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ABSTRAK 

 

  

Maulana, Rudi. 2017. Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

(Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016). Skripsi 

Bagian Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., 

Pembimbing II : Tri Sulistiyono, S.H., M.H. 

  

Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan, Administrasi Kependudukan 

 Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan. Dengan dikeluarkannya 

perda perubahan yaitu Perda Kab. Blora No. 8 Tahun 2016 berimbas pada 

perubahan beberapa ketentuan yang mengatur dalam penyelenggaraan 

administrasi kependudukan. Berdasarkan  hal itu tujuan penelitian ini yaitu ingin 

mengetahui: (1) Implementasi Perda Kab. Blora Nomor 8 Tahun 2016; (2) 

Efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan Perspektif Perda. Kab. 

Blora No. 8 Tahun 2016. 

 Tinjauan kepustakaan dalam penelitian ini terdiri dari penelitian terdahulu 

teori implementasi; teori efektivitas; Konsep Administrasi Kependudukan;konsep 

pemerintahan daerah; teori Lawrence M. Friedman; teori pelayanan publik. 

Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Menggunakan sumber data primer, data sekunder, sumber data tersier dengan 

teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik 

validitas data menggunakan triangulasi data berupa triangulasi sumber. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan pengambilan kesimpulan. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa (1) Implementasi 

Perda Kab. Blora No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda. Kab. Blora 

No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu 

meliputi: a) Komunikasi: penyampaian informasi kepada masyarakat sudah 

berjalan baik tapi belum optimal; b) Sumber daya: jumlah staf yang ada masih 

kurang, fasilitas yang ada sudah cukup memadai; c) Disposisi: aparatur atau 

pegawai sangat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya; d) Struktur 

Birokrasi: struktur organisasi Dindukcapil tidak terlalu kompleks dan rumit (2) 

Efektivitas penyelenggaran administrasi kependudukan perspektif Perda Kab. 

Blora No. 8 Tahun 2016 terlaksana lebih efektif. Hal tersebut maka dapat dilihat 

sebagai berikut: a) Pada pelaksanaan pembuatan KTP-el berjalan lebih efektif 

yaitu memudahkan masyarakat dalam mekanisme pengurusannya; b) pelaksanaan 

Kartu Identitas Anak (KIA) belum berjalan optimal; c) pelaksanaan administrasi 

kependudukan yang tidak dipungut biaya sudah ada kesesuaian antara 

pelaksanaan dengan aturannya; d) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif dan 

ketentuan pidana belum terlaksana optimal. 
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Simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan ini yaitu implementasi Perda 

Kab. Blora No. 8 Tahun 2016 sudah terlaksana dengan baik dan Efektivitas 

penyelenggaran administrasi kependudukan perspektif Perda Kab. Blora No. 8 

Tahun 2016 berjalan lebih efektif. Saran untuk Dindukcapil dapat 

mengembangkan program-program yang berkelanjutan dalam pelayanan kepada 

masyarakat.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara yang berdasarkan atas 

kekuasaan belaka. Negara Indonesia berlandaskan Pancasila dan menjadikan 

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan falsafah hidup di 

Indonesia. Kemudian para pendiri bangsa (founding fathers) telah menuliskan 

cita-cita dan  tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yang pada 

hakikatnya negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap 

penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan 

peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan/atau di 

luar wilayah Republik Indonesia. 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang mempunyai jumlah 

penduduk terbanyak keempat di Dunia (wikipedia.co.id). Hal tersebut dibarengi 

dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sehingga memerlukan 

pendataan penduduk yang tepat dan akurat untuk menunjang pembangunan 

nasional. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah melakukan pencatatan 

kependudukan sehingga mampu membuat pemetaan masyarakat yang masuk 

dalam sistem administrasi kependudukan. Penyelenggaraan administrasi 

kependudukan mengamanahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang dibidang 

pelayanan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan 

secara nasional, provinsi dan daerah serta terhadap pembangunan sistem 
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administrasi kependudukan untuk meningkatkan pemberian pelayanan publik 

tanpa diskriminasi, sehingga diperlukan peraturan secara menyeluruh untuk 

menjadi pegangan bagi semua penyelenggaraan negara yang berhubungan dengan 

kependudukan. Penyelenggaraan adminstrasi kependudukan bertujuan untuk 

memberikan perlindungan, pengakuan status pribadi dan status hukum setiap 

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk 

Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada diluar wilayah Republik 

Indonesia sesuai amanah Pembukaan UUD 1945. Sehingga administrasi 

kependudukan merupakan jalan yang ditempuh pemerintah untuk melakukan 

pendataan, pengelolaan dan pengintegrasian terhadap data kependudukan seluruh 

masyarakat Indonesia.  

Awalnya pasca kemerdekaan Negara Indonesia yang dijadikan landasan 

dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan adalah Peraturan 

Pemerintah, Surat Edaran dan Surat Keputusan dari instasi terkait atau peraturan 

Belanda yang masih berlaku. Adapun peraturan-peraturan tersebut yaitu Staatblad 

1933 No. 75, Staatblad 1936 No. 607, Staatblad 1949 No. 25, kemudian  

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pedoman 

Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk. Peraturan administrasi kependudukan 

yang ada tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang menuntut 

pelayanan administrasi yang tertib dan terpadu. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut maka pemerintah membentuk suatu undang-undang yang dijadikan 

landasan dalam penyelenggaraan pendataan, pengelolaan penduduk di Indonesia. 

Untuk merealisasikan hal tersebut awalnya Pemerintah Indonesia membentuk 



3 
 

 
 

peraturan yang mengatur mengenai kependudukan di Indonesia yaitu Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal 

tersebut bermaksud supaya pemerintah lebih mudah dalam melakukan tertib 

administrasi kependudukan dan lebih memahami gejolak masyarakat Indonesia. 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut dijadikan landasan 

dalam penyelenggaran administrasi kependudukan di seluruh Indonesia, dimana 

pemerintah daerah membuat peraturan daerah sebagai bentuk perintah perundang-

undangan tersebut. Seiring berkembangnya masyarakat dan teknologi yang 

semakin canggih dimana diperlukan suatu sistem layanan yang lebih baik kepada 

masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.  

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa administrasi kependudukan 

adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen 

dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya 

untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sehingga dari administrasi 

kependudukan ini, negara dapat mengetahui peta penduduk Indonesia seperti 

umur, jenis pekerjaan, alamat, jumlah penduduk, dan penyebaran penduduk di 

seluruh Indonesia.  

Pemerintah daerah Kabupaten Blora wajib menyelenggarakan administrasi 

kependudukan berdasarkan yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: 
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1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab 

menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh 

bupati/walikota dengan kewenangan meliputi: 

a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang 

Administrasi Kependudukan; 

c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi 

Kependudukan; 

f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan 

Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; 

g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota; 

dan 

h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. 

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintah daerah berkewajiban dan 

berwewenang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan serta 

melakukan koordinasi dalam pengawasan penyelenggaraan administrasi 
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kependudukan. Hal ini terkait pembagian kewenangan atau bagian masing-masing 

pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selanjutnya, sesuai ketentuan diatas 

maka pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kab. Blora Nomor 4 

Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan 

Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 

maka produk hukum daerah perlu disesuaikan. Perubahan tersebut bertujuan 

untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada 

masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan data ketunggalan Nomor 

Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. 

Penjelasan umum Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang 

Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa  

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk 

diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif 

penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang 

berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan 

yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah. 

Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya 

untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya data base 

kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun data base kependudukan 

secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak 

dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau 

dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat 

kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain 

berupa iris mata maupun sidik jari penduduk. Dengan adanya sistem ini 

maka semua data penduduk yang telah masuk dapat terkontrol dan 

terlindungi oleh Pemerintah Blora.  

