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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ketahun,
maka keadaan yang demikian itu menuntut pengembangan sistem administrasi
kependudukan.

Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang – Undang

Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang – Undang
Nomor. 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi kependudukan, data Informasi
yang akurat sebagai bahan pertimbangan yang objektif dalam menetapkan suatu
kebijakan dalam perencanaan dan strategi pembangunan ke depan serta evaluasi
di masa lalu. Pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat membawa
dampak terhadap pertambahan penduduk. Dengan diketahui keadaan penduduk
dan persebaran dengan berbagai kualitas yang dimiliki diharapkan pemerintah
daerah dapat mengambil kebijakan dan langkah – langkah strategis yang jelas dan
teratur dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan anggaran.
Di dalam menentukan kebijakan dan perencanaan pembangunan tentu saja
informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat
dibutuhkan oleh berbagai pihak, terutama dalam menentukan kebijakan dan
perencanaan pembangunan. Tidak hanya pemerintah, para stakeholders pun
(akademisi, pelaku bisnis dan masyarakat umum) dalam berbagai langkah
perencanaan kegiatan tidak lepas dari keperluan menggunakan informasi
kependudukan aktual.
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Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
rangka aktualisasi dan akurasi data serta kelengkapan kepemilikan dokumen
kependudukan dan legalitas catatan sipil diperlukan pengelolaan administrasi
kependudukan yang akurat, terkini dan dikelola secara komprehensif untuk
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 telah mengamanatkan, bahwa “Hal-hal Warga Negara dan
Penduduk diatur dengan Undang-Undang” yang ditindaklanjuti dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan
seperangkat peraturan pelaksanaanya, antara lain Peraturan Presiden Nomor 26
Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor
Induk Kependudukan (NIK), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 34 tahun 2010, maka Pemerintah dengan dukungan DPR RI
telah menetapkan program strategis yang merupakan reformasi mendasar di
bidang kependudukan dan pencatatan siipil dengan cara merubah pola pikir
(mindset) dari aparat dan masyarakat.
Dalam rangka memberikan jaminan status hukum perdata bagi
penduduknya, penyediaan data kependudukan yang akurat guna mensukseskan
Pemilu dan Pemilukada, penyediaan data statistik yang valid untuk perencanaan
diberbagai bidang pembangunan maka pembangunan Administrasi Kependudukan
merupakan tugas besar dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara terkoordinasi,
konsisten dan berkesinambungan.
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Salah satu persoalan yang cukup pelik dalam Administrasi Kependudukan
adalah yang berkaitan dengan Pencatatan Kematian. Kematian seseorang
merupakan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum, akan tetapi
akibatnya diatur oleh hukum. Akibat hukum yang timbul dari kematian seseorang
adalah penentuan ahli waris, pembagian harta peninggalan dan perwalian.
Untuk adanya tertib hukum guna melindungi hak-hak dan kewajiban ahli
waris dan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris diperlukan regulasi mengenai
peristiwa kematian tersebut. Pelaporan mengenai peristiwa kematian seseorang
sangat diperlukan untuk pemeliharaan data kependudukan sehingga data yang
tersaji merupakan data yang faktual. Kenyataan menunjukkan akibat tidak
terekamnya data kependudukan, berkaitan dengan Kematian pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, misalnya pembagian Bantuan Langsung
tunai

atau

Bantuan

Langsung

Masyarakat

Sementara

(BLSM)

masih

menggunakan data kadaluarsa karena subjek penerima bantuan tidak faktual. Hal
ini yang sama dapat terjadi berkaitan Data Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu dan
dengan bantuan sosial lainya.
Regulasi Administrasi Kependudukan tentang kematian misalnya telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan Pasal 4 yang menjelaskan, bahwa : Setiap kematian wajib
dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya kepada lnstansi Pelaksana
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mancatat pada
Register Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini
adalah : “Bagaimana model kebijakan yang efektif untuk meningkatkan laporan
kematian dan pembuatan Akta Kematian di Kabupaten Bandung Barat ?”
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitiannya, adalah :
1. Bagaimana potret dan gambaran aktual menangani masalah pencatatan
Akta Kematian di Kabupaten Bandung Barat ?
2. Bagaimana

solusi

peningkatan

pencatatan

Akta

Kematian

yang

menghasilkan database sebagai bahan dasar perencanaan pembangunan
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pencapaian SPM akta
Kematian 7O% pada tahun 2020 ?
3. Bagaimana model kebijakan pencatatan Akta Kematian yang dapat
digunakan untuk meningkatkan kuantitas pencatatan Akta Kematian.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
1. Mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan dalam
pencatatan Akta Kematian.
2. Mengetahui dan mengidentikasi budaya masyarakat dalam
pencatatan Akta Kematian ini.
3. Merumuskan

skenario

kebijakan

kebijakan pencatatan Akta Kematian.
4

dalam

penegakan

1.3.2 Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan :
1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi
ilmiah

bagi

meningkatkan

kajian

kebijakan,

efektivitas

khususnya

Administrasi

dalam

Kependudukan

dalam bidang Pelaporan Akta Kematian.
2. Secara

praktis,

dapat

dijadikan

bahan

rekomendasi

kebijakan dalam Pencatatan Akta Kematian di Kabupaten
Bandung Barat.

1.4 Urgensi Penelitian dan Dampak yang Diharapkan
Penelitian yang berkaitan dengan model kebijakan dalam Administrasi
Kependudukan dalam Pencatatan Akta Kematian sangat penting dilakukan karena
rendahnya tingkat pelaporan peristiwa kematian oleh masyarakat, karena
masyarakat masih menganggap masih belum butuh mengurus akta kematian . Hal
ini berdampak luas karena akan melahirkan rendahnya akurasi dan validatas data
kependudukan. Rendahnya validitas data kependudukan akan menimbulkan
ketidakakuratan dalam pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan,
seperti DPT dalam Pemilu serta program lain antara lain BLSM yang berakibat
dapat menimbulkan ketidak percayaan bahkan konflik sosial.

5

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Kependudukan di Indonesia
Banyak pengamat kependudukan yang menyebutkan, bahwa dengan
keluarnya hasil Sensus Penduduk (SP 2000), profil kependudukan tidak banyak
yang berubah walaupun ada pula yang mengatakan telah mengalami perubahan.
Tidak banyak berubah karena hasil SP 2000 mengingatkan pada kenyataan, bahwa
Indonesia masih tetap merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang besar,
yaitu sekitar 201,24 juta jiwa pada pertengahan Tahun 2000 atau sekitar 213 juta
jiwa pada pertengahan Tahun 2003 (BPS, 2003). Sejak Tahun 1971 hingga 2000
Indonesia tetap merupakan Negara nomor empat di dunia dalam hal jumlah
penduduk. Hal inilah yang menyebabkan anggapan, bahwa SP 2000 tidak banyak
yang mengalami perubahan. Pada sisi lain, perubahan terlihat seperti halnya pada
angka pertumbuhan penduduk yang tinggi selama periode 1971-1980, yaitu
sekitar 2,32 persen per Tahun, mengalami penurunan menjadi 1,45 persen per
Tahun pada periode 1990-2000.
Angka pertumbuhan penduduk yang semakin menurun ini akan
berpengaruh pada banyak aspek, satu diantara yang cukup penting adalah
perubahan struktur umur apabila penyebab utamanya adalah penurunan mortalitas
dan fertilitas. Seperti diketahui, bahwa Angka Fertilitas Total (TFR) telah
mengalami penurunan dari 5,61 pada Tahun 1971 menjadi 2,82 pada Tahun 1995.
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Diperkirakan pada Tahun 2000 telah menurun lagi menjadi 2,4. Pada sisi lain,
Angka Kematian Bayi (IMR) mengalami penurunan pula dari 145 pada Tahun
1971 menjadi sekitar 71 pada Tahun 1990. Untuk Tahun 2000 Angka Kematian
Bayi mengalami penurunan lagi menjadi 47 (BPS, 2001). Kedua hal ini akan
berdampak pada perubahan struktur umur, seperti penduduk usia balita (0-4) dan
usia anak (5-9) semakin menyusut jumlahnya, sementara usia remaja (10-19) dan
penduduk usia dewasa (20-29) cenderung bertambah. Sudah tentu pengaruh
penurunan fertilitas dan mortalitas pada kelompok-kelompok ini membutuhkan
waktu (time lag) yang relatif lama untuk sampai pada perubahan struktur
demografi atau lebih dikenal dengan momentum demografi (demographic
momentum). Dengan demikian, penurunan fertilitas dan mortalitas tidak akan
segera mempengaruhi struktur umur yang ada (Faturachman,et.all: 2004).
Penurunan mortalitas memberikan indikasi, bahwa derajat kesehatan
semakin bertambah baik. Hal itu berarti penduduk yang ada akan semakin
bertambah sehat atau dengan kata lain, semakin bertambah panjang usia harapan
hidup. Ini berarti jumlah penduduk yang besar akan tetap besar jumlahnya karena
proporsi jumlah yang meninggal semakin berkurang.

Data menunjukkan

dinamika jumlah penduduk dari beberapa kelompok usia. Jumlah secara absolut
dan relatif untuk dua kelompok pertama, yakni balita dan anak tampak cenderung
menurun, kemudian kelompok remaja dan dewasa secara absolut tampak adanya
peningkatan, namun secara relatif mengalami penurunan. Tidak demikian halnya
untuk tiga kelompok terakhir, kelompok perempuan usia subur
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(15-19), penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas), dan kelompok penduduk
usia lanjut (60 Tahun keatas), yang ketiganya mengalami peningkatan, baik secara
absolut maupun relatif. Jumlah yang demikian besar masih akan bertambah lagi.
Diperkirakan pada Tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 230
juta jiwa, dengan rincian usia 0-4 sekitar 19 juta jiwa (8,5 persen), usia remaja
sekitar 40 juta jiwa (17,4 persen), dan usia dewasa sekitar 42 juta jiwa (18,4
persen) atau penduduk usia 10-29 Tahun akan mencapai sekitar 82 juta jiwa.
Mengapa hasil perkiraan ini sangat besar? Hasil perkiraan ini besar karena
pengaruh penurunan fertilitas hanya berdampak pada jumlah yang akan dilahirkan
dan tidak akan berpengaruh terhadap jumlah yang sudah ada. Hal ini dapat dilihat
lebih jelas pada piramida penduduk Tahun 1971 hingga Tahun 2020 dan tingkat
pertumbuhan

penduduk.

