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ABSTRAK 

 

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN PADA 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 

KUANTAN SINGINGI 

 

                                                               Oleh : 

                                                        Aulya Isman 

 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

kualitas pelayanan dan apa saja faktor penghambat yang ada di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. 

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriftif kualitataif yaitu suatu teknik 

analisa data dengan cara menggambarkan fenomena keadaan yang ditemui dilapangan. 

Dengan metode ini penulis menggambarkan dan menguraikan kata-kata yang didapat, 

dimana selanjutnya penulis menganalisa dan menginterpretasikan data dan 

dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan. Selanjutnya teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

alat ukur sebagai  indikator yang diambil dari permenpan nomor 14 tahun 2017 tentang 

kepuasan masyarakat yang indikatornya terdiri dari : persyaratan, sistem mekanisme 

dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, 

kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan, 

serta sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap masing-masing 

indikator dan dibuktikan dengan wawancara penulis dengan berbagai narasumber dapat 

disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran pada Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Kantor diantaranya 

adalah sudah berjalan tetapi belum optimal. 

 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran, Pelayanan Publik, 

                         Pelayanan Prima 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pada era reformasi seperti sekarang ini, tuntutan pemerintah agar 

menjalankan fungsi dasarnya secara maksimal, menjadi sebuah tuntutan yang 

tidak dapat dielakkan dan harus dipenuhi. Adapun fungsi dasar pemerintah yang 

utama adalah pembangunan (development), pemberdayaan (empowerment), dan 

fungsi pelayanan (serving) yang salah satunya adalah pelayanan hak dan identitas 

diri dan kewarganegaraan. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan 

publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak 

sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama 

ini masih bercirikan: berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Pelayanan 

masyarakat adalah suatu tugas utama yang murni dari sosok aparatur sebagai abdi 

negara dan abdi masyarakat. Pemerintah yang berperan sebagai Penyedia Jasa 

bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. 

Semakin tinggi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik, harus 

diimbangi oleh semakin tinginya profesionalitas dan kualitas yang diberikan. 

Pelayanan publik ini dinamis, yang kebutuhannya menyesuaikan situasi dan 

kondisinya serta membutuhkan kinerja yang dinamis pula terhadap aparatur 

pelayanan dalam menjalankan tugasnya. Pelayanan publik itu menjadi ujung 

tombak dari penyelenggaraan sistem pemerintahan baik dari tingkat bawah sampai 

tingkat pusat karena pelayanan publik berhubungan dengan masyarakat (Hayat, 

2017:71). Oleh karena begitu pentingnya pelayanan publik bagi masyarakat, maka 
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kualitas pelayanan publik harus semakin ditingkatkan. Pelayanan publik masih 

menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan secara terus 

menerus. Hal ini dikarenakan dengan masih banyaknya tuntutan akan perbaikan 

pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan akan pelayanan yang diberikan 

oleh para birokrat. 

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang 

berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan 

harapan karena pada kenyataannya pelayanan publik yang terjadi selama ini masih 

bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti 

itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” 

bukan yang dilayani. Oleh karena itu, pada dasarnya dibutuhkan reformasi 

pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan “pelayan” dan yang 

“dilayani” ke pengertian yang sesungguhnya. Menurut sinambela Pelayanan yang 

seharusnya ditujukan pada masyarakat umum terkadang dibalik menjadi 

pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sesungguhnya 

adalah untuk kepentingan masyarakat 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, 

dijelaskan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah pelayanan 

guna memenuhi hak-hak dasar warganya. Dalam hal ini urusan wajib tersebut 

tidak lepas dari urusan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan 

Singingi khususnya pada unsur aparat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan kewenangan aparat pemerintah daerah 

tersebut, maka aparat pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
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harus melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Salah satu pelayanan administrasi Pencatatan Sipil adalah penerbitan Akta 

Kelahiran. Akta kelahiran sangat penting fungsinya, yaitu sebagai identitas warga 

Negara. Apabila banyak anak tidak mempunyai identitas yang terdaftar atau 

diakui Negara, maka akan sangat rentan terjadi pemalsuan identitas. Pentingnya 

akta kelahiran juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 5 menyatakan bahwa setiap anak berhak 

atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dipertegas 

lagi pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) Identitas diri setiap 

anak harus diberikan sejak kelahirannya dan ayat (2) berbunyi Identitas 

sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kuansing Nomor 11 

Tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu pasal 

148A ayat (1) pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak 

dipungut biaya. kemudian ayat (2) Pengurusan dan Penerbitan dokumen  

dimaksud pada ayat (1) yang melaporkan sebelum batas waktu sejak terjadinya 

peristiwa kependudukan dalam hal: Kelahiran diwilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebelum 60 (Enam puluh) hari.selanjutnya Pasal 154 ayat (1) 

menyatakan bahwa setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda 

apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting. Ayat  (2) 

menyatakan bahwa sanksi administratif berupa denda bila melampaui batas waktu 

pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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Akta kelahiran maka akan mempermudah si anak dalam menjalankan 

kehidupannya kelak karena si anak akan memiliki akses ke segala bidang 

kehidupan. Akta kelahiran merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas 

diri pertama yang dimiliki anak. Akta kelahiran membuktikan si anak lahir di 

Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). 

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan 

Singingi dalam proses pelayanan penerbitan akta kelahiran pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil membutuhkan waktu yang tidak jelas 

sehingga membuat masyarakat bolak balik untuk mengurus akta kelahiran. Tidak 

sedikit masyarakat yang mengeluh karena akta kelahiran mereka tidak siap 

padahal sudah mengantarkan syarat lebih dari satu bulan. Padahal dalam UU 

No.23 Tahun 2006 sudah mengatur tentang administrasi kependudukan. 

Pengurusan KK, KTP, dan Akta Kelahiran sesuai dengan SOP adalah 14 hari 

kerja. Selanjutnya pegawai kurang aktif dalam memberikan arahan kepada 

masyarakat akan prosedur yang tidak diketahui oleh masyarakat. Hal ini 

mengakibatkan proses pelayanan yang kurang maksimal, seharusnya pegawai 

mampu memberikan arahan akan prosedur-prosedur yang dilalui oleh pemohon 

pelayanan karena tidak semua masyarakat mengerti prosedurnya satu persatu. 

Adapun prosedur penerbitan akta catatan sipil adalah sebagai berikut : 

 

1. Pemohon 
 

a. Yang bersangkutan 

 

b. Orang tua/wali dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan 
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2. Petugas Pendaftaran 

 

a. Menerima dan meneliti berkas yang diserahkan 

 

b. Memberikan formulir untuk diisi pemohon 

 

c. Menerima kembali formulir yang telah diisi 

 

3. Petugas Pencatatan 

 
a. Memberikan nomor akta dan kutipan akta 

 

b. Mencatat data yang bersangkutan ke dalam buku pendaftaran 

 

c. Mencatat data yang bersangkutan ke dalam buku akta 

 

d. Mengetik blangko kutipan akta yang telah dicatat dalam buku akta 

 

4. Kepala Bidang 

 

a. Menerima dan meneliti berkas permohonan dari pemohon 

 

b. Mengoreksi bahan dan kutipan akta yang telah diisi 

 
c. Membubuhkan paraf pada buku akta untuk proses tanda tangan Kepala 

Dinas 

5. Kepala Dinas 

 

a. Menerima rancangan akta dan kutipan akta serta berkas permohonannya 

 

b. Menandatangani akta dan kutipan akta lalu memberikan kepada petugas 

pendaftaran 

6. Dari Kepala Dinas langsung kembali ke petugas pendaftaran dan selanjutnya 

dikembalikan kepada pemohon. 

Selain itu persyaratan yang diterima untuk penerbitan dokumen 

kependudukan sering kurang lengkap karena kurangnya sosialisasi pemerintah 

mengenai prosedur dan persyaratan penerbitan dokumen kependudukan sehingga 
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masyarakat yang kurang persyaratan terpaksa bolak balik agar penerbitan 

dokumen kependudukannya bisa diproses, padahal pada pasal 47 Perda Kuansing 

No.12 Tahun 2011 telah mengatur bahwa penyelenggaraan administrasi 

kependudukan dilaksanakan oleh instansi pelaksana yang meliputi salah satunya 

yaitu pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. 