Sehubungan dengan perubahan Undang-Undang tersebut maka Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan perlu disesuaikan agar pelaksanaan administrasi kependudukan 
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lebih optimal. Pemerintah Kabupaten Blora mengeluarkan Perda Kab. Blora No. 8 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda Kab. Blora No. 4 Tahun 2010 

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dimana terdapat beberapa 

pasal yang diubah dan ditambah dalam perda perubahan ini. Tujuan perubahan 

perda tersebut adalah pemerintah daerah diamanahkan supaya aktif dalam 

memberikan pelayanan kapada masyarakat dalam memberikan pemenuhan hak-

hak masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan 

mengefektivitaskan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten 

Blora. Perda perubahan ini tidak menghapus atau membatalkan perda yang lama 

melainkan hanya melakukan beberapa perubahan dan penambahan ketentuan 

pasal yang baru. Adapun beberapa poin penting dalam perda baru 

penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain yaitu pemberlakuan 

KTP-el menggantikan KTP non elektronik; pemberlakuan Kartu Identitas Anak 

(KIA); tidak ada biaya atau gratis dalam setiap pembuatan dokumen 

kependudukan; perubahan sanksi administratif dan ketentuan pidana.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Listiyono selaku Ketua 

Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk pada penelitian awal 

mengemukakan bahwa:  

Penerapan KTP-el sudah dimulai pada tahun 2012 dengan berlandaskan 

Perpres No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk 

Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional yang nantinya akan 

terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan. KTP-el mempunyai keunggulan dari sisi kerahasiaan karena 

KTP-el dilengkapi chip sidik jari dan iris mata sehingga menjamin data 

pemilik KTP-el. Selain itu, KTP-el memudahkan dalam menghubungkan data 

antar instansi yang memerlukan KTP-el. Masih ada sekitar 15% penduduk 

yang belum membuat KTP-el dari jumlah penduduk wajib KTP di Kabupaten 

Blora. Kemudian terkait Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program 
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baru dalam perda perubahan (Wawancara pada 3 April 2017 pukul 10.15 

WIB) 

  

Selanjutnya, berdasarkan hasil studi dokumentasi yang telah dilakukan oleh 

penulis terhadap penyelenggaraan pembuatan KTP-el di Kabupaten Blora maka 

penduduk belum rekam KTP-el yang diuraikan dalalm tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Data Penduduk Kabupaten Blora 

Belum Rekam KTP-el Per Maret 2017 

No 

 
Wilayah 

Data Pelayanan 

Wajib KTP Belum Rekam 

L P Jml L P Jml % 

1 Jati 19,877 20,261 40,138 3,825 3,959 7,784 19.39 

2 Randublatung 31,381 32,554 63,935 6,808 6,729 13,537 21.17 

3 Kradenan 16,332 16,798 33,130 3,161 3,151 6,312 19.05 

4 Kedungtuban 22,785 23,121 45,906 4,040 3,975 8,015 17.46 

5 Cepu 29,330 30,766 60,096 4,842 4,990 9,832 16.36 

6 Sambong 10,929 11,219 22,148 1,968 1,793 3,761 16.98 

7 Jiken 14,822 15,148 29,970 2,235 2,136 4,371 14.58 

8 Jepon 23,813 24,502 48,315 3,432 3,395 6,827 14.13 

9 Blora 35,256 37,272 72,528 5,797 5,531 11,328 15.62 

10 Tunjungan 17,685 18,525 36,210 2,637 2,568 5,205 14.37 

11 Banjarejo 23,619 23,815 47,434 4,657 4,746 9,403 19.82 

12 Ngawen 23,643 23,935 47,578 4,008 4,077 8,085 16.99 

13 Kunduran 25,391 26,249 51,640 4,458 4,432 8,890 17.22 

14 Todanan 25,227 25,715 50,942 5,285 5,391 10,676 20.96 

15 Bogorejo 9,653 9,653 19,306 1,087 1,092 2,179 11.29 

16 Japah 13,472 13,472 26,944 2,193 2,040 4,233 15.71 

Jumlah 343,215 353,005 696,220 60,433 60,005 120,438 17.30 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagian PIAK dan 

Pemanfaatan Data tanggal 3 April 2017 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa 

program atau ketentuan pemberlakuan KTP-el sudah direalisasikan atau 

dilaksanakan sesuai dengan perda perubahan. Dalam pelaksanaan pemberlakuan 

KTP-el masih banyak penduduk yang belum rekam KTP-el.  

Selanjutnya, pelaksanaan pemberlakuan Kartu Identias Anak (KIA) diatur 

dalam ketentuan Pasal 35A Perda  Kab. Blora No. 8 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Perda No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 
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Kependudukan yang berbunyi bahwa Dinas menerbitkan KIA bertujuan untuk 

meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya 

memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kartu 

Identitas Anak (KIA) merupakan progam baru yang terdapat dalam perda 

perubahan. Dalam pelaksanaannya Dindukcapil bekerja sama dengan sekolah-

sekolah untuk mempermudahkan penerapan Kartu Identitas Anak (KIA). 

Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Blora 

sudah terdapat permasalahan yang terjadi, hal tersebut dapat dilihat dalam berita 

pada 16 Juli 2016 di halaman infoblora.com menunjukkan bahwa: 

Lantaran diserbu warga sejak hari pertama buka pasca libur lebaran sejak 

Senin (11/7) lalu, mengakibatkan stok blanko pencetakan KTP elektronik (E-

KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten 

Blora habis. Akibatnya Dindukcapil terpaksa menghentikan sementara proses 

pelayanan cetak E-KTP sambil menunggu pengadaan blanko baru dari 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta. “Beberapa hari pasca libur 

lebaran kemarin, permintaan pencetakan E-KTP membludak. Pada hari 

normal hanya 150-200 orang, namun kemarin naik 2 kali lipat lebih hingga 

450 orang dalam sehari. Stok blanko E-KTP pun habis, sehingga kami 

hentikan sementara,” kata Kepala Dindukcapil Purwadi Setiyono melalui 

Kabid Pendaftaran Penduduk Agus Listiyono, kemarin. Menyikapi habisnya 

blanko tersebut, kata Agus Listiyono, pihaknya akan segera mengajukan 

permintaan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Agus Lis, 

sapaan akrab Agus Listiyono, menjelaskan, blanko tersebut pengadaannya 

dilakukan oleh Kemendagri. Menurutnya, untuk mendapatkan blanko E-KTP 

tersebut pihaknya harus datang langsung ke Jakarta. Selain terkait 

kepentingan administrasi penerimaan, permintaan dengan datang langsung itu 

agar barang yang dibutuhkan bisa segera diterima dan dibawa pulang. ”Hanya 

biasanya blanko yang diberikan juga terbatas. Sebab, daerah lain juga 

membutuhkan. Setahu saya, bukan hanya Blora yang kehabisan blanko E-

KTP, tapi juga beberapa kabupaten lainya di Jateng, seperti Kendal dan 

Sragen,” tandasnya. Pihaknya berjanji setelah ada blanko, segera akan 

diumumkan di media sosial dan media cetak agar masyarakat mengetahui 

sehingga bisa mengurus dokumen administrasi kependudukan kembali.(Info 

Blora, 2016).  
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Senada dengan hal tersebut dalam wawancara dengan Bapak Agus Listiyono, 

S.Sos, M.Si selaku Ketua Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Ibu Dra. 

Zulis Susilarti selaku Ketua Sekretariat yang mengatakan bahwa munculnya 

permasalahan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten 

Blora yaitu antara lain: 

1. Banyak warga masyarakat yang tidak bisa melakukan perekaman KTP-el, 

hal ini dikarenakan alat perekaman KTP-el macet atau tidak support. 

2. Blangko KTP-el tidak ada atau habis dan tinta untuk percetakan KTP-el 

tidak ada atau habis. 

3. Jaringan yang sering error dari pusat (pemerintah pusat) 

4. Beberapa peralatan KTP-el rusak (proses perbaikan yang lama harus 

dikembalikan ke pusat dahulu). 

Sumber: data diolah berdasarkan hasil wawancara tanggal 3 dan 5 April 2017 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa terjadi suatu 

permasalahan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan khususnya 

dalam penerapan KTP-el. Selanjutnya, masih adanya pembagian kewenangan 

antara pemerintah pusat dan dindukcapil dalam penyelenggaraan administrasi 

kependudukan khususnya pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-

el) menimbulkan suatu masalah. Seharusnya ada harmonisasi antara pemerintah 

pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan administrasi kependudukan terutama dalam mengatasi 

permasalahan yang terjadi. Melalui harmonisasi ini, akan ada kesamaan 

substansial yang sinergis dan tidak tumpang tindih (Rodiyah dkk, 2014:65). 
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Sehingga nantinya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan setelah 

adanya perubahan perda dapat meningkat lebih efektif dan tujuan perda perubahan 

dapat tercapai . 

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai 

efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan (Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Blora 

Nomor 8 Tahun 2016 )”. 

2.1 Identifikasi Masalah 

Untuk memberikan gambaran dalam skripsi ini, penulis perlu 

mengidentifikasi masalah yang akan diteliti berkaitan dengan judul yang penulis 

angkat, antara lain: 

1. Kurangnya sosialisasi terkait penyelenggaraan administrasi 

kependudukan kepada masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Peralatan yang rusak dalam penerapan KTP-el. 

3. Kurangnya jangkauan dalam pelayanan terhadap masyarakat terpencil. 

4. Blangko KTP-el habis yang menghambat pencetakan KTP-el. 

5. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan Kartu 

Identitas Anak (KIA). 

2.2 Pembatasan Masalah 

Ruang lingkup pembahasan masalah penelitian yang akan penulis teliti 

adalah : 
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1. Implementasi Perda Kab. Blora No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Perda No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. 

