahun 2018 tersebut, dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

yang mengurus surat keterangan kematian tidak sampai setengah dari jumlah yang 

meninggal, yang seharusnya setiap kematian harus dilaporkan ke kelurahan dan 

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk pergantian KK dan pembuatan 

akta kematian. 

 Dampak dari masyarakat yang tidak mengurus surat keterangan kematian 

yaitu dalam waktu dekat ini namanya masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) untuk Pemilu 2019 ini, maka dari itu sangat diperlukan kesadaran 

masyarakat dan peran pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan minat 
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masyarakat untuk mengurus surat keterangan kematian agar tidak terdapat lagi 

data masyarakat yang tidak akurat. 

Dilihat dari permasalahan-permasalahan dan ulasan diatas akhirnya 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS 

PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN DI 

KELURAHAN KAMPUNG BESAR SEBERANG RENGAT”. 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

Dari gejala-gejala yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan pokok penelitian yaitu: 

1. Bagaimanakah pelayanan yang diberikan kantor kelurahan kampung besar 

seberang rengat kepada masyarakat dalam mengurus surat keterangan 

kematian? 

2. Apa saja faktor penghambat masyarakat dalam membuat surat keterangan   

kematian pada Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat? 

 

1. 3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Kantor 

Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat kepada masyarakat dalam 

mengurus surat keterangan kematian. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat masyarakat dalam mengurus surat 

keterangan kematian pada Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

masyarakat dan peran pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya 

kepengurusan akta kematian pada masyarakat Kampung besar seberang 

Rengat. 

2. Secara Praktis 

Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kantor 

Kelurahan Kampung besar seberang rengat dalam melayani segala 

administrasi kependudukan. 

3. Secara Akademis 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan bahan bacaan bagi 

perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi 

penelitian sejenis di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Sistematika pembahasan didalam penulisan proposal penelitian 

dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur berpikir 

penulis. Sistematika tersebut sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Bab ini didalamnya berisi latar belakang masalah,perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

 Pada Bab ini dijelaskan mengenai Pengertian minat, faktor-faktor 

yang menimbulkan minat, definisi pemahaman dimensi kualitas 

pelayanan, kriteria pelayanan, standar pelayanan publik, pengertian 

masyarakat, akta kematian, penelitian terdahulu, pandangan islam 

terhadap pelayanan, definisi konsep, konsep operasional, dan 

kerangka berfikir. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Dalam Bab ini diuraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis 

penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan populasi dan 

sampel. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang sejarah kantor keluruahan kampung 

besar seberang rengat serta struktu tugas dan fungsi kantor kelurahan 

kampung besar seberang rengat.  

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

mencakup tentang minat masyarakat dalam pengurusan akta kematian 

di kelurahan besar seberang rengat. 

BAB VI :  PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran 

yang berhungungan dengan pembahasan dalam penelitian ini 

 


