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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat

berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi penduduk tersebut

dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan

keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk

memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan

status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami

oleh penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Demikianlah halnya dalam memberikan pelayanan kepada publik, aparat

pemerintah harus mengetahui tentang administrasi kependudukan khususnya bagi

pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pekanbaru. Setiap masyarakat, membutuhkan pelayanan administrasi

kependudukan untuk mendapatkan legalitas keberadaan mereka di dalam sebuah

negara dan mendapatkan status hukum.

Status hukum diberikan untuk memberikan jaminan kepada penduduk agar

memperoleh keadilan. Keadilan merupakan tujuan dari usaha penegakan hukum.

Tiga unsur dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah : 1) Diperlukan adanya
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peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, 2) Adanya aparat

penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas

moral yang terpuji, 3) Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan

dilaksanakannya penegakan hukum.

Didalam Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan

pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang

Administrasi Kependudukan. Dalam Administrasi kependudukan memuat

tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang dimaksud peristiwa

kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap,

tinggal terbatas, serta perubaan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal

tetap. Sedangkan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian,

perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan

anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting

lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan

karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan

kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen

Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

yang dialami oleh Penduduk

2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk



3

3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara

akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan

bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya

4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan

terpadu

5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor

terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Admnistrasi Kependudukan dan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 tahun 2012 tentang retribusi

Penggatian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil penyelenggaraan

administrasi kependudukan didaerah tidak kalah penting, maka mulai tanggal 6

Januari 2009 Penanda tanganan dokumen kependudukan (KK dan KTP)

dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan penerbitan dokumen

kependudukan dilakukan oleh instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Adapun Jumlah Masyarakat yang  Mengurus Administrasi Kependudukan

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru :
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Tabel 1.1 : Data Masyarakat yang Mengurus Administrasi Kependudukan

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

No Jenis Administrasi Kependudukan Jumlah

1. Kartu Keluarga Pendatang 5.071

2. Kartu Identitas Pendatang 8.007

3. Surat Keterangan Pindah Keluar (KK) 2271

4. Surat Keterangan Pindah Keluar Pengikut

(orang)

2678

5. KK 254.964

6. KTP 555.147

7. Surat Keterangan Ahli Waris 752

8. Akta Kelahiran 1970

9. Akta Kematian 1917

10. Akta Perkawinan 1379

11. Akta Perceraian 25

12. Pencatatan Pengakuan Anak 43

Jumlah 834.224

Sumber: Disdukcapil Kota Pekanbaru 2012

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat yang mengurus

administrasi kependudukan cukup banyak namun masih banyak juga masyarakat

yang belum mengurus administrasi kependudukan jika dibandingkan dengan

jumlah penduduk pekanbaru yang berjumlah 948.334 orang.
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Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Pekanbaru

Jabatan Populasi

Kepala Dinas 1

Kepala Bidang 4

Kasubag/Kasi 15

Pegawai 76

Jumlah 96

Sumber :Disdukcapil Kota Pekanbaru 2013

Dari tabel 1.2 diatas terlihat bahwa jumlah pegawai di Disdukcapil Kota

Pekanbaru berjumlah 96 orang dan hal ini menjadi masalah dikarenakan

pengurusan dokumen kependudukan yang ada dilingkungan pemerintahan kota

pekanbaru sangat banyak dengan jumlah masyarakat yang mengurus dokumen

kependudukan 834.224 orang jadi dengan jumlah pegawai hanya 96 orang

membuat pengurusan administrasi kependudukan lambat.

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan proses dari

penyelenggaraan administrasi kependudukan harus diketahui oleh semua unsur

agar tertib administrasi kependudukan bisa tercapai. Adapun proses administrasi

kependudukan adalah sebagai berikut :
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Skema 1.1 : Proses Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 2013.