2. Efektivitas Pelaksanaan Perda Kab. Blora No. 8 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Perda No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan. 

2.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk 

memberikan arah yang jelas dalam pembahasan, maka penulis 

mengemukakan  rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi Perda Kab. Blora No. 8 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Perda No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan? 

2. Bagaimana efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan 

Perspektif Perda Kab. Blora No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Perda No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan? 

2.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ini yaitu 

1. Mendiskripsikan implementasi Perda Kab. Blora No. 8 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Perda No. 4 Tahun 2010 Tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 
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2. Menemukan efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan 

Perspektif Perda Kab. Blora  No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Perda No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. 

2.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya tujuan penulisan penelitian yang telah di uraikan 

penulis di atas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang 

akan di capai dari penulisan penelitian ini. Manfaat dan kegunaan dari 

penelitian yang ingin penulis dapatkan adalah : 

2.5.1 Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini untuk mengembangkan Ilmu 

Hukum Tata Negara dan mengaplikasikan materi-materi pengajaran 

mengenai peraturan perundang-undangan khususnya implementasi 

peraturan daerah serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran guna 

melakukan pengembangan IPTEKS dalam bidang administrasi 

kependudukan. Sebagai bahan ajar bagi para mahasiswa dan 

akademisi dibidang Hukum. 

2.5.2 Secara Praktis 

1) Bagi Masyarakat  

Melalui penelitian ini diharapkan penulis memberikan 

pandangan dan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan 

perbandingan pembelajaran yang terkait dalam pelaksanaan 

perundang-undangan serta sebagai sumber wawasan ilmu 
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pengetahuan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan administrasi 

kependudukan di Kabupaten Blora.  

2) Bagi Pemerintah dan DPRD Kabupaten Blora  

Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah daerah dapat 

dijadikan bahan evaluasi dan analisa dalam pelaksanaan administrasi 

kependudukan dan pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsi 

pengawasan terhadap instansi atau dinas di Pemerintahan Kabupaten 

Blora khususnya dalam penelitian ini Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. Serta dijadikan masukan dan pertimbangan untuk 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah dalam 

melakukan reformasi peraturan-peraturan daerah. 

3) Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

Melalui penelitian ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Blora sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja 

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan pelayanan kepada 

masyarakat Kabupaten Blora. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pustaka yang mendasari penelitian ini yaitu hasil-hasil penelitian terdahulu 

yang terkait dengan penelitian ini, sehingga penulis perlu menjaga keorisinilan 

penelitian ini, sehingga pada akhirnya dapat diketahui bahwa penelitian penulis 

memiliki hasil akhir yang tidak sama dengan penelitian terdahulu. 

Penelitian pertama berjudul Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi 

Kependudukan di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ditulis 

oleh Sri Susanti dari Fakultas Pendidikan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Yogyakarta 2014. Dalam penelitian tersebut dijelaskan 

mengenai kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di 

Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hasil penelitian yang 

pertama ini menunjukkan bahwa:   

1. Aspek kehandalan (reliability), dari hasil penelitian terungkap bahwa 

aspek reliability (kehandalan) mengenai kehandalan dalam menangani 

setiap keluhan masyarakat, handal dalam segi waktu dan ketepatan 

proses pelayanan  

2. Aspek daya tanggap (responsiveness) pegawai dalam hal membantu 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan khususnya masyarakat 

yang bingung dengan pelayanan sudah terlihat antara petugas dan
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3.  pengunjung yang saling berkomunikasi. Hal ini ditunjukan dari 

petugas yang mau membantu kesulitan yang dialami pengunjung.  

4. Dilihat dari aspek jaminan (Assurance) khususnya keamanan di 

Kantor Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman sudah menunjukan 

upaya meningkatkan kualitas pelayanannya terkait memberikan rasa 

aman bagi masyarakat yaitu dengan menempatkan tukang parkir yang 

ikut mengamankan keadaan di parkiran. Kemudian ada barang yang 

tertinggal di ruang pelayanan akan disipan oleh petugas sampai 

pemiliknya mengambil. 

5. Hal itu dapat terlihat dari sikap petugas yang menerangkan dengan 

sejelas-jelasnya mengenai prosedur pelayanan dan menerima kritik 

mapun saran dengan sepenuh hati sebagai interopeksi untuk layanan 

yang lebih baik. 

Penelitian terdahulu yang kedua berjudul Implementasi Pelayanan Atas 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di 

Kabupaten Malang), ditulis oleh Yana Gilang Permatasari dari Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya 2014. Dalam penelitian ini menjelaskan implementasi atau 

pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi 

kependudukan di Kabupaten Malang tepatnya di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dan Kecamatan Turen Kabupaten Malang telah memberikan 

pelayanan dengan optimal. Dinas juga memberikan sosialisasi kepada Kecamatan 

yang bersangkutan dan telah memberikan solusi terbaik. Dalam melakukan 
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pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kecamatan sudah 

sesuai dengan 8 unsur pelayanan yaitu: 

1. Kesederhanaan, yang meliputi prosedur atau cara-cara pelayanan antara 

lain: mudah, tidak berbelit-belit, mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan/kepastian terhadap: prosedur, persyaratan, unit kerja, tarif, 

biaya, pejabat yang diberikan keluhan akan pelayanan yang diberikan 

dalam organisasi. 

3. Keamanan yang menyangkut kepastian hukum terhadap apa yang 

dilayangkan oleh organisasi. 

4. Keterbukaan,yang menyangkut kesederhanaan dan kejelasan pelayanan 

yang diinformasikan kepada masyarakat. 

5. Efisiensi, yang artinya pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi 

hendaknya ada pembatasan terhadap persyaratan yang di anggap 

penting saja. 

6. Ekonomis, yang artinya pembiayaan yang dibebankan kepada 

masyarakat yang dilayani itu sesuai dengan kewajaran, kemampuan 

masyarakat umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Keadilan maenyangkut jangkauan pelayanan yang diberikan oleh suatu 

organisasi diharapkan dapat seluas mungkin dan merata, artinya tidak 

ada wilayah yang dibedakan pelayanannya.  

8. Ketetapan waktu yang artinya bahwa pelaksanaan yang telah dijanjikan 

sesuai dengan standar yang diberikan, sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan. 
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Berikut ini adalah penelitian terdahulu dan kebaharuan penelitian yang 

diuraikan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti dan 

Judul 

Penelitian  

Analisis 

Hasil Penelitian Perbedaan Kebaharuan 

Penelitian 

1. Sri Susanti, 

Kualitas 

pelayanan 

publik bidang 

administrasi 

kependudukan 

di Kecamatan 

Gamping 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa  1. Dalam 

aspek kehandalan (reliability), 

dari hasil penelitian terungkap 

bahwa aspek reliability 

(kehandalan) mengenai 

kehandalan dalam menangani 

setiap keluhan masyarakat, 

handal dalam segi waktu dan 

ketepatan proses pelayanan  

2. Aspek daya tanggap 

(responsiveness) pegawai dalam 

hal membantu masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan 

khususnya masyarakat yang 

bingung dengan pelayanan 

sudah terlihat antara petugas dan 

pengunjung yang saling 

berkomunikasi. Hal ini 

ditunjukan dari petugas yang 

mau membantu kesulitan yang 

dialami pengunjung. 

3. Dilihat dari aspek jaminan 

(Assurance) khususnya 

keamanan di Kantor Kecamatan 

Gamping Kabupaten Sleman 

sudah menunjukan upaya 

meningkatkan kualitas 

pelayanannya terkait 

memberikan rasa aman bagi 

masyarakat yaitu dengan 

menempatkan tukang parkir 

yang ikut mengamankan 

keadaan di parkiran. Kemudian 

ada barang yang tertinggal di 

ruang pelayanan akan disipan 

oleh petugas sampai pemiliknya 

mengambil. 

4. Hal itu dapat terlihat dari 

sikap petugas yang 

Penelitian no 1 

hanya membahas 

mengenai 

pelayanan publik 

dalam administrasi 

kependudukan 

sedangkan penulis 

membahas 

efektivitas 

penyelenggaraan 

administrasi 

kependudukan 

Penelitian penulis 

melihat 

Implementasi dan 

efektivitas 

penyelenggaraan 

administrasi 

kependudukan di 

Kabupaten Blora 
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menerangkan dengan sejelas-

jelasnya mengenai prosedur 

pelayanan dan menerima kritik 

mapun saran dengan sepenuh 

hati sebagai interopeksi untuk 

layanan yang lebih 

baik. 

