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ABSTRAK 

 

Sisi Afrina (2020) :  Pelayanan Aparatur Pemerintahan dalam Pembuatan 

Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung Ditinjau Dari 

Fiqh Siyasah. 

 

 Akta Kelahiran merupakan akta wajib yang harus dimiliki warga Negara 

Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga telah mengeluarkan kebijakan 

bahwa setiap masyarakat yang wajib memiliki Akta Kelahiran. Penulisan skripsi 

ini berlatang belakang dari banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akta 

kelahiran  di Kabupaten Sijunjung 

Dalam  penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok 

permasalahan yakni bagaimana peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

terkait Penanganan pembuatan Akta Kelahiran di Kabupaten Sijunjung, apa 

kendala atau masalah masyarakat dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran, dan 

bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelayan di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Adapun metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara 

sebagai data primer yang dihimpun dari pihak Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, dilakukan dengan cara melakukan 

wawancara terhadap informan yang memberi pelayanan Akta Kelahiran dan 

penerima pelayanan Akta Kelahiran, meneliti dokumen peraturan, kebijakan, serta 

media lainya yang berhubungan dengan pelayanan public, setelah data tersebut 

diperoleh, lalu dianalisandengan deskriptif analitik. 

Temuan dari peneliti terkait pelayanan pembuatan Akta Kelahiran yang 

dilakukan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung 

belum memenuhi kualitas pelayanan karena masih ada beberapa indicator yang 

belum maksimal dalam pelaksanaan administrasinya seperti kualitas 

pelayanan.hal ini karena kendala ketepatan waktu pelayanan, dan kemudahan 

kepengurusan, dan penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait pelayanan 

pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sijunjung adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan tinjauan Fiqh 

Siyasah dikarenakan pemerintah adalah orang yang bertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap kesejahteraan masyarakatnya, terutama dalam pelayanan 

publik.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan publik menarik untuk di cermati karena kegiatanya dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara atas suatu barang jasa 

ataupun pelayanan administrasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

Orientasi kegiatanya adalah pelayanan publik dalam dinamika kehidupan, 

masyarakat yang bertindak selaku konsumen akan berhubungan atau terkait 

dengan kegiatan pelayanan publik. Selain itu sama-sama diketahui bahwa 

sumber dana kegiatan pelayanan publik berasal dari masyarakat melalui pajak 

sehingga wajar apabila masyarakat mengharapkan adanya pelayanan yang 

berkualitas.
1
 

Penyelenggaraan pelayanan publik salah satu upaya Negara untuk 

memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak setiap warga Negara atas barang jasa 

dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik Undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) mengamatkan kepada Negara 

agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraanya, 

Sehingga efektifitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik 

buruknya penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik 

di Indonesia adalah organ Negara seperti pemerintah pusat,pemerintah daerah 

(provinsi kabupaten dan kota). Dalam pembukuan undang-undang dasar 1945 

secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik 

                                                             
1
 Wahyudi Kumorotomo,Etika Administrasi Negara, (Jakarta : Rajawali Pers 1992),cet. 

ke-1, h.128 
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Indonesia  adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan 

bangsa. 
2
 

Yang dimaksud dengan pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada 

orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan 

agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan tujuan.
3
 

Keadaan saat ini penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih 

dihadapkan pada sisitem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta 

karena kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal tersebut 

dapat dilihat dari keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara 

langsung maupun melalui media massa, seperti : prosedur yang berbelit-belit, 

tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, 

persyaratan yang tidak transparan, sifat petugas yang kurang responsive dan 

lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra 

pemerintah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya 

perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. 
4
 

Kedudukan dan peranan pegawai negeri sangat menentukan, karena 

pegawai negeri adalah unsur aparatur Negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan nasional tergantung dari kesempurnaan 

aparatur Negara. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya terhadap melayani 

masyarakat oleh karena itu diharapakan kepada para pegawai untuk 

                                                             
2
 Abu Samah,Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, (Pekanbaru. suskapres.2018). 

cet. ke-1,h.80 
3
 Boediono, Pelayanan Prima Perpajakan (Jakarta: Rineka Cipta.2003).cet. ke-1, h. 60 

 
4
 Ibid   
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melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan memberikan pelayanan 

yang sebaik-baiknya pada masyarakat. 

Dalam undang-undang kepegawaian No. 64 tahun 2004 dikemukakan 

kedudukan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya yang terutang 

dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi yaitu : ‟‟ pegawai negeri berkedudukan 

sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara propesional, jujur, adil, dan merata dalam 

penyelenggaraan tugas Negara, pemerintah dan pembangunan‟‟. 

Dalam undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa tugas pegawai 

negeri sipil merupakan abdi masyarakat yang propesional, jujur dan merata 

akan tetapi dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama ini telah terbangun 

pandangan yang kurang baik, seperti yang didengar selama ini kurangnya 

efektifnya waktu dalam pembuatan dan biaya yang cukup mahal tidak sesuai 

dengan tarif yang telah ditetapkan dan kurangnya transparansi dalam 

memberikan pelayanan publik.  

 Transparansi biaya pengurusan pelayanan publik di beberapa instansi 

pemerintah baik pusat daerah maupun pemerintahan desa tidak transaparan 

sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa tarif resmi setiap pelayanan 

publik. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya pungutan liar yang dilakukan 

oleh sebagian aparat pelayanan publik. 

Warga Negara harus diberi semua hak yang ditetapkan oleh hukum 

islam kepada mereka, yaitu bahwa mereka akan dijamin dengan batas-batas 

hukum tersebut, keamananan hidupnya secara penuh, kekayaan dan 



4 

 

 
 

kehormatanya, kemerdekaan beragama, kemerdekaan beribadahnya, 

kemerdekaan orangnya kemerdekaan mengeluarkan pendapatnya, 

kemerdekaan berserikat dan berkumpulnya, keleluasan bergeraknya, 

kemerdekaan bekerjanya, kesamaan kesempatan dan haknya untuk 

memanfaatkan semua pelayanan umum.
5
 

Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur 

dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai 

dengan haknya. Masyarakat tetap akan bersetuhan dengan dengan pelayanan 

administrasi di Kantor Kecamatan karena setiap warga Negara baik yang asli 

maupun warga Negara asing yang hidup di suatu wilayah, wajib melaporkan 

perubahan yang terjadi pada dirinya maupun anggota keluarganya serta wajib 

mendaftarkan diri kepada pemerintahan daerah setempat, kemudian untuk 

menegaskan kewarganegaraan maka warga Negara harus memiliki Akta 

Kelahiran yang dibuat di pemerintahan setempat. 

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 

tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

dalam pasal 1 dijelaskan Administrasi Kependudukan adalah rangakain 

kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data 

kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik. 

                                                             
5
 Abu A‟la Al Mududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, (Bandung: Mizan) 

cet. ke-1,h .353 
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Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah, yaitu di bidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tugas Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan sipil melakukan Pelayanan dalam pembuatan Akta Perceraian, 

Pelayanan Surat Keterangan Ahli waris, Pelayanan Kartu Keluarga, Kartu 

Tanda Penduduk Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian, Pelayanan 

Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Dagang.  

Kendala kurangnya pelayanan publik disebabkan kurangnya kesadaran 

terhadap tugas dan tanggung jawab, metode kerja yang tidak memadai dan 

bahkan kurangnya kemampuan dlaam melaksanakan tugas, akibatnya hasil 

kerja yang dicapai tidak memenuhi standar yang telah di tentukan.  

 Adapun Prosedur Pencatatan  Akta 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 dari RT/RW/WALI NAGARI 

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 
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g. Mengisi formulir dengan lengkap ( formulir dapat diambil di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil dan tanda tangan yang di atas 

materai 6000) 

Dalam undang-undang No 23 tahun 2006 pasal 1 ayat 17 menyatakan : 

Peristiwa penduduk adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi 

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan perceraian, pengakuan anak, 

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.  

Dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 

23 tahun 2006 juga menyatakan : 

1. Pelapor kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 yang 

mempunyai batas waktu 60 ( enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) 

tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan mendapat 

persetujuan kepala instansi setempat. 

2. Pencatatan yang melampaui batas 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud 

dalam ayat 1 (satu) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. 

Salah satu pelaksanaan tugas pegawai adalah pemberian pelayanan 

dengan sebaik-baiknya dengan masyarakat yang membutuhkanya. 

Sehubungan dengan hal tersebut pegawai yang ada di kantor  Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sijunjung, juga merupakan salah 
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satu dinas yang banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam 

hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sijunjung harus 

melayani masyarakat dalam setiap pencatatan sipil.  

Pencatatan sipil merupakan salah-satu bagian dari sistem pencatatan 

menyeluruh dalam sebuah Negara. Sistem pencatatan sipil didalam sebuah 

Negara memilki tujuan utama untk mengasilkan dokumen-dokumen hukum 

yang diminta oleh hukum yang berlaku di Negara tersebut. 