Dari skema diatas dapat tergambarkan bahwa proses penyelenggaraan

administrasi kependudukan berawal dari tingkat RT, RW, Lurah, Camat dan

Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karena

itu dalam mengurus administrasi kependudukan semua pihak ikut terkait, jadi

apabila suatu Perda ataupun Kebijakan Publik ingin berjalan baik maka semua

unsur harus telibat baik pegawai instansi pelaksana maupun masyarakat agar tertib

administrasi kependudukan bisa terwujud. Namun dilapangan masih ada penulis

menemukan masyarakat yang mengeluh mengenai berbelitnya prosedur

administrasi kependudukan, hal ini diperkuat dengan wawancara penulis dengan

salah seorang warga yang bernama ibu dedek beliau mengatakan bahwa proses

administrasi kependudukan sangat berbelit-belit sehingga membuat beliau enggan

dan malas untuk melakukan proses admnistrasi kependudukan di dinas terkait.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat penulis katakan bahwa pegawai

pelaksana yang ada di disdukcapil kurang melayani masyarakat dengan baik

dikarenakan kurang adanya informasi yang jelas serta memadai dalam proses
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administrasi kependudukan dan tidak adanya koordinasi serta komunikasi yang

baik antara pihak kecamatan dengan disdukcapil kota Pekanbaru sehingga masih

ada masyarakat yang tidak tahu dan bingung mengenai prosedur dalam

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan didalam pasal 65 BAB IX ayat (1)

tentang sanksi administratif menyatakan bahwa “Setiap penduduk dikenakan

Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu dalam

pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal pendaftaran penduduk dan denda

dikenakan sebesar 100% dari biaya retribusi dokumen kependudukan”.

Pada pasal 66 ayat (2) denda administratif sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) yang berbunyi “Setiap penduduk dikenakan Sanksi Administratif

berupa denda apabila melampaui batas waktu dalam pelaporan peristiwa penting

kependudukan dalam hal pencatatan sipil sebesar 100% dari biaya retribusi

dokomuen kependudukan kecuali kelahiran dan kematian”. Besarnya denda

ditentukan sebagai berikut :
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Tabel. 1.3 : Denda Administratif

No. Denda administratif Jumlah

1. Denda administratif  pencatatan dan

penerbitan kutipan akta kelahiran WNI yang

melampaui batas 60 hari pencatatannya.

a. WNI :  Rp. 50.000

b. WNA : Rp. 200.000.

2. Denda administratif untuk kutipan kedua dan

seterusnya untuk akta kelahiran

a. WNI  : Rp. 50.000

b. WNA : Rp. 200.000.

3. Denda administratif pencatan sipil kutipan

akta kematian sesudah 30 hari

a. WNI  : Rp. 50.000.

b. WNA : Rp. 100.000.

4. Denda administratif pencatatan kutipan akta

kematian diluar negeri sebelum 30 hari

a. WNI  : Rp. 25.000.

b. WNA :  Rp. 50.000.

5. Denda administratif pencatatan kutipan akta

kematian di luar negeri sesudah 30 hari

a. WNI  : Rp. 50.000.

b. WNA :  Rp. 100.000.

Sumber : Perda Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Perda Nomor 5

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terdapat juga

denda administratif. Agar harapan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5

tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan bisa berjalan

dengan efektif kemudian pemerintah daerah Kota Pekanbaru memuat sanksi

pidana di dalam perda tersebut, yaitu tercantum pada BAB XI  pada pasal 70 ayat

1 yang berbunyi “Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan

daerah kota pekanbaru ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3
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(tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah)”.

Namun pada kenyataannya masyarakat masih ada yang mengeluh tentang

pengurusan administrasi kependudukan. Contohnya saja dalam pembuatan akte

kelahiran tentang biaya yang dibebankan lebih dari yang ditentukan. Menurut

Koran Tribune tanggal 31 Mei 2013, ada seorang nenek yang bernama Ramona

yang membuat akte kelahiran cucunya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Pekanbaru. Dan beliau menjelaskan “sudah dua bulan saya menunggu

akte cucu saya tetapi belum selesai padahal sudah dua kali saya mengajukan

permohonan dalam pembuatan akte kelahiran cucu saya karena pengajuan

pertama yang sudah saya ajukan tersebut akte cucu saya salah dalam pengetikan

bulan kelahirannya. Bahkan setiap kali pengajuan perbaikan akte, saya selalu

membayar biaya administratifnya. Akte belum siap saya sudah menghabiskan

uang Rp. 300.000 .”