2. Yana Gilang 

Permatasari, 

Implementasi 

Pelayanan 

Atas 

Penyelenggara

an 

Administrasi 

Kependuduka

n Berdasarkan 

Pasal 7 

Undang-

undang 

Nomor 24 

Tahun 2013 

Tentang 

Administrasi 

Kependuduka

n (Studi Di 

Kabupaten 

Malang) 

Kesederhanaan, yang 

meliputi prosedur atau cara-

cara pelayanan antara lain: 

Mudah, tidak berbelit-belit, 

mudah dilaksanakan. 

Kejelasan/kepastian terhadap: 

prosedur, persyaratan, unit 

kerja, tarif, biaya, pejabat 

yang diberikan keluhan akan 

pelayananyang diberikan 

dalam organisasi. 

Keamananyang menyangkut 

kepastian hukum terhadap 

apa yang dilayangkan oleh 

organisasi. 

Keterbukaan,yang 

menyangkut kesederhanaan 

dan kejelasan pelayanan yang 

diinformasikan kepada 

masyarakat. 

Efisiensi, yang artinya 

pelayanan yang diberikan 

oleh suatu organisasi 

hendaknya ada pembatasan 

terhadap persyaratan yang di 

anggap penting saja. 

 

Penelitiannya 

dikaji dari pasal 7 

UU NO 24 Tahun 

2013 sedangkan 

penulis membahas 

efektivitas 

penyelenggaraan 

administrasi 

kependudukan 

perspektif 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Blora 

Nomor 8 Tahun 

2016 Tentang 

Perubahan Atas 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Blora 

Nomor 4 Tahun 

2010 Tentang 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Kependudukan 

Penelitian penulis 

melihat 

implementasi dan 

efektivitas 

penyelenggaraan 

administrasi 

kependudukan di 

Kabupaten Blora 

perspektif Perda 

No. 8 Tahun 2016 

Tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat dijelaskan tentang persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan penelitian 

terdahulu kesatu (1) dengan penelitian penulis terletak pada pelayanan publik 

dalam penyelenggaraan adminitarasi kependudukan. Namun terdapat perpedaan 

yang begitu mendasar dimana pada penelitian nomor satu hanya membahas 

mengenai pelayanan publiknya saja sedangkan dalam penelitian penulis 

membahas mengenai efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan 
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yang termasuk di dalamnya pelayanan publik. Kemudian dari segi tempat 

penelitian, peraturan daerah juga berbeda.   

Penelitian terdahulu kedua (2) terdapat persamaan yaitu masih terkait dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dimana penelitian 

terdahulu nomor 2 membahas implementasi pelayanan atas penyelenggaraan 

administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 

2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Namun secara kajian yang digunakan 

penelitian nomor 2 berbeda dengan penulis, dimana penulis membahas mengenai 

efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan Perda Kab. 

Blora No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda. No. 4 Tahun 2010 

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perda tersebut merupakan 

perda perubahan yang baru yang mempunyai aturan baru mengikuti Undang-

Undang diatasnya. Poin yang berbeda dalam perda perubahan yang baru ini antara 

lain yaitu: pemberlakuan KTP- el, Pemberlakuan Kartu Identitas Anak ( KIA ). 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah di paparkan diatas mengenai 

penyelenggaraan administrasi kependudukan, dapat dilihat bahwa belum ada 

peneliti yang membahas mengenai efektivitas penyelenggaraan administrasi 

kependudukan dengan perspektif Perda Kab. Blora No. 8 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Perda No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. Selanjutnya, ditambah dalam perda perubahan ini terdapat 

ketentuan baru antara lain pemberlakuan KTP-el; dan Pemberlakuan Kartu 

Identitas Anak (KIA). Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis 
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lakukan berbeda dengan penelitian yang terdahulu sehingga menunjukkan sisi ke-

orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

2.2 Landasan Teori  

Suatu karya tulis atau kajian dapat dikatakan ilmiah apabila mempunyai alat 

analisa, baik berupa teori maupun konsep. Berkaitan dengan hal tersebut maka 

penulis menggunakan teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisa data 

yang diperoleh dari lapangan mengenai penyelenggaraan administrasi 

kependudukan perspektif Perda Kab. Blora No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Perda. No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. Adapun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

2.2.1 Teori Implementasi Perspektif Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan  

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan implementasi adalah 

“pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah suatu proses untuk 

melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan politik ke dalam 

administrasi” (Harsono, 2002:67). Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa 

“implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan” (Usman, 

2004:7). 

Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan “implementasi adalah 

tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat 

atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 
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tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan” 

(Wahab, 2004: 65). 

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) mengemukakan implementasi 

adalah: 

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 

program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakanfokus perhatian 

implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan 

yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara 

yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk 

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian- kejadian ( 

Wahab, 2004: 65). 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan terhadap 

suatu kegiatan atau kebijakan yang sudah terencana untuk mencapai tujuan yang 

ingin dicapai. 

Selanjutnya, George C. Edward III mengemukakan bahwa implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu: 

1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 

agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di sampaikan kepada 

sasarannya. 

2) Sumber daya, yaitu walaupun maksud dan isi kebijakan telah disampaikan 

secara jelas dan konsisten, tetapi apabila pelaksana kekurangan sumber 

daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif. 

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia. 

3) Disposisi, yaitu watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, 

seperti komitmen, kejujuran sifat demokratis. Jika pelaksana mempunyai 



22 
 

 
 

disposisi yang baik maka pelaksana tersebut dapat menjalankan kebijakan 

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 

Sebaliknya apabila pelaksana mempunyai sikap atau pandangan yang 

berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan 

juga menjadi tidak efektif. 

4)  Struktur Birokrasi, yaitu struktur organisasi yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang 

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yakni 

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas 

organisasi tidak fleksibel (Subarsono, 2011: 90-92 ). 

Merilee S. Grindle mengemukakan keberhasilan implementasi dipengaruhi 

oleh dua variabel besar yaitu : isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan 

implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup 

sejauhmana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, jenis 

manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, sejauhmana perubahan yang 

diiinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, 

apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan pelaksananya dengan rinsi, dan 

apakah sebuah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai 

(Subarsono, 2011: 93). 

Penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edward III yang 

menyebutkan implementasi dipengaruhi oleh empat (4) variabel yaitu komunikasi, 

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penggunaan teori tersebut 
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membantu penulis dalam menganalisa implementasi penyelenggaraan 

administrasi kependudukan. 

2.2.2 Teori Efektivitas Perspektif Penyelenggaran Administrasi 

Kependudukan 

2.2.2.1 Pengertian Efektivitas 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.  Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat 

membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian 

dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. 

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang 

telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut 

efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.  

H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang 

menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya.” 

Selanjutnya, Mahmudi mengemukakan efektivitas sebagai berikut : 

“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin 

besar kontribusi sumbangan (output) terhadap pencapaian tujuan, maka 

semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”(Mahmudi, 2005:92). 

 

Selanjutnya Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), mengemukakan 

bahwa Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan 

suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi 
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juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, 

penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. 

 Agung Kurniawan mengemukakakan bahwa efektivitas, sebagai berikut: 

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan 

program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya 

tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109). 

 Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, maka dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas adalah  suatu tolak ukur untuk melihat capaian  

dalam melakukan kinerja yang dilakukan oleh individu atau kelompok.  

2.2.2.2 Pendekatan Ukuran  Efektivitas  

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga 

pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan 

Lubis (1987:55), yakni: 

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur 

efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya 

keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik 

maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh 

mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses 

internal atau mekanisme organisasi. 

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada 

output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil 

(output) yang sesuai dengan rencana. 
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 Gibson Ivancevich Donnelly (1996: 34) mengemukakan bahwa ukuran 

efektivitas organisasi, sebagai berikut : 

1. Produksi merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi 

jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan. 

2. Efesiensi merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan 

input. 

3. Kepuasaan adalah merupakan ukuran untuk menunjukan tingkat 

dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

4. Keunggulan tingkat dimana keorganisasian dapat dan benar-benar 

tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. 

5. Pengembangan merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk 

meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan 

masyarakat. 

 Richard M. Steers (1985:46-48) menyebutkan beberapa ukuran daripada 

efektivitas, yaitu : 

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi; 

2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan; 

3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan 

kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan 

baik; 

4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap 

biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut; 
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5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah 

semua biaya dan kewajiban dipenuhi; 

a. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi 

sekarang dan masa lalunya; 

b. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya 

sepanjang waktu; 

c. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat 

pada kerugian waktu; 

d. Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal 

pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, 

kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki; 

e. Motivasi artinya adanya kekuatan yang mucul dari setiap 

individu untuk mencapai tujuan; 

f. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling 

menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, 

berkomunikasi dan mengkoordinasikan; 

g. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru 

untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan 

untuk mencegah keterbekuan terhadaprangsangan lingkungan.  