Berdasarkan undang-undang No.24 tahun 2013 tentang administrasi 

kependudukan dan perda No 51 tahun 2016 tentang administrasi 

kependudukan dan catatan sipil, pengurusan KK, KTP, dan akta kelahiran 

adalah 14 hari kerja.
6
 Namun pada kenyataan yang penulis temui dilapangan 

masih ditemui akta kelahiran dari masyarakat yang belum terselesaikan 

sedangkan masyarakat telah melengkapi persyaratan untuk pengajuan 

permohonan pembuatan Akta Kelahiran. Penundaan dan keterlambatan 

pekerjaan yang diberikan pegawai menyebabkan keluhan masyarakat dalam 

pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sijunjung.  

Adapun beberapa masyarakat yang tidak memilki akta kelahiran : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor. 51 Tahun 2016 tentang kutipan akta 

kelahiran. 
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Tabel 1.1 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung 

Data umur masyarakat yang tidak memiliki Akta Kelahiran di 

Kenagarian Pulasan Kabupaten Sijunjung 

NO NAMA UMUR 

1. Deca Laura 8 Tahun 

2. Gebi Diva Nia 8 Tahun 

3. Putri Cahaya 11 Tahun 

4. Anggi Riva Yandi 27 Tahun 

5. Andiko Putra 22 Tahun 

6. Rafka Saputra 10 Tahun 

7. Dafi Rahmatullah 9 Tahun 

8. Hilyatul Jannah 8 Tahun 

9. Jamil Saputra 12 Tahun 

10. Syahid Aqil 8 Tahun 

11. Pujia  10 Tahun 

Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung 

 

Berdasarkan data dalam tabel di atas itu baru sebagian kecil dari 

banyaknya masyarakat di Kabupaten Sijunjung yang tidak memiliki Akta 

Kelahiran di suatu Kenegarian yakni di Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung 

Gadang. Dalam hal ini penulis melihat langsung bahwa dalam satu 

kenagarian atau kelurahan di kabupaten sijunjung masih banyak masyarakat 

tidak memiliki akta kelahiran padahal tugas dan kewajiban para pegawai 

kantor wali nagari salah-satunya adalah menganjurkan agar masyarakat 

mengerti bahwa akta kelahiran sangatlah penting.  

Undang-undang nomor 23 tahun 2006 yang sekarang Undang-undang 

nomor 24 tahun 2013 setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk 

kepada instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak 

kelahiran namun di kabupaten Sijunjung, pada kenyataanya dilapangan masih 

banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas dalam tinjauan hukum 

islam dari segi Fiqh Siyasah yang mana juga dipandang dari segi politik islam 
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tentang pentingnya pelaksanaan administrasi yang baik yaitu terdapat pada  

QS.al-Baqarah/2:282 yaitu : 

ا َٓ يُّ
َ
أ ََ ٱ َيَٰٓ ِي ْ إِذَا تَدَ  َّلذ ٔٓا ُِ ٌَ َصّّمى فَ َءا ٌُّ َجٖو 

َ
ٍَ إََِلَٰٓ أ ٔهُ  ٱايَنتًُ ةَِديۡ َوۡۡلَۡهُتب  ۡكُتُت

 ِ ًۡ ََكتُِبُۢ ة َُِك ُّ  ۡىَػۡدِل  ٱةذۡي ٍَ ا َغيذ ٍَ ن يَۡكتَُب َن
َ
َب ََكتٌِب أ

ۡ
ُ  ٱَوََل يَأ فَۡيَيۡهتُۡب  للذ

يِِو  ٍۡ ِيٱَوۡۡلُ َ ٱَوۡۡلَتذِق  ۡۡلَقُّ ٱَغيَۡيِّ  َّلذ ُّ  للذ ُّ َشۡي  َوََل َيۡتَخۡس  ۥَربذ ِۡ ِيٱا  فَإِن ََكَن  ٔى ٌِ  َّلذ
ُّ  ۡۡلَقُّ ٱَغيَۡيِّ  يِۡو َوِۡلُّ ٍۡ َٔ فَۡيُي ُْ ٍِوذ  ن يُ

َ
ۡو ََل يَۡصَتِطيُع أ

َ
ۡو َضػِيًفا أ

َ
ا أ ًٓ ِ  ۥَشفِي  ۡىَػۡدِل  ٱة

ْ ٱوَ  ُِٓدوا ۖۡ فَإِن ىذ  ۡشتَۡش ًۡ ٌَِ رَِّجاىُِك  َِ تَانِ ٱيَُكَُٔا رَُجيَۡۡيِ فَرَُجٞو وَ  ًۡ َشِٓيَديۡ
َ
َ  ۡمَرأ ٍذ مِ

 ََ ٌِ َن  ۡٔ َدآءِ ٱتَۡرَض َٓ ا  لشُّ ٍَ ُٓ ٰ ا َفُتَذّنَِر إِۡخَدى ٍَ ُٓ ٰ ن تَِضوذ إِۡخَدى
َ
ۡخَرٰى  ٱأ

ُ
َب  ۡۡل

ۡ
َوََل يَأ

َدآءُ ٱ َٓ ْ  َوََل تَۡس  لشُّ ٔا ا ُدُغ ٌَ ًًا  َٔ إِذَا  ۡو َنتِ
َ
ًًا أ ن تَۡكُتتُٔهُ َغيِ

َ
ْ أ ٔٓا َجيِِّ  إََِلَٰٓ ٍُ

َ
ًۡ  ۦ  أ َذٰىُِك

ۡكَصُط ِغَِد 
َ
ِ ٱأ ةى  للذ ن تَُكَٔن تَِجَٰرةً َخاِِضَ

َ
ٓ أ ْ إَِلذ ٔٓا َلذ تَۡرتَاةُ

َ
ۡدََنَٰٓ أ

َ
ِ َوأ َهَٰدة َُٔم لِيشذ ۡك

َ
َوأ

ُِٓدٓواْ إَِذا َتَتاَيۡػتُ  ۡش
َ
اۗ َوأ َْ َلذ تَۡكتُُتٔ

َ
ًۡ ُجَِاٌح أ ًۡ فَيَۡيَس َغيَۡيُك ا ةَۡيَُِك َٓ َوََل  ًۡ  تُِديُروَن

ِٓيٞد  ِإَون ُّ  يَُضٓارذ ََكتِٞب َوََل َش ۗ وَ  ۥَتۡفَػئُاْ فَإُِذ ًۡ ْ ٱفُُصُٔقُۢ ةُِك ُلٔا ۖۡ ٱ تذ َ ًُ  للذ ُك ٍُ ِ ۗ ٱَويَُػّي ُ  للذ
ُ ٱوَ  ًٞ  للذ ٍء َغيِي   ٢٨٢ةُِكّوِ ََشۡ
 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang 

lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak 

mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 

orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, 
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Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang 

seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah 

kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 

batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali 

jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu 

lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
7
 

 

Pada ayat ini menjelaskan tentang administrasi, regisntrasi 

kependudukan, atau bentuk-bentuk tanda bukti tertulis yang harus dipenuhi. 

Agar  perjanjian dapat di pegang oleh kedua belah pihak. dan menjadi barang 

bukti, tanda bukti tertulis dapat menjadi pedoman bagi kedua pihak dalam 

menyelesaikan perkara yang mungkin timbul dalam prosesnya yang mengatur 

hak dan kewajiban dari pihak masing-masing. 

Berdasarkan keterangan dan gejala-gejala yang terjadi seperti yang 

telah penulis terangakan di atas dan ditemui di masyarakat, khususnya 

masyarakat kabupaten sijunjung yang bertempat di kecamatan Tanjung 

Gadang dan sekitarnya, maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan 

judul:’’Pelayanan Aparatur Pemerintahan Dalam Pembuatan Akta 

Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Sijujung Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”. 

                                                             
7
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran 

(LPMQ), (Aplikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4, Update terakhir 15 Juli 2020 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dibahas maka penulis membatasi penelitian ini berkisar tentang efektifitas 

pemerintah bidang pelayanan khususnya pelayanan Akta Kelahiran sebagai 

salah satu fungsi Pemerintahan Kota/Kabupaten yang berlangsung 

bersentuhan dengan keperluan measyarakat. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut penulis menemukan permasalahan yang 

akan diteliti yaitu: 

1. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh aparatur Pemerintahan 

Keabupaten Sijunjung kepada masyarakat terutama pelayanan pembuatan 

akta kelahiran? 

2. Apa saja yang menjadi kendala masyarakat dan  Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung dalam pelayanan pembuatan 

akta kelahiran? 

3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelayan di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung? 

D. Tujuan Penelitian. 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan agar: 

1. Untuk mengetahui pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terutama 

pelayanan pembuatan akta kelahiran. 
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2. Untuk mengetahui kendala atau masalah apa saja yang dihadapi dalam 

pelayanan pembuatan akta kelahiran? 

4. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelayanan di Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung 

E. Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk: 

1. Intropeksi dan koreksi terhadap pelayanan pihak Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. 

2. Memberikan kontribusi pemikiran kepada pembaca, civitas akademika 

UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan masyarakat Kabupaten Sijujung. 

3. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Sultan Syaruif Kasim Riau. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yaitu lokasi di 

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sijunjung 

Provinsi Sumatera Barat, yang menitik beratkan kepada tugas Birokrat 

dalam memberikan pelayanan umum salah satu fungsi Pemerintahan 

Kabupaten yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. 

Jenis penelitian adalah berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah 

penulis paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey 

langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai 
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dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui. 

observasi, wawancara, angket dan kajian pustaka untuk dijadikan data 

atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.
8
 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di  Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sijunjung dan 

masyarakat yang terdapat di  Kecamatan- kecamatan yang ada di 

Kabupaten Sijunjung. Selain itu lokasi tersebut sangat mudah di jangkau 

oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara, mengenai 

permasalahan.  

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Objek penelitian adalah efektifitas aparatur keabupaten dalam 

memberikan pelayanan umum dibidang pelayanan pembuatan akta 

kelahiran. 

b. Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dan para pegawai administrasi Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil dan Masyarakat. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti 

berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. 

Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat 

                                                             
8
 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: PT Rajawali Persada, 

2003).cet. ke-1,h.133 



14 

 

 
 

mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti 

dalam melakukan penelitian.
9
 

Teknik pengambilan sampel yaitu Purposive Sampling dimana 

peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menentukan ciri-

ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan 

dapat menjawab permasalahan penelitian.  

Tabel.12 

Responden pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dan masyarakat Kabupaten Sijunjung 

 

NO. Responden Populasi Sampel Persentase 

1. Pegawai 

DISDUKCAPIL 

26 orang 7 orang 10.5 % 

2. Masyarakat 136.926 

orang 

32 orang 18,00% 

 

5. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu: 

a. Sumber data primer, yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan 

tempat lokasi penelitian.
10

 Dalam hal ini peneliti memperoleh data 

dari kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 

masyarakat. Serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian. 

                                                             
9
 Bambang Waluyo, Penelitian hukum dalam Praktek, (jakarta: sinar Grafika, 2002).cet. 

ke-2,h.43 
10

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta:PT.Raja 

Grafindo Persada,2008),cet. ke-2, h. 30 
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b. Data sekekunder, adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka, 

yang terdiri dari dokumen resmi,buku-buku, hasil-hasil penelitian 

yang berwujud laporan dan sebagainya,.
11

 Yang berhubungan 

dengan masalah dalam penelitian ini. 

c. Data hukum tertier, yaitu bahan yang sifatnya melengkapi kedua 

bahan hukum diatas, seperti kamus ensiklopedia yang berkaitan 

dengan topic yang dikaji dalam penelitian. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Observasi 

Yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.
12

 

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan, 

untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek 

maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

b. Wawancara 

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian. 

c. Studi Kepustakaan 

                                                             
11

 Amiruddin,  op.cit. h.30 
12

 Haris Herdiansyah,Metode Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.(Jakarta:salemba 

Humanika,2010),cet. ke-1,h. 106 
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Yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, 

dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti.
13

 

7. Metode Analisis Data  

Metode analisi data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan metode analsisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden 

secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada 

dilapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang 

penulis lakukan secara deduktif. Serta menganalisa data tersebut yang 

kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada 

hal-hal yang bersifat khusus.
14

 

8. Metode Penulisan 

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode-metode 

sebagai berikut: 

a. Deskriptif,yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek 

penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. 

b. Induktif,yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang 

berhubungan dengan penilitian,dianalisa kemudian diambil 

kesimpulan secara umum. 

c. Deduktif,yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil 

kesimpulan secara khusus. 

                                                             
13

 Hajar.M, Diktat mata kuliah Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Suska Riau,2011),cet. ke-1,h 53 
14

 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1986),cet. ke-1, h. 252 
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G. Sistematika Penulisan 

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini 

maka,penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

Terdiri dari Latar Belakang Masalah. Batasan Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN UMUM 

Bab ini berisikan uraian tinjauan tentang Analisa pelayanan 

aparatur pemerintahan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung dalam pembuatan 

Akta Kelahiran, hak dan kewajiban para pelayanan 

pemerintah, Defenisi pelayan pemerintahan, struktur 

kepegawaian, tugas dan wewenang pemerintahan, faktor 

penyebab munculnya masalah pembuatan Akta Kelahiran. 

BAB III :  TINJAUAN TEORITIS 

Bab ini membahas tentang Sarana dan prasarana Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten 

Sijunjung, Standar pelayanan, Proses pelayanan pembuanan 

Akta Kelahiran, Membahas tentang masalah yang dihadapi 

pembuatan Akta  Kelahiran pada masyarakat 
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BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis membahas tentang Bagaimana tinjauan fiqh    

siyasah terhadap pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. 

BAB V :   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini penulis menguraikan tentang, Kesimpulan dan 

Saran 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A.  Sejarah  Kabupaten Sijunjung 

Zaman Hindia Belanda Kabupaten Sijujung termasuk wilayah Afdeling 

Solok dengan ibu kotanya Sawahlunto yang berlangsung pada masa 

pemerintahan Jepang. Sesudah Poklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dalam 

rangka melanjutkan perjuangan kemerdekaan, Gubernur militer Sumatera 

Barat, berdasarkan surat keputusan Nomor : SK/9/GN/IST tanggal 18 Februari 

1949 membentuk kabupaten baru yaitu Sawahlunto/Sijunjung dengan Bupati 

Militernya Sulaiman Tantuah Bagindo Ratu, yang staf Administrasinya terdiri 

dari Hasan Basri dan Darwis dari Kantor camat Koto VI. Pada masa ini ibu 

kota Kabupaten Sijunjung selalu berpindah.
15

 

Setelah penyerahan kedaulatan oleh Hindia Belanda tanggal 27 Desember 

1949 ibu kota Kabupaten Sijunjung ditetapkan menjadi daerah otonomi 

Sawahlunto/Sijunjung. Tahun 1960 ibukota Sijunjung dipindahkan dari 

Sawahlunto ke Sijunjung. Pada tahun 1966 dipindahkan lagi ke Muaro 

Sijunjung sesuai persetujuan DPR GR Nomor 10 Tahun 1970 tanggal 30 Mei 

1970  yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1973. 

Tahun 1984/1985 Sawahlunto/Sijunjung dimekarkan menjadi 13 Kecamatan, 

kecamatan induk terdiri dari kecamatan Talawi, Sawahlunto, Sumpur 

Kudus,Koto VII, IV Nagari, Sijunjung, Tanjung Gadang, Kamang, Pulau 

Punjung di Sitiung dan Kecamatan perwakilan Koto Baru di Sungai Rumbai.  

                                                             
15

 Kabupaten Sijunjung dalam angka 2018.http//id.m.wikipedia.org.diakses pada 24 

Oktober 2019 pukul 22:39 WIB 

19 
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Tahun 1985 dibentuk pembantu bupati. Kemudian tahun 2000 kelembagaan 

kantor pembantu bupati ini dihapuskan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 

22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. 

Sesuai dengan identitas dan corak dan budaya serta keberagaman 

masyarakat Kabupaten Sijunjung, telah disepakati motto daerah „‟ dimana 

bumi dipijak di situ langik di junjuang‟‟ yang tertuang dalam SK dewan 

No.14/DPRD-SS/1987 tanggal 5 November 1987 Sk tersebut di sahkan oleh 

Menteri Dalam Negeri tanggal 23 November 1988 No.SK.050.23.815. Namun 

di penghujung tahun 2003 Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dimekarkan 

dengan pembentukan kabupaten Dharmasraya yang di dalamnya terhimpun 

kecamatan Pulau Punjung,Sitiung,Koto Baru dan Kecamatan Sungai Rumbai, 

sehingga yang sebelumnya 12 kecamatan kini tinggal 8 Kecamatan yaitu, 

Kupitan,Koto VII, Sumpur Kudus, Sijunjung, IV Nagari, Lubuak Tarok, 

Tanjung Gadang, dan Kamang Baru. Dengan jumlah kecamatan yang semakin 

sedikit, luas wilayah yang semakin kecil dan jumlah penduduk yang 

berkurang, peringatan hari jadi ke-59 tahun 2008 sangat bersejarah bagi 

masyarakat Sijunjung karna saat itu diresmikanya kabupaten 

Sawahlunto/Sijunjung menjadi kabupaten Sijunjung sampai sekarang.
16

 

1. Geografis Kabupaten Sijunjung 

Kabupaten Sijunjung sebelumnya disebut Kabupaten Sawahlunto 

Sijunjung adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. 

Ibu kota kabupaten ini adalah Muaro Sijunjung. Sebelum tahun 2004, 
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kabupaten Sijunjung merupakan kabupaten terluas ketiga di Sumatera Barat. 

Namun sejak dimekarkan, kabupaten ini menjadi kabupaten tersempit kedua 

di Sumatera Barat. 

Kabupaten Sijunjung tergolong Kabupaten yang cukup luas dengan luas 

wilayah 3.130,80 km
2
 didiami penduduk sebanyak 236.910 jiwa. Kecamatan 

dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Kamang Baru 837,80 km
2
, 

Kecamatan sijunjung 748 km
2
 sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu 

Kecamatan Kupitan  seluas 82,01 km
2
. 