Tingkat

pertumbuhan

penduduk

balita

sudah

menunjukkan angka yang negatif pada Tahun 1980-1990 dan tampak angka yang
negatif pula untuk pertumbuhan penduduk usia anak pada periode Tahun 19902000. Sementara itu, pertumbuhan untuk penduduk kelompok usia yang lebih tua
menunjukkan angka yang positif hingga Tahun 2020. Ini berarti jumlah penduduk
masih akan bertambah terus, kecuali usia remaja yang pada periode Tahun 20002010 sudah mengalami tingkat pertumbuhan yang negatif. Karena modal awal
jumlah penduduknya sangat besar, maka perlu waktu yang cukup lama untuk
mencapai keadaan penduduk dengan angka pertumbuhan yang relatif rendah,
apalagi untuk mencapai keadaan penduduk tanpa pertumbuhan. Seperti telah
disebutkan sebelumnya, bahwa peran waktu dan momentum demografi sangat
menentukan.
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Sejak awal Tahun 2003 telah bergulir usulan untuk melakukan
amandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 mengenai Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Baik dari sisi akademis
maupun praktis, hal ini menarik untuk dicermati, terutama untuk mengkaji secara
objektif perlu tidaknya amandemen tersebut dilakukan.

Secara internal,

keberadaan UU tersebut telah memberikan landasan hukum bagi kebijakan
kependudukan di Indonesia selama ini. Persoalannya adalah terdapat perubahan
isu kependudukan secara signifikan, baik yang terkait dengan kondisi dalam
negeri

maupun

perubahan

global,

yang

harus

dipertimbangkan

dalam

merumuskan kebijakan kependudukan di masa yang akan datang. Pada tingkat
tertentu, peninjauan terhadap UU yang telah ada merupakan bagian yang tidak
terelakkan sebab ada bukti yang sangat jelas, bahwa isi UU yang ada masih belum
sepenuhnya merespons isu yang muncul dan kesepakatan internasional yang telah
menjadi komitmen bersama antarnegara. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak
semua stakeholders memahami, bahwa telah terjadi perubahan isu kependudukan
yang cukup mendasar, bahkan pada tingkat tertentu perubahan tersebut diabaikan.
Oleh karena itu, tampaknya masih cukup relevan untuk mendiskusikan isu
kependudukan di Indonesia, khususnya pasca Orde Baru ketika Indonesia
mengalami pergolakan sosial, politik, dan ekonomi.
Membahas mengenai perkembangan isu kependudukan di Indonesia
selama lima Tahun terakhir merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena
beberapa hal. Pertama, pada periode Tahun 1998-2003 telah terjadi perubahan
yang sangat substansial terhadap kondisi sosial ekonomi dan politik di Indonesia
9

yang

langsung

maupun

tidak

langsung

telah

mempengaruhi

kondisi

kependudukan di berbagai aspek. Pada tingkat tertentu, khususnya terkait dengan
desentralisasi, keberhasilan kebijakan kependudukan yang telah dicapai selama ini
terancam. Sementara itu, ada tuntutan yang sangat kuat agar semua dampak dari
perubahan perubahan tersebut memperoleh respons secara memadai, khususnya di
tingkat kebijakan. Hal ini dalam rangka agar permasalahan kependudukan yang
mungkin timbul dapat diantisipasi sejak awal sehingga di masa yang akan datang
akan terjadi akselerasi kondisi kependudukan sesuai dengan yang diinginkan.
Kedua, Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan /
(Internasional Conference on Population and Development (ICPD) Tahun 1994 di
Kairo yang diikuti dengan konferensi internasional terkait lainnya dan penetapan
Sasaran Pembangunan Milenium (Milenium Development Goals/MDGs) telah
mengamanatkan banyak hal bagi negara-negara yang ikut menandatangani
kesepakatan yang dihasilkannya. ICPD Tahun 1994 di Kairo secara jelas
menyepakati pentingnya mengintegrasikan kependudukan dalam pembangunan.
Hal itu sebenarnya telah muncul dalam konferensi kependudukan sedunia
sebelumnya, misalnya di Mexico Tahun 1984. Disamping itu, ICPD di Kairo
Tahun 1994 juga telah menyepakati tentang prinsip dasar dalam pembangunan
kependudukan yang menggunakan right based approach. Pendekatan ini
menekankan pentingnya hak asasi manusia. Hal tersebut juga tercermin di dalam
MDGs sebagaimana secara lengkap prinsip-prinsip itu dapat dilihat sebagai
berikut, Freedom, Equality, Solidarity, Tolerance, Respect for nature, Shared
responsibility (UNDP, 2003:28).
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Ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi
penduduk dan pembangunan. Pertama dari sisi yang paling esensial terdapat suatu
prinsip, bahwa di dalam konsep integrasi penduduk dan pembangunan, penduduk
tidak hanya diperlakukan sebagai “objek”, tetapi juga “subjek” pembangunan.
Paradigma lama yang meletakkan penduduk hanya sebagai objek pembangunan
telah mengeliminasi atau bahkan menafikan partisipasi penduduk dalam
pembangunan. Penduduk dianggap tidak memahami pembangunan dan hanya
tinggal menerima atau menikmati saja hasil pembangunan. Hal semacam ini jelas
menggambarkan proses pembuatan kebijakan yang top-down.
Kedua, ketika peran sebagai subjek pembangunan dituntut, maka
diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hal penduduk dan
meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Untuk Indonesia, secara
konseptual telah ada pergeseran yang cukup signifikan sejak Deklarasi Bali dan
juga Programme of Action of the International Conference on Population and
Development fokus pembangunan telah bergeser dari pendekatan yang sangat
sempit menekankan pada aspek demografi ke cakupan yang lebih luas, yaitu
pembangunan penduduk dan keluarga.

1.2 Pencatatan Kejadian Demografis : Antara Hak dan Kewajiban
Ada dua sisi yang dapat digunakan untuk memahami kebutuhan
pencatatan kejadian demografis. Pertama dari sisi pemerintah, pencatatan tersebut
penting untuk perencanaan dan dasar penentuan kebijakan pelayanan publik. Data
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yang akurat memiliki peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan
kinerja pelayanan publik. Kedua, dari sisi penduduk, pencatatan tersebut menjadi
penting karena hal itu berimplikasi terhadap statusnya sebagai penduduk dan
pelayanan yang berhak diperolehnya.
Untuk mendiskusikan hak dan kewajiban penduduk, kerangka berpikir
yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 ataupun berpikir
yang digunakan dalam UU tersebut ataupun revisinya barangkali adalah salah satu
yang penting untuk dipikirkan. Penjabaran hak dan kewajiban penduduk di UU
tersebut mendasarkan pada pandangan, bahwa penduduk dapat dilihat dari lima
dimensi (matra), yaitu sebagai (a) diri pribadi, (b) anggota keluarga, (c) anggota
masyarakat, (d) Warga Negara, dan (e) himpunan kuantitas yang bertempat
tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah Negara pada waktu tertentu.
Penduduk sebagai diri pribadi atau individu memiliki hak pribadi, seperti memilih
pekerjaan yang sesuai keinginan dan kemampuan individu, menikah (membentuk
rumah tangga) dan memilih pasangan hidup, mempunyai kedudukan yang diakui
sama dengan semua orang lain meskipun ia adalah anak angkat atau mempunyai
kerentanan/cacat fisik dan untuk berpindah. Sementara itu, tekanan menyangkut
kewajiban diberikan kepada kewajiban sebagai individu untuk tidak merugikan
orang banyak.
Penduduk sebagai keluarga menyangkut hak keluarga untuk menentukan
jumlah anak dan tidak mempunyai anak, untuk menentukan jenis kelamin anak
(ataukah kewajiban untuk menjaga keseimbangan) dan melakukan adopsi. Ada
juga pengaturan tentang struktur keluarga (bolehkah keluarga batih atau nuclear)
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dan lain-lain untuk menjaga tanggung jawab terhadap orang tua, tanggung jawab
terhadap anak dsb. Penduduk sebagai anggota kelompok, golongan daerah
(termasuk kelompok budaya atau etnik) dan agama memiliki hak berserikat,
mengembangkan kekayaan budaya, mengembangkan kemampuan bersama,
penduduk asli (kausal tentang prioritas, hak atau keterkaitan