 Berdasarkan  uraian di atas , bahwa ukuran efektivitas adalah adanya suatu 

perbandingan antara input dan output, ukuran efektivitas harus adanya capaian 

kepuasan yang tinggi. 
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2.2.3 Konsep Administrasi Kependudukan 

 Administrasi berasal dari bahasa latin administrare yang berarti to manage  

atau dengan kata lain administratio yang berarti pemerintahan (Ridwan, 201628). 

Jadi Ridwan HR (2016:28) menyimpulkan administrasi adalah kegiatan yang 

berkaitan dengan   penyelenggaraan pemerintahan. 

Pengertian administrasi dalam arti luas adalah segenap proses kegiatan 

untuk mencapai tujuan, sedangkan administrasi dalam arti yang sempit adalah 

segenap proses pelayanan untuk mencapai tujuan. 

Selanjutnya, Sondang P. Siagian (2001 : 38) mengemukakan bahwa   

Pengertian administrasi ada dua macam yaitu administrasi dalam arti sempit 

dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam  arti  sempit  adalah  

kegiatan  penyusunan  dan  pencatatan  data  dan  informasi  secara  

sistematis    dengan    tujuan    untuk    menyediakan    keterangan    serta    

memudahkan memperolehnya  kembali  secara  keseluruhan  dan  dalam  

satu  hubungan  satu  sama  lain. Administrasi  dalam  arti  sempit  ini  

sebenarnya  lebih  tepat  disebut  dengan  tata  usaha. Sedangkan  

administrasi  dalam  arti  luas  adalah  kegiatan  kerja  sama  yang  

dilakukan sekelompok  orang  berdasarkan  pembagian  kerja  sebagaimana  

ditentukan  dalam  struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efesien. 

 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah 

suatu cara atau proses yang dilakukan pada sebuah kegiatan untuk mencapai 

sebuah tujuan tertentu. 

 Selanjutnya, penduduk adalah warga negara dan orang asing yang menetap 

di Indonesia sedangkan menurut Pasal 26 UUD 1945 menerangkan bahwa Warga 

Negara Indonesia adalah Orang-orang bangsa Indonesia dan Orang-orang bangsa 

asing yang disahkan dengan Undang-undang sebagai WNI. Secara sosiologis 
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penduduk lazim disebut rakyat yaitu orang yang berdiam dalam suatu negara atau 

yang menjadi penghuni negara.  

 Soepomo mengemukakan bahwa penduduk adalah orang yang dengan sah 

bertempat tinggal tetap dalam suatu negara sah artinya, tidak bertentangan dengan 

ketentuan ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam 

negara yang bersangkutan (Soepomo, 2002:49). Kemudian Samidjo 

mengemukakan bahwa penduduk atau penghuni suatu wilayah negara merupakan 

semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara (Samidjo, 

2002:35). 

Selain itu, Siti Soetami (2007:49) juga menerangkan bahwa :  

Penduduk adalah yang bersama-sama menjadi anggota suatu organisasi 

sosial yang disebut negara. Tiap-tiap negara menurut hukum Internasional 

berhak untuk menetapkan sendiri siapa yang menjadi warga negaranya. 

Penduduk terdiri dari warga negara dan bukan warga negara (orang asing). 

Sedangkan warga negara ada di wilayah negara (hampir semua penduduk)  

maupun sebagian kecil berada diluar wilayah negara (bukan penduduk) , 

yaitu mereka yang bekerja atau belajar di suatu negara asing (luar negeri).  

Kemudian Siti Soetami juga menjelaskan untuk mengetahui siapa warga 

negara Indonesia, dapat dilihat pada Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 

yang menyatakan bahwa :  

Ayat (1) : Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia 

asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan dengan Undang-Undang 

sebagai warga negara. 

Ayat (2) : Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan 

Undang-undang. 

Administrasi kependudukan dikonsepkan dalam Pasal 1 Undang-Undang  No 

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa: 

a. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 
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administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.  

b. Penduduk adalah Warga negara Indonesia dan Orang Asing yang 

bertempat tinggal di Indonesia. 

c. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-

orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan 

dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. 

d. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang 

terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil. 

e. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan 

atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan 

Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan 

berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 

f. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang 

harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau 

perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat 

keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan 

alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 

g. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh 

seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. 

h. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi 

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, 
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pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan 

status kewarganegaraan. 

Lebih jauh, sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang No. 24 

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa administrasi 

kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan 

pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta 

memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen 

kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif 

pemerintah dan pemerintah daerah.  

2.2.4 Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman 

Hukum undang-undang adalah hukum nasional (Wignjosoebroto, 2013:19). 

Hukum undang-undang itu dibentuk atau dibuat dalam wujud preskripsi-

preskripsi normatif, dengan harapan akan dapat berfungsi dengan baik sebagai 

acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya, yang kemudian daripada itu 

apabila bisa memenuhi ekspektasinya akan memungkinkan terwujudnya tatanan 

kehidupan bermasyarakat yang tertib dan terintegrasi tinggi (Komisi Yudisial 

Republik Indonesia, 2012:5). 

Tatkala kebijakan pembaruan hukum perundang-undangan dilaksanakan 

secara drastik, dari yang mendasarkan diri pada kebijakan kolonial yang berpaham 

dualisme ke kebijakan nasional yang berpaham sistem hukum nasional yang 

tunggal, maka secara pasti yurisdiksi hukum publik menjadi kian meluas dan 

memperkecil wilayah yurisdiksi hukum privat. Realitas tetap bertahannya kultur 
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tradisional di tengah kehidupan negara baru, seperti misalnya yang teramati di 

Indonesia, sepertinya acap diabaikan oleh para nasionalis yang terlalu percaya 

bahwa kesatuan bangsa mesti dikonfigurasi oleh hadirnya kesatuan hukum.; 

(Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012:5) 

Lawrence M. Friedman mengemukakan ada tiga unsur dalam sistem hukum 

yang mempengaruhi berhasil tidaknya penegakan hukum (Friedman, 1975:7-9) 

yaitu sebagai berikut: 

1. Struktur Hukum 

 Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus 

berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, 

dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka 

panjang yang berkesinambungan aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau 

bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah 

struktur sistem hukum-kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, 

bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. 

Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini: jumlah dan ukuran 

pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana 

serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. 

Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum semacam foto diam yang 

menghentikan gerak. 

2. Substansi Hukum 

Aspek kedua sitem hukum adalah substansi hukum yaitu aturan, norma, dan 

pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti 
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produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu 

keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penegakannya 

di sini terletak pada hukum hukum yang hidup (Living law) , bukan hanya pada 

aturan dalam kitab hukum (law books).  

3. Kultur Hukum ( Budaya Hukum) 

Aspek ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia 

terhadap hukum dan sistem hukum seperti kepercayaan, nilai, pemikiran, serta 

harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan 

kekuatan sosialcyang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau 

disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan 

berdaya seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup 

yang berenang di lautnya.  

Lawrence M. Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti “struktur” 

hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh 

mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk 

menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu 

digunakan. 

Berkaitan dengan hal di atas maka teori Lawrence M Friedman di gunakan 

penulis untuk menganalisa menganai struktur hukum berhubungan dengan 

institusi dan lembaga hukumnya dalam hal ini Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten Blora. Semua harus 

ditata dalam sebuah struktur yang sistematik. Kalau berbicara mengenai 

substansinya maka berbicara tentang Undang-Undang dan peraturan daerah, 
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Apakah sudah memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. 

Jadi menata kembali materi peraturan perundang-undangannya. Dalam kultur atau 

budaya hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk 

kesadaran masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan 

memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat 

Kabupaten Blora. Sehingga masyarakat ikut berpartisipasi sebagai pengawas 

dalam pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten 

Blora.  

2.2.5  Konsep Pemerintahan Daerah  

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus sesuai 

dengan koridor Undang-Undang tersebut. Penyelenggaraan administrasi 

kependudukan termasuk salah satu kewenangan pemerintah daerah yang termasuk 

dalam urusan pemerintahan konkuren. Pemerintah daerah mempunyai 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah dalam 

melaksanakan kewenangannya mempunyai koridor-koridor sebagai pegangan 

dalam setiap mengambil keputusan. Dasar filosofi dan konsepsi penyelenggaraan 

pemerintahan di Daerah yaitu sebagai berikut: 

2.2.5.1 Teori Negara Hukum 

Konsep negara hukum tidak asing lagi dalam ilmu ketatanegaraan sejak 

zaman purba hingga sekarang ini (Aziz, 2011:1). Secara konsepsional, hingga kini 

terdapat lima konsep utama negara hukum adalah Rechtsstat, Rule of law, 
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Sociality, Nomokrasi Islam dan Negara Hukum Pancasila (Azhary, 1992:73-74) .  