Batas kabupaten Sijunjung : 

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Tanah Datar 

2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Dharmasraya 

3. Sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan kota Sawahlunto 

4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau 

2. Demografis Kabupaten Sijunjung 

Masalah penduduk di Kabupaten Sijunjung sama halnya seperti daerah 

lain di Indonesia. Hal ini terlihat dari persebaran antar wilayah di Kabupaten 

Sijunjung tidaklah merata, nampak bahwa Kecamatan Koto VII merupakan 

wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 262 jiwa/km², diikuti Kecamatan IV 

Nagari dengan kepadatan sebesar 167 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Sumpur 

Kudus merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 47 

jiwa/km². 
17 
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Di Kabupaten Sijunjung mayoritas masyarakatnya beragama Islam 

dibuktikan dengan 99,48 persen penduduk Kabupaten Sijunjung beragama Islam. 

Agama kedua yang dianut penduduk Kabupaten Sijunjung adalah Kristen yakni 

0,388 persen. selanjutnya 0,128 persen penduduknya beragama Katholik. Dan 

hanya sebagian kecil yang menganut agama Hindu. Budha. Khonghucu, serta 

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Masyarakat Kabupaten Sijunjung pada umumnya bekerja sebagai 

petani,baik itu petani sawah maupun petani di perkebunan. Kualitas tenaga kerja 

Kabupaten Sijunjung menurut tingkat pendidikan formalnya sampai dengan 

Tahun 2018 cukup memprihatinkan, karena tenaga kerja yang tamat SD memiliki 

prioritas tertinggi yakni 33,05 persen dan lebih memprihatin adalah adanya tenaga 

kerja yang tidak bersekolah yakni 4,22 persen.  

Kabupaten Sijunjung mempunyai tingkat pendidikan rendah dibuktikan 

dengan data bahwa sebagian besar masyarakat berpendidikan SD/Sederajat yaitu 

sebesar 40,31 persen, disusul dengan Tamat SLTA/ Sederajat sebesar 20,92 

persen, dan SLTP/Sederajat sebesar 19,58 persen. 
18 

Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukan 

karakteristik penduduk berdasarkan Jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian 

pembangunan pendidikan di suatu Kabupaten/Kota sekaligus kualitas Sumber 

Daya Manusia. 
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B. Sejarah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sijunjung 

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sijunjung merupakan 

instansi pemerintah yang bertugas dalam pembantuan di bidang kependudukan 

dan catatan sipil dan tugas lainya yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas 

dan fungsinya diwilayah Sijunjung. 

Fungsi dan tugas Dukcapil tersebut merupakan pelayanan dalam mengurus 

berbagai persuratan sperti membuat surat akta kelahiran, surat dokumen 

kependudukan, kartu keluarga (KK), akta perkawinan, surat keterangan 

pimdah, hingga pembuatan KTP. 
19

 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah, maka terjadi sedikit 

perubahan struktur organisasi dan TUPOKSI pada Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung adalah 

salah satu organisasi perangkat daerah yang merupakan lembaga teknis 

dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sijunjung 

menyelengggarakan fungsi : 

1. Melakukan perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

2. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum 

dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
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3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Bupati. 

Untuk menjalankan fungsinya pada awal tahun 2018 Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 

1. Kegiatan penunjang operasional adiministrasi perkantoran 

2. Kegiatan penunjang operasional jasa perkantoran 

3. Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 

4. Kegiatan peningkatan sumber daya aparatur 

5. Implementasi sistem administrasi kependudukan 

6. Kegiatan peningkatan pelayanan public dibidang kependudukan 

7. Penerbitan identitas penduduk 

8. Peningkatan pelayanan public dibidang pencatatan sipil 

9. Sosialisasi kebijakan kependudukan di pencatatan sipil 

10. Sosilisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil 

11. Pengelolaan system informasi administrasi kependudukan 

12. Koordinasi dan konsultasi penganggaran administrasi kependudukan 

13. Kegiatan peningkatan pelayanan public dibidang kependudukan dan 

pencatatan sipil 

14. Pelayanan dokumen kependududkan 

15. Sosialisasi kebijakan kependudukan 
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1. Visi Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Sijunjung. 

Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai 

suatu pandangan dan pencapaian ke depannya dalam menangani dan 

melaksanakan pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya 

apa yang dilaksanakan itu terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman 

yang telah ditetapkan. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan 

strategik, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu 

organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai bekerja, tetapi juga 

pada kehidupan organisasi selanjutnya.
20

 

a. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Berbasis SIAK dengan 

Pelayanan Prima akurat dan Akuntabel 

b. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 Menyediakan sarana dan prasaranan pelayanan yang memadai 

 Melayani dengan 3S ( Senyum,Sapa dan Santun) 

 Memberikan kenyamanan dalam pelayanan 

 Mengoptimalkan pemamfaatn teknologi informasi yang baru dan 

terbaik 

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 tahun 2016 

tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung mempunyai tugas pokok melaksanakan 
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sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang 

Pelayanan Administrasi Kependudukan. 

Sedangkan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Sijunjung adalah : 

a. Perencanaan, perumusan teknis dibidang Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelaksanaan pelayanan umum 

dibidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai dengan bidang 

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil. 

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang 

organisasi perngkat daerah dan perda kabupaten sijunjung nomor12 tahun 

2016 tentang susunan organisasi perngkat daerah, dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil kabupaten sijunjung yang ditindak lanjuti dengan 

peraturan bupati sijunjung nomor tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi 

dsn uraian tugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten 

sijunjung.
21
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2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sijunjung 

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang 

organisasi perangkat daerah dan perda kabupaten sijunjung nomor 12 

tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat daerah, Dinas 

Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung Nomor 12 

tahun 2016 dan dengan peraturan Bupati nomor 58 tahun 2016 tentang 

tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Sijunjung, ditemukan tugas pokok masing-masing pejabat 

structural lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Sijunjung sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris 

a. Kasubag umum dan kepegawaian 

b. Kasubag perencanaan dan keuangan 

3. Bidang pelayanan pencatatan sipil 

a. Kasi kelahiran dan kematian 

b. Kasi perkawinan, perceraian perubahan status anak 

4. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk 

a. Kasi identitas penduduk 

b. Kasi pindah datang dan pendataan penduduk 

5. Bidang PIAK dan pemamfaatan data 

a. Kasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan 
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b. Kasi kerja sama dan inovasi pelayanan 

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil 

Kabupaten Sijunjung dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil mempunyai rincian tugas: 

a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pendaftaran 

penduduk, pencacatan sipil dan pengelola informasi 

administrasi kependudukan. 

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

dibidang pendaftaran penduduk, pencacatan sipil dan informasi 

administrasi kependudukan. 

c. Membina dan melaksanakan tugas pendaftaran penduduk dan 

pencacatan sipil. 

d. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

2. Kepala Dinas Kependudukan dan Penacacatan Sipil dalam 

menyelenggarakan fungsinya: 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan 

pencacatan sipil. 

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayan umum, 

c. Penyusuan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi. 

3. Sekretaris mempunyai rincian tugas: 
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a. Menyusun rencana kerja, menyusun program kedinasan dan 

membuat laporan. 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja 

tahunan dilingkungan dinas. 

c. Mewakili kepala dinas apabila yang berasangkutan berhalangan 

atau tidak berada ditempat.. 

4. Sub bagian Kepegawaian Umum dan Perlengkapan mempunyai 

rincian tugas: 

a. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahuan. 

b. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi 

invetaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor. 

c. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta 

pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan 

bidang kepegawaian, umum dan perlengkapan. 

Sub Bagian Kepegawaian Umum dan Perlengkapan dalam 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perencanaan program kerja sub bagian kepegawaian, umum 

dan perlengkapan. 

b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi sub bagian 

kepegawaian, umum da perlengkapan. 

c. Mengevaluasi tugas administrasi sub bagian kepegawaian, 

umum dan perlengkapan. 
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5. Sub bagian Keuangan mempunyai rincian tugas: 

a. Merumuskan dan mengkoordinasikan Pembina di bidang 

keuangan. 

b. Melakukan verivikasi serta meneliti kelengkapan surat 

permintaan pembayaran. 

c. Menyiapkan surat perintah membayar. 

Sub Bagian Keuangan dalam menyelenggarakan fungsinya: 

a. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis. 

b. Mengevaluasi tugas. 

c. Pelaporan pelaksanaan tugas. 

6. Sub Bagian Pemyusunan Progaram mempunyai rincian tugas: 

a. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan. 

b. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan laporan. 

c. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis, 

7. Bidang perencanaan dan Perkembangan Penduduk dalam 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Menetapkan kebijakan perencanaan dan perkembangan 

penduduk. 

b. Penyusuan dan merekomendasian kebijakan kependudukan. 

c. Menyelenggarakan kerja sama dengan organisasi 

kemasyarakatan. 

8. Seksi Perencanaan Kependudkan mempunyai rincian tugas: 

a. Menetapkan kenijakan perencanaan kependudukan. 
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b. Menyusun dan merekomendasikan kebijakan kependudukan 

daerah dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah. 

c. Menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi 

kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi 

kependudukan. 