dengan

tanah/wilayah/lahan). Penduduk sebagai Warga Negara menekankan pada hal
yang belum diatur UU lain, misalnya hak untuk mempunyai ruang hidup, namun
tidak pula boleh mengalahkan hak penduduk asli (misalnya Hak Ulayat).
Kewajiban yang terkait dengan statusnya sebagai Warga Negara adalah taat
terhadap hukum yang berlaku di Negara yang bersangkutan. Penduduk sebagai
himpunan kuantitas memiliki hak/kewajiban untuk dicatat dan pemerintah
berkewajiban untuk melakukan penyeimbangan.
Salah satu persoalan kependudukan klasik di Indonesia yang terkait
dengan pencatatan kependudukan adalah setelah merdeka lebih dari setengah
abad, kualitas data registrasi tidak mengalami perbaikan yang berarti. Telah
banyak upaya yang jelas terhadap kebijakan perbaikan kualitas data registrasi dan
tidak adanya kesinambungan kebijakan dapat dikatakan, bahwa kebijakan
pemerintah untuk memperbaiki data registrasi penduduk telah gagal. Indikatornya
sangat jelas, yaitu kualitas data registrasi penduduk tidak mengalami perbaikan
yang berarti, bahkan boleh dikatakan karena kualitasnya yang rendah data
registrasi penduduk tidak pernah digunakan dalam perencanaan kependudukan.
Disamping itu dari banyak penelitian terbukti, bahwa pencatatan kelahiran
maupun kematian mengalami underreporting (Sukamidi, 2000). Padahal,
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registrasi penduduk merupakan sumber daya yang ideal dalam perencanaan
kependudukan. Oleh karena itu, pertanyaan yang layak diajukan adalah dengan
data yang kualitasnya kurang memadai, bagaimana produk perencanaan
kependudukan di Indonesia baik pada tingkat nasional, provinsi/kabupaten/kota
selama ini dan bagaimana mengantisipasinya di masa datang?
Khususnya dalam era desentralisasi, kebutuhan mengenai data registrasi
yang valid dan konsisten menjadi lebih penting untuk kepentingan perencanaan
pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Akan tetapi, justru yang tampak pada
saat ini adalah kurangnya perhatian pemerintah kabupaten/kota terhadap usaha
pembenahan data registrasi penduduk. Pada tingkat tertentu, beberapa pemerintah
kabupaten/kota memang tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki kualitas
data registrasi penduduk dan menganggap, bahwa keberadaan data tersebut tidak
penting. Bahkan ada kecenderungan lebih mengutamakan kegiatan atau program
yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena hasil dari suatu
perencanaan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, sementara yang dilakukan
merupakan salah satu pengingkaran tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota
terhadap penduduknya. Hal penting yang diperlukan adalah meletakkan perbaikan
kualitas data registrasi penduduk pada skala prioritas yang tinggi dalam
pembangunan daerah.
1.3 Persoalan Kependudukan di Indonesia
Selama Orde Baru, bahkan sampai sekarang, tiga masalah pokok yang
selalu muncul pada setiap diskusi mengenai dinamika kependudukan di Indonesia
adalah jumlah penduduk disertai pertumbuhan relatif tinggi dan distribusi
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penduduk yang tidak merata. Meskipun tiga masalah tersebut masih muncul, saat
ini telah terjadi perubahan yang cukup penting di berbagai segi. Sebagai contoh,
angka pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun secara konsisten selama
tiga puluh tahun terakhir. Pada periode 1971-1980, misalnya, pertumbuhan
penduduk di Indonesia tercatat 2,32 persen per tahun dan kemudian menurun terus
menjadi 1,5 persen pada periode Tahun 1990-2000. Diperkirakan pada periode
Tahun 2001-2015 angka tersebut akan mencapai 1,1 persen (UNDP, 2003:252).
Hal ini mengakibatkan melambatnya pertambahan jumlah penduduk sehingga
diperkirakan pada Tahun 2003 jumlah penduduk Indonesia menjadi 213,6 juta
jiwa.
Hasil Sensus Penduduk 2000 memperlihatkan, bahwa persentase
Penduduk di Jawa masih 59 persen. Angka ini memang sudah mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan pada Tahun 1930 yang mencapai 69 persen.
Akan tetapi perlu diingat, bahwa jumlah Penduduk di Jawa hampir meningkat 3
kali lipat selama periode Tahun 1930-2000, yaitu dari 41,7 juta menjadi 114,7
juta. Peningkatan penduduk di Jawa tersebut lebih rendah dibandingkan dengan
pertambahan Penduduk di Sumatra dan Kalimantan yang mencapai lima kali lipat
pada periode yang sama dan sama dengan pertambahan Penduduk di Pulau
Sulawesi dan pulau lainnya. Akan tetapi, secara absolut pertambahan jumlah
Penduduk di Jawa jauh lebih besar dibandingkan dengan pulau lainnya.
Indikator demografi dan kesehatan lain yang cukup menarik untuk dilihat
adalah perubahan angka kematian bayi sebagai salah satu indikator kesejahteraan
masyarakat yang penting. Hasil Sensus Penduduk 1971 menunjukkan, bahwa
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angka kematian bayi (IMR) di Indonesia sangat tinggi, yaitu 145 per 1000 lahir
hidup. Angka ini menurun secara drastis menjadi sepertiganya, yaitu 47 per 1000
lahir hidup tiga dekade berikutnya atau mengalami penurunan sebesar 68 persen
pada periode tersebut. Ada hal menarik berkaitan dengan penurunan angka
kematian bayi, yaitu fakta penurunan angka kematian bayi di Indonesia
mengalami percepatan selama tiga dasawarsa ini. Pada sepuluh tahun pertama,
angka kematian bayi mengalami penurunan rata-rata 2,8 persen per tahun.
Penurunan ini menjadi lebih cepat, yaitu 3,5 persen per tahun, pada dasawarsa
berikutnya dan kemudian lebih cepat lagi menjadi rata-rata 3,9 persen per tahun
pada dasawarsa terakhir (BPS, 2001a: 60). Meskipun telah terjadi penurunan yang
sangat signifikan, dibandingkan dengan negara tetangga, angka ini masih relatif
lebih tinggi. Pada Tahun 2012 ketika angka fertilitas telah mencapai replacement
level, IMR di Indonesia diperkirakan 39,47 (BPS, 2003). Untuk mencapai angka
tersebut diperlukan upaya yang konsisten dari semua sektor terkait.
Menurut Dwiyanto (2000), penghapusan Kantor Menteri Negara
Kependudukan memiliki implikasi terhadap pembangunan kependudukan di masa
yang akan datang. Hal yang paling penting berkaitan dengan hal tersebut adalah
patut

dipertanyakannya

keberlanjutan

kebijakan

kependudukan

secara

komprehensif. Lebih lanjut, Dwiyanto (2000) menyebutkan, bahwa menyerahkan
kebijakan kependudukan kepada masing-masing sektor cenderung menyebabkan
kebijakan kependudukan terkotak-kotak, tumpang tindih dan saling berbenturan.
Hal ini disebabkan pada umumnya setiap sektor memiliki egonya masing-masing
sehingga

diperlukan

suatu institusi
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yang

mampu

mengakomodasi

dan

mengintegrasikan kebijakan kependudukan secara komprehensif. Di samping itu,
sebagaimana telah tertuang dalam hasil ICPD (Internasional Conference on
Population and Development) Tahun 1994 di Kairo, yang Indonesia termasuk
Negara yang menandatanganinya, diperlukan integrasi kebijakan kependudukan
dan kebijakan pembangunan. Artinya, Indonesia terikat pada komitmen untuk
melakukan kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk dipikirkan
mengenai keberadaan institusi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan
kependudukan di Indonesia.
Dalam konteks kebijakan kependudukan, pelaksanaan otonomi daerah
telah menimbulkan beberapa persoalan. Pertama, adanya kesalahan dalam
memahami otonomi daerah telah menyebabkan seolah-olah setiap kabupaten/kota
tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan nasional. Pemerintah
(pusat) kehilangan kontrol terhadap pemerintah lokal. Kedua, karena otonomi
dipahami sebagai usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
setiap kebijakan harus diukur dengan berapa besar uang yang dapat dihasilkan.
Karena kebijakan kependudukan pada dasarnya tidak menguntungkan secara
materi, kebijakan tersebut dianggap bukan prioritas. Ketiga, di berbagai daerah
otonomi daerah telah melahirkan sikap antipluralisme yang cenderung
antipendatang.

Hal

ini

tentu

saja

akan

menjadi

persoalan

dalam

mengimplementasikan kebijakan mobilitas penduduk di masa yang akan datang.
Dari sisi yang lain, otonomi daerah sebenarnya memiliki potensi untuk
mengembangkan kebijakan kependudukan di masa yang akan datang. Otonomi
daerah telah mengubah orientasi perencanaan pembangunan dari top-down
17

menjadi bottom-up. Hal ini membuka peluang bagi perumusan kebijakan
kependudukan nasional yang partisipatif sekaligus sebagai usaha untuk
melakukan perumusan kembali visi dan misi kebijakan kependudukan yang lebih
adaptif terhadap variasi kondisi kependudukan di masing-masing daerah. Otonomi
daerah juga memungkinkan masing-masing daerah untuk mengembangkan
kebijakan kependudukan yang sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing
dengan rujukan kebijakan kependudukan nasional.
Otonomi daerah telah memberikan kesempatan bagi kabupaten/kota untuk
lebih mengembangkan potensi ekonominya sehingga menjadi daerah yang maju.
Hal ini akan mempermudah kebijakan mobilitas penduduk yang menekankan pada
mekanisme pasar. Pemerintah (pusat) kemudian dapat berperan sebagai fasilitator.

1.4 Dimensi Hukum dalam Administrasi Kependudukan
Masalah 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
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dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
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 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.
Administrasi kependudukan memuat tentang Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah
datang untuk menetap, tinggal terbatas serta perubahan 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. Dengan demikian, setiap
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk
dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undangundang.
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Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam
Masyarakat Indonesia maka Masyarakat Indonesia sadar, bahwa seseorang perlu
memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian
atau peristiwa-peristiwa, misalnya : perkawinan, kelahiran kematian, pengakuan
anak, pengesahan anak, perceraian, kematian maupun pergantian nama.
Sedangkan untuk memiliki status tersebut, maka orang tersebut harus
mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil, dengan
demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan
Sipil. Semua akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil ialah merupakan akta
otentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian
hukum, tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri
dengan ketetapan atau keputusannya, dan tidak dapat diralat atau dibatalkan atau
diperbaharui, selain izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak. Dengan
demikian Akta Catatan Sipil tersebut merupakan hal yang sangat menentukan
akan kebenaran dari suatu permasalahan apabila diperkarakan. Dan dalam
lingkungan internasional Akta Catatan Sipil mendapat pengakuan yang sah.
Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang pencatatan sipil masih
ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif
yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam
berbagai peraturan produk Kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan
pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut
mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang
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mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi,
serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem
Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

Dengan demikian,

dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang
mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan. Salah satu
hal yang penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk
Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan
kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna
mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini juga menyebutkan, bahwa dalam
penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia akan dilakukan melalui
penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang dimana
hal mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini juga disebutkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
Sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari Sistem
Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan
pembangunan. Sistem Administrasi Kependudukan, terdiri atas : Sub Sistem
Pendaftaran Penduduk, Sub Sistem Pencatatan Sipil dan Sub Sistem Pengelolaan
Informasi Kependudukan. Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Huruf l dan Pasal 14
Ayat 1 Huruf l Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, dimana Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan
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wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota,
maka dalam pelaksanaannya diperlukan pembinaan oleh pemerintah. Pembinaan
tersebut sesuai Pasal 217 Huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berupa
pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan. Pemerintah
daerah diberi kewenangan dalam menjalankan pemerintahan di suatu daerah,
Kewenangan pemerintah daerah dalam lingkup kabupaten/kota, meliputi :
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman mayarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.
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Pemerintah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung
jawab kepada daerah dan memberikan peluang kepada daerah agar leluasa
mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan
kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Termasuk atau tidak
terkecuali Kabupaten Bandung Barat juga diberi peluang untuk dan melaksanakan
kewenangan

untuk

kepentingan

masyarakatnya.

Pelayanan

Administrasi

Kependudukan di wilayah Kabupaten Bandung Barat melaksanakan kewenangan
desentralisasi dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Kabupaten
Bandung Barat memberikan tugas dan wewenang kepada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat mengenai
administrasi

kependudukan.

