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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah 

penduduk yang besar. Potensi penduduk yang besar ini harus dibina dan 

dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif agar dapat menjadi modal dasar 

pembangunan. Hal ini mengacu pada konsep bahwa manusia merupakan 

pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Sadar atau tidak, setiap warga 

negara selalu berhubungan dengan aktivitas birokrasi pemerintahan. Tidak 

henti-hentinya orang harus berurusan dengan birokrasi, sejak berada dalam 

kandungan sampai meninggal dunia. Dalan setiap sendi kehidupan jika 

seseorag tinggal disebuah tempat dan melakukan interaksi sosial dengan orang 

lain serta merasakan hidup bernegara, ia akan selalu menentukan ativitas 

mereka, kenyataan ini juga terjadi di Indonesia.  

Dalam hal ini negara atau bangsa Indonesia ialah mewujudkan 

pemerintahan yang baik atau sering dikenal dengan good governance. Adapun 

ciri-ciri good governance tersebut adalah pemerintah yang memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat. Masalah birokrasi yang dihadapi 

pemerrintah daerah dengan pelaksanaan good governance, yaitu belum 

melembaganya karakteristik good governance didalam pemerintah daerah, 

baik dari segi struktur dan kultur serta program yang mendukungnya. Sampai 

sekarang penerapan kaidah good governance dipemerintah daerah masih 

bersifat sloganistik. 
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Dari hasil observasi, terlihat tingkat pendidikan yang masih rendah 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 

bida berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas dalam pelayanan pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir . 

pendidikan merupakan salah satu dasar dalam mengetahui kemampuan dari 

setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pendidikan dari 

setiap pegawai diperoleh melalui jenjang pendidikan formal. Sebagaimana 

tergambar pada tebel berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah pegawai  Dinas Kependudukan dan Pencatatan  

Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 SMA 27 

2 DIII 3 

3 SI 26 

4 SII 2 

Jumlah 58 

Sumber:  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri 

Hilir  

 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jenjang pendidikan pegawai pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir masih 

rendah karena dari 58 pegawai yang lulusan SII hanya 2 orang, SI sebanyak 

26 orang, DIII sebanyak 3 orang dan selebihnya lulusan SMA. Dengan 

jenjang pendidikan yang rendah maka akan berdambak pada masih kurangnya 

efektivitas dalam pelaksanaan tugas. 

Sementara itu di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

yang mampu menjalankan proses pelayanan kepada masyarakat pemerintah 

Kabupaten Indragiri Hilir selalu mengadakan pelatihan yang mempunyai 
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tujuan meningkatkan kualitas seumber daya manusia yang ada di tiap 

kecamatan selingkungan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun pelatihan-

pelatihan yang di laksanakan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk 

sumber daya manusia yang ada selama ini diterapkan kepada pelayanan yang 

prima dengan menggunakan segala teknologi dan fasilitas yang ada disetiap 

perkantoran pelayanan masyarakat, adapun pelatihan-pelatihan yang 

dilaksanakan oleh pemerinta Kabupaten Indragiri Hilir yang ada di tiap 

kecamatan sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Jenis Pelatihan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013 

 

No Jenis Pelatihan Tempat Jumlah Anggota 

1 Training Quality 

Management  dan 

Pelatihan Operator dan 

Administrator  Sistem 

Informasi Administrasi 

Kependudukan Capil. 

Kota Tembilahan 4 orang 

2 Menerapkan Standar 

Berbasis Kompetensi 

untuk Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

 

Kantor Bupati 

Kabupaten 

Indragiri Hilir 

6 orang 

3 Meningkatkan 

pengetahuan dan 

keterampilan peserta 

dalam menangani 

kependudukan dan 

pencatatan sipil di 

lingkungan pemerintah 

daerah  

Kampus Pudikla 

Kemendagri 

Regional 

Bukittinggi 

2 orang 

Sumber Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten INHIL 

Melayani masyarakat merupakan fungsi utama penyelenggaraan 

pemerintahan. Dengan adanya tugas dan fungsi pemerintah secara optimal 
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akan menjamin adanya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah yang berkuasa. Pelayanan merupakan tugas yang hakiki 

mengandung pengertian  bahwa dalam melaksanakan tugasnya harus 

senantiasa berusaha melayani kepentingan masyarakat dan memperlancar 

urusan setiap anggota masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Dari hasil 

observasi penelitian dilokasi penelitian ternyata pelayanan Birokraasi yang 

diberikan kepada masyarakat belum optimal. Dari  SOP (Standar Operasional 

Prosedur) dalam pembuatan KTP dan KK yang seharusnya diselesaikan 3 hari 

kerja, dapat dilihat penyelenggaaraan Pelayanan  pendaftaran  penduduk di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir masih 

mengalami kelambanan dalam waktu penyelesaian. 

Kelambanan pelayanan umum tidak hanya disebabkan oleh belum 

baiknya cara pelayanan. Ternyata masih banyak faktor yang mempengaruhi 

begitu buruknya tata kerja dalam birokrasi seperti kualitas pelayanan yang 

terdapat masih kurang, sehingga lambat laun pekerjaan dalam organisasi 

menjadi kurang efektif. 

Pelayanan publik dapat dikatakan efektif apabila masyarakat telah 

mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan memuaskan. 

Keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan yang efektif tentunya tidak lepas 

dari peningkatan disiplin kerja aparat yang dilakukan oleh Pemerintah. 

Perbaikan Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik akan mempunyai dampak yang 

luas terutama dalam tingkat kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah, 
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sedangkan belum baiknya kinerja Birokrasi selama ini menjadi penyebab 

munculnya krisis kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah. 