9. Seksi Perkembangan dan Persebaran mempunyai rincian tugas: 

a. Menetapkan kebijakan perkembangan kependudukan. 

b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriterian 

penyelenggaraan pengendalian kuantitas pengarahan mobilitas 

dan persebaran serta perlindungan penduduk. 

c. Membuat analisis pengendalian kuantitas penduduk, 

penegembangan kualitas penduduk. Pengarahan mobilitas atau 

penataan persebaran dan perlindungan penduduk serta 

pembangunan berwawasan penduduk. 

10. Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai rincian tugas: 

a. Menilai dan melaorka kinerja pembangunan kependudukan 

secara periodek. 

b. Mengawasi indicator kependudukan proyeksi  penduduk dan 

analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan 

kepndudukan. 

c. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan indicator penduduk 

analisi dampak kependudukan serta penyelesaian kebijakan 

kependudukan. 
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11. Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai rincian tugas: 

a. Menatausahakan pendaftaran penduduk. 

b. Menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk lainnya. 

c. Membina dan mengembangkan sumber daya manusia 

pengelolaan pendaftaran penduduk. 

12. Seksi Identitas Penduduk mempunyai rincian tugas: 

a. Mencatat dan memuktahiran biodata penduduk  setar 

penerbitan NIK. 

b. Melaksanakan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda 

penduduk. 

c. Mendaftarkan perubahan alamat dan biodata penduduk. 

13. Seksi Mutasi Penduduk mempunyai rincian tugas: 

a. Mendaftarkan pindah dating penduduk dalam wilayah republic 

Indonesia. 

b. Mendaftarkan Warga Negara Indonesia tinggal sementara. 

c. Mendaftarkan orang asing tinggal sementara dan tinggal tetap. 

14. Seksi pengendalian dan Pengawasan Penduduk mempunyai rincian 

tugas: 

a. Melaksanakan tugas-tigas lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

b. Mengawasi dan mengendalikan atas pengelolaan pendaftaran 

penduduk melalui yustisi kependudukan. 
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c. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan 

pendaftaean penduduk. 

15. Bidang Pencacatan Sipil mempunyai rincian tugas: 

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pencacatan 

dan penerbitan akta perkawinan non muslim dan campuran, 

pencacatan dan penerbitan akta perceraian non muslim dan 

campuran. 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pencacatan 

perubahan pembatalan akta pencacatan peristiwa penting 

lainnya. 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pencacatan 

dan penerbitkan akta pengakuan anak, perubahan status 

kewarganegaraan. 

16. Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai rincian tugas: 

a. Mencatat dan menerbitkan akta kelahiran. 

b. Mencatat dan menerbitkan akta kematian. 

c. Mencatat dan menerbitkan dokumen dan surat keterangan yang 

berkaitan dengan kelahilan dan kematian. 

17. Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunayai rincian tugas: 

a. Mencatat dan menerbitkan perkawinan non muslim dan 

campuran. 

b. Mencatat dan menerbitkan akta perceraian non muslim dan 

campuran. 
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c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

18. Seksi Pencacatan Sipil lainnya mempunyai rincian tugas: 

a. Mencatat dan menerbitkan akta pengakuan anak. 

b. Mencatat peristiwa penting lainnya. 

c. Mencatat perubahan dan pembatalan akta. 

19. Bidang Data dan Informasi Kependudukan mempunyai rincian 

tugas: 

a. Membangun bank data kependudukan. 

b. Mwnyuluh dan membina administrasi kependudukan. 

c. Menyajikan dan mendesiminasi informasi kependudkan. 

20. Seksi Pendataan dan Pelaporan mempunyai rincian tugas: 

a. Merekam data hasil pelayan pendaftaran dan pencacatan sipil 

seta pemuktahiran data penduduk degunakan dnegan 

menggunakan SIAK. 

b. Mengevaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan. 

c. Membangun bank data kependudukan. 

21. Seksi Jaringan Komunikasi mempunya rincian tugas: 

a. Membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi data. 

b. Menyusun program kerja. 

c. Menyediakan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
22
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BAB III 

  TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Pelayanan Publik  

Pelayan adalah suatu kegiatan yang memberi keuntungan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada suatu produk fisik pendapat ini dikemukakan oleh Wijan 

Poltak
23

. 

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.
24

 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap Negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public hal ini 

tertuang dalam Undang-undang No 25 Tahun 2009.
25

 

Para ahli memiliki ragam pemaknaan atau definisi terkait pelayanan 

publik. Berikut ini  pendapat pelayanaan public menurut Mahmudi, pelayanan 

publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik 

dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
26

.  
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 Wijan Poltak, Reformasi Pelayan Publik, (Makasar:Alfabeta, 1997). Cet ke 1 h.11 
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 Dwiyanto Agus, Manajemen Pelayan Publik,(Yogyakarta: Universitas Gajah Mada 
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 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, (Yohyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan  bahwa pelayanan 

publik merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah 

yang bertanggung jawab dalam hal pelayanan untuk memenuhi kebutuhan  

masyarakatnya.  

Pelayanan publik didukung oleh peraturan perundang-undangan atau 

regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaanya. 

dalam hal dapat kita ketahui bahwa peran pemerintah begitu penting dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakatnya. Penyelenggaraan 

yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan demi tujuan agar tidak tejadi 

penyalahgunaan. Pemerintah sebagai penyedia harus bersikap secara 

professional dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia pelayanan 

publik 

Pelayanan oleh aparatur pemerintah adalah pemberian pelayanan 

kepada masyarakat atau warga negara yang dilakukan oleh agen pemerintah 

melalui pegawainya. Penyediaan pelayanan publik secara langsung oleh 

pemerintah dilakukan lewat apa yang disebut sebagai sektor publik (public 

sector), yaitu badan-badan pemerintah, sekolah milik pemerintah, kantor, 

perusahaan listrik pemerintah, rumah sakit milik pemerintah, dan 

seterusnya
27

. 

Undang-undng No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik dan 

Undang-Undang Dasar 1945  menjadi pedoman dalam upaya peneyedian 

pelayanan publik yang baik.  Dasar negara bangsa Indonesia mengamanatkan 

                                                             
27

 Savas, Privatization: The Key to Better Gonverment. New Jersey: Chatam House 

Publisher, 1997), h. 62. 



38 

 

 
 

kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi 

kesejahterannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat 

ditentukan oleh baiknya buruknya penyelenggaraan public.
28

  

 Tugas dari penyelenggara pelayanan publik adalah memenuhi 

kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang, jasa ataupun pelayanan 

administratif dan dalam kaitannya dengan pelayanan public. Pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat haruslah sesuai dengan undang-undang tentang 

pelayanan yang baik guna mencapai kepuasan bagi masyarakat. 

Pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berkaitan dengan kepentingan administrasi mereka sebagai warga 

Negara Indonesia . Para aparatur pemerintah yang diberikan tugas untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat harus berusaha memberikan 

pelayanan public yang baik, memuaskan dan tansparan sehingga kinerja para 

pegawai tersebut bisa dievaluasi untuk peningkatan kedepan untuk 

mendorong peningkatan pelayanan public yang lebih baik sehingga 

masyarakat tidak mengemumukan keluhan-keluhan lagi. 

Ada tiga jenis Pelayanan yang biasa dilakukan oleh siapapun menurut 

Ahmad Batinggi, yaitu sebagai berikut
29

: 
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 Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, (Bandung: Reifika Aditama,2012), 
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 Batinggi Ahmad, Menejemen Pelayaan Umum.(Jakarta: Universitas Terbuka, 1998), h. 
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1. Pelayanan dengan lisan. 

Pelayanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas 

dibidang Hubungan Masyarakat (HUMAS), bidang layan 

informasi, dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan 

penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlikan. 

Agar supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, 

ada syarat-syarat yang harus dipenihi oleh pelaku layanan yaitu: 

a. Memahami masalah-masalah yang termasuk kedalam 

bidang tugasnya. 

b. Mampu memberikan penjelasan apa yang diperlikan 

dengan lancer, singkat tetapi cukup jelas sehingga 

memuaskan bagi mereka yang memperoleh kejelasan 

mengenai sesuatu. 

c. Bertingkah laki soan dan ramah. 

2. Pelayanan dengan tulisan. 

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang 

paling menonjol dalam melaksanakan tugas. Layanan tulisan ini 

terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu, berupa petunjuk informasi dan 

yang sejenis ditunjukan kepada orang-orang yang berkepentingan, 

agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau 

lembaga pemerintah. Kedua, layanan berupa reaksi tertulis atau 

permohonan laporan, pemberian/ penyerahan, pemberitahuan dan 

sebagainya. 
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3. Pelayanan dengan perbuatan. 

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan silakukan 

oleh petugas-petugas yang memiliki factor keahlian dan 

keterampilan. Dalam kenyataan sehari-hari layanan ini memang 

tidak terhindar dari layanan lisan jadi antara layananperbuatan dan 

lisan sering digabung. Hal ini disebabkan karena hubungan 

pelayanan secara umum banyak dilakukan secara lisan kecuali 

khusus melalui hubungan tulis yang disebabkan oleh factor jarak. 