Kelima konsep negara hukum tersebut memiliki ciri khas dan karakter sendiri-

sendiri. Indonesia merupakan negara hukum hal tersebut termaktub dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti 

hukum menjadi dasar kekuasaan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. 

Konsep negara hukum Rechttsstat pertama kali di kemukakan oleh Immanuel 

Kant tentang dalam arti sempit (formal) yang menempatkan fungsi Rechts pada 

staat hanya sebagai alat bagi perlindungan hak-hak asasi individual dan 

pengaturan kekuasaan secara pasif negara secara pasif, yakni hanya bertugas 

sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat (Hakim, 2012:53). 

Philip M. Hadjon (1994:76) mengemukakan bahwa ciri-ciri rechtsstaat adalah 

sebagai berikut : 

a. Adanya undang undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan 

tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; 

b. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan 

pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan 

kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara 

individu dengan rakyat tetapi juga antar apenguasa dan rakyat, dan 

pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang. 

c. Diakuinya dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.  

Locke beranggapan bahwa keadaan alamiah dan hak-hak asasi manusia 

secara alamiah memang mendahului berdirinya negara. Oleh karena itu, 

seyogyanya negara tercipta melalui perjanjian bermasyarakat diantara rakyat 
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dengan tujuan untuk hak hidup, hak milik, dan kebebasan individu. Kekuasaan 

negara yang terbentuk melalui perjanjian kemasyarakatan itu, perlu diatur dengan 

perundang undangan menempati kekuasaan tertinggi dalam negara serta menjadi 

tugas utama dari negara. Konsekuensi logisnya, kekuasaan perundang- undangan 

harus terpisah dari kekuaasaan pelaksana perundang-undangan dan kekuasaan 

peradilan ( Hakim, 2012:54). 

Di negara-negara Anglo Saxon, pemahaman negara hukum umumnya 

mengikuti konsep Rule Of Law dari A.V.Dicey dengan unsur-unsur utama antara 

lain Supremacy of law, equality before the law and the constitution based on 

individual rights.  

E.C.S. Wade (1952:50-51) mengemukakan 3 (tiga) ciri rule of law yaitu 

sebagai berikut : 

a. Mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat daripada anarki 

b. Pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum. 

c. Ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar melaksanakan 

perbuatan. 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara konsep Rechtsstat dan the rule  of 

law. Persamaannya terletak pada landasan filosofis yang menjiwai kedua konsep 

negara hukum tersebut. Keduanya dijiwai oleh paham liberalistik individualistik 

yang mengedepankan jaminan perlindungan hak  hak asasi manusia sebagai dasar 

utama pembentukan konstitusi dan pembatasan penyelenggaraan pemerintahan 

berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur). Perbedaannya terletak pada 

eksistensi peradilan administrasi negara, pada konsep rechsstaat peradilan 



36 
 

 
 

administrasi negara dijadikan salah satu unsur utama yang bersifat otonom. 

Sebaliknya pada konsep rule of law eksistensi peradilan administrasi negara 

secara otonom dipandang tidak peerlu karena peradilan umum dianggap berlaku 

sama bagi semua orang baik warga negara maupun pejabat atau badan 

administrasi negara sesuai prinsip equality before the law (Hakim, 2012: 55). 

Konsep sosialist legality mengandung prinsip-prinsip yang berbeda secara 

prinsip dengan konsep rechtsstaat dan rule of law. Ciri utamanya bersumber pada 

paham komunis yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan 

sosialisme dengan mengabaikan hak hak perorangan. Hak hak perorangan harus 

lebur dalam tujuan sosialisme yang mengutamakan kepentingan masyarakat diatas 

kepentingan pribadi individu. Konsep sosialist legality selain bersifat sekuler juga 

ateis dan anti terhadap unsur unsur atau nilai nilai transedental. Konsep sosialist 

legality tersebut sangat bertolak belakang dengan konsep Nomokrasi Islam yang 

bersumber pada Al quran, Sunnah Rasullullah al ra’yu. 

Mohammad Tahir Azhary mengatakan bahwa nomokrasi islam dibandingkan 

dengan konsep rechtsstaat dan rule of law terdapat keunggulan dan kelebihan 

Nomokrasi Islam sebagai berikut : 

1. Nomokrasi bersumber dari wahyu Allah SWT. Dan karena itu, ia 

mengandung kebenaran mutlak. 

2. Memiliki sifat bidimensional, yaitu duniawi, dan ukhrawi 

3. konsep nomokrasi berisi nilai nilai ketuhanan dan kemanusiaan  

4. Nomokrasi Islam dilandasi oleh dua doktrin pokok dalam islam yaitu 

Tauhid atau Ketuhanan Yang Maha Esa dan amar ma’ruf nahi munkar. 
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Nomokrasi Islam berlaku bagi seluruh umat manusia. Prinsip 

prinsipnya mengandung nilai nilai yang universal, etrenal dan sesuai 

dengan fitrah manusia. 

Berdasarkan penjelasan diatas berarti ada 5 macam konsep negara hukum. 

Dimana Indonesia menganut konsep negara hukum rechttsstat yang beimplikasi 

semua berlandaskan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2.2.5.2 Konsep Pemerintah dan Pemerintahan 

Setiap negara tentu memiliki pemerintah, karena menurut prinsip-prinsip 

Hukum Internasional bahwa suatu negara dipersyaratkan harus memiliki tiga 

unsur pokok, yaitu (1) rakyat, (2) wilayah tertentu, (3) pemerintahan yang 

berdaulat (Hakim, 2012:67). 

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Kamus umum bahasa Indonesia, 

perintah diartikan menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus 

dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau 

memberikan perintah. Pemerintahan adalah proses, cara perbuatan, memerintah 

(Poerwardarminta, 1976:739). 

Lukman Hakim (2012: 68) mengemukakan bahwa  

Pemerintah adalah alat negara atau sama dengan alat perlengkapan negara. 

Pemerintahan adalah perbuatan memerintah, berarti menyangkut 

pelaksanaan fungsi. Kemudian Jellineck, mengemukakan bahwa pemerintah 

mengandung dua segi yaitu formal dan material. Pemerintah dalam arti 

formal mengandung kekuasaan mengatur (verordnungewalt) dan kekuasaan 

memutus (Enscheinungsgewalt). Pemerintahan dalam arti material berisikan 

dua unsur yang terkaait menjadi satu, yaitu unsur pemerintah dan unsur 

melaksanakan ( Aziz Hakim, 2011:127). 

MA Filipina mengemukakan bahwa pemerintah adalah lembaga atau 

kumpulan lembaga dalam suatu masyarakat merdeka membuat dan mengerjakan 
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peraturan peraturan tentang perbuatan yang diperlukan untuk memungkinkan 

manusia hidup dalam suatu negara. Pemerintahan adalah suatu kumpulan 

peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah dari suatu masyarakat ( Hakim, 

2012:70). 

Lukman Hakim (2012:72) dari ketentuan UUD 1945, yang telah merangkum 

pendapat para ahli mengenai konsep pemerintah dan pemerintahan serta ketentuan 

UU  No. 32 Tahun 2004 dapat didefinisikan beberapa pengertian sebagai berikut:  

Pertama, Pemerintahan dalam arti luas adalah kegiatan negara dalam 

menjalankan kekuasaan mencakup tiga badan yaitu legislatif, eksekutif dan 

yudikatif. Menurut UUD 1945 mencakup lembaga-lembaga negara yaitu 

MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY, Lembaga Pemerintah Independen. 

Kedua, Pemerintahan dalam arti sempit hanya fungsi pemerintah (bestuur, 

excutive) saja, tidak termasuk badan yang menjalankan fungsi perundang-

undangan dan fungsi peradilan, menurut UUD 1945 adalah Presiden dibantu 

Menteri Menteri Negara. 

Ketiga, Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Daerah ( Gubernur, Bupati, 

Walikota dan DPRD provinsi dan kabupaten/ Kota). Sedangkan Pemerintah 

Daerah  adalah Kepala daerah. 

Konsep mengenai pemerintah dan pemerintahan tersebut untuk mengetahui 

lembaga atau siapa yang berwenang dalam melaksanakan penyelenggaraan 

administrasi kependudukan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5, 6 dan 7 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut : 
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Pasal 5 

Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi 

Kependudukan secara nasional, meliputi: 

a. koordinasi antarinstansi dan antardaerah; 

b. penetapan sistem, pedoman, dan standar; 

c. fasilitasi dan sosialisasi; 

d. pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan 

konsultasi; 

e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; 

f. menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota; 

g. menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el 

melalui Instansi Pelaksana; 

h. pengawasan. 

Pasal 6 

Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan 

urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan 

kewenangan meliputi: 

a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

d. penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data 

Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh 
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Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam 

negeri; dan 

e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. 