Berikut Jumlah penerbitan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi : 

Tabel 1.1 

Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Perkecematan 

tahun 2016-2018 

 

N 

O 

 

 
Kecamatan 

Jumlah Penerbitan 

Akta Kelahiran 

Akta Kelahiran Yang 

Dipending/Gagal 

 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2016 
 

2017 
 

201 
8 

1 Singingi 1.344 1.535 1.277 26 47 70 

2 Singingi Hilir 1.725 1.932 1.233 14 54 87 

3 Gunung Toar 217 410 321 9 13 92 

4 Kuantan Mudik 538 742 690 11 24 55 

5 Pucuk Rantau 139 440 103 23 26 66 

6 Hulu Kuantan 95 336 226 18 16 33 

7 Kuantan Tengah 1.690 1.892 1.920 30 66 77 

8 Sentajo Raya 653 727 663 12 32 40 

9 Benai 389 597 401 21 47 32 

10 Pangean 620 764 669 17 32 56 

11 Inuman 457 533 468 13 33 33 

12 Cerenti 398 533 270 20 37 24 

13 Kuantan Hilir 391 497 251 19 24 52 

14 Kuantan Hilir 
Seberang 

204 347 125 12 29 22 

15 Logas Tanah Darat 593 729 244 8 21 48 

Jumlah 9.453 12.014 8.861 253 501 717 

Jumlah permohonan penerbitan akta kelahiran 2016 = 9.706 

Jumlah permohonan penerbitan akta kelahiran 2017 = 12.515 

Jumlah permohonan penerbitan akta kelahiran 2018 = 9.578 

Sumber Data: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
kabupaten kuantan singingi tahun 2019 
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Dari tabel diatas dapat dilihat pelayanan surat Akta Kelahiran pada tahun 

2016 terdapat 9.453 akta kelahiran yang diterbitkan, kemudian pada tahun 2017 

sebanyak 12.014 akta kelahiran yang diterbitkan dan pada tahun 2018 sebanyak 

8.861 akta kelahiran yang diterbitkan. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 253 

akta kelahiran yang gagal diterbitkan, kemudian pada tahun 2017 sebanyak 50 

akta kelahiran yang gagal diterbitkan dan pada tahun 2018 sebanyak 717 akta 

kelahiran yang gagal diterbitkan Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak 

permohonan penerbitan akta kelahiran yang dipending/gagal diterbitkan. Hal ini 

dikarenakan adanya persyaratan yang kurang lengkap akibat kurangnya sosialisasi 

tentang persyaratannya pembuatan akta kelahiran tersebut. 

Menurut Abdul Razak dalam koranmx.com pada tanggal 18 november 

2019 mengatakan bahwa : 

 “ Untuk saat ini pelayanan pada disdukcapil terhambat oleh berbagai 

faktor yaitu dalam penerbitan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi rendahnya kesadaran masyarakat 

untuk memiliki Kartu akta kelahiran.Tidak hanya itu, terbatasnya sumber daya 

manusia (pegawai) yang mengelola administrasi kependudukan juga menjadi 

kendala. Belum lagi kelengkapan sarana dan prasarana yang ada pada dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuantan singingi belum memadai 

dan juga sarana dan prasarana peralatan pendukung seperti komputer yang 

banyak sudah rusak yang perlu di perbaharui serta jaringan komunikasi yang 

sering terganggu.” 

 

 Selain itu belum tercakupnya penerbitan akta pencatatan sipil bagi seluruh 

penduduk kabupaten kuantan singingi. Berikut Jumlah penduduk yang memiliki 

akta Kelahiran di Kabupaten Kuantan Singingi 
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Berikut Jumlah penduduk yang memiliki akta Kelahiran di Kabupaten Kuantan 

Singingi : 

 

Tabel 1.2 

Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran berdasarkan kecamatan 

kabupaten kuantan singingi tahun 2016-2018 

No  

Kecamatan 
Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta 

Kelahiran 

2016 2017 2018 

1 Kuantan Mudik 5.732 6.474 7.164 

2 Kuantan Tengah 9.132 11.024 12.944 

3 Singingi 6.272 7.807 9.084 

4 Kuantan Hilir 2.544 3.041 3.292 

5 Cerenti 2.836 3.369 3.639 

6 Benai 3.232 3.829 4.230 

7 Gunung Toar 2.590 3.000 3.321 

8 Singingi Hilir 6.575 8.507 9.740 

9 Pangean 3.253 4.017 4.686 

10 Logas Tanah Darat 3.701 4.430 4.674 

11 Inuman 3.754 4.287 4.755 

12 Hulu Kuantan 1.971 2.307 2.533 

13 Kuantan Hilir Seberang 1.775 2.122 2.247 

14 Sentajo Raya 5.244 5.971 6.634 

15 Pucuk Rantau 1.501 1.941 2.044 

Jumlah Total 60.112 72.126 80.987 

Sumber Data: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
kabupaten kuantan singingi tahun 2019 

 
 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kepemilikan akta kelahiran 

di kabupaten kuantan singingi pada tahun 2016 yaitu 60.112, kemudian 

kepemilikan akta kelahiran di kabupaten kuantan singingi pada tahun 2017 yaitu 

72.126 , kemudian kepemilikan akta kelahiran di kabupaten kuantan singingi  

pada tahun 2018 yaitu 80.987 dari jumlah masyarakat kabupaten kuantan singingi 

sebanyak 325.307 orang. Hal tersebut menjadi bukti bahwa belum tercakupnya 

penerbitan akta kelahiran bagi seluruh penduduk kabupaten kuantan singingi. 
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Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kuantan 

singingis tersedianya Sumber daya manusia atau tenaga kerja para pegawai di 

dinas tersebut sebanyak 30 pegawai ASN, 10 tenaga honorer, dan 4 dibidang akta 

kelahiran. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kuantan singingi 

merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung 

jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional. Umtuk menjalankan tugas dan 

tanggung jawab diperlukan adanya suatu peraturan dan kebijaksanaan yang 

digunakan untuk mengatur proses kegiatan dalam instansi tersebut. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik dengan 

mengambil judul “Analisis Kualitas Pelayanan pembuatan akta kelahiran 

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kuantan 

singingi” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Karena kurang implementasi tentang pelayanan yang diberikan oleh para 

aparat maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebgai berikut : 

1. Bagaimana Kualitas Pelayanan akta kelahiran Pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten kuantan singingi? 

2. Apa saja faktor penghambat Kualitas Pelayanan akta kelahiran Pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten singingi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 
 

1. untuk menganalisis kualitas pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kuantan singingi. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat kualitas pelayanan pembuatan akta 

kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

kuantan singingi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

 
1. Secara akademik, sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang 

mengkaji tentang birokrasi pemerintah pada masa yang akan datang. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk evaluasi kinerja 

instansi pemerintah khususnya kabupaten Kuantan Singingi. 

3. Penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

administrasi negara dan juga terhadap pemerintahan Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

4. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap masalah – masalah yang dihadapi 

dalam praktek penyelenggaraan pemerintah kabuptaen Kuantan Singingi. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 

Secara sistematis penulisan ini akan dipaparkan dalam lima pokok 

bahasan, dan dari masing-masing pokok bahasan kan dibagi ke dalam sub-sub 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 
Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang pengertian pelayanan, 

mekanisme pengurusan, devinisi operasional dan konsep, variabel, 

serta hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini akan membahas metode yang digunakan,  

pendekatan dalam penelitian, populasi, dan sampel, teknik 

pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik analisa data, dan 

lokasi penelitian. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai sejarah 

danSejarah di Kabuaten kuantan singingi, keadaan Pegawai Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kuantan singingi, 

struktur organisasi dan deskripsi jabatan serta perkembangan 

perusahaan. 
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini memberikan gambaran tentang tujuan umum di 

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kuantan 

singingi, struktur organisasi dan kegiatan kerja organisasi, serta 

pembahasan tentang analisa pelayanan Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Kuantan singingi 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari berbagai pembahasan yang telah dikemukakan, maka bab ini 

penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran yang dapat 

diberikan dari penelitian tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Pelayanan Publik 

 

a. Pengertian Pelayanan Publik 

 

Pelayanan Publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Kurniawan 

dalam Sinambela. LP, 2008). Sedangkan Agung Kurniawan mengatakan bahwa 

pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang lain 

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Pasolong, 2011:128) 

Permenpan-RB No.14/2017, pelayanan publik adalah segala kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan perundang-undangan. Pelayanan publik tidak lepas dari administrasi 

publik yang diterapkan banyak negara. Seperti yang disampaikan Denhardt dan 

Robert Denhardt, pelayanan publik merupakan salah satu isu atau tujuan penting 

dari administrasi publik yang meliputi penyelenggaraan pemberian jasa-jasa 

publik, urusan-urusan publik (kepentingan dan kebutuhan publik) serta pemberian 

pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif (Kurniawan,dkk, 2011 : 55). 

Pelayanan Publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang 

dilakukan birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.Pengguna 

yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan 
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publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta 

nikah, akta kematian, sertifikat tanah, Izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB), Izin gangguan (HO), izin mengambil air tanah, berlangganan air minum, 

listrik dan sebagainya (Agus Dwiyanto, 2008 : 136). 

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(PERMENPAN) Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.14 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik yaitu : 

1. Persyaratan 
 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

 
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu Penyelesaian 

 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pe;ayanan. 

4. Biaya/Tarif 

 

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 
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Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 

da diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi Pelaksana 

 

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan , keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana 

 

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan Prasarana 

 
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan 

penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). 

Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana 

untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan untuk mendapatkan hasil yang 

diharapkan tentunya dengan orang yang dilayani atau bertemunya harapan yang 

dimiliki pihak yang harus dilayani dengan kenyataan yang dihadapi. Kenyataan 

tersebut bermulai dari kesan – kesan yang didapat sebelum diberikan dalam hal ini 

pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang berkualitas sehingga bisa 

memuaskan masyarakat. 
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b. Pelayanan Prima 

 

Sampara Lukman dan Sutopo (2003 : 4) pelayanan prima adalah 

pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik, dimana dengan 

membantu dan berusaha mengurus kebutuhan orang lain atau seseorang. Maka 

dari itu pelayanan prima adalah sebuah pelayanan yang di berikan memiliki 

kualitas unggul. Pelayanan prima adalah pelayanan berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh penyelenggara layanan kepada 

penerima (Permenpan-RB No.1/2015). 

Menurut Sinambela (2010:8) aparat pelayanan hendaknya memahami variabel- 

variabel pelayanan prima seperti yang tedapat dalam agenda perilaku pelayanan 

prima sektor publik SESPANAS Lembaga Administrasi Negara, variabel-variabel 

itu antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah yang bersifat melayani 
 

2. Masyarakat yang dilayani Pemerintah 

 

3. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayana publik 

 

4. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih 

 

5. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan 

 

6. Kualitas palayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan 

asas pelayanan masyarakat. 

7. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat 
 

8. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah masing- 

masing telah menjalankan fungsi mereka 
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Dengan demikian Sinambela (2010 : 242) juga mengatakan bahwa 

penyelenggaraan pelayanan yang baik hanya akan dapat diwujudkan apabila dapat 

dipenuhi empat hal, yakni sebagai berikut: 

a) Sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya 

pengguna jasa pelayanan 

b) Kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggaraan pelayanan 
 

c) Sumber Daya Manusia yang berorientasi kepada kepentingan pengguna jasa 

 

d) Berfungsinya mekanisme “voice” 

 

 

c. Pengertian Kualitas Pelayanan Publik 

 

Kata “kualitas” mengandung banyak pengertian, menurut kamus besar 

bahasaIndonesia, kualitas berarti: 1) tingkat baik buruknya sesuatu, 2) derajat atau 

taraf (kepandaian, kecakapan, dsb), atau mutu. Sedangkan menurut Ibrahim  

(2008 :22) Kualitas Pelayanan Publik adalah : Suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana 

penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik 

tersebut. 

Dimensi atau ukuran kualitas pelayanan dikemukakan oleh Zeithhaml, 

Parasuraman dan Berry (dalam Hardiyansyah, 2011:46) yang terdiri dari lima 

dimens yaitui: 

1. Berwujud (Tangible), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan 

sarana komunikasi 

2. Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 
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dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan 

 

3. Daya tangkap (responsiveness), yakni keinginan para staf untuk membantu 

para pelanggan dan memberi pelayanan dengan tanggap 

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau 

keraguraguan 

5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggaan. 

d. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan. 

 

Menurut H.A.S Moenir terdapat 6 faktor-faktor pendukung kualitas 

pelayanan sebagai berikut: 

1. Faktor Kesadaran 

 
Kesadaran menunjukkan suatu keadaan pada jiwa seseorang, yaitu 

merupakantitik temu dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu 

keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwa yang 

bersangkutan. Dengan demikian kesadaran adalah hasil dari suatu proses yang 

kadang-kadang memerlukanwaktu yang cukup lama dan dalam keadaan tenang 

tidak dalam keadaan emosi. 

Proses tumbuhnya kesadaran berada pada setiap orang baik dalam hal 

kecepatan maupun dalam hal kualitas. Hal itu tergantung pada kemampuan 

berpikir, penggunaan rasa-perasaan, pertimbangan dan pembandingan. Seringkali 

seseorang jika ditinjau dari segi kemampuan berfikir , merenungkan sesuatu, 

mempertimbangkan dan membandingkan tidak diragukan, pasti mampu, namun 



19 
 

 

 

 

 

 

dalam proses menuju pada kesadaran tidak juga kelihatan hasilnya. 

 

Adanya kesadaran dapat membawa seseorang kepada keikhlasan dan 

kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kehendak. Kehendak 

dalam lingkungan organisasi kerja tertuang dalam bentuk tugaas, baik tertulis 

maupun tidak tertulis, mengingat semua orang dalam organisasi kerja. Dengan 

adanya kesadara pada pegawai diharapkan mereka melaksanakan tugas dengan 

penuhkeikhlasan, kesungguhan dan disiplin. 

2. Faktor aturan 
 

Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan 

orang. Makin maju dan majemuk suatu masyarakat makin besar peranan aturan 

dan dapat dikatakan orang tidak dapat hidup layak dan tenang tanpa aturan. Oleh 

karena peranan aturan demikian besar dalam hidup bermasyarakat maka dengan 

sendirinya aturan harus dibuat, dipatuhi dan diawasi sehingga ddapat mencapai 

sasaran sesuai dengan maksudnya. 

Setiap aturan pada akhirnya menyangkut langsung ataupun tidak langsung 

kepada orang, maka masalah manusia serta masalah kemanusiaannya harus 

menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan harus diarahkan kepada manusia 

sebagai subyek aturan, artinya mereka yang membuat, menjalankan dan 

mengawasi setiap aturan itu, maupun manusia sebagai obyek aturan, yaitu mereka 

yang akan dikenai oleh aturan itu. 

3. Faktor Organisasi 
 

Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada 

umumnya, namun ada perbedaan sedikit dalam penerapannya, karena sasaran 
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pelyanannya ditujukan secara khusus kepada manusia yang mempunyai watak dan 

kehendak multi kompleks. Oleh karena itu organisasi disini tidak semata-mata 

dalam perwujudan susunan organisasi, melainkan lebih banyak pada pengaturan 

dan mekanisme kerjanya yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang 

memadai. 

Organisasi pelayanan yang dimaksud disini ialah mengorganisir fungsi 

pelayanan baik dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan 

dalam mutu dan kelancaran pelayanan. 

4. Faktor pendapatan 

 

Pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas 

tenagaatau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan/organisasi, 

baik dalambentuk uang, natura, maupun fasilitaas, dalam jangka waktu tertentu. 

Pada dasarnyapendapatan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk 

dirinya maupun keluarga. Namun hal itu dalam masyarakat yang berteknologi 

maju, dimana kebutuhan hidup makin meningkat tidak hanya dalam jenis tetapi 

juga dalam hal kegunaan, pendapatan seseorang tidak lagi dapat menjangkau 

kebutuhannya bersama keluarga. 

5. Faktor Kemampuan-Keterampilan 

 

Kemampuan berasal dari kata mampuyang dalam hubungan dengan 

tugasa/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas/pekerjaan 

sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kata 

jadian kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat/keadaan yang ditujukan pada 
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sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas /pekerjaan atas dasar 

ketentuan ketentuan yang ada. 

Selanjutnya mengenai keterampilan ialah kemamuan melaksanakan 

tugas/pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dan peralatan kerja yang 

tersedia. Dengan pengertian ini dapat dijelaskan bahwa keterampilan lebih banyak 

menggunkan unsur anggota badan daripada unsur lain. Dengan kemampuan dan 

keterampilan yang memadai maka pelaksanaan tugas/pekerjaan dapat dilakukan 

dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan semua pihak, baik manajemen itu 

sendiri maupun masyarakat. 

6. Faktor Sarana Pelayanan 
 

Sarana pelayanan yang dimaksud disini ialah segala jenis peralatan, 

perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau 

pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka 

kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu. 

Fungsi sarana pelayanan tersebut antara lain: a) mempercepat proses pekerjaan, 

sehingga dapat menghemat waktu, b) meningkatkan produktivitas, baik barang 

atau jasa, c) kualitas produk yang lebih baik/terjamin, d) ketepatan susunan dan 

stabilitas ukuran terjamin, e) lebih mudah/sederhana dalam gerak para pelakunya, 

f) menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan, g) 

menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan sehingga 

dapat mengurangi sifat emosional mereka. Oleh karena itu peranan sarana 

pelayanan sangat penting di samping sudah tentu peraturan unsur manusianya 

sendiri. 
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e. Jenis pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 

1. Jenis Akta Catatan Sipil pada pasal 68 UU No 24 / 2013: 

 

a. Akata Kelahiran 

 

b. Akta Kematian 

 

c. Akta Perkawinanan 

 
d. Akta Perceraian 

 

e. Akta Pengesahan Anak 

 

f. Akta Pengakuan Anak 

 

2. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

 

3. Pengurusan Surat Kependudukan Pindah Datang Warga Negara Indonesia 

(SKPDWNI). 

f. Konsep Pelayanan Publik 

 

Soetopo dalam Napitupulu (2012 :164) mendefenisikan pelayanan sebagai 

suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang 

lain. Napitupulu ( 2012 : 164) Pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses 

pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebihmemuaskan berupa produk jasa 

dengan sejumlah ciri seperti tidak berwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan 

daripada dimiliki, dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses 

mengkonsumsi jasa tersebut. 