Pelayan yang memuaskan mengandung empat unsur yaitu: 

1. Pelayan kemudahan administrasi dalam pengurusan kepentingan atau 

mendapatkan perlakuan yang sama dalam pengurusan suatu 

kepentingan. 

2. Mendapatkan pelayan yang sesuai dengan peraturan. 

3. Pelayanan yang merata dan sama dalam pelayanan terhadap 

kepentingan  yang sama. 

4. Pelayanan yang diberikan tanpa memandang status atau kedudukan 

seseorang. 

Masih banyak factor yang mempengaruhi begitu buruknya tata kerja 

dan birokrasi, seperti di instansi pemerintah terlihat banyak pegawai yang 

datang ke kantor hanya untuk mengisi absensi, mengikuti apel pagi, 

sementara pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan tepat waktu hal ini 

yang menyebabkan kelambanan dan lama dalam menyelesaikan suatu surat 

permohonan masyarakat. 
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B. Azaz Pelayanan Publik 

Dalam Undang-undang pasal 4 No. 25 tahun 2009 Tujuan pelayan 

public pada dasarnya adalah memuskan masyarakat untuk mencapai 

kepuasan itu dituntut pelayanan prima yang tercermin dari:
30

 

1. Kepentingan umum. 

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi 

dan golongan. 

2. Kepastian hukum. 

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan 

pelayanan. 

3. Kesamaan hak.  

Pemberian pelayan tidak mebedakan suku, ras, agama, golongan, 

gender, dan status ekonomi. 

4. Keseimbangan hak dan kewajiban. 

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus 

dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima layanan. 

5. Keprofesionalan 

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

bidang tugas. 

6. Partisipatif. 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelenggaraan pelayan 

dengan memperthatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

                                                             
30

 Pasal 4 Undang-undang No 25 Tahun 2009 



42 

 

 
 

7. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif. 

Setiap warga Negara berhak memperoleh pelayan yang adil. 

8. Keterbukaan. 

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan 

memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 

9. Akuntabilitas. 

Proses penyelenggaraan pelayan harus dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. 

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga terciptanya 

keadilan dalam pelayan. 

11. Ketepatan waktu. 

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai 

dengan standar pelayanan. 

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau. 

C. Administrasi kependudukan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang 

sekarang Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan adalah rangakaian kegiatan penataan dan penertiban dalam 

penertiban dokumen dan data kependudukan melalalui pebdaftaran penduduk, 

pencacatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayan public dan pembangunan sector lain.  
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D. Akta Kelahiran  

Akta Kelahiran adalah suatu bentuk akta yang wujudnya berupa 

selembar kertas yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yang berisi mengenai identitas-identitas anak yang dilahirkan 

yaitu nama,tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang 

berwenang. Dengan memiliki akta kelahiran setiap orang dapat menunjukan 

hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. 

Fungsi dari akta kelahiran yang di keluarkan oleh kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut : 

1. Menunjukan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya 

secara sah di depan hukum. Karena didalam akta tersebut 

disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak. 

2. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas awal dari anak 

yang dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akta 

kelahiran ini anak secara yuridis berhak mendapatkan hak-hak 

perlindungan kewarganegaraanya, hak atas pendidikan, hak atas 

kesehatan, hakatas permukimana dan hak atas perlindungan 

sosial. 

Dalam buku catatan Sipil Diklat Departemen Dalam Negeri (2003:3) 

menyebutkan bahwa catatan sipil adalah lembaga yang bertugas untuk 

menulis catatan dan mendaftarkan setiap peristiwa yang dialami oleh setiap 

warga Negara, misalnya kelahiran, pengesahan anak, kematian, perkawinan 

dan lain sebagainya. Tujuanya adalah untuk mendapatkan data lengkap agar 
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status warga Negara dapat diketahui garis keturunanya, bersifat pribadi atau 

perorangan dimana akta kelahiran tidak bisa di pinjam kepada orang lain 

karena ada aturanya dalam UU yang berlaku, dan akta kelahiran bersifat 

berlaku sepanjang masa , maka sudah kewajiban orang tua untuk membuat 

akta kelahiran anak sebagai identitas awal si anak.
31

 

Landasan hukum yang mendasari pembuatan Akta Kelahiran  adalah 

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sekarang 

Undang-undang no 24 tahun 2013, PP No. 37 Tahun 2007 tentang 

pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 

Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran 

penduduk dan pencacatan sipil, Dari undang-undang tersebut, terdapat pasal-

pasal tersebut yaitu UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

kependudukan. Undang-undang inilah yang mengatur mengenai setiap 

terjadinya kelahiran harus dilaporkan. 

Mekanisme pembuatan akta kelahiran terdapat beberapa ketentuan 

dan syarat yaitu : 

a. Syarat-syarat dalam pembuatan akta kelahiran 

Dalam pembuatan akta kelahiran ada beberapa persyaratan yang harus 

dilengkapi berdasarkan peraturan derah Kabupaten Sijunjung Nomor     

menyatakan pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia 

dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat yaitu : 

1. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan penolong 

2. Foto kopi kartu keluarga dan KTP orang tua 

3. Foto kopi buku nikah atau akta perkawinan orang tua 
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4. Foto kopi 2 orang saksi 

Foto kopi ijazah yang bersangkutan 

Dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung tidak memungut biaya ( gratis) selama 

pelaporan dilakukan sebelum kelahiran/umur 60 hari. Akan tetapi jika 

melebihi 60 hari dikenakan biaya/denda : 

 Anak berumur diatas 1 dan 2 tahun didenda Rp 75.000., 

 Anak berumur diatas  3 tahun didenda  Rp 100.000., 

 Waktu penyelesaian : 14 Hari Keja 

Adapun standar pelayan dalam pembuatan Akta Kelahiran adalah: 

1. Persyaratan  

a. Mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil dtersedia di kantor kelurahan atau 

langsung ke kantor Kabupaten, bermaterai 6000. 

b. Surat keterangan lahir dari dokter/ bidan penolong/puskesmas 

c. Surat kelahiran dari kelurahan/desa 

d. Fotokipi kartu keluarga atau KTP 

e. Fotokopi akta perkawinan atau surat nikah 

2. Prosedur. 

a. Pemohon datang langsung ke Dinas kependudukan dan Pencatatan 

Sipil  tempatnya berdomisili. 

b. Membawa berkas-berkas persyaratan ke loket pelayanan Dinas 

kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
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c. Mengisi formulir pendaftaran bermaterai yang sudah disediakan oleh 

petugas dan ditanda tangani.
32

 

d. Menyerahkan berkas permohonan ke loket pelayanan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencacatan Sipil.
33

 

E. Fiqih Siyasah Idariyah (Administrasi Negara). 

Pengertian Fiqh secara bahasa adalah paham yang mendalam. 

Sedangkan menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan yang 

membahas tentang hukum-hukum syari‟at yang bersifat amaliah, yang digali 

dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsil).
34

 Sedangkan kata „‟siyasah‟‟ artinya 

mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. 

 Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan bahwa 

siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
35

 

Fiqih siyasah idariyah adalah fiqih administrasi Negara, yakni bidang 

yang mengurusi tentang administrasi Negara. Kata Iddariyah merupakan 

masdar (infinitif) dari kata adara asy-syay‟a yudiruhu idarah yang artinya 

mengatur dan menjalankan sesuatu.
36

 

 Adapun pengertian idariyah secara istilah, terdapat banyak pakar 

yang mendefinisikannya. Namun dari sekian banyak defenisi, baik 
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administrasi dalam arti luas dan sempit, maupun administrasi dalam arti 

institusional, fungsi dan proses, semuanya bermuara pada satu pengertian, 

yaitu terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 282: 

َُُكۡى  ۡٛ ۡنَٛۡكتُة تَّ َٔ ٗ فَٱۡكتُثُُُِٕۚ  ًّّٗ َس َٰٓ أََجٖم يُّ  ٗ ٍٍ إِنَ ۡٚ ْا إَِرا تََذاَُٚتُى تَِذ َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُ أََُّٚٓا ٱنَِّزٚ
َٰٓ َكاتُِةُۢ َٚ 

ِّ ٱۡنَذكُّ  ۡٛ هِِم ٱنَِّز٘ َعهَ ًۡ ۡنُٛ َٔ ُُۚ فَۡهَٛۡكتُۡة  ُّ ٱّللَّ ًَ ا َعهَّ ًَ ََل َٚۡأَب َكاتٌِة أٌَ َٚۡكتَُة َك َٔ ۡنَٛتَِّك  تِٱۡنَعۡذِلُۚ  َٔ

 ۡٙ ُّ َش ُۡ ََل َٚۡثَخۡس ِي َٔ ُۥ  َ َستَّّ ٔۡ ََل ٱّللَّ ٔۡ َضِعٛفًا أَ ِّ ٱۡنَذكُّ َسفًِٛٓا أَ ۡٛ ٌَ ٱنَِّز٘ َعهَ اُۚ فَإٌِ َكا ّٔٗ  ٔ