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dibidang
kependudukan dan catatan sipil mengacu pada perundangundangan yang telah
disahkan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengurusi tentang administrasi
kependudukan mulai dari Surat Keterangan, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan,
Akta Perceraian dan Akta Kematian dan lain-lain. Bukti kependudukan yang
dimiliki setiap penduduk harus jelas dan mereka tidak diperkenankan memiliki
double identitas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu
organisasi yang memiliki aspek strategis dalam proses pembangunan yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
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Dalam pelaksanaan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka
diperlukan adanya peraturan yang mengaturnya.
Salah satu unsur Negara Hukum Kesejahteraan (demokrotis cherechsstots)
adalah adanya perlindungan hak-hak asasi manusia (grondrechten). Hak-hak asasi
ini merupakan sumber hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan tujuan
Negara mewujudkan kesejahteraan warganya. Program pemerintah yang baik
seyogyanya didasarkan pada hasil guna dan tepat guna. Pemerintah diadakan
untuk memenuhi dan melindungi hak-hak warganya. Untuk itu diperlukan
regulasi yang menentukan hak, kewenangan dan kewajiban yang wajib ditaati
bersama. Setiap kemaslahatan adalah menjadi tujuan bernegara dalam pengertian
lebih luas dari alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk
tujuan kemaslahatan warganya, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan tujuan, antara
lain untuk melindungi hak-hak yang berkaitan dengan hukum keluarga, waris dan
harta kekayaan sehingga dengan adanya Akta Kematian diharapkan tidak ada ahli
waris yang dirugikan.
Fakta menunjukkan, bahwa produk hukum Akta Kematian di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat minim sekali, hanya rata-rata 40 Akta
Kematian per-tahunnya. Persoalan ini perlu dikaji apa yang menjadi sebab
mengapa masyarakat tidak mendaftarkan kematian keluarganya. Hal ini
berbanding terbalik dengan Akta Kelahiran. Sebagaimana dianut Pemerintah
Pusat dalam RPJM pembangunan Hukum, bahwa hukum sebagai suatu sistem
harus dikaji dari 3 hal, yaitu subtansi (legal substance) stuktur (legal structure) dan
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budaya (legal culture). Ketiga unsur itu saling mempengaruhi dalam satu sitem
yang menimbulkan input dan output. Peraturan perundang-undangan telah ada,
artinya subtansi hukumnya telah ada tetapi mengapa tidak efektif sehingga
menjadi pasal mati. Apakah masyarakat tidak mengetahui atau birokrat yang tidak
mempunyai kesadaran untuk menyampaikan pentingnya akta tersebut atau bahkan
pejabat tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai Akta Kematian.
Struktur hukumnya pun telah dibentuk, yaitu Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil tetapi kurang efektif. Persoalannya bagaimana agar struktur
hukum tersebut berfungsi. Artinya harus ada tuntutan dan tekanan dari masyarakat
tentang kebutuhan Akta Kematian. Budaya hukum masyarakat termasuk birokrasi
perlu ditumbuhkan dengan cara menumbuhkan kesadaran pada tingkat birokrasi
yang berhubungan dengan Akta Kematian dan membangun kesadaran hukum
masyarakat mengenai kegunaan Akta Kematian.
Selama ini Surat Keterangan Kematian cukup diterbitkan oleh pemerintah
desa/kelurahan tidak ditindaklanjuti sampai ke pemerintah kabupaten. Secara
konseptual Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 membebankan kewajiban
pendaftaran Akta Kematian kepada masyarakat sebaiknya Pemerintah waiib
menerbitkan Akta Kematian seteIah syarat terpenuhi. Konsep kewajiban adalah
konsep utama dari hukum. Pelanggaran terhadap kewajiban dibebani dengan
sanksi berupa denda.
Persoalannya, siapa yang menegakan hukumnya atas dasar itu untuk
mendapatkan gambaran komprehensif mengenai masalah Pencatatan Akta
Kematian perlu pengkajian yang mendalam sehingga diperoleh rekomendasi yang
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harus dilakukan oleh Instansi Pelaksana Pencatatan Akta Kematian/Pejabat
Pembuat Komitmen Kegiatan Pengkajian Kebijakan Administrasi Kependudukan
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BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1.1 Kabupaten Bandung Barat
1.1.1

Letak Geografis
Secara Geografis Kabupaten Bandung Barat Terletak diantara 6°

,3 73’ sampai dengan 7°,1 31’ Lintang Selatan dan 107°,1 10’ sampai dengan
107°,4 40’ Bujur Timur. Secara Administratif Kabupaten Bandung Barat
Mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Cianjur Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kota Bandung
dan Kota Cimahi
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten
Cianjur
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur
Dengan Luas wilayah sebesar 1 305,77 Kilometer persegi atau sekitar
130 577,40 Hektar Kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang
strategis ini merupakan keuntungan bagi Kabupaten Bandung Barat
Pada Tahun 2014, Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 Kecamatan
dengan Jumlah desa seluruhnya 165 desa. Jumlah Desa Terbanyak ada di
Kecamatan Lembang yaitu 16 Desa sedangkan yang paling sedikit adalah
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Kecamatan Saguling sebanyak 6 desa. Jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten
Bandung Barat sebanyak 9 694 orang yang terdiri dari golongan I = 150 orang,
golongan II = 1 251 orang, golongan III =

3 392 orang, dan golongan IV

= 4 901 orang.1

1.1.2

Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat yang cukup besar dapat

dijadikan aset pembangunan bila kualitas sumber daya manusianya dikelola
dengan baik. Tahun

2014

jumlah

penduduk

Kabupaten

Bandung Barat

mencapai 1.644.984 orang, penduduk laki-laki berjumlah 834.515
sedangkan

perempuan 810.469

orang,

sehingga

rasio

jenis

orang

kelaminnya

mencapai 1,03. Dengan rata–rata kepadatan penduduk per kilometer persegi
mencapai 1.260 jiwa, dimana Kecamatan Ngamprah memiliki kepadatan
pendudukyang paling tinggi yaitu sebanyak 4.705 orang per kilometer
persegi, sedangkan Kecamatan Gununghalu merupakan kepadatan
terendah

yang

yaitu sebesar 460 orang per kilometer persegi.

Berikut kami sajikan tabel kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014

1

https://bandungbaratkab.bps.go.id diakses pada tanggal 5 Agustus 2016 jam 14.00
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Tabel 3.1
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Bandung Barat 2014

(1)
1

Kode
BPS
BPS
Code
(2)
010

2

020

3

No.

Kecamatan
District

Luas
Wilayah
(Km )

(3)
Rongga

Penduduk
Population

Kepadatan
Density
(per Km)

(4)
113,12

(5)
54.627

Gununghalu

160,64

73.820

460

030

Sindangkerta

120,47

66.800

554

4

040

Cililin

77,79

87.472

1.124

5

050

Cihampelas

46,99

112.380

2.391

6

060

Cipongkor

79,96

88.233

1.103

7

070

Batujajar

32,04

94.317

2.944

8

071

Saguling

51,46

30.006

583

9

080

Cipatat

126,05

128.343

1.018

10

090

Padalarang

51,40

171.174

3.330

11

100

Ngamprah

36,01

169.434

4.705

12

110

Parongpong

45,15

107.418

2.379

13

120

Lembang

95,56

188.923

1.977

14

130

Cisarua

55,11

72.521

1.316

15

140

Cikalongwetan

112,93

119.286

1.055

16

150

Cipeundeuy

101,09

80.330

795

1,305,77

1.644.984

1.260

1.614.495

1.236

Jumlah

2013
1,305,177
Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2015

Berikut kami sajikan tabel Jumlah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014
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(6)
483

penduduk menurut Kecamatan di

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014

No.

Kode
BPS
BPS
Code

Kecamatan

Desa

Jumlah
RW

BT

District

Village

KK

3

4

5

6

1

2

1

10

Rongga

8

127

455

26.037

2

20

Gununghalu

9

158

546

22.077

3

30

Sindangkerta

11

122

513

18.216

4

40

Cililin

11

126

526

23.571

5

50

Cihampelas

10

101

482

26.964

6

60

Cipongkor

24

119

460

22.869

7

70

Batujajar

7

112

374

25.641

8

71

Saguling

6

52

188

7.832

9

80

Cipatat

12

225

740

33.572

10

90

Padalarang

10

208

776

45.492

11

100

Ngamprah

12

160

745

44.908

12

110

Parongpong

7

12

435

27.423

13

120

Lembang

16

222

868

49.704

14

130

Cisarua

8

104

395

20.394

15

240

Cikalongwetan

13

198

720

32.046

16

150

Cipeundeuy

22

168

525

22.572

165

2.320

8.748

439.318

2013
165
2.320
Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat
Keterangan : Hasil Basis Data 2014 dan Suseda 2014

8.748

429.339

Jumlah

Dengan

7

berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang

merupakan perubahan dari Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang
30

menitik

beratkan pada

daerah kabupaten

/

kota

yang

memberikan

kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan
penyelenggaraan

otonomi daerah

sangat

ditentukan

oleh

kesiapan

dan

kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh
potensi dan sumber daya yang tersedia. Untuk menjalankan kewenangan yang
dimiliki oleh pemerintah daerah diperlukan adanya aparat birokrasi yang
semakin bertanggung jawab. Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah
terselenggaranya pemerintahan yang good governance akan menghasilkan
birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif serta memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat. Masyarakat dan pemerintah dapat
terjadi sinkronisasi yaitu saling bersentuhan, menunjang dan melengkapi
dalam satu kesatuan langkah menunju tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Penyusunan pelaksanaan kebijakan dan program – program pembangunan
yang baik memerlukan dukungan dan kerja sama yang baik sehingga ketersediaan
data yang lebih akurat, terkini/tepat waktu, relevan, komprehensif, konsisten dan
berkesinambungan. Hal ini juga berlaku untuk data kependudukan sebagai dasar
penyusunan

kebijakan

kependudukan

baik

tingkat

Provinsi

maupun

Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan pendayagunaan data akan dapat dilakukan
secara optimal, akurat dan mutahir dalam rangka mendukung pembangunan
nasional dan pembangunan daerah. Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan
dengan kesejahteraan masyarakat
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1.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat
mempunyai Tugas Pokok Merumuskan Kebijakan Teknis dan Melaksanakan
Kegiatan Teknis Operasional di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil yang, meliputi Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,
Pengelolaan Informasi Kependudukan, Pendayagunaan Data dan Informasi serta
Melaksanakan Ketatausahaan Dinas.
Penyusunan pelaksanaan kebijakan dan program – program pembangunan
yang baik memerlukan dukungan dan kerja sama yang baik

sehingga

ketersediaan data yang lebih akurat, terkini/tepat waktu, relevan, komprehensif,
konsisten dan berkesinambungan. Hal ini juga berlaku untuk data kependudukan
sebagai dasar penyusunan kebijakan kependudukan baik tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan pendayagunaan data akan dapat dilakukan
secara optimal, akurat dan mutahir dalam rangka mendukung pembangunan
nasional dan pembangunan daerah. Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan
dengan kesejahteraan masyarakat.
VISI
PELAYANAN

PRIMA

MENUJU

TERTIB

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN UNTUK MEWUJUDKAN KUALITAS DATA DAN
INFORMASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2018
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MISI
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan

dan mengoptimalkan

sumber daya organisasi;
2. Meningkatkan tertib admistrasi kependudukan pada semua
tingkatan penyelenggara sistem administrasi kependudukan secara
berkesinambungan;
3. Memperkuat

penataan

sistem

Informasi

administrasi

kependudukan yang berbasis pelayanan prima, yang didukung
dengan koordinasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi secara terpadu
dan berkelanjutan;
4. Mengembangkan proses pengelolaan dan pengolahan data untuk
mewujudkan keakurasian informasi kependudukan.

Sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, perencanaan
pembangunan harus disusun berdasarkan data dan informasi kependudukan.
Perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan merupakan strategi yang
penting dalam rangka meningkatkan relevansi, efektivitas serta efisiensi kebijakan
dan program pembangunan di Indonesia. Penggunaan data yang akurat dalam
proses perencanaan telah diatur dalam peraturan perundang - undangan. Pada
Pasal 31 UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
diatur bahwa “Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi
yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa data
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penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) dan tersimpan didalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahandan pembangunan ,
pasal 1 ayat 21 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan pula bahwa
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK,
adalah

sistem informasi

komunikasi

untuk

yang

memanfaatkan

memfasilitasi pengelolaan

teknologi informasi
informasi

dan

administrasi

kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu
kesatuan.
Dalam konteks otonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan
selfsupporting-nya organisasi daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bandung, merupakan salah satu dinas pada pemerintah
Kabupaten Bandung yang
masalah penanganan
saja

bagian

merupakan

melaksanakan program strategis khusus mengenai

kependudukan dan

integratif

pilar

untuk

pembangunan manusia

dari

masalah

menentukan

Indonesia

pelayanan kepada publik
kependudukan,
perencanaan

seutuhnya dan

seluruhnya. Dalam rangka menunjang

tetapi bahkan

dan

masyarakat

peningkatan

bukan

keberhasilan
Indonesia

tertib administrasi

kependudukan dan kualitas kependudukan, penyediaan data dan informasi
kependudukan tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Potret dan Gambaran Aktual Pencatatan Akta Kematian Di
Kabupaten Bandung Barat.
Pada bagian pembahasan ini akan dipaparkan mengenai bagaimana
sesungguhnya kondisi obyektif yang terjadi dilapangan pada saat penelitian ini
dilakukan, berkaitan dengan kebijakan untuk meningkatkan laporan kematian
dalam tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung
Barat (KBB). Oleh karena itu, perlu digali data dan informasi mengenai
bagaimana sebenarnya potret dan gambaran aktual pencatatan akta kematian di
KBB.
Data dan informasi mengenai obyek kajian ini, akan didasarkan pada hasil
studi lapangan melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan berbagai pihak,
yang akan dijadikan key informan dengan pertimbangan bahwa key informan ini
dipandang representatif dan dianggap layak, untuk dapat memberikan respon
terhadap masalah yang sedang diteliti. Dipandang representatif karena key
informan ini mewakili institusi pemerintah terkait, dan dianggap layak karena
memahami permasalahan yang sedang diteliti, sesuai dengan bidang tugas, fungsi,
kewajiban, dan tanggungjawabnya.
Key informan yang akan dijadikan sumber data primer, dan akan digali
informasinya berkaitan dengan potret dan gambaran aktual pencatatan akta
kematian di KBB akan dilakukan dengan Camat Cisarua, Camat Ngamprah,
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Camat Padalarang, dan Camat Gunung Halu. Selanjutnya, dengan Kepala Desa
(Kades) Pasir Halang Kecamatan Cisarua, Kades Tani Mulya Kecamatan
Ngamprah, Kades Kerta Mulya Kecamatan Padalarang, dan Kades Sirna Jaya
Kecamatan Gunung Halu.
Berdasarkan hasil observasi pada Seksi Pelayanan Akta Kelahiran dan
Kematian Bidang Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang dilakukan
pada hari Selasa tanggal 12 Mei Tahun 2015, secara faktual tidak ditemukan
adanya pemohon pembuatan akta kematian, sehingga dengan demikian, secara
administratif tidak terjadi aktivitas yang berkaitan dengan penerbitan akta
kematian tersebut.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat (KBB), media data pada Tahun
2014 hingga akhir Bulan Mei Tahun 2015 dapat diketahui bahwa masyarakat yang
mengajukan permohonan Kutipan Akta Kematian tercatat hanya sebanyak 20
orang pemohon.
Berdasarkan hasil observasi diketahui rata-rata peristiwa kematian di
setiap kecamatan perbulanya adalah antara lima (5) sampai delapan (8) orang.
Sebagai bahan ilustrasi, bahwa KBB terdiri atas 17 Kecamatan dan 183 Desa. Bila
jumlah rata-rata orang yang meninggal dikalikan dengan jumlah kecamatan dan
dikalikan dengan tahun, maka yang mengajukan Kutipan Akta Kematian tidak
sampai angka sepuluh persen (10%) dari jumlah peristiwa kematian yang terjadi
di KBB.
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Sementara itu, payung hukum yang berkaitan dengan mekanisme dan
prosedur permohonan pengajuan Kutipan Akta Kematian yang dimulai dari
laporan pemberitahuan kepada RT/RW, kemudian ke Desa dan Kecamatan,
selanjutnya diajukan ke Disdukcapil KBB untuk diproses, tercantum dalam Perda
KBB Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, persoalan penanganan laporan
kematian ini perlu mendapat perhatian yang serius, sebagai upaya untuk
pemutakhiran data kependudukan yang valid dan akurat.
Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 12 Mei Tahun
2015 dengan Sekretaris Disdukcapil yang pada saat itu sekaligus sedang menjabat
PLT Bupati KBB, didapat keterangan bahwa persoalan pada umumnya berkaitan
dengan tertib administrasi kependudukan di KBB, dan secara khusus menyangkut
tentang laporan kematian dalam tertib administrasi kependudukan dan catatan
sipil, dihadapkan pada tiga persoalan yang menyangkut tumpang tindih kebijakan,
perbedaan data kependudukan, dan berkenaan dengan SDM Disdukcapil KBB.
Pertama, berkaitan dengan tumpang tindih kebijakan, sementara ini
memang sulit untuk dipungkiri, bahwa di KBB dan juga termasuk di
Kabupaten/Kota lainnya di seluruh Provinsi yang berada di Negara Indonesia,
masih dihadapkan pada persoalan terjadinya tumpang tindih kebijakan
kependudukan atara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
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Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor

52 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Standar Minimal Bidang

Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). Sehingga, kondisi ini
menjadi sulit bagi Disdukcapil untuk melaksanakan tugas dalam melaksanakan
tertib administrasi kependudukan.
Kedua, berkenaan dengan persoalan mengenai tumpang tindihnya
kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah otonom, termasuk
kebijakan tertib administrasi kependudukan atara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, menyebabkan perbedaan data kependudukan di KBB, di mana
ada data kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS),
kemudian dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang versi dan acuannya menurut
Sekretaris Disdukcapil/Plt Bupati KBB berbeda.
Namun saat ini, Pemerintah KBB khususnya Disdukcapil memutuskan
untuk menginduk pada data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kemendagri,
sebagai institusi yang memayungi pemerintahan daerah otonom, meskipun data
dari kependudukan yang dikeluarkan oleh Kemendagri tersebut, sering
menimbulkan konflik dengan masyarakat ketika pemilu (pileg, pilpres, pilkada,
dan pildes), serta pada saat adanya program bantuan sosial dari pemerintah seperti
bantuan subsidi akibat kenaikan BBM, Raskin, program Rehab Rumah Tidak
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Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat tertentu, yang ditetapkan sebagai sasaran
dari program pemerintah tersebut.
Ketiga, menyangkut persoalan faktor Sumberdaya Manusia (SDM)
aparatus Disdukcapil KBB masih menjadi kendala, apalagi dikaitkan dengan
kebijakan untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekitar 70 %
pada tahun 2018, sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
2013-2018 KBB, secara kuantitatif, hal ini ditunjukkan oleh jumlah Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Disdukcapil KBB yang hanya tersedia sebanyak 24 orang
pegawai, melihat kenyataan ini, nampaknya masih jauh dari harapan, untuk dapat
mencapai SPM Disdukcapil sekitar 70 % dalam hal tertib administrasi
kependudukan, dan khususnya dalam meningkatkan Penerbitan Kutipan Akta
Kematian pada Tahun 2018. Sementara itu, untuk mencapai jumlah ideal
dibutuhkan sekitar 80 orang PNS untuk melayani masalah kependudukan di
Kantor Disdukcapil KBB.
Adapun bagaimana prosedur dan mekanisme dalam penerbitan Kutipan
Akta Kematian tersebut dijelaskan, bahwa prosesnya dimulai dari pemohon
laporan kepada RT/RW setempat, sekaligus untuk mendapatkan Surat
Pengantar/Serbaguna untuk permohonan penerbitan Surat Keterangan Kematian
(SKK) di Kantor Desa, setelah mendapatkan SKK dari Kantor Desa selanjutnya
dibawa ke Kantor Kecamatan untuk diproses, setelah diketahui oleh pihak
Kecamatan (Camat), selanjutnya dibawa ke Disdukcapil KBB sebagai syarat
untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Kutipan Akta Kematian.
Terlebih lagi, pada saat ini, Kantor Disdukcapil telah menerbitkan dan
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membagikan kepada setiap RW berupa buku administrasi kependudukan dan
catatan sipil, yang disebut dengan istilah buku keterangan Lampid (Lahir, Mati,
pindah, Datang), untuk memudahkan pelayanan publik di bidang administrasi
kependudukan dan catatan sipil.
Data dan informasi berikutnya akan dikemukakan hasil observasi dan
wawancara pada daerah kecamatan yang dijadikan sasaran penelitian. Adapun
hasil observasi di empat kecamatan tersebut, baik di daerah kecamatan yang
dianggap sebagai representasi dari daerah perkotaan yang sektor ekonominya
lebih bertumpu pada jasa dan perdagangan, juga di daerah kecamatan yang sektor
ekonominya bertumpu pada pertanian, dapat diketahui kondisinya relatif hampir
sama, bahwasanya disetiap Seksi Pemerintahan yang salah satu tugas pokok dan
fungsinya berkaitan dengan masalah administrasi kependudukan hampir tidak
ditemukan aktivitas yang mengurus surat keterangan kematian, kecuali disibukan
oleh kegiatan orang mengurus e-KTP.
Selanjutnya, sebagai bahan perbandingan untuk menggali lebih detilnya,
data dan informasi mengenai potret dan gambaran aktual tentang Pencatatan Akta
Kematian di KBB, diawali dengan kegiatan pengkajian di Kecamatan Cisarua
sebagai salah satu daerah pertanian dengan luas area lahan pertanian sebesar ±
3.450,805 Ha dari luas wilayah kecamatan ± 6.321,768 Ha, hampir 52 %. Kondisi
pola hubungan masyarakat di daerah pertanian ditandai dengan hal-hal yang lebih
bersifat kekeluargaan, saling mengenal, partisipatif, gotong royong, dll (Garna,
2009 : 395).
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Adapun, hasil wawancara dengan Camat Cisarua yang dilakukan pada hari
Jum’at Tanggal 15 Mei 2015, diperoleh keterangan bahwa pada umumnya di
Kecamatan Cisarua, pandangan masyarakat terhadap pentingnya melaporkan
peristiwa kematian yang terjadi pada keluarganya sangat rendah. Hal ini pada
dasarnya disebabkan oleh tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap
pentingnya mengurus surat keterangan kematian baik sampai ke tingkat desa,
ataupun bahkan sampai ke pemerintah kecamatan sangat rendah.
Tingkat kesadaran dan pemahaman yang rendah ini, menurut key informan
disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah pula dengan
sebagian besar bekerja sebagai buruh di lahan pertanian. Data penduduk
Kecamatan Cisarua berjumlah ± 38.467 orang, sedangkan jumlah penduduk
menurut pendidikan yang ditamatkan sekitar ± 22.910 orang Tamat SD,
sedangkan sebanyak ± 11.842 tidak/belum Tamat SD. Sedangkan, kalau dilihat
dari segi pekerjaan, diperoleh data penduduk yang bekerja di sektor pertanian ±
24.390 orang (BPS KBB 2013). Data penduduk inipun bisa menunjukkan bahwa
tingkat pendidikan yang diselesaikan memiliki korelasi dengan jenis pekerjaan .
Melihat dan memaknai komposisi penduduk berdasarkan tingkat
pendidikan dan pekerjaan, dapat dikatakan wajar, bila pandangan mereka terhadap
laporan kematian sampai ke tingkat desa saja sudah menganggap tidak penting,
apalagi harus pergi ke kecamatan dengan menanggung resiko biaya, waktu, dan
tenaga. Pertimbangan masyarakat lainnya, juga sangat sederhana bahwa orang
yang sudah meninggal sudah selesai segala urusannya, tanpa memahami bahwa
akan adanya konsekuensi hukum dibalik atau setelah terjadi peristiwa kematian
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tersebut. Adapun, bila ada persoalan yang menyangkut warispun, pemahaman
mereka cukup diselesaikan oleh pihak keluarga saja. Demikian pula, hal yang
menyangkut