Pelayanan bukanlah komoditas politik, namun pelayanan harus diputuskan 

secara politik agar mampu dan dapat dilaksanakan secara komprehensip, dari 

sistem dan regulasi, sara-prasarana maupun dari sisi pelaksananya yaitu kualitas 

sumber daya manusianya (Kurniawan,dkk, 2011 : 33). Standar Pelayanan adalah 
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tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan 

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara 

kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau, dan terukur (Permenpan-RB No.1/2015). 

Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada suatau produk secara fisik. Selanjutnya Lukman (dalam Sinambela, 

2011: 5) berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang 

terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin 

secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. 

Pelayanan publik menurut Wasistiono (Hardiyansyah 2011 :11) adalah 

pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah 

ataupunpihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna 

memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Pelayanan publik ini 

dilakukan untuk memberi kepuasan bagi pengguna jasa, karena itu 

penyelenggaraan nya secara niscaya membutuhkan asas – asas pelayanan. Asas- 

asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63/2003 sebagai 

berikut: 

1. Transfaransi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti. 

2. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 
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3. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas. 

4. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

5. Kesamaan hak, tidak deskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender dan status ekonomi. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik 

harus memenuhi hak dan kewajiban masing – masing pihak. 

Pada dasarnya pelayanan publik merupakan pekerjaan yang 

harusdilakukan dan terdiri dari pelaksanaan, bagaimana menunaikan suatu 

pekerjaantersebut, memelihara, mengatur, serta menyusun dari aktivitas yang ada 

dan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang yang telah ditetapkan oleh 

instansi atau organisasi. 

Dilihat dari proses penyelenggaraan pelayanan publik perlu 

memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar dan pola penyelenggaraan, biaya, 

tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan dan evaluasi kinerja 

penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kuantan 

Singingi Nomor 12 tahun 2011 menyatakan pencatatan kelahiran penduduk  

warga Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat yaitu : 
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Tabel 2.1 Tarif atau Biaya Pembuatan Akta Kelahiran 

 

No Jenis Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Biaya 

1. Akta Kelahiran 

 

a. WNI Anak umur dibawah 60 hari 

 

b. WNI Anak diatas 60 hari 

c.Untuk Warga Negara Asing 

 
 

Rp. Gratis 

Rp. 50.000 

Rp. 200.000 

Sumber data : Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 tahun 2011 

 

Tabel 2.2 Sanksi Administratif 

 

 

NO 

JENIS KETERLAMBATAN 

PELAPORAN PERISTIWA 

PENTING 

JUMLAH DENDA 

ADMINISTRATIF 
WNI (Rp.) WNA (Rp.) 

1. Akta kelahiran 50.000 100.000 

Sumber data : Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 tahun 2011 

 

2.2 Adminsitrasi Kependudukan 

 

Admnistrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penerbitan dalam dokumen Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

Administrasi menurut S.P Siagian (1990:13) adalah keseluruhan proses kerjasama 

dua orang manusia atau lebih dan didasarkan atas rasional tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang 

bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membuat 

sebuah identitas sesorang atau masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
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Sipil Kabupaten Kuantan Singingi merupakan cabang dari pusat atau bagian dari 

pemerintahan yang mana setiap kabupaten mempunyai instansi ini, tujuannya 

adalah agar mempermudah masyarakat dalam membuat identitas. 

a. Akta Kelahiran 

 

Menurut Widhi Yuliawan Akta Kelahiran adalah dokumen pengakuan 

resmi orang tua kepada anaknya dan negara. Akta kelahiran catatan autentik yang 

dibuat oleh pegawai pencatatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan 

waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan 

jelas, serta status kewarganegaraan anak. 

Akta kelahiran bertujuan untuk mengetahui atau mencatat jumlah dari 

kelahiran seorang anak disuatu daerah kemudian juga bertujuan untuk mengetahui 

bahwa telah lahirnya seorang warga disuatu tempat tersebut kemudian agar 

memudahkan orang tersebut dalam segala urusa. Setiap warga negara Indonesia 

wajib mepunyai akta kelahiran. 

Pendaftaran penduduk merupakan pencatatan biodata penduduk, 

pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk 

rentan adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas kartu atau 

surat keterangan kependudukan (PERDA No.18 tahun 2009) 

Manfaat akta kelahiran adalah sebagai berikut : 

 

a. Identitas anak 
 

b. Administrasi kependudukan 

 

c. Untuk keperluan sekolah 

 

d. Untuk pendaftaran pernikahan di KUA 

 

e. Mendaftar pekerjaan 

 

f. Persyaratan pembuatan paspor 

 

g. Untuk mengurus ahli waris 
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h. Mengurus asuransi 

 

i. Mengurus pension 

 

j. Dan mengurus ibadah haji 

 

Syarat – syarat dalam pembuatan akta kelahiran adalah sebagai berikut : 

 

1. Fotocopy kartu keluarga 

 

2. Fotocopy surat nikah orang tua 

 

3. Fotocopy KTP orang tua, dan kedua orang saksi 

 

4. Fotocopy KTP jika umur sudah 17 tahun (KTP sendiri) 

 

5. Surat keterangan kelahiran dari bidan 

 
6. Mengisi formulir pelaporan permohonan kelahiran 

 

2.3 Pandangan Islam tentang Pelayanan 

 

Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bagi seseorang yang bertanggung 

jawab atau memimpin suatu organisasi untuk kepentingan orang banyak 

hendaknya dia berbuat baik dan adil dalam memberikan pelayanan, karena setiap 

pemimpin nanti akan diminta pertanggung jawabannnya diakhirat kelak. Berbuat 

baik sesama akan menimbulkan senang dan bahagia kepada seseorang yang 

memerlukan pelayanan, berbuat baik dengan sesama ini dijelaskan dalam al-quran 

surat (An Nisa:36) 
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Artinya : 

 

“sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-nya dengan 

suatuapapun dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu, karib karabat, 

anak yatim, orang – orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, 

dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang – orang yang sombong dan membanggakan diri.”(Q.S An- 

nisa:36) 

 
 

      Kemudian dalam melaksanakan seorang petugas pelayanan publik harus mampu 

berkomunikasi dengan masyarakat  dengan bersikap kelemah seperti bersikap 

responsive  penuh kesopanan dan keramahan bersikap dalam menangggapi setiap 

proses interaksi dengan semua masyarakat  

Karena perilaku petugas dalam memberikan pelayanan sangat penting      

supaya tercapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan 

mampu bermusyawarah dengan masyarakat supaya layanan berjalan dengan 

lancar, sebagai firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 159 : 

 
Artinya: 

 
“ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya.” (QS.Ali-Imran:159) 
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pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap tuhan 

semesta alam.”(QS.Al-mutaffifin:1-6) 

 
 

Pada suatu hari nanti setiap orang akan diminta oleh Allah SWT 

pertanggung jawaban, baik itu pertanggung jawaban sebagai pemerintah 

waktudidunia, pertanggung jawaban sebagai ayah, ibu, anak, dan semuanya 

terhadapapa yang kita lakukan selama kita hidup didunia, Sebagaimana firman 

Allah SWT 

dalam surat Al-Kahfi ayat 49 yang artinya : 
 

“Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang –orang bersalah ketakutan 

terhadap apa yang (tertulis ) di dalamnya, dan mereka berkata : “aduh celaka 

kami, kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang 

besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapat apa yang telah 

mereka kerjakan ada (tertulis). Dan tuhanmu tidak menganiaya seorang juapun”. 