َجانُِكۡىۖۡ فَإٌِ نَّىۡ  ٍِ ِيٍ سِّ ۡٚ َٛذ ِٓ ُذْٔا َش ِٓ ٱۡستَۡش َٔ ُۥ تِٱۡنَعۡذِلُۚ  نُِّّٛ َٔ هِۡم  ًۡ َٕ فَۡهُٛ مَّ ُْ ًِ َُٚكََٕا  َٚۡستَِطُٛع أٌَ ُٚ

ا  ًَ ُٓ َش إِۡدَذى  ا فَتَُزكِّ ًَ ُٓ ََٓذآَِٰء أٌَ تَِضمَّ إِۡدَذى  ٍَ ٱنشُّ ٌَ ِي ٕۡ ٍ تَۡشَض ًَّ ٌِ ِي ٱۡيَشأَتَا َٔ ٍِ فََشُجٞم  ۡٛ َسُجهَ

ََل تَۡس  َٔ  
ُۚ
ََٓذآَُٰء إَِرا َيا ُدُعْٕا ََل َٚۡأَب ٱنشُّ َٔ  

ُۚ  ٖ ٔۡ َكثًِٛشا ٱۡۡلُۡخَش ْا أٌَ تَۡكتُثُُِٕ َصِغًٛشا أَ َٰٕٓ ُي َٔ  ٔ

ٌَ إِنَ  َٰٓ أٌَ تَُكٕ ْا إَِلَّ َٰٕٓ َٰٓ أََلَّ تَۡشتَاتُ  ٗ أَۡدََ َٔ َذِج   َٓ ُو نِهشَّ َٕ أَۡل َٔ  ِ نُِكۡى أَۡلَسطُ ِعَُذ ٱّللَّ
ِّۚۦُ َر  َٰٓ أََجهِ َشجً  ٗ  تَِج 

ْا إَِرا تَثَاَٚۡعتُۡىُۚ  َٰٔٓ ُذ ِٓ أَۡش َٔ ُكۡى ُجَُاٌح أََلَّ تَۡكتُثَُْٕۗا  ۡٛ َس َعهَ ۡٛ َُُكۡى فَهَ ۡٛ ََل  َداِضَشجّٗ تُِذُٚشَََٔٓا تَ َٔ

 ُۗ ُكُى ٱّللَّ ًُ َُٚعهِّ َٔ  َۡۖ ٱتَّمُْٕا ٱّللَّ َٔ  تُِكۡىۗ 
ُۥ فُُسُٕقُۢ إٌِ تَۡفَعهُْٕا فَإََِّّ َٔ  

ِٓٛٞذُۚ ََل َش َٔ ُ تُِكمِّ َُٚضآَٰسَّ َكاتِٞة  ٱّللَّ َٔ

ٍء َعهِٛٞى   ۡٙ َش
37
 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak 

ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 

maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 

jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 
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(LPMQ), (Aplikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4, Update terakhir 15 Juli 2020 

 



48 

 

 
 

membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada 

dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya 

hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada 

Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

 

  Hampir semua kitab kamus bahsa menyebutkan kata „‟dawr” dan 

semua kata pecahan dari kata tersebut. Tetapi tidak ada yang menyebut 

kata „‟idarah‟‟. Hanya saja  Ar-Razi (w 666 H) didalam As-Shiha, Ibnu 

Mnzur ( w 711 H) didalam al-Lisan, Al-Fairuz Abadi (w 816 H) didalam 

al- Qamus al- Muhth, dan Az- Zabidi ( w 1205 ) di dalam Taj al- Arus 

dan mereka menyebutkan beberapa kalimat yang mendekati kata 

„‟idarah‟‟, meski tidak secara langsung menyebutkan kata tersebut. 

Adapun Duzi, dia menyebutkan „‟idarah”. Dia mengatakan „‟ Adara as-

Siyasa‟‟  : maknanya : Dabbara umuraha wa sasa ar-ra‟iyyah  

( mengatur urusan politik dan rakyatnya). Jadi hal ini sangat menegaskan 

bahwa kata „‟idarah‟‟ atau istilah administrasi dalam pandangan islam 

merupakan kata yang baru digunakan di era modern. Oleh sebab itu, para 

pakar administrasi modern mendefinisikan ( idarah ) dengan ungkapan : 

„‟Administrasi adalah sejumlah aktivitas praktis dengan tujuan 

merealisasikan politik umum.
38
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 Dalam fiqih siyasah idariyah untuk mengukur kualitas pelayanan 

dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk 

merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan 

administrsi terdapat tiga indicator yaitu “sederhana dalam peraturan, 

cepat dalam pelayan, professional dalam penanganan”.
39

 

 Hukum administrasi merupakan instrument Negara hukum dan 

memiliki fungsi perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Para 

ahli hukum mengemukakan defenisi hukum administrasi dengan rumusan 

yang bervariasi. Secara umum, hukum administrasi dapat diartikan 

sebagai hukum yang mengatur bagaimana Negara sebagai penguasa 

menjalankan tugas-tugasnya yang mengatur tentang hubungan-hubungan 

hukum antara jabatan-jabtan Negara dengan para warga masyarakat. 
40

 

 Dalam hukum administrasi Negara terkenal dengan asas-asas 

umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan ditujukan 

untuk Good Governance yang terdapat 4 unsur utama yaitu akuntabilitas, 

kerangka hukum, transparansi, dan keterbukaan. 
41

 

 Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping 

mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan 

Tuhannya, fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama 

manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi 
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lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris 

(waris), murafa‟at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan), dan 

al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).
42

 

 Kata “siyasah” berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan yng artinya 

“mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh 

karena itu,, berdasarkan pengertian harfiah, kata as-siyasah berarti 

pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, 

pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.
43

 

 Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa 

siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk 

memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” 

Sementara Louis Ma‟ruf memberikan batasan siyasah adalah “membuat 

kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan 

keselamatan.” Adapun Ibn Manzhur mendefenisikan siyasah “mengatur 

atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada 

kemaslahatan.” Defenisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu 

Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang 

membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari 

kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh 

Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah Swt.
44
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  Makna ini sejalan dengan posisi manusia sebagai khilafah 

di muka bumi. Tugasnya memakmurkan bumi untuk kesejahteraan 

manusia. Q.S Al-Baqarah Ayat 30 

َلَٰٓئَِهثِ إَِّنِ َجاِغٞو ِِف  ِإَوذۡ  ٍَ ۡرِض ٱكَاَل َربَُّم لِۡي
َ
َ ُيۡفِصُد  ۡۡل ٌَ ا  َٓ ََتَۡػُو فِي

َ
ٔٓاْ أ ُ ۖۡ كَال ا َخيِيَفثى َٓ فِي

آءَ ٱَويَۡصفُِم  ٌَ َٔن  ّلِ ٍُ ا ََل َتۡػيَ ٌَ  ًُ ۡغيَ
َ
ٓ أ ُس لََمۖۡ َكاَل إَِّنِ ِدَك َوُنَلّدِ ٍۡ َُ نَُصّتُِح ِِبَ   ٣٠َوََنۡ

Artinya:“ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 

darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui."
45

 

 Ini adalah teks-teks suci yang mengisyaratkan keharusan manusia untuk 

berpolitik. Memakmurkan bumi berarti pula mengatur dan mengendalikan bumi 

ini secara siyasi. Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat dalam surat Al-Baqarah ini 

menunjukkan keharusan manusia mengangkat pemimpin pemerintahan untuk 

mengatur tata kehidupan masyarakat, menegakkan hukum dengan benar dan 

mewujudkan keadilan serta hal-hal penting lain yang diperlukan bagi kehidupan 

bersama. Ini semua merupakan urusan-urusan politik, meskipun proses 

pengangkatan pemimpin masih menjadi polemik yang debatle sampai sekarang.
46
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 Dengan demikian dapat disimpukan bahwa  pengertian fiqh siyasah adalah 

suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa 

dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah 

kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya “Fiqh Siyasah” 

mendefenisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk 

pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan 

kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-

dasar ajaran dan ruh syari‟at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fiqh 

siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam 

dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.
47

 

 Dalam Fiqh Siyasah terdapat siyasah idariyah atau administrasi negara, 

Siyasah Idariyah dan Akta Kelahiran memiliki keterkaitan yaitu dalam hal 

pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 

Pembuatan Akta Kelahiran, DISDUKCAPIL Kabupaten Sijunjung memiliki 

tanggung jawab dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran sebagai akta wajib 

yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia khusunya Kabupaten Sijunjung. 