Pasal 7  

2) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab 

menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh 

bupati/walikota dengan kewenangan meliputi: 

a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang 

Administrasi Kependudukan; 

c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi 

Kependudukan; 

f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan 

Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; 

g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data 

Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh 

Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam 

negeri; dan 
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h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. 

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta. 

2.2.5.3 Teori Kewenangan  

Philipus M. Hadjon memakai istilah wewenang yang dapat dipertukarkan 

dengan istilah kewenangan. Kedua istilah itu sering disejajarkan dengan istilah 

bevoegheid digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun privat, 

sedangkan kosep wewenang atau kewenangan hanya digunakan dalam hukum 

publik (Hakim, 2012:74).  Kemudian F.A.M Strink mengemukakan bahwa konsep 

hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara 

dan hukum administrasi (Hakim, 2012:74). Dalam hukum tata negara, wewenang 

dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. 

Mengenai sumber sebagai cara memperoleh wewenang dikemukakan bahwa 

setiap tindakan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang 

sah dan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat. 

Kewenangan atribusi dikonsepsikan melalui pembagian kekuasaan negara oleh 

undang- undang dasar. Kewenangan delegasi dan mandat, meskipun sama-sama 

diperoleh melalui pelimpahan akan tetapi kewenangan yang berasal dari delegasi 

dan mandat berbeda (Hakim, 2012:75). 

Pemberian sebagian kewenangan (kekuasaan) kepada daerah berdasarkan hak 

otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi) tetapi pada tahap akhir, 
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kekuasaan tertinggi ditangan pusat. Jadi kewenangan yang melekat pada daerah 

tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah berdaulat sebab pengawasan dan 

kekuasaan tertinggi masih terletah ditangan pemerintah pusat. Hubungan 

pemerintah pusat dengan daerah dalam suatu negara kesatuan yang 

gedecentraliseerd, pemerintah pusat membentuk daerah-daerah, serta 

menyerahkan sebagian dari kewenangannya kepada daerah-daerah (Santoso, 

2015:27) 

Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah meliputi kewenangan 

membuat perda perda dan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban secara 

demokratis. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada 

daerah daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya 

melainkan, disebabkan oleh haikikat negara kesatuan itu sendiri. 

Van Wijk dan Willem, mengemukakan bahwa delegasi merupakan 

penyerahan wewenang pejabat dari pejabat yang satu ke pejabat yang lainnya, 

atau dari badan administrasi satu kepada badan administrasi negara. Desentralisasi 

sebagai penyerahan weweang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah 

otonom dalam kerangka NKRI terdapat penyerahan wewenang. Wewenang itu 

adalah penyerahan sebagaian wewenang pusat ke daerah terhadap hal-hal tertentu 

yang diatur dalam undang-undang (Setyawan dkk, 2001:55). 

Negara Indonesia merupakan suatu organisasi yang besar dan kompleks. Oleh 

karena itu tidak efektif dan efisien apabila semua kewenangan baik politik 

maupun administrasi diletakkkan pada puncak hierarki organisasi atau hanya pada 

pemerintah pusat, karena pemerintah pusat akan menanggung beban berat dan 
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penyelenggaraan pemerinthan tidak akan efisien. Agar kewenangan itu dapat 

diimplementasikan secara efisien dan akuntabel maka sebagian kewenangan 

politik dan administrasi perlu diserahkan kepada jenjang organisasi yang lebih 

rendah (Santoso, 2015:31). 

Berdasarkan yang telah diuraikan mengenai konsepsi wewenang atau 

kewenangan tersebut diatas nantinya diperlukan untuk mengetahui pembagian 

wewenang atau kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. 

Dalam perda terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan sudah secara 

jelas mengenai pembagian wewenangnya antara pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan administrasi 

kependudukan.  

2.2.5.4 Teori Pengawasan 

Sarwoto mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang 

mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki (Juhir dan Situmorang, 1994:19). 

Sondang P. Siagian mengatakan pengawasan adalah proses pengamatan daripada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua 

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya (Juhir dan Situmorang, 1994:19). 

Selanjutnya, pengertian yang berbeda diberikan oleh Soekarno K. yang 

mengatakan bahwa: 
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“ Pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus 

dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diselenggarakan 

sejalan dengan rencana”( Juhir dan Situmorang, 1994:20). 

Pengawasan dirasa sangat penting untuk menentukan kelancaran dan 

keberhasilan suatu pekerjaan yang telah direncanakan, pengawasan berfungsi 

untuk mencegah terjadinya kerugian negara dan masyarakat sehingga 

mempercepat pelaksanaan pembangunan.  Hal ini tentunya akan menjadi sangat 

penting lagi, mengingat negara Indonesia menganut paham negara hukum 

(rechstaat) yang sedang gencar melaksanakan pembangunan nasional dari segala 

bidang kehidupan. 

Selanjutnya, Leonard D. White mengemukakan bahwa maksud pengawasan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang 

diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat. 

2. Untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh undang-

undang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan”( Juhir dan 

Situmorang, 1994:23). 

Selanjutnya, Arifin Abdul Rachman menjelaskan mengenai maksud 

pengawasan adalah: 

1. Untuk mengetahui Apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. 

2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan 

instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. 
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3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-

kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan 

perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan 

kegiatan-kegiatan yang salah. 

4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah 

tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga 

mendapat efisiensi yang lebih benar. (Juhir dan Situmorang, 1994:23). 

Jadi pengawasan itu sangat penting untuk dapat mencapai tujuan telah 

direncanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan negara atau 

organisasi, maka pengawasan diklasifikasikan menjadi beberapa macam (Juhir 

dan Situmorang, 1994:27) yaitu 1. pengawasan langsung dan pengawasan tidak 

langsung, pengawasan prefentif dan pengawasan represif, serta pengawasan 

internal dan pengawasan ekternal. Namun pada dasarnya pengawasan dibagi 

menjadi 2 yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.  

Lebih jauh, Juhir dan Situmorang (1994: 27) menjelaskan bahwa 

pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh 

pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti memeriksa, mengecek 

sendiri secara on the spot  di tempat pekerjaan. Sedangkan pengawasan tidak 

langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari 

pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat 

dan sebagainya tanpa pengawasan on the spot. Jadi untuk memperoleh 

pengawasan yang optimal maka perlu adanya kedua pengawasan tersebut, 
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sehingga nantinya saling melengkapi. Oleh karena itu, penulis menggunakan jenis 

pengawasan langsung dan tidak langsung. 

2.2.6 Konsep dan Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

Konsep algemeine beginsellen van behoorlijk bestuur diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia dengan istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

Pertama kali dikenal di Belanda pada tahun1950 atas laporan Panitia de Monchy 

dan disusul oleh komisi van der grinten. Komisi melaporkan tentang algemeine 

beginsellen van behoorlijk bestuur dengan maksud untuk melindungi masyarakat 

dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah yang bertindak atas 

dasar freies ermerrenn (kebebasan bertindak) (Hadjon, 1994:105). 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 58 menjelaskan mengenai Asas 

Penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada Asas Umum  Penyelenggaraan 

negara yang terdiri atas : 

a) Kepastian hukum; b) Asas tertib penyelenggara negara; c) Asas kepentingan 

Umum; d) Asas keterbukaan; e) Asas proporsonalitas; f) Asas profesionalisme; g) 

Asas akuntabilitas; h) Asas efisiensi; i) Asas efektivitas; j) Asas Keadilan. 

Di Indonesia pengaruh hukum Belanda sangatlah kental dalam menganalisa 

konsep AAUPB seperti halnya Indroharto yang mengutip pendapat HD van Wijk 

dan Willem Konijnenbelt yang menggolongkan AAUPB atas sabagai berikut 

(Indroharto, 2003:178-183) : 

1. Asas-asas Formal pembentukan keputusan : 

a. Asas kecermatan formal dalam arti kecermatan pada waktu 

mempersiapkan keputusan, misalnya Badan atau pejabat Tata Usaha 
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Negara apabila mengeluarkan keputusan tata usaha negara 

mempertimbangkan fakta-fakta berupa keterangan dari pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

b. Asas fair play disebut juga asas permainan yang jujur diartikan institusi 

yang mengeluarkan Keputusan tata usaha negara bersikap tidak 

menghalang-halangi kesempatan sesorang yang berkepentingan untuk 

mendapatkan sesuatu keputusan yang akan menguntungkan baginya; 

2. Asas-asas formal mengenai formulasi keputusan: 

a. Asas pertimbangan diartikan setuju keputusan tata usaha negara memuat 

fakta fakta yang relevan  sebagai motivasi dikeluarkanya keputusan itu; 

b. Asas kepastian hukum formal diartikan setiap keputusan tata usaha 

negara memuat syarat-syarat yang dibutuhkan untuk ditetapkannya suatu 

keputusan. 