(Al-Kahfi : 49) 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.3 penelitian terdahulu 

 

NO JUDUL HASIL PENELITIAN PERBEDAAN 

1 Peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan 

Akta Kelahiran 

di Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

Kabupaten 

Batang 

Tahun 2015 

Kualitas layanan akta kelahiran di 

dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil 

Batang tidak baik sehingga dimensi 

berwujud, responsif dan reliabilitas 

tidak 

diterapkan secara optimal. Upaya 

perbaikan kepegawaian 

kependudukan dan 

kepegawaian masih memiliki 

beberapa masalah, ada; kurang 

komitmen 

karyawan, kurang partisipasi 

penduduk dalam menyelesaikan data 

administrasi 

kependudukan.Ada beberapa 

rekomendasi yang diberikan (1) 

menciptakan citra 

organisasi yang kuat, konsisten, dan 

responsif terhadap perubahan dan 

kepedulian terhadap lingkungan; (2) 

melakukan pelatihan kepegawaian 

tentang 

pekerjaan disiplin kepada seluruh 

karyawan; (3) meningkatkan sistem 

keamanan lingkungan dan layanan 

keamanan data; (4) pemimpin 

memberikan 

motivasi dan perhatian kepada 

karyawan; (5) membangun sistem 

pahala dan 

hukuman; dan (6) Melakukan 
sosialisasi tentang pentingnya 

kelengkapan 

administrasi kependudukan”. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian yang 

peneliti lakukan 

di Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten 

Kuansing dan 

yang menjadi 

masalhnya 

membutuhkan 

waktu yang tidak 

jelas serta 

masalah jaringan 

dalam 

penginputan data 

2 Analisis 

Pengaruh 

Kualitas 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan memiliki 

pengaruh 

Perbedaan 

dengan 

penelitian yang 
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 Pelayanan 

Publik  (Studi 

tentang 

Pelayanan 

Perekaman 

Kartu Tanda 

Penduduk 

Elektronik (e- 

KTP) di Kota 

Depok Tahun 

2016 

positif dalam kepuasan masyarakat 

0,758 dengan tingkat signifikan 

95%. Itu 

berarti bahwa 75,8% kepuasan 

masyarakat yang menerima 

pelayanan 

perekaman data e-KTP di Depok 

dapat dipengaruhi oleh beberapa 

subvariabel 

seperti bukti fisik, reliabilitas, daya 

tanggap, jaminan, dan empati dan 

sisanya 

24,2% adalah dipengaruhi oleh 

variabel independen lain yang belum 

ditunjukkan dalam penelitian ini, 

yang paling berpengaruh dalam 

memuaskan 

masyarakat yang menerima layanan 

perekaman 

peneliti lakukan 

di Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten 

Kuansing  dan 

yang  menjadi 

masalahnya 

adalah pelayanan 

pembuatan akta 

kelahiran 

3. Kualitas 

Pelayanan 

Publik dalam 

pembuatan 

akta kelahiran 

pada dinas 

kependudukan 

dan pencatatan 

sipil kabupaten 

jember  tahun 

2017 

Penelitian ini termasuk dalam 

penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Itu peneliti 

menggunakan multi item scale yaitu 

sebagai 

ServQual dalam analisis data. Hasil 

penelitian yang dilakukan Untuk 97 

responden secara umum  dapat 

disimpulkan  sebagai Bagus. 

Berdasarkan hasil 

perhitungan ServQual itu positif 6 

(+6), yang berarti harapan 

masyarakat 

selesai, empat dari 5 dimensi 

mendapat nilai positif (+), kecuali 

reliabilitas 

dimensi mendapat nilai negatif (-) 

Perbedaan 

dengan 

penelitian  yang 

peneliti lakukan 

di Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten 

Kuansing dengan 

pendekatan 

deskriftif 

kualitatif 

  
itu -11”. 

 

4. Analisis Hasil penelitian ini menjelaskan 

indikator kepuasan  masyarakat 

masih kurang baik dengan rata-rata 

(40,67%) 

Perbedaan 
 Pelayanan dengan 
 Aparatur penelitian yang 
 Pemerintahan peneliti lakukan 
 Dalam di Dinas 
 Pembuatan Kependudukan 
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 Akta 

Kelahiran Di 

Dinas 

Kependudukan 

dan Catatan 

Sipil 

Kabupaten 

Rokan Hilir 

Tahun 2016 

 dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten 

Kuantan 

Singingi 

5. Analisis 

Kualitas 

Pelayanan 

Akta 

Kelahiran di 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil Kota 

Semarang 

Tahun 2016 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa dari lima 

dimensi kualitas pelayanan, masih 

terdapat tiga tiga dimensi yang 

belum berkualitas, yakni dimensi 

tangible, reliability, dan 

resvonsiveness. Dibuktikan 

dengan sarana dan pasarana yang 

ada secara kuantitas masih kurang 

memadai 

dan kurang dijaga, akta kelahiran 

belum terisolir dengan baik , respon 

petugas 

dalam melayani masih kurang, dan 

kurangnya kesadaran pemohon akan 

hakhaknya 

dan kurangnya sosialisasi bentuk 

media pengaduan yang tersedia 

Perbedaan 

dengan 

penelitian  yang 

peneliti lakukan 

di Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten 

Kuansing 

dengan 

pendekatan 

deskriptif 

kualitatif 

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019 

 

 

Dari beberapa penelitian yang dipaparkan diatas yang memiliki persamaan 

dengan penulis, namun dalam kaitan ini penulis lebih kepada aspek pelayanan 

pembuatan akta kelahiran dan faktor yang mempengaruhi pembuatan akta 

kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan 

Singingi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sebagai masyarakat 

atau warga negara yang baik tidak akan terlepas dari proses administrasi 

pemerintahan. Salah satunya adalah dalam pembuatan kartu identitas, masyarakat 

akan tetap bersentuhan dengan pelayanan administrasi kantor yang diberikan 
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Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , karena setiap warga negara 

asing yang hidup pada suatu wilayah, wajib melaporkan perubahan pada dirinya 

maupun anggota keluarganya. 

Prosedur pencatatan kelahiran : 

 

1. setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana di tempat 

domisili penduduk. 

2. Pencatatan kelahiran penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat 
 

a. Surat pengantar RT/RW 

 

b. Surat keterangan kelahiran dari dokter / bidan / penolong kelahiran. 

 

c. Nama dan identitas saksi kelahiran. 

 

d. Kartu keluarga orang tua. 

 

e. Kartu tanda penduduk orang tua. 

 
f. Kutipan akta nikah / akta perkawinan orang tua (legalisir) 

 

3. Mengisi formulir dengan lengkap 

 

4. Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta 

perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. 

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama  dan  perubahan  

status kewarganegaraan 

Dengan demikian penyelenggaraan pencatatan sipil merupakan salah satu 

tugas pemerintah dalam pelayanan publik yang cukup mendasar dan penting 

dibidang pembuatan Akta Kelahiran. 

2.5 Defenisi Konsep 

 

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan 
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kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu 

disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian 

ini antara lain: 

1. Persyaratan 

 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 
 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu Penyelesaian 

 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pe;ayanan. 

4. Biaya/Tarif 
 

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

 

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 

da diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi Pelaksana 

 

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan , keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 
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7. Perilaku Pelaksana 

 

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan Prasarana 

 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan 

penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). 

Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana 

untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

 

2.6 Konsep Operasional 

 

Untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi aspek-aspek penelitian 

yangakan diukur dalam penelitian ini, terdapat 9 dalam penelitian ini sebagai 

sesuatu yang dapat diukur dan diteliti. 
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Tabel 2.4 Konsep Operasional 

 

Konsep Indikator Sub Indikator 

PERMENPAN 
No. 14 tahun 

2017. 

1. Persyaratan a. kejelasan mengenai persyaratan 

administrasi dalam pengurusan akta 

kelahiran 

b. persyaratan yang harus dipenuhi 

dalam pembuatan akta kelahiran 

 2.sistem,mekanisme 

dan prosedur 

a. Kemudahan Prosedur pelayanan 

yang diaksanakan 

b. Kejelasan petunjuk prosedur 

pelayanan akta kelahiran 

c. Tata cara pelayanan dalam 

pembuatan akta kelahiran 

 3.Waktu 

penyelesaian 

a. Adanya kejelasan mengenai jadwal 

pelayanan 

b. Kecepatan penyelesaian akta 

kelahirans 

c. Efisien waktu dalam memberikan 

pelayanan akta kelahiran 

 4. biaya tarif a. kewajaran biaya/tarif dalam 

pelayanan akta kelahiran 

b. kesesuaian antara biaya yang 

dibayarkan dengan biaya yang telah 

ditetapkan dalam pelayanan akta 

kelahiran ini 

. 

 5.produk spesifikasi 

jenis pelayanan 

a. hasil pelayanan yang diberikan 

diterima sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan 

b. kesesuaian produk pelayanan antara 

yang tercantum dalam standar 

pelayanan dengan hasil yang 

diberikan 
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   6.Kompetensi 

Pelaksana 

a. kemapuan dalam memberikan 

pelayanan akta kelahiran 

b. keahlian petugas dalam 

pelayanan akta kelahiran 

c. memeriksa berkas akta kelahiran 

secara teliti 

d.Kecermatan dalam pelayanan akta 

kelahiran 

 7.perilaku 

pelaksana 

a. siap petugas dalam memberikan 

pelayanan akta kelahiran 

b. pegawai melayani dengan ramah 

dan sopan 

c. pegawai melayani dengan tidak 

membeda-bedakan 

d. Kedisiplinan dalam proses 

pelayanan akta kelahiran 

e. Kerja sama diantara petugas 

dalam melayani masyarakat 

 8.penanganan 

pengaduan sarana 

dan masukan 

a. Tindak lanjut penanganan 

pengaduan yang dilaksanakan oleh 

unit pelayanan 

b. saran dan masukan yang 

diberikan dalam pelayanan akta 

kelahiran 

 9.sarana dan 

prasarana 

a. Kualitas atau kelengkapan sarana 

dan prasarana sarana informasi 

yang disediakan 

b. ketersediaaan peralatan yang 

memadai dalam pembuatan akta 

kelahiran 

c. kenyamanan tempat pelayanan 

akta kelahiran 

Sumber Data : Permenpan Nomor 14 tahun 2017 
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PERMENPAN No.14 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat 

Hakikat Pelayanan Umum Yang Prima 

Indikator : 

1. Persyaratan 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

3. Waktu Penyelesaian 

4. Biaya / Tarif 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

6. Kompetensi Pelaksana 

7. Perilaku Pelaksana 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

9. Sarana dan Prasarana 

Kepuasan Masyarakat 

 

 

 

 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 

Sumber : Permenpan No 14 tahun 2017 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

 

Dalam memperoleh data yang berguna untuk menyusun proposal ini, 

peneliti melakukan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi tersebut 

dikarenakan peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan kualitas pelayanan 

akta kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuantan 

singingi untuk mengetahui kendala kualitas pelayanan akta kelahiran. 