Dalam Al-Quran  surah Al-Maidah ayat 67 juga dijelaskan setiap orang adalah 

pemimpin yang mana jika diberikan tanggung jawab harus bertanggung jawab 

penuh dalam hal yang diamanahkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sijunjung mempunyai kebijakan dalam hal penertiban administrasi 

Negara (siyasah idariyah) tetapi pada pelaksanaanya ada hambatan, diantaranya 
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karena kurangnya kampanye sosialisasi kepada masyarakat oleh DISDUKCAPIL 

Kabupaten Sijunjung tentang pentingya Akta Kelahiran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelayanan public akan mengahsilkan output atau hasil yang baik 

kepada masyarakat apabila pelayanan public atau aparatur Negara memiliki 

kinerja yang baik. Kinerja setiap pegawai akan berpengaruh pada keberhasilan 

tujuan organisasi. Kinerja organisasi juga menentukan apakah tujuan 

rancangan dan manajemen organisasi tersebut sudah tercapai atau belum. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di tarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Secara umum kualitas pelayanan Akta Kelahiran di Dinas 

Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sijunjung sudah 

baik. Pelaksanaan yang mendukung suatu pelayanan yang baik 

yaitu kesederhanaan, kejelasan, keamanan, keterbukaan, ekonomis 

dan keadilan. 

2. Ada beberapa indikator yang belum maksimal dalam 

pelaksanaanya disebabkan oleh hal-hal tertentu, Pertama adalah 

keterbatasan informasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan 

Sipil (DISDUKCAPIL)  Kabupaten Sijunjung kepada masyarakat, 

Kedua ketepatan waktu walaupun secara ideal penyelesaian Akta 

Kelahiran adalah 14 hari kerja, namun sering terjadi keterlambatan, 

hal ini diebabkan oleh hal-hal teknis, seperti adanya masalah 

jaringan yang berakibat Akta Kelahiran tidak dapat dicetak 
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sehingga pemohonon harus menunggu hingga berbulan-bulan 

bahkan bertahun-tahun, gangguan listrik yang berakibat tidak 

berjalannya alat perekam (komputer, printer, dan kamera), dan 

kesalahan dalam editing biodata. Ketiga adalah kemudahan dalam 

pengajuan permohonan dan kelengkapan administrasi, dimana 

masyarakat langsung mengajukan permohonan dan beberapa 

kelengkapan administrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka 

menciptakan kelancaran administrasi dalam proses pengurusan 

Akta Kelahiran, banyaknya persyaratan terkadang membuat 

pemohon harus berbolak-balik untuk memenuhi kelengkapan 

administrasi. 

3. Tinjauan Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini 

adalah Fiqh Siyasah Iddariyah, yaitu keterkaitan dengan 

administrasi Negara. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan 

aturan yang telah ada demi kesejahteraan rakyatnya bisa dikatakan 

Maslahahtul Mursalah. Sedangkan hasil dari penelitian, 

pemerintah dalam hal ini  Dinas Kependudukan dan Pencacatan 

Sipil belum efektif dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran. 

B. Saran 

Untuk optimalisasi tugas dan tanggung jawab pekerjaan Akta 

Kelahiran, ada beberapa saran dalam hubungnnya dengan kualitas pelayanan  

Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sijunjung sebagai 

berikut: 
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1. Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran akan bentuk 

pemberian pelayanan yang lebih baik. Dengan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan formal dan 

informal dalam menambah pengetahuan aparat dalam memberikan 

pelayan Akta Kelahiran. 

2. Perlunya kunjungan sosialisasi Dinas Kependudukan dan Pencacatan 

Sipil Kabupaten Sijunjung dalam memberikan pelayanan Akta 

Kelahiran kepada masyarakat khususnya dengan wilayah geografis 

kelurahan/ kenagarian terjauh di Kabupaten Sijunjung. Hal ini untuk 

meningkatkan persentase kepemilikan Akta Kelahiran dan 

memudahkan akses bagi masyarakat dalam mengurus akta Kelahiran. 



86 

 

 
 

                                               DAFTAR PUSTAKA 

BUKU 

A. Djazuli. 2003. Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-

Rambu Syari‟ah. Jakarta: Kencana.  

 

Abdurrahman Taj. 1993. Al- Siyasah al-Syar‟iyah wa al-fiqh al-islam.Mesir: 

Mathba‟ah Dar al-Ta‟lif.  

 

Abidin. Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.  

 

Abu A‟la Al Mududi. Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam. Bandung: 

Mizan cet. ke-1  

 

Abu Samah. 2018. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Pekanbaru. 

suskapres.  

 

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. Pengantar Metode Penelitian Hukum. 

Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada. .cet. ke-2  

 

Amiruddin.  2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rajawali 

Persada. cet. ke-1  

 

Bambang Waluyo. 2002. Penelitian hukum dalam Praktek. (jakarta: sinar Grafika. 

cet. ke-2  

 

Batinggi Ahmad. 1998. Menejemen Pelayaan Umum.(Jakarta: Universitas 

Terbuka.  

 

Boediono. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan Jakarta: Rineka Cipta..cet. ke-1 

 

Dedi Supriyadi. 2007. Perbandingan Fiqh Siyasah. Bandung:CV Pustaka Media. 

 

Dwiyanto Agus. 2015. Manajemen Pelayan Publik. Yogyakarta: Universitas 

Gajah Mada Press.  

 

Hajar.M. 2011. Diktat mata kuliah Metode Penelitian Hukum. Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Suska Riau. cet. ke-1 

 

Haris Herdiansyah. 2010. Metode Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: 

salemba Humanika. cet. ke-1. 

 

Hizbut Tahrir. 2008. Struktur Negara Khalifah: Pemerintahan dan Administrasi. 

Jakarta: HTI-Press. Cet ke-3.  

 

J. Suyuti Pulungan. Fiqh Siyasah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.  

 



87 

 

 
 

Mahmudi. 2012. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yohyakarta: Sekolah Tinggi 

Ilmu Manajemen YKPN. Cet ke-2. 

 

Miftah Thoha. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. PT. Raja Grafindo 

Persada. Jakarta.  

 

Muhammad Iqbal. 2014. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: 

Kencana.  

 

Pulus Effendi Lotolung. 2010. Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) 

dalam Korelasinya dengan Hukum Administrasi. dalam buku Hukum 

Administrasi dan Good Governance. Jakarta : Universitas Trisakti.  

 

Putra Fadhilla. 2012. New Public Governance. Malang: UB Press. 

 

Savas. 1987. Privatization: The Key to Better Government. New Jersey: Chatam 

House Publisher.  

 

Siagian. 1992. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung  

 

Soejono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas 

Indonesia Press. cet. ke-1 

 

Sukardja Ahmad. 2014. hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara 

dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Jakarta: Sinar Grafika  

 

Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. (Bandung: Reifika 

Aditama.  

 

Wahyudi Kumorotomo. 1992. Etika Administrasi Negara. Jakarta : Rajawali Pers 

cet. ke-1  

 

Wijan Poltak. 1997.  Reformasi Pelayan Publik. Makasar:Alfabeta. Cet ke 1 

 

Ahmad Syafi‟i Ma‟arif. 1985. Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam 

dan Masalah Kenegaraan, Jakarta: LP3ES,  

UNDANG-UNDANG 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MAN-PAN) Nomor 81 

tahun 1993 

 

Pasal 4 Undang-undang No 25 Tahun 2009 

 

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 51 Tahun 2017 

 



88 

 

 
 

Peraturan Pemerintah Dalam Negerii No.19 Tahun 2018 

 

UU N0 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

UU NO 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 

UU NO 64 Tahun 2004 Tentang Kepegawaian 

UURI Pasal 32 Ayat 1 dan 2 NO 23 Tahun 2006 

PP NO 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU NO 23 Tahun 2006 

Peraturan Presiden NO 96 Tahun 2018 

Keputusan Mentri Dalam Negeri  NO 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi NO   

150 Tahun 2003 

INTERNET 

http:// Dukcapil.Kemendagri.go.id di akses pada tanggal 28 Maret 2020 

 

Kabupaten Sijunjung dalam angka 2018. http//id.m.wikipedia.org. diakses pada 

24 Oktober 2019 pukul 22:39 WIB  

 

www.qalbu-islam.blogspot.com. diakses pada tanggal 27 januari 2020 pukul 

21.32 WIB 

 

Kementrian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran 

(LPMQ), (Aplikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4, Update terakhir 15 Juli 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qalbu-islam.blogspot.com/


89 

 

 
 

DOKUMENTASI 

Wawancara bersama pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sijunjung 

 

 



90 

 

 
 

 

 



91 

 

 
 

Wawancara dengan Masyarakat 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 
 

 

 

 



















RIWAYAT HIDUP PENULIS 

SISI AFRINA, Lahir di Pulasan pada tanggal 24 April 

1998. Anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan 

ayahanda, Jisril (Alm) dan Asniwati. Pendidikan Formal 

yang ditempuh oleh penulis adalah SD 13 Negeri 

Pulasan, Tanjung Gadang, Sijunjung, Sumatera Barat, 

lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan 

pendidiksan di SMP Negeri 20 Sijunjung, Sumatera Barat, lulus pada tahun 2013. 

Setelah menyelesaikan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di MAN 

1 Sijunjung dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan 

pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata 

Negara Fakultas Syariah dan Hukum Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas 

akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul ‘’ Pelayanan 

Aparatur Pemerintahan dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung Ditinjau dari Fiqh 

Siyasah’’ . Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 30 Juni 

2020 Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK 

terakhir 3.52 ( Sangat Memuaskan) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum 

(S.H). 