3. Asas-asas material AAUPB meliputi :  

a. Asas kepatian hukum material; b. Asas kepercayaan; c.Asas persamaan; 

d. Asas kecermatan material; e. Asas Keseimbangan. 

Kemudian, Kontjoro Poerbopranoto mengemukakan pendapat yang 

sebelumnya telah memperluas pendapat R.Crince Le Roi menyebutkan ada 13 

asas yaitu sebagai berikut (Koentjoro, 1978:29-30) : 

1) Asas kepastian hukum; 2) Asas keseimbangan; 3) Asas kesamaan; 4) Asas 

bertindak cermat; 5) Asas motivasi untuk setiap putusan; 6) Asas jangan 

mencampurkan adukan wewenang; 7) Asas permainan yang layak; 8) Asas 

keadilan atau kewajaran; 9) Asas menanggapi penghargaan yang wajar; 10) Asas 
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meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal; 11) Asas perlindungan atas 

pandangan hidup; 12) Asas kebijaksanaan; 13) Asas penyelenggaraan kepentingan 

umum. 

Selain itu, pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan 

menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Sesuai 

dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 mengemukakan bahwa: 

(1) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah di bidang politik 

luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, serta 

agama, yang didekonsentrasikan, diselenggarakan oleh instasi di daerah. (2) 

Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah selain sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) yang didekonsentrasikan kepada perangkat pusat 

didaerah. (3) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari pemerintah kepada 

gubernur sebagai wakil pemerintahan. (4) Tata cara penyelenggaraan 

pemerintahan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas untuk mengetahui seberapa efektif 

penyelenggaraan administrasi kependudukan dan apakah memenuhi asas-asas 

umum pemerintahan yang baik maka menggunakan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik. 

2.2.7 Konsep Pelayanan Publik 

Berbicara mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan, tidak dapat 

terpisahkan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga kiranya perlu 

membahas konsep pelayanan publik untuk mengetahui seberapa efektivitasnya 
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pelayanan terhadap masyarakat dalam pelayanan publik.  Kamus Besar Bahasa 

Indonesia menjelaskan bahwa Pelayanan  adalah hal, cara atau hasil pekerjaan 

melayani. Sementara itu istilah publik berasal dari bahasa Inggris yaitu public, 

yang berarti umum, masyarakat dan negara. Dalam perkembangannya kata publik 

telah dibakukan dalam bahasa Indonesia, yang berarti umum, orang banyak, 

ramai. Ibnu Kencana Syafei, dkk (1999: 18) mengemukakan bahwa publik adalah 

Sejumlah manusia yang mempunyai kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap 

dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa 

memiliki.  

Selanjutnya, pelayanan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjelaskan :  

“Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik” 

Ditambah lagi, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 

63 Tahun 2003, pelayanan publik dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:  

1. Kelompok Pelayanan Administratif yaitu bentuk pelayanan yang 

menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat atau publik. Misalnya status kewarganegaraan, kepemilikan, 

dan lain-lain. Dokumen-dokumen ini antara lain KTP. 

2. Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan   

berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan publik. Misalnya 

penyediaan tenaga listrik, air bersih dan lain-lain. 
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3. Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk jasa yang dibutuhkan publik Misalnya pendidikan, pelayanan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan lain-lain. 

Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan masyarakat yang merupakan 

bantuan atau pertolongan yang diberikan pemerintah atau organisasi publik 

kepada masyarakat secara materi maupun nomor materi. 

Berdasarkan uraian diatas maka pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. Pelayanan publik juga diartikan pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok atau tata cara yang telah ditetapkan. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dibuat berdasarkan fokus penelitian, serta menggambarkan 

secara singkat alur penelitian yang dilakukan. Secara singkat alur penelitian yang 

dilaksanakan dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Berpikir 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan 

3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora  Nomor 4 Tahun 2010  

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016  

Tentang  Perubahan Atas  Perda Nomor 4 Tahun 2010 

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Blora Nomor 8 Tahun 2016  Tentang  

Perubahan atas  Peraturan Daerah Nomor 4 

tahun 2010  Tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan 

 

1. Wawancara : 

a. Dindukcapil 

b. Masyarakat 

2. Dokumentasi 

3. Observasi 

 

 

1. Teori 

Implementasi 

2. Teori Efektivitas 

3. Konsep 

Administrasi 

Kependudukan 

4. Konsep 

Pemerintahan 

Daerah 

5. Teori Lawrence 

M. Friedman 

6. Konsep dan Teori 

AAUPB 

7. Teori Pelayanan 

Publik 

 

Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan Perspektif Peraturan Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016  

Tentang  Perubahan atas  Peraturan Daerah 

Nomor 4 tahun 2010  Tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik dan terpadu dalam 

penyelenggaraan administrasi kependudukan 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh 

penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi Perda Kab. Blora No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Perda No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan meliputi, diantaranya yaitu: 1) Komunikasi: penyampaian 

informasi kepada masyarakat sudah berjalan tapi belum optimal. Kurangnya 

koordinasi antar dinas terkait dalam penyelenggaraan administrasi 

kependudukan; 2) Sumber daya: jumlah staf yang ada masih kurang untuk 

melayani masyarakat, fasilitas yang ada sudah cukup memadai cuman 

peralatan KTP-el yang kurang karena ada yang rusak; 3) Disposisi: aparatur 

atau pegawai sangat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas-

tugasnya, dan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat cukup baik; 

4) Struktur Birokrasi: struktur organisasi Dindukcapil tidak terlalu kompleks 

dan rumit sehingga menunjang aktivitas organisasi yang fleksibel. 

2. Efektivitas penyelenggaran administrasi kependudukan perspektif perda 

perubahan sejauh ini terlaksana lebih efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil yang menunjukkan efektivitas penyelenggaraan administrasi 

kependudukan data sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pembuatan KTP yang 

sebelumnya KTP konvensional menjadi KTP-el memberikan kemudahan
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3.  kepada masyarakat. Karena KTP-el berlaku seumur hidup, dilengkapi 

dengan chip yang berguna sebagai sistem keamanan dan  kerahasiaan data 

pemilik KTP-el. Program UP3SK menjadi solusi yang tepat untuk melayani 

masyarakat yang susah akses dan jangkauan; 2) Pelaksanaan Kartu Identias 

Anak (KIA) merupakan program baru sehingga perda yang lama belum 

mengatur mengenai hal ini, adanya pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) 

sebagai pemenuhan, perlindungan dan pendataan kepada warga negara 

termasuk anak sehingga anak merasa dilindungi dan tidak 

didiskriminatifkan serta layanan one day service yang dilakukan 

Dindukcapil bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Blora memperlihatkan 

layanan yang semakin cepat dan tanggap kepada masyrakat; 3) Adanya 

perda perubahan ini membuat tidak ada biaya dalam mekanisme pengurusan 

dan penerbitan dokumen kependudukan sehingga layanan semakin mudah 

untuk masyarakat; 4) Sesuai perda perubahan ini sekarang masyarakat tidak 

perlu membayar denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting; 5) Mekanisme pelaporan pencatatan 

kelahiran berjalan lebih cepat dan mudah. Hal ditunjukkan bahwa pelaporan 

pencatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun bisa dilaksanakan 

setelah mendapat Keputusan Kepala Dinas saja tanpa harus berdasarkan 

penetapan Pengadilan Negeri. Karena sebelum adanya perda perubahan 

tersebut pelaksanaan pelaporan pencatatan kelahiran yang melampaui batas 

waktu 1 tahun bisa dilaksanakan setelah disetujui Keputusan Kepala dan 

dapat dilaksanakan telah ada penetapan Pengadilan Negeri. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang dibuat oleh penulis maka dapat disampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Implementasi penyelenggaraan administrasi kependudukan meliputi untuk 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus lebih rutin melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai program-program dalam 

penyelenggaran administrasi kependudukan. Dindukcapil berupaya dalam 

pengadaan blangko KTP-el yang habis untuk mempercepat penyelesaian 

program KTP-el. Dindukcapil harus membuat solusi terkait mekanisme 

antrian masyarakat yang menunggu karena masih adanya masyarakat yang 

mengantri dengan berdiri.   

2. Efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan agar digunakan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengembangkan 

program-program administrasi kependudukan untuk meningkatkan layanan 

kepada masyarakat. Selain itu, perlunya meningkatkan komitmen antar 

pihak terkait untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi 

kependudukan dalam kedepannya. 

3. Saran kepada masyarakat meliputi masyarakat harus aktif dalam 

penyelenggaraan administrasi kependudukan; masyarakat harus berani lapor 

apabila ada yang tidak sesuai atau pelanggaran dalam penyelenggaraan 

administrasi kependudukan. 
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