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. Hal tersebut dapat 

terlihat dari masih terdapat beberapa masyarakat yang mengeluhkan mengenai 

pelayanan Publik di Indonesia, seperti lamanya proses penyelesaian (Kartu 

Tanda Penduduk), Akta Kelahiran dan KK (Kartu Keluarga). 

Masalah lain yang dapat terlihat di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir adalah adanya beberapa pegawai 

yang sering pulang sebelum waktu yang telah ditetapkan yang membuat 

kurangnya tenaga yang pada saat itu sehingga bila banyak masyarakat yang 

datang untuk membuat administrasi kependudukan akan sedikit terlambat 

pengurusannya atau belum terlayani dengan baik karena kekurangan pegawai 

yang mengerjakan pengurusan tersebut. 

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 publik dasar 

yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga pelayanan administrasi 

kependudukan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah karena memang 
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tidak 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 akta kelahiran. Adanya akta 

kelahiran tersebut bukti pengakuan status dan haknya sebagai warga negara. 

Selain itu akte kelahiran dapat digunakan untuk mendaftarkan diri 

dipendidikan jenjang pertama. Jenis pelayanan administrasi kependudukan 

lainnya yaitu pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), dimana bagi 

masyarakat KTP  (Kartu Tanda Penduduk) merupakan dokumen paling 

penting karena umunya  menjadi dokumen persyaratan untuk mengurus 

berbagai keperluan, seperti membuat KK (Kartu Keluarga), Pasport, 

Perizinan, mengurus surat keterangan tidak mampu, mengurus dokumen 

pernikahan, melanjutkan pendidikan, melamar pekerjaan, dan lainnya. 

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 

tentang hak dan kewajiban penduduk mewujudkan setiap penduduk 

mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen kependudukan. 

a. Dokumen kependudukan; 

b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk san pencatatan sipil; 

c. Perlindungan atas data pribadi; 

d. Kepastian hukum atas hasil pendaftaran penduduk; 

e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

atas dirinya dan/atau keluarganya; 
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f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik akibat kesalahan dalam pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh 

instasi pelaksana. 

Tabel 1.3 

Data Kepemilikan Dokumen Kependudukan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2015 

 

No Jenis Dokumen 
Jumlah 

Wajib Memiliki Memiliki 

1 KTP 541.877 172.727 

2 KK 209.244 82.534 

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Inhil 

Dari hasi diatas dan  hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 

selama penulis melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan ), dapat diketahui 

bahwa kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan masih 

kurang. Hal ini dapat terbukti dengan masih rendahnya jumlah yang memiliki 

dibanding dengan jumlah pendudukan yang wajib memiliki. Sehingga pihak 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipandang perlu melakukan 

sosialisasi mengenai pentingnya Dokumen Kependudukan untuk dimiliki 

setiap warga  Negara Indonesia. Karena dalam  Peraturan Bupati Indragiri 

Hilir No 47 Tahun 2016 dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Indragiri Hilir sudah di atur  tentang tugas pokok dan fungsi pada 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan 

Sipil. Melihat masalah tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 

Kabupaten  Indragiri Hilir harus terus berupaya meningkatkan pelayanannya. 

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 telah 
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dijelaskan tentang hak dan kewajiban penduduk mewujudkan setiap penduduk 

mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen kependudukan. 

Adanya permasalahan diatas mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian mengenai Analisis Pelayanan Birokrasi pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu Bagaimanakah 

Pelayanan Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 

Kabupaten Indragiri Hilir? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pelayanan pada pendaftaran 

penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri 

Hilir. Pelayanan pendaftaran penduduk memiliki uraian tugas sebagai berikut: 

a. Penyusunan Perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 

b. Perumusan kebijakan teknis pendaftran penduduk; 

c. Pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pendaftaran penduduk; 

d. Pelaksanaan Pelayanan pendaftaran penduduk; 

e. Pelaksanaan Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; 

f. Pelaksanaan pedekumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduudk; 

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; 
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h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian utamanya adalah menjawab rumusan 

masalah yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Birokrasi pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Untuk mengetahui Hambatan-Hambatan dalam pelayanan Birokrasi pada 

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat penulis, yaitu bermanfaat sebagai salah satu syarat kelulusan 

untuk mendapat gelar S1 (strata satu). 

2. Manfaat akademis, yaitu bermanfaat untuk memperdalam wawan 

mengenai permasalahan dalam penempatan pegawai pada instansi 

pemerintahan sehingga bisa menjadi studi keilmuan. 

3. Manfaat praktis, yaitu bermanfaat untuk menerapkan teori-teori yang 

ada dalam penelitian ini sehingga dapat menjawab Bagaimana 

Pelayanan Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil 

Kabupaten Indragiri Hilir. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan 

BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

  Pada bab ini penulis menguraikan teori yang berkaitan 

dengan penelitian penulis 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini penulis menjelaskan dimana lokasi dan kapan 

waktu penelitian yang penulis lakukan, teknik analisis data 

yang penulis gunakan, populasi dan sampel yang penulis  

teliti, teknik pengolahan danta yang penulis gunakan 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI 

PENELITIAN 

  Bab ini berisi mengenai sejarah  Kabupaten Indragiri Hilir, 

letak geografis Kabupaten Indragiri Hilir, jumlah penduduk 

Kabupaten Indragiri Hilir, visi misi Kabupaten Indragiri 

Hilir, sejarah dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

Kabupaten Indragiri Hilir, visi misi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, identifikasi 

pegawai Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Indragiri Hilir, uraian tugas pokok dan fungsi 
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Indragiri Hilir dan aktivitas Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai penelitian yang  berupa pengolahan data yang 

dianalisa dan dijelaskan secara deksriptif 

BAB VI :  PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