status

marital

akibat

peristiwa

kematian

(janda,

duda),

keberadaannyapun cukup diketahui oleh keluarga, para tetangga, dan tokoh
masyarakat setempat saja (RT, RW, Pemuka Agama).
Sementara itu, dari sudut pandang pemerintah, diperoleh keterangan dari
Camat Cisarua bahwa laporan kematian khususnya, ataupun tentang kelahiran,
pindah, dan datang, itu sangat penting dalam rangka administrasi kependudukan
agar bisa dilakukan pemutakhiran data kependudukan, sehingga dikemudian hari
akan tersedia data kependudukan yang valid dan akurat. Mengingat bahwa data
kependudukan yang valid dan akurat di tingkat desa sampai tingkat kecamatan,
dapat memudahkan untuk menentukan sasaran dari program-program pemerintah.
Sebut saja sebagai suatu contoh, dalam pelaksanaan program pembagian
Raskin seringkali terjadi masalah dilapangan, karena data penduduk sasaran yang
berhak menerima Raskin yang diajukan ke pemerintah induk tidak sesuai dengan
data yang ada dilapangan, misalnya jika data penduduk sasaran penerima program
yang diajukan itu jumlahnya besar, sedangkan pada kenyataannya jumlah
penduduk sasaran tersebut kurang dari yang diajukan, maka akan terjadi kelebihan
beras Raskin, dan begitu sebaliknya. Persoalan ini, tentunya akan menimbulkan
konflik di masyarakat, dan juga ketidakpercayaan, bahkan tudingan dari pihak
masyarakat, LSM terhadap pemerintah.
Data dan informasi berikutnya, berkaitan dengan potret dan gambaran
aktual pencatatan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat, akan digali pula
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tentang bagaimana persepsi, kesadaran, dan pemahaman masyarakat akan
pentingnya laporan kematian, dipandang dari sudut kelembagaan pemerintah,
berdasarkan penuturan dari key informan. Namun sebelumnya, akan dilakukan
observasi terlebih dahulu mengenai kondisi wilayah kecamatan ini, apakah
memiliki daya dukung yang signifikan terhadap peningkatan pencatatan laporan
kematian.
Hasil observasi di Kecamatan Ngamprah menunjukkan bahwa kondisi
daerah Kecamatan Ngamprah merupakan daerah ibukota kabupaten, di mana jarak
tempuh dari kantor kecamatan dan desa-desa disekitarnya relatif lebih dekat ke
pusat pemerintahan kabupaten, dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan dan
desa-desa lainnya diluar Wilayah Kecamatan Ngamprah. Namun demikian,
meskipun sebagai daerah Ibukota Kabupaten Bandung Barat, tetapi sektor
perekonomian masyarakatnya masih bertumpu pada bidang pertanian.
Berikut ini akan disajikan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada
Hari Jum’at Tgl 22 Mei 2015 di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
(KBB), yang diuraikan oleh Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan yang ditugaskan
untuk mewakili Camat dan Sekretaris Camat (Sekcam), yang sedang
melaksanakan tugas dinas luar. Namun demikian, Kasi Pemerintahan ini dianggap
representatif untuk menjawab dan memberikan keterangan berkaitan dengan
peningkatan pencatatan laporan kematian, mengingat tugas administrasi
kependudukan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Seksi
Pemerintahan.
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Realita yang terjadi di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
(KBB), berdasarkan penuturan Kasi Pemerintahan sebagai key informan,
diperoleh penjelasan tentang potret dan gambaran umum berkaitan dengan
peningkatan pencatatan laporan kematian di Kecamatan Ngamprah KBB, belum
sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Pemerintah KBB,
meskipun telah dilakukan sosialisasi melalui Kader PKK dan melalui Pembinaan
Teknis (Bintek) di tingkat RW diseluruh Kabupaten Bandung Barat, yang telah
dilaksanakan pada bulan April 2015. Sehingga dengan sosialisasi dan bintek ini,
diharapkan RT/RW dapat lebih aktif untuk melakukan pencatatan laporan
administrasi kependudukan sesuai buku kelahiran, kematian, kepindahan, dan
kedatangan (Lampid).
Namun demikian, pasca pelaksanaan Bintek belum ada kegiatan yang
dilakukan oleh RT/RW berkaitan administrasi kependudukan sesuai Buku
Lampid, sehingga demikian belum ada peningkatan pencatatan pelaporan
kematian secara signifikan. Di samping itu, baik Disdukcapil KBB maupun
Kecamatan Ngamprah belum melakukan evaluasi pasca pelaksanaan Bintek
sesuai dengan perundang-undangan yang baru, yang bersifat stelsel aktif.
Kemudian itu, dijelaskan pula oleh Kasi Pemerintahan bagaimana potret
dan gambaran mengenai pandangan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya laporan peristiwa kematian. Petikan hasil wawancara ini
menjelaskan bahwa masyarakat di Kecamatan Ngamprah khususnya, termasuk di
kecamatan-kecamatan lainnya di lingkungan Pemerintah KBB, belum mengerti
dan memahami, serta kurang memiliki kesadaran, juga belum menganggap
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penting tentang pembuatan akta kematian bagi keluarganya yang telah meninggal.
Jadi selama ini masih mengandalkan surat kematian dari desa untuk mengurus
kepentingan perdata yang berkaitan dengan almarhum/almarhumah, itupun, jika
almarhum memiliki urusan yang berkaitan dengan pekerjaannya, seperti tunjangan
kematian dan hak-hak lainnya dari tempat asal kerjanya, ataupun ada hal-hal yang
berkaitan dengan lembaga keuangan (Bank, Koperasi, Jamsostek, dll). Kurangnya
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya laporan dan pembuatan akta kematian,
tidak terlepas dari pemahaman akan adanya resiko yang harus dihadapi, seperti
halnya biaya, birokrasi, dan sikap masyarakat terhadap peristiwa kematian.
Biaya untuk mengurus surat kematian dianggap besar, mulai dari ongkos
transportasi dari desa ke kecamatan dan menuju Kantor Disdukcapil, ditambah
biaya proses penyelesaian pembuatan akta yang mungkin dikenakan mulai saat
diproses dari kantor Kecamatan sampai ke Kantor Disdukcapil. Sementara itu,
dari sisi pemahaman terhadap birokrasi yang seringkali dipandang sebagai
birokratisme dengan proses yang berbelit-belit, dan memakan waktu lama, serta
kemungkinan besaran biaya yang harus dikeluarkan, sehingga hal ini dianggap
menjadi tidak efisien.
Sikap masyarakat terhadap peristiwa kematian yang beranggapan kalau
orang sudah meninggal berarti selesai urusannya dengan keduniaan. Sikap ini
tidak jauh berbeda dengan sikap-sikap masyarakat pedesaan khususnya di
Kecamatan Ngamprah, dan pada umumnya di KBB, yang sebagian besar bekerja
sebagai petani, buruh lepas, dan pedagang, bagi mereka surat laporan kematian
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dari desa hanya dibutuhkan untuk menegaskan status marital saja, janda/duda
ditinggal mati dari suami/istri bersangkutan.
Sementara hal-hal yang berkaitan dengan hukum keperdataan lainnya,
kecenderungannya relatif kecil/kurang, misalnya perihal bagi waris dapat
diselesaikan secara musyawarah diantara keluarga, kecuali kalau harta warisnya
akan dipindahtangankan kepada pihak ketiga, hal itupun dilakukan semata-mata
keinginan pihak ketiga, apalagi pihak ketiganya berasal dari luar desa setempat.
Terkecuali, jika orang yang meninggal itu memiliki profesi seperti karyawan,
PNS, Guru, TNI/Polri, yang memiliki hak atas tunjangan kematian, pensiun, THT,
urusan dengan Bank, dan sifat keperdataan lainnya, hanya cukup membuat surat
keterangan laporan kematian dari pemerintah desa.
Padahal surat keterangan kematian tersebut bukan saja penting bagi pihak
keluarga almarhum, tetapi juga, pihak Pemerintah Kecamatan Ngamprah
menganggap penting data yang valid, akurat, dan mutakhir berkaitan dengan
kependudukan, terutama apabila dikaitkan dengan program-program pemerintah
seperti dalam pelaksanaan pemilu (Pusat, Daerah, hingga Pildes). Begitu juga,
data kependudukan yang valid, akurat, dan mutakhir sangat dibutuhkan, manakala
ada rencana dan program-program pemerintah, seperti halnya, berkaitan dengan
program-program bantuan pemerintah (BLTSM), Raskin, dll. Pada saat
pelaksanaannya, sering terjadi orang yang sudah meninggal masih tercantum
sebagai penerima bantuan program pemerintah.
Kesulitan pemerintah kecamatan dan juga pemerintah desa dalam
menentukan dan menetapkan orang-orang yang menjadi sasaran dari program
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pemerintah tersebut, lebih disebabkan oleh keberadaan data kependudukan
tersebut. Adapun, mengenai data jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat,
saat ini ada tiga versi data kependudukan, seperti versi Badan Pusat statistik
(BPS), kemudian versi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional, dan versi yang ditetapkan Disdukcapil KBB, dari ketiga
versi penyajian data kependudukan ini jumlahnya tidak sama.
Namun demikian, ketika ada program dan rencana kerja pemerintah, untuk
mengantisipasi keadaan itu, Kecamatan Ngamprah biasanya menggunakkan data
penduduk berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan pembuatan KTP. Tetapi selama
ini, oleh Pemerintah KBB diharuskan menginduk kepada data yang dikeluarkan
oleh BPS. Sedangkan, data yang dikeluarkan oleh BPS bersifat umum, akibatnya
terjadi ketidaksesuaian antara jumlah penduduk yang berhak menerima bantuan
dengan besaran program bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan
Pemerintah Kecamatan Ngamprah, dan demikian juga setiap desa di Kecamatan
Ngamprah, belum memiliki data base kependudukan sesuai dengan buku Lampid
yang telah diberlakukan oleh Disdukcapil KBB.
Sehubungan dengan validitas dan akurasi data mengenai jumlah orang
yang meninggal, baik data yang berada di desa maupun di kecamatan, selama ini
hanya sebatas kuantitatif saja. Laporan mengenai jumlah orang yang meninggal
belum dilengkapi dengan identitas diri dari almarhum secara lengkap, seperti
nama orang yang meninggal, alamat, umur, status marital, agama, pekerjaan, dll.
Melihat kenyataan di atas, maka perlu dilakukan upaya validasi data yang
berkaitan dengan identitas orang yang meninggal (nama, alamat, umur, status
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marital, agama, pekerjaan, dll) dilengkapi KTP dan KK, hal ini dimaksudkan
untuk mempermudah perubahan dan penghapusan data penduduk di Kecamatan,
sehingga akan mempermudah dalam pengalihan hak atas program bantuan
pemerintah kepada pihak lainnya, yang dimungkinkan.
Data dan informasi berikutnya akan dipaparkan hasil observasi dan
wawancara yang dilakukan di Kecamatan Padalarang. Hasil observasi dapat
disimpulkan bahwa Kecamatan Padalarang merupakan daerah perkotaan di
Wilayah Kabupaten Bandung Barat, dengan ciri perekonomian yang bertumpu
pada sektor jasa dan perdagangan. Di samping itu, Kecamatan Padalarang
termasuk salah satu kecamatan terpadat dengan rata-rata 3.186/