3.2 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian Kualitatif. Penelitian 

Kualitatif yang bertujuan menginterpretasikan suatu keadaan, peristiwa, obyek 

atau segala sesuatu terkait variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan angka- 

angka maupun kata-kata. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dan 

menjelaskan bagaimana Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. 

3.3 Sumber Data 

 

1. Data Primer 

 

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

informan penelitian melalui wawancara (Interview), dan observasi serta 

dokumentasi. Berupa indentitas responden dan hasil tanggapan. Dalam Penelitian 

ini yang menjadi sumber data primer adalah seperti : PLT. Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,Kepala Bidang Pencatatan Sipil , Kepala 
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Tabel 3.1 Informan Penelitian 

 

NO Nama Informan Penelitian Jabatan 

1   Drs. Abd. Razak Sekretaris Dinas 

2   Dian Enggraini, S.Sos Kasubag Umum 

 

3 
 

  Tekad Kurniawan,S.St 
Kabid Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 

 

4   Nasrul,S.Sos,M.Si Seksi Kelahiran 

 

5   Masyarakat Mengurus Akta Kelahiran 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

 

 

 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut 

Sugiyono (2013 : 63) menyatakan bahwa penelitian kualitatif, pengumpulan data 

yang dilakukan dengan natural setting ( kondisi alamiah), sumber data primer,  

dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi,wawancara dan 

dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

 

Dalam kaitan penilitian ini penulis melakukan pengamatan secara 

langsung dilapangan mengenai Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

2. Wawancara 
 

Teknik ini dipilih karena ada kalanya data yang dibutuhkan belum begitu 

sempurna terjaring dengan teknik Observasi. Dalam penelitian ini, penulis 
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Tabel 3.1 Informan Penelitian 

 

NO Nama Informan Penelitian Jabatan 

1 H. M. Refendi Zukman,S.Sos,M.Si PLT. Kepala Dinas 

2 Sonny Septrison,SH,M.Si Kabid Pencatatan Sipil 

 

3 
 

Kasnardi, S.Sos 
Kabid Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 

 

4 
 

Amri Jasda, S.SP 
Kabid Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

 

 

 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut 

Sugiyono (2013 : 63) menyatakan bahwa penelitian kualitatif, pengumpulan data 

yang dilakukan dengan natural setting ( kondisi alamiah), sumber data primer,  

dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi,wawancara dan 

dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

 

Dalam kaitan penilitian ini penulis melakukan pengamatan secara 

langsung dilapangan mengenai Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

2. Wawancara 

 

Teknik ini dipilih karena ada kalanya data yang dibutuhkan belum begitu 

sempurna terjaring dengan teknik Observasi. Dalam penelitian ini, penulis 
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melakukan   wawancara   kepada   pihak   Kepala   Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

3. Dokumentasi 

 

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen- 

dokumen yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi karangan/tulisan, 

buku, undang-undang, foto, dan lain sebagainya. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data dalam penlitian ini bersifat deskriftif kualitatif yaitu data 

yang sudah diolah kemudian dikembangkan lagi serta diinterpretasikan secara 

terinci dan mendalam agar mudah dipahami nantinya. Untuk mengetahui Kualitas 

Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi, maka teknik analisis data dilakukan dengan tahap 

yang dikemukakan Miles dan Huberman Sugiyono (2013:91) yakni : 

 
 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, menabung yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 

Penyajian Data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data 
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kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan), Matriks, Grafik, Jaringan 

dan Bagan. 

3. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisa data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk 

mengambil tindakan. 
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BAB IV 

 

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

 

4.1 Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan 

Singingi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

dibentuk berdasarkan peraturan daerah kuantan singingi No. 04 2008 dan 

keputusan Bupati Kuantan Singingi No. 22 Tahun tentang penjabaran tugas dan 

fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

dimana tugas pokoknya adalah kewenangan otonomi daerah dibidang 

kependudukan pencatatan sipil didaerah. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

telah dapat menyusul rencana strategis (RENSTRA) tahun 2011 – 2016 

RENSTRA ini dibuat sebagai pedoman dan acuan serta sekaligus dokumen dalam 

pelaksanaan akuntabilitas yang kinerja yang berisi vis, misi, tujuan dan sasaran 

serta pokok-pokok program kegiatan yang akan dilaksanakan RENSTRA ini 

diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan acuan dalam melaksanakan kegiatan 

tahun 2011 – 2016. 

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi adalah: 

1. Menyediakan dan merumuskan strategi dan kebijakan serta program dan 

kegiatan selama lima tahun, sehingga diharapkan dapat digunakan dan 

dijadikan pedoman dalam menentukan priorotas program dan kegiatan 
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tahunan yang dibiayai baik dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi 

maupun dari sumber maupun dari sumber pembiayaan lainnya. 

2. Sebagai pedoman resmi bagi aparatur Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyusun program 

dan kegiatan tahunan dan sebagai tolak ukur yang dapat dijadikan dasar 

dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan. 

3. Untuk memudahkan aparatur dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam memahami strategi serta 

kebijakan program dan kegiatan tahunan dalam rentang waktu lima tahun 

hingga program dan dapat berjalan lancar, terpadu dan bersinergi. 

Peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 47 tahun 2001 tentang 

pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja. 

Pada tahun 2001 nama kantor CAPIL ini adalah “Dinas Kependudukan dan 

Tenaga Kerja”. Pelaksanaan otonomi daerah dengan kewenangan daerah yanh 

lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. 

Penjabaran tugas pokok dinas kependudukan dan tenaga kerja 
 

1. Dinas kependudukan dan tenaga kerja merupakan unsur pelaksanaan 

pemerintah kabupaten. 

2. Dinas kependudukan dan tenaga kerja dipimpin oleh seorang kepala yang 

berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris 

daerah. 

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan No. 4 tahun 2008 melakukan 

tentang perubahan nama “Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”. 
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Peraturan bupati No. 32 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, 

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas dan Pencatatan Sipil. dan pada 

tahun 2016 ini nama kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di ubah 

menjadi “DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL”. 

Peraturan Bupati tentang kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi 

Serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

 
 

4.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kuantan Singingi 

 

1. Visi 

 

Setiap organisasi perlu memiliki Visi agar mampu eksis dan unggul serta 

mempunyai arah dalam persaingan semakin ketat dalam lingkungan yang berubah 

dengan cepat. Perumusan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan 

arah dan focus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memiliki orientasi masa depan , mampu 

menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan 

kepemimpinan organisasi. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka visi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi disusun sebagai berikut : 

„‟ Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Yang Efektif,Tepat 

 

Dan Benar „‟ 
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2. Misi 

 

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi, maka ditetapkan misi sebagai berikut : 

a. Meningkatakan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan dan pecatatan sipil. 

b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil. 

c. Meningkatkan sistim pengendalian data base administrasi kependudukan. 

 

d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil . 

e. Meningkatkan pengawasan mobilitas penduduk yang berwawasan 

kependudukan. 

4.3 Uraian Tugas (Job Descreption) Bagian/Unit Kerja Tempat Pelaksanaan 

Peraktek Kerja Lapangan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah bahwa tugas Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : 

1. Kepala Dinas 

 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 

pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, 

mengkoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan 

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di 

bidang pelayanan kependudukan dan administrasi pencatatan sipil. 
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Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Fungsi : 

 

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk 

dan koordinasi pelaksanan catatan sipil. 

b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan peningkatan kualitas penduduk 

melalui program pemberdayaan penduduk dan keluarga untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. 

c. Melaksanakan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan 

kegiatan pendaftaran dan catatan sipil serta pemberdayaan penduduk. 

d. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis dibidang Kependudukan dan 

Catatan Sipil berdasarkan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

e. Melaksanakan pendaftaran penduduk, menerbitkan NomorInduk 

 
f. Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), dan Mutasi Penduduk. 

g. Melaksanakan Catatan Sipil, MenerbitkanAkte Kelahiran, Akte Kematian, 

Pengukuhan, Pengangkatan Anak, Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan 

Anak. 

h. Melaksanakan Data dan Informasi, melaksanakan pengolahan data dan 

informasi, pengendalian dan penyuluhan kependudukan. 

i. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data 

kependudukan. 

j. Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di 

BidangKependudukan dan Pencatatan Sipil. 
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2. Sekretariat 

 

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan 

yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan 

kepegawaian serta pengelolaan keuangan. 