Dari kutipan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa masih banyak

masyarakat yang mengeluhkan mengenai biaya yang dikenakan lebih dari yang

ditentukan. Sewajarnya dalam perda nomor 5 tahun 2008 tentang

penyelenggaraan admnistrasi kependudukan telah diterangkan dalam BAB II

Pasal 2 yang berbunyi “Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat

kesalahan dalam Pendataran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Penyalahgunaan

data Pribadi oleh Instansi Pelaksana”. Jadi, setiap kesalahan yang dilakukan oleh

pelaksana administrasi kependudukan sewajarnya tidak dibebankan kepada

masyarakat umum melainkan merupakan tanggung jawab dari pegawai tersebut.
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Dalam perda nomor 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan admnistrasi

kependudukan BAB II Pasal 2 tersebut sudah jelas bahwa pembuatan akte

kelahiran yang terdapat kesalahan dalam pengetikan maupun penerbitan akibat

kesalahan dari pihak pelaksana merupakan tanggung jawab instansi pelaksana

namun kenyataannya kesalahan yang dilakukan oleh instansi pelaksana

dilimpahkan kepada masyarakat dengan alasan denda administratif.

Kemudian pemerintah daerah kota pekanbaru juga memuat sanksi pidana

di dalam perda tersebut, yaitu berupa BAB XI  pada pasal 70 ayat 1 yaitu “Barang

siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah kota pekanbaru ini

dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda

paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Tetapi Hal inilah yang

menjadi masalah karena pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5

tahun 2008 tentang penyelenggaraan adminitrasi kependudukan tidak sesuai

dengan kondisi yang ada dilapangan.

Untuk menjawab berbagai keluhan dari masyarakat tersebut perlu ada

perubahan mengenai peraturan yang lebih baik lagi serta adanya sosialisasi

terhadap peraturan yang sedang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan

kependudukan akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kemajuan suatu

daerah, dan memberikan dampak yang sangat buruk apabila tidak dikelola dengan

baik.
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1.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi bahwa yang akan penulis bahas

hanyalah yang menyangkut tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Bagian

Proses serta Pelayanan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan) di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

1.3 Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian yang terdapat pada latar belakang, yang

menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sampai saat ini belum

terlaksana sepenuhnya. Walaupun Perda tersebut telah disahkan sejak 5 tahun

yang lalu, namun hingga saat ini masih kurang terimplementasi. Mencermati

kondisi tersebut, dapatlah dirumuskan permasalahan yang menjadi dasar kajian

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah

Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pekanbaru.”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui Implementasi

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.”
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1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Guna Praktis, Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan

dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuatan kebijakan

(pemerintah) maupun pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Guna Akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah

referensi kepustakaan di Fakultas ekonomi dan ilmu sosial khususnya dan

Universitas pada umumnya.

3. Guna Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan

ilmu administrasi negara minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil

penelitian di bidang administrasi negara.

1.6 Sistematika Penulisan

Muatan Skripsi ini disusun menjadi beberapa bab dan masing-masing bab

dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan pendahuluan di mana

dikemukakan hal-hal yang mengenai latar belakang,

batasan penelitian, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.
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BAB II TELAAH PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan tentang beberapa

teori yang berhubungan dengan masalah penelitian

yang akan diteliti yaitu mengenai pengertian,

definisi kebijakan, implementasi kebijakan,

peraturan daerah, pandangan islam mengenai

kebijakan, hipotesis, definisi konsep, konsep

operasional, kerangka berfikir, teknik pengukuran,

dan variabel penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini digunakan untuk menguraikan lokasi dan

waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi

dan sampel, teknik pengumpulan data, dan diakhiri

dengan analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang keadaan umum kondisi

geografis dan monografi Kota Pekanbaru sebagai

lokasi penelitian
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BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan

pembahasan yang dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan

tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-

saran yang diperlukan.