, dan memiliki

jarak tempuh yang relatif dekat ke pusat Pemerintahan KBB, seperti halnya
Kecamatan Ngamprah.
Data penduduk di Kecamatan Padalarang tercatat sebesar ± 163.732 jiwa.
Penduduk laki-laki sebanyak 83.505 orang, sedangkan jumlah penduduk
perempuan tercatat sebanyak 80.227 orang. Sebagian besar penduduk bekerja
pada sektor industri sekitar 43,37 %, sedangkan yang bekerja pada sektor
perdagangan sebesar 16,70 %, dan yang bekerja pada sektor Jasa/Hotel/Restoran
mencapai 10,21 %. Sementara tingkat rata-rata pendidikan penduduk telah
mencapai SMP kelas dua (kelas 8 Wajar), tingkat rata-rata pendidikan ini lebih
tinggi bila dibandingkan dengan Kecamatan Cisarua yang tingkat pendidikannya
lebih dominan belum tamat SD (BPS KBB 2013).
Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Camat Padalarang
yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 tidak jauh berbeda dengan
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Kecamatan Ngamprah, meskipun kedua kecamatan ini termasuk daerah yang
memiliki jarak tempuh paling dekat ke pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung
Barat. Namun demikian, kenyataanya bahwa pandangan, pemahaman, dan
kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk membuat Surat Keterangan/Laporan
Kematian masih rendah. Meskipun berdasarkan data laporan angka dari beberapa
desa yang masuk ke kantor kecamatan setiap bulan tercatat ada sekitar 6-8 orang
warga yang telah meninggal dunia, namun dalam kurun waktu antara bulan
Januari hingga bulan Mei 2015, belum ada satu wargapun dari keluarga
almarhum/almarhumah yang meminta disposisi surat keterangan kematian, untuk
dijadikan dasar permohonan Penerbitan Akta Kematian dari Disdukcapil KBB.
Penjelasan lainnya, berkenaan dengan pentingnya data kependudukan di
Kecamatan Padalarang yang valid, akurat, dan mutakhir sangat mendesak,
termasuk salah satunya adalah melalui laporan kematian dari desa-desa,
mengingat jumlah penduduknya yang lebih besar dibandingkan dengan kecamatan
lainnya. Hal ini, dimaksudkan agar pelaksanaan program-program pemerintah
lebih terjamin dan tepat sasaran. Sehingga dikemudian hari bisa dikurangi atau
bahkan hilang sama sekali, kesalahan-kesalahan dalam mendata penduduk yang
berhak menerima program pemerintah, dengan demikian tidak akan terjadi lagi
salah faham baik diantara masyarakat itu sendiri, maupun antara masyarakat
dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan program.
Sasaran

penelitian selanjutnya

adalah Kecamatan

Gunung Halu,

penggalian data dan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini,
dilakukan baik melalui observasi lapangan maupun wawancara dengan pihak
49

Camat, yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015.
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Kecamatan Gunung Halu
berada di daerah paling selatan dan merupakan daerah paling jauh dari pusat
Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan sumber perekonomiannya
bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Data penduduk Kecamatan
Gunung Halu tercatat sebanyak 72.050 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 36.794
orang, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 35.256 orang, dengan luas
wilayah sekitar 160,65