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan. 

2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan 

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu. 

3. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas. 

 
4. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan. 

5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; Dokumen Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Kuansing. 

6. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian. 

 

7. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolan keuangan. 

 

8. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas Dinas. 

9. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan 

tugas Dinas. 
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10. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan 

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas. 

11. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. 

 

12. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. 

 

13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

14. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan. 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, sekretaris dibantu oleh Sub 

Bagian.Bagian Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : 

a. Sub Bagian Perencanaan 

 

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan 

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas. Kepala Sub Bagian 

perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasionalkegiatan pelayanan dan 

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas; 

2. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program 

kerja Dinas; 

3. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas; 

 

4. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan 

penunjang pelaksanaan tugas; 
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5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

 

6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

7. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan 

sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

b. Sub Bagian Keuangan 

 

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan 

administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas. KepalaSub 

Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

 

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasionalkegiatan pengelolaan 

administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas. 

2. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan 

pembiayaan Dinas. 

3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan 

belanja. 

4. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji  

serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil. 

5. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program 

adminstrasi pengelolaan keuangan. 

6. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 

Dinas. 
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7. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan 

pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan 

pembiayaan Dinas. 

8. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, 

belanja dan pembiayaan Dinas. 

9. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencanadan program kerja 

pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas. 

10. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung 

pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan; pelaksanaan koordinasi teknis 

perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas 

Dinas. 

11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

 
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

13. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan 

Dinas. 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 

pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi 

kepegawaian. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 
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1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan 

administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian; 

2. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat–surat, 

naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; 

3. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; 

 
4. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi 

dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Dinas; 

5. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi 

perjalanan dinas; 

6. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat–rapat 

dinas; 

7. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat; 

 
8. Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban 

kantor; 

9. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan 

kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya; 

10. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana 

perlengkapan Dinas; 

11. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi 

perlengkapan dinas; 

12. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 

pelaksanaan tugas Dinas; 
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13. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan 

perundang–undangan; 

14. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan 

data serta dokumentasi kepegawaian; 

15. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi 

pegawai; 

16. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi 

kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, 

taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan 

pegawai; 

17. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan 

struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas; 

18. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta 

disiplin pegawai; 

19. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasipensiun dan cuti 

pegawai; 

20. Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji 

pegawai; 

21. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

 

22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 
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23. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja 

lain di lingkungan Dinas. 

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

 

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok 

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang 

pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputiidentitas penduduk, pindah datang 

penduduk, pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk. Bidang 

Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut : 

 

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan pendaftaran 

penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, 

pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk; 

2. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk; 

 

3. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan pelayanan pendaftaran 

penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, 

pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk; 

4. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan 

identitas penduduk; 

5. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan 

pindah datang penduduk; 

6. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan pengawasan dan 

penyidikan dokumen pendaftaran penduduk; 
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7. Penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian pendaftaran 

penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, 

pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk; 

8. Penetapan penyusunan kebutuhan blanko/formulir pendaftaran penduduk; 

 

9. penetapan upaya pemecahan permasalahan di bidang pelayanan 

pendaftaran penduduk; 

10. Penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pendaftaran penduduk; 
 

11. Penetapan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan 

pendaftaran penduduk; 

12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

13. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pendaftaran penduduk. 

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahkan 3 (seksi) 

Seksi diantaranya : 

a. Seksi Identitas Penduduk 

 

Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan pelaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan 

pelayanan identitas penduduk. Seksi Identitas Penduduk mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pembinaan 

dan pelayanan identitas penduduk; 

2. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan pendaftaran penduduk; 
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3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk; 

 

4. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi 

kependudukan; 

5. Pelaksanaan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta 

penerbitan nomor induk kependudukan (NIK); 

6. Pelaksanaan pendaftaran perubahan alamat; 
 

7.  Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem informasi 

administrasi kependudukan; 

8. Pelaksanaan penerbitan kartu keluarga (KK); 

 

9. Pelaksanaan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP); 

 

10. Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian formulir dan blanko KK dan 

KTP; 

11. Pelaksanaan pengendalian terhadap penggunaan formulir dan blanko KK 

dan KTP; 

12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

 

13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

14. Pelaksanaan koordinasi identitas penduduk dengan unit kerja lain di 

lingkungan Dinas. 

b. Seksi Pindah Datang 

 

Kepala Seksi Pindah Datang mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan 
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pelayanan pindah datang penduduk. Seksi Pindah Datang mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

 

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pembinaan 

dan pelayanan pindah datang penduduk; 

2. Pelaksanaan pendaftaran pindah datang antar negara; 

 
3. Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah; 

 

4. Pelaksanaan pendaftaran pindah datang warga negara asing; 

 

5. Pelaksanaan pendaftaran warga negara Indonesia tinggal sementara; 

 

6. Pelaksanaan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan; 

 

7. Pelaksanaan pelayanan surat keterangan pindah dan surat keterangan 

pindah datang; 

8. Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian formulir dan blanko surat 

keterangan pindah dan surat keteranganpindah datang; 

9. Pelaksanaan penerbitan surat keterangan tempat tinggal dan surat 

keterangan tinggal sementara; 

10. Pelaksanaan pengendalian terhadap penggunaan formulir dan blanko surat 

keterangan tempat tinggal dan surat keterangan tinggal sementara; 

11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

 

12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

13. Pelaksanaan koordinasi pindah datang penduduk dengan sub unit kerja lain 

di lingkungan Dinas. 
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c. Seksi Pendataan Penduduk 

 

Kepala Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pendataan penduduk 

tugas pelayanan pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk. 

Seksi Pendataan Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan 

pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk; 

2. Pelaksanaan penertiban dokumen kependudukan hasil pendaftaran 

penduduk; 

3. Pelaksanaan penatausahaan dokumen pendaftaran penduduk; 

 

4. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk; 

 

5. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi 

dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; 

6. Pelaksanaan operasi yustisi dokumen kependudukan; 
 

7. Pelaksanaan kerjasama pelaksanaan operasi yustisi dokumen 

kependudukan dengan instansi terkait; 

8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

 

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

10. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran 

penduduk dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas 
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4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

 

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok 

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang 

pelayanan administrasi pencatatan sipil yangmeliputi pencatatan perkawinan, 

perceraian, kelahiran, kematian, pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan 

sipil. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan administrasi 

pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perkawinan, perceraian, 

pengangkatan, pengesahan / pengakuan anak, kelahiran, kematian, 

pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil; 

2. Penetapan kebijakan pencatatan sipil; 

 

3. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi pencatatan sipil yang 

meliputi pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan, 

pengesahan/pengakuan anak, kelahiran,kematian, pengawasan dan 

penyidikan dokumen pencatatan sipil; 

4. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi 

pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengesahan/pengakuan 

anak; 

5. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi 

pencatatan kelahiran dan kematian; 

6. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan dan 

penyidikan dokumen pencatatan sipil; 
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7. Penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian pelayanan 

administrasi pencatatan sipil yang meliputi pencatatan perkawinan, 

perceraian, pengangkatan, pengesahan/pengakuan anak, kelahiran, 

kematian, pengawasan dan penyidikan dokumen pencatatan sipil; 

8. Penetapan pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

pencatatan sipil; 

9. Penetapan pembinaan dan pengembangan sumber dayamanusia pengelola 

pencatatan sipil; 

10. Penetapan penyusunan kebutuhan formulir/blanko dokumen pencatatan 

sipil; 

11. Penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi pencatatan 

sipil; 

12. Penetapan evaluasi dan pengendaian pelaksanaan tugas pelayanan 

administrasi pencatatan sipil; 

13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

14. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan administrasi 

pencatatan sipil. 

Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas, Kepala Bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil di bantu oleh Kepala Seksi.Kepala bidang pencatatan sipil 

membawahkan : 
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a. Seksi Kelahiran 

 

Kepala Seksi Kelahiran mempunyai tugas pokok merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan 

pelayanan kelahiran. Seksi Kelahiran mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pembinaan 

dan pelayanan kelahiran; 

2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi 

kependudukan dibidang pencatatan kelahiran; 

3. Pelayanan permohonan kutipan kedua dan seterusnya akta kelahiran; 

 

4. Pelaksanaan pengelolaan register akta kelahiran; 

 

5. Pelaksanaan penyiapan data kelahiran sebagai bahan sistem informasi 

administrasi kependudukan (SIAK); 

6. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran; 
 

7. Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pencatatan 

kelahiran; 

8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

 

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

10. Pelaksanaan koordinasi kelahiran dengan sub unit kerja lain di lingkungan 

Dinas. 

b. Seksi Perkawinan dan Perceraian 

 

Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 
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pembinaan dan pelayanan perkawinan, perceraian, pengangkatan, 

pengesahan/pengakuan anak. Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pembinaan 

dan pelayanan perkawinan, perceraian, pengangkatan, 

pengesahan/pengakuan anak; 

2. Pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian dalam 

sistem administrasi kependudukan; 

3. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan; 

 

4. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta perceraian; 

 

5. Pelaksanaan pencatatan pengangkatan anak, pengesahan anak dan 

pengakuan anak; 

6. Pelaksanaan pencatatan peristiwa penting lainnya; 
 

7. Pelayanan permohonan kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan dan 

perceraian; 

8. Pelaksanaan pengelolaan register akta perkawinan dan perceraian; 

 

9. Pelaksanaan penyiapan data perkawinan dan perceraian sebagai bahan 

sistem informasi administasri kependudukan(SIAK); 

10. Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pencatatan 

perkawinan dan perceraian; 

11. Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

 

12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 
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13. Pelaksanaan koordinasi perkawinan dan perceraian dengan sub unit kerja 

lain di lingkungan Dinas. 

c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian 

 

Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian 

mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan perubahan status anak, 

perubahan status kewarganegaraan, dan pelayanan kematian. Seksi Perubahan 

Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pembinaan 

dan pelayanan perubahan status anak, perubahan status kewarganegaraan, 

dan pelayanan kematian; 

2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi 

kependudukan dibidang pencatatan lahir mati, pencatatan kematian, 

pencatatan perubahan nama, pencatatan perubahan status 

kewarganegaraan; 

3. Pelayanan permohonan kutipan kedua dan seterusnya akta kematian; 
 

4. Pelaksanaan pengelolaan register akta kematian; 

 

5. Pelaksanaan penyiapan data kematian sebagai bahan sistem informasi 

administrasi kependudukan (SIAK); 

6. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta kematian; 
 

7. Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pencatatan 

lahir mati, pencatatan kematian, pencatatan perubahan nama, pencatatan 

perubahan status kewarganegaraan; 
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8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

 

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

10. Pelaksanaan koordinasi sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

 

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

 
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

tugas-tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang 

meliputi pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan teknologi informasi, 

pengelolaan jaringan dan komunikasi data. Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan yang meliputi pengelolaan dan penyajian data, 

pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan jaringan dan komunikasi 

data; 

2. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 
 

3. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan 

teknologi informasi, pengelolaan jaringan dan komunikasi data; 

4. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan dan penyajian 

data kependudukan; 

5. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan teknologi 

informasi kependudukan; 
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6. Penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan jaringan dan 

komunikasi data kependudukan; 

7. Penetapan rumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan yang meliputi pengelolaan dan 

penyajian data, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan jaringan dan 

komunikasi data; 

8. Penetapan upaya pemecahan permasalahan dibidang informasi 

administrasi kependudukan; 

9. Penetapan pelaksanaan perencanaan dan pemeliharaan jaringan sarana dan 

prasarana informasi administrasi kependudukan; 

10. Penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 

11. Penetapan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan; 

12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

13. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan. 

Dalam melaksanakan tugas di maksud Kepala Bidang Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan dibantu Oleh Kepala Seksi.Kepala Bidang 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi 3 (tiga) Seksi 

diantaranya : 
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a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

 

Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai 

tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. Seksi Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan; 

2. Penyusunan rumusan kebijakan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 

3. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi 

dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 

4. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 

 
5. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan; 

 

6. Pelaksanaan penyajian dan diseminasi informasi penduduk; 

 

7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 

8. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 

pengelola informasi administrasi kependudukan; 

9. Pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 

10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

 

11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 
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12.  Pelaksanaan koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan 

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. 

b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 

 

Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai 

tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan pengelohan dan penyajian data kependudukan. Seksi 

Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut 

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan 

pengelohan dan penyajian data; 

2. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data; 

 

3. Pelaksanaan pembangunan replikasi data kependudukan; 

 

4. pelaksanaan pembangunan bank data kependudukan; 

 
5. Pelaksanaan pembangunan tempat perekaman data kependudukan di 

kecamatan; 

6. Pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk padabank data 

kependudukan; 

7. Pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil 

pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil; 

8. Pelaksanaan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem 

informasi administrasi kependudukan; 

9. Pelaksanaan upaya pemecahan permasalahan dibidang pengelolaan dan 

penyajian data; 
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10. Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

 

11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 

12. Pelaksanaan koordinasi pengelohan dan penyajian data dengan sub unit 

kerja lain di lingkungan Dinas. 

c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi 

Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, 

Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas tata kelola dan SDM, teknologi, 

informasi dan komunikasi. 

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan 

dan pengembangan SDM, teknologi, informasi dan komunikasi; 

2. Pelaksanaan upaya pemecahan permasalahan dibidang teknologi, 

informasi dan komunikasi; 

3. Pelaksanaan pengembangan teknolgi informasi sesuai dengan kebutuhan 

dan potensi daerah; 

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
 

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 
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6. Pelaksanaan koordinasi teknologi informasi dengan sub unit kerja lain di 

lingkungan Dinas. 

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

 

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai  

tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di 

bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang meliputi penyiapan 

perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, 

kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, 

kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

2. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan; 

3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan; 

4. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

 

5. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan; 

 

6. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 
 

7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan. 
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Dalam melaksanakan tugas di maksud Kepala Bidang Pemanfaatan Data 

dan Inovasi Pelayanan dibantu Oleh Kepala Seksi.Kepala Bidang Pemanfaatan 

Data dan Inovasi Pelayanan membawahi 3 (tiga) Seksi diantaranya : 

1. Seksi Kerjasama 

 

Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 

pelaksanaan kerjasama administrsi kependudukan. Seksi Kerjasama mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

1. Penyiapan koordinasi kerjasama administrasi kependudukan; 
 

2. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerjasama 

administrasi kependudukan; 

3. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama administrasi 

kependudukan; 

4. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama administrasi 

kependudukan. 

2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 

 

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama administrsi 

kependudukan. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penyiapan koordinasi pemanfaatan data dan dokumentasi kependudukan; 
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2. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis 

pemanfaatan data dan dokumentasi kependudukan; 

3. Penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan; 

4. Penyiapan dan pelaksanaan data dan dokumen kependudukan; 

 
5. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan data dan dokumen 

kependudukan. 

3. Seksi Inovasi Pelayanan 

 

Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugasmelaksanakan sebagian tugas 

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan lingkupinovasi 

pelayanan mencakup pelayanan administrasi kependudukan. Seksi Inovasi 

Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencanadan program kerja lingkup inovasi pelayanan; 
 

2. Penyiapan bahan kebijakan lingkup inovasi pelayanan; 

 

3. Pelaksanaan kebijakan operasional lingkup inovasi pelayanan; 

 

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup inovasi pelayanan; 

 

5. Pelaksanaan administrasi lingkup inovasi pelayanan; 

 

6.  Pelaksanaan fungsi lainyang diberikan atasan terkait dengan tigas dan 

fungsinya. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu melaksanakan 

sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan keahlian 

masing-masing. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Kepndudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi mengenai Analisis Kualitas 

Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan sudah berjalan tetapi belum 

optimal berdasarkan dari hasil wawancara masyarakat dan petugas yang ada Pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. 

Selanjutnya faktor penghambat kualitas pelayanan  akta  kelahiran 

dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

antara lain terdiri dari faktor internal dan eksternal. faktor Internal antara lain 

terbatasnya sumber daya manusia (pegawai) yang mengelola akta kelahiran serta 

terbatasnya sarana dan prasarana serta jaringan yang sering terganggu , sumber 

daya manusia di Dinas yang belum sepenuhnya handal dalam pemberian 

pelayanan karena masih kurangnya tingkat pemahaman dan kepekaan terhadap 

tugas dan fungsinya, masih rendahnya disiplin pegawai terhadap ketentuan jam 

kerja yang berlaku . Sedangkan Faktor eksternal antara lain rendahnya kesadaran 

masyarakat untuk memiliki akta kelahiran dan hanya mengurus dokumen tersebut 

saat sudah dibutuhkan. 
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6.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi saran untuk 

Kualitas Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kuantan Singingi sebagai berikut: 

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi perlu 

lebih transparan dalam mensosialisasikan dan memberikan kejelasan serta 

kepastian waktu penyelesaian dan standar operasional prosedur yang telah 

dibuat dengan baik agar masyarakat yang melakukan pengurusan pelayanan 

tidak berprasangka buruk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

khususnya pegawai agar meningkatkan kemampuan agar dalam pelayanan 

berjalan dengan baik 

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi harus 

lebih meningkatkan sarana dan prasarana yang ada agar dalam pengurusan 

pelayanan berjalan dengan baik. 

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 

khususnya bagi petugas pelayan harus memperbaiki sikap dan perilaku dalam 

melayani masyarakat, agar masyarakat senang dan merasa puas saat melakukan 

pengurusan pelayanan. 

5. Diharapkan penelitian ini berguna bagi semua pihak khususnya Pegawai 

Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan 
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dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan bagi masyarakat serta 

pihak yang terkait lainnya. 

 

 

 

 

 

 
. 
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