, kepadatan penduduk mencapai 449 jiwa/

. Data

ketenagakerjaan mencatat sebesar 17 % penduduknya bekerja disektor
perdagangan, sedangangkan sebagian besar penduduk Kecamatan Gunung Halu
dipastikan bekerja di Sektor pertanian menimbang bahwa luas penggunaan lahan
hampir sebesar 64 % merupakan lahan pertanian berupa lahan sawah, ladang, dan
kolam, dan sebagian penduduk lainnya bekerja diperkebunan teh PTPN (BPS
KBB 2013). Jika melihat data tersebut sudah dapat diperkirakan bahwa persepsi,
pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya untuk mengurus
surat kematian ataupun surat kutipan akta kematian dari pemerintah terkait, atas
peristiwa kematian anggota keluarganya, akan rendah.
Hasil wawancara dengan Camat Gunung Halu yang dilaksanakan pada
hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, diterangkan bahwa pandangan, pemahaman, dan
kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kematian dilakukan atas dasar
kepentingan saja. Pelaporan kematian didasarkan pada kebutuhan pihak keluarga
untuk mengurus kepentingan almarhum yang berkaitan dengan aspek hukum
keperdataan (Tunjangan Kematian, Pensiun, Urusan dengan Bank). Terlebih lagi,
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kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Gunung Halu, ketika
menghadapi peristiwa kematian, pihak keluarga biasanya sudah merasa cukup
hanya dengan upaya memberitahukan kepada tokoh masyarakat setempat, atau
melalui pengumuman di mesjid-Mesjid, bahwa di pihak keluarganya ada yang
meninggal dunia.
Pandangan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat di Kecamatan Gunung
Halu khususnya, atau mungkin juga termasuk warga masyarakat di kecamatankecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dalam mensikapi akan
pentingnya laporan kematian yang diproses dari RT/RW, Desa, sampai ketingkat
kecamatan, dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil baik
bagi kepentingan aspek hukum pihak keluarga setelah terjadinya peristiwa
kematian, maupun untuk kepentingan pemerintah, sama sekali belum ada, atau
masih rendah. Tidak seperti halnya, masyarakat yang berdomisili di daerah
perkotaan, yang rata-rata telah mencapai tingkat pendidikan yang cukup tinggi,
tentu saja memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup luas, sehingga memiliki
kesadaran hukum, yang cukup tinggi.
Adapun mengenai jumlah penduduk yang meninggal di Kecamatan
Gunung Halu, berdasarkan data yang tercatat di Seksi Pemerintahan rata-rata
sebanyak 6 orang perbulan, yang dilaporkan perangkat desa ke kecamatan, dari
jumlah penduduk sekitar 77253 jiwa. Barangkali hal ini, bisa saja disebabkan oleh
format surat pelaporan kematian dari RT/RW belum ada, oleh karena itu laporan
kematian dari pihak RT/RW ke pihak desa hanya berbentuk angka, tidak
berbentuk identitas lengkap almarhum. Padahal, sarana untuk melaporkan
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peristiwa kematian seperti halnya Surat Keterangan Kematian sudah tersedia di
kantor desa, namun demikian, masyarakat jarang mau langsung mengurusnya ke
desa, oleh karena itu data kematian di desa masih mengandalkan berdasarkan
laporan dari pihak RT/RW yang berupa jumlah angka terjadinya peristiwa
kematian saja.
Mekanisme dan prosedur pembuatan kutipan akta kematian diawali dari
pihak keluarga almarhum melaporkan ke pihak RT/RW, yang nantinya akan
memberikan surat keterangan serbaguna dari pihak RT/RW untuk mengurus surat
keterangan kematian, selanjutnya dilaporkan ke pihak pemerintah desa yang akan
menerbitkan surat keterangan kematian dari desa, kemudian dilaporkan kepihah
kecamatan, dan Camat hanya mengetahui saja bahwa surat keterangan laporan
kematian sebagaimana adanya, seterusnya dilanjutkan ke Disdukcapil Kabupaten
yang nantinya akan menerbitkan Surat Kutipan Akta Kematian.
Namun demikian, data yang tercatat di Kecamatan Gunung Halu pada
periode bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2015, belum ada permohonan
warga masyarakat ke kecamatan, yang bermaksud akan mengurus permohonan
Surat Kutipan Akta Kematian. Tetapi, pihak keluarga yang mengurus Surat
Keterangan Silsilah Waris dari bulan Januari sampai bulan Mei 2015 di
Kecamatan Gunung Halu baru tercatat sebanyak empat (4) orang.
Rendahnya kesadaran warga masyarakat dalam hal mengurus administrasi
kependudukan dan catatan sipil, khususnya yang berkaitan dengan pengajuan
surat laporan kematian, mungkin dikarenakan, apabila ada keluarganya yang
meninggal dunia, hal-lah yang berkaitan untuk mengurus pensiun, tunjangan,
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tabungan di Bank bagi almarhum, dapat diselesaikan cukup dengan surat
keterangan laporan kematian dari pihak pemerintah desa.
Berkaitan dengan lahirnya perubahan perundang-undangan administrasi
kependudukan yang baru yang bersifat stelsel aktif, di mana menyiratkan bahwa
perangkat pemerintah kabupaten dari pusat (Disdukcapil) sampai dengan
perangkat yang berada di tingkat kecamatan dan desa dengan ujung tombaknya
RT/RW, harus memiliki peran aktif dalam melaksanakan tertib administrasi
kependudukan dan catatan sipil. Dengan adanya peraturan yang baru tersebut,
ingin diketahui pula respon dari pihak kecamatan, adapun keterangan yang
dihimpun dari Camat Gunung Halu bahwa untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang baru tersebut, diperlukan adanya kebijakan baru pula
yang bersifat penjabaran dari perundang-undangan tersebut yang berupa peraturan
daerah kabupaten.
Namun demikian, perlu diperhatikan juga, meskipun peraturan daerah
tersebut telah tersedia, maka pemerintah kabupaten wajib untuk melaksankannya,
tentunya dibutuhkan prasana dan sarana penunjang lainnya seperti sosialisasi dan
bintek yang berkelanjutan, sehingga orang-orang yang mengikuti bintek tersebut
bisa menjadi sumberdaya manusia yang memahami dan mengerti bagaimana
untuk penerapannya di lapangan, termasuk juga ketersediaan anggaran yang
memadai. Sementara ini, besaran nsentif untuk RT sebesar 75 ribu dan insentif
untuk RW sebesar 100 ribu, yang dibayarkan secara per-triwulan, adapaun cara
pembayaran insentif tersebut tergantung kebijakan desa melalui APBDes. Dengan
besaran insentif yang telah dilaksanakan selama ini, tentunya tidak dimungkinkan
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untuk menjamin pihak RT/RW mampu berperan secara aktif dalam rangka
meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil, termasuk
menangani laporan peristiwa kematian secara optimal.
Berdasarkan data dan informasi yang telah dihimpum melalui observasi
dan wawancara dengan beberapa Camat sebagai key informan, seperti yang telah
diuraikan di atas, selanjutnya akan dibandingkan dengan data dan informasi yang
dihimpun dari pihak pemerintah desa yang dijadikan key informan. Adapun waktu
pelaksanaan wawancara dilakukan dalam hari, bulan, dan tahun yang sama
dengan pelaksanaan wawancara dengan key informan di kecamatan. Wanwancara
dengan Kepala Desa (Kades) Pasir Halang Kecamtan Cisarua dilakukan pada
tanggat 15 Mei 2015. Kades Tani Mulya Kecamatan Ngamprah tanggal 22 Mei
2015. Kades Kerta Mulya Kecamatan Padalarang tanggal 27 Mei 2015. Kades
Sirna Jaya Kecamatan Gunung Halu dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2015.
Data dan informasi yang dapat dihimpun oleh tim peneliti berdasarkan
hasil wawancara langsung dengan ke-4 Kepala Desa seperti tercantum di atas,
sehubungan dengan realita yang ada di desa berkenaan dengan aktivitas laporan
kematian dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di
Kabupaten Bandung Barat. Adapun respon dari ke-4 Kepala Desa yang berhasil
dihimpun mencerminkan substansi yang sama. Oleh karena itu, hasil wawancara
dengan para Kepala Desa tersebut telah diolah terlebih dahulu secara triangulatif,
untuk memudahkan penyajian dalam penelitian ini. Data dan informasi ini
merupakan data dan informasi pembanding serta kontrol bagi data dan informasi
yang dihasilkan melalui wawancara langsung dengan pihak kecamatan.
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Hasil wawancara yang dilakukan dengan para Kepala Desa didapatkan
informasi bahwa Pandangan, pemahaman, dan kesadaran warga masyarakat di
Desa Pasir haling, Tani Mulya, Kerta Mulya, dan Sirna Jaya, untuk melaporkan
kematian kepada pihak RT/RW sampai ketingkat desa masih kurang, sehingga
data orang yang meninggal di buku RT/RW dan Desa tidak sesuai dengan
kenyataan. Terlebih lagih, di Desa Kerta Mulya Kecamatan Padalarang, sering
juga ada warga masyarakat Kerta Mulya yang meninggal setelah diumumkan di
Mesjid, atau lapor kepada pihak RT, kemudian di bawa oleh keluarganya untuk
dimakamkan di tempat lain.
Padahal setiap bulan peristiwa kematian disetiap desa rata-rata ± 100
orang lebih pertahun, data ini hasil laporan yang masuk ke desa dari pihak
RT/RW yang berupa angka, dan juga laporan lansung dari pihak keluarga yang
meninggal. Namun demikian, yang membuat surat keterangan kematian tidak
lebih dari 7-10 orang/tahun. Pembuatan surat keterangan kematian tersebut
didasarkan atas keperluan yang berhubungan dengan aspek keperdataan
(tunjangan kematian, pensiun, tabungan di Bank, bagi waris). Sebagai data
pembanding laporan kematian di Desa Tani Mulya sejak Januari sampai Mei 2015
masuk 52 pelapor. Sementara itu, pada tahun 2014 masuk sebanyak 107 laporan
kematian, dari jumlah penduduk desa sebanyak 33.000.
Rendahnya kesadaran melapor atas peristiwa kematian, juga terjadi seperti
halnya di Desa KertaMulya terdapat Makan Keluarga dan Taman Pemakaman
Umum (TPU). Kalau ada yang meninggal dimakamkan di makam keluarga cukup
dengan pemberitahuan lewat Mesjid setempat, jarang melapor secara formal
55

kepada Ketua RT/RW karena segalanya diurus oleh keluarga yang bersangkutan.
Tetapi jika yang meninggal itu akan dimakamkan di TPU, keluarganya akan
melapor secara formal kepada Ketua RT/RW, karena akan dibebankan biaya
pemakaman (untuk buruh penggali kubur) sebesar 100 ribu rupiah.
Perubahan

data

kependudukan

berdasarkan

buku

lampid

sangat

dibutuhkan berkaitan dengan pemilu, program bantuan pemerintah, yang
seringkali terjadi kisruh yang diakibatkan data ganda. Masih terjadi perbedaan
data penduduk seperti salah satu kasus di Desa Tani Mulya berdasarkan data yang
berada di BKKBN KBB sebanyak 33016 penduduk. Sementara itu, berdasarkan
data Disduk sekitar 44 ribu lebih, hal ini disebabkan Disduk belum menghapus
data sampah.
Berdasarkan kenyataan di atas, telah dianggarkan bahwa setiap desa di
KBB, seperti halnya rencana pihak Desa Tani Mulya untuk membuat data base
aplikasi kependudukan sesuai buku Lampid yang telah diterbitkan oleh Disduk
KBB, pada anggaran tahun 2015. Adapun mengenai perencanaannya tergantung
kebijakan masing-masing desa sesuai Siak. Namun demikian,,

buku induk

Lampid kependudukan belum dapat dioperasionalkan, karena pihak RT/RW
dihadapkan pada persoalan kesulitan untuk melakukan pengisian buku Lampid
tersebut, khususnya berkaitan dengan penulisan NIK penduduk. Sementara itu,
pihak desa juga tidak dapat menekan pihak RT/RW untuk segera menyelesaikan
perubahan data penduduk berdasarkan buku Lampid, mengingat insentif yang
diberikan kepada RT/RW sebesar 75 ribu rupiah dan 100 ribu rupiah melalui
APBDes, yang biasanya dibayarkan per-triwulan, dalam pelaksanaan rapat
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koordinasi triwulan diantaranya juga membahas perkembangan laporan Lampid.
Oleh karena itu, dibutuhkan motivasi kerja bagi pihak RT/RW melalui insentif
yang memadai, sehingga dapat meningkatkan mobilitas dan kinerja RT/RW dalam
hal administrasi kependudukan dan catatan sipil, termasuk jemput bola dalam
menangani laporan peristiwa kematian. Di samping itu juga, setriap Pemerintah
Desa di KBB belum memiliki petugas sukarelawan dari Disdukcapil untuk
membantu pelayanan sesuai anjuran Buku Lampid, Terlebih lagi, hasil Bintek
mengenai Lampid belum ada laporan dari pihak RT/RW, karena disinyalir bahwa
pihak RT/RW masih melakukan pendataan dan sekaligus melakukan penghapusan
data sampah Lampid, oleh sebab itu perlu adanya tenaga sukarelawan dari
Disdukcapil

sebagai

pendampingan

dalam

melakukan

pendataan

ulang

kependudukan sesuai Buku Lampid.
4.1.2. Solusi Peningkatan Pencatatan Akta kematian yang menghasilkan
Data Base sebagai dasar Pencapaian SPM Akta Kematian pada
Tahun 2020.
Berdasarkan wawancara dengan Pelaksana Tugas Kepala Dinas/Sekretaris
Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat pada hari Selasa tanggal 12 – 05 – 2015,
upaya yang akan dilakukan oleh Disdukcapil KBB dalam mencapai Standar
Pelayanan Minimal (SPM) 70 % pada tahun 2020, yang telah diamanatkan oleh
Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor
52 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan
Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota. Namun demikian, Disdukcapil KBB akan
bertekad untuk dapat mencapai SPM sebesar 70 %, dalam rangka tertib
administrasi kependudukan dan catatan sipil secara umum, dan secara khusus
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dalam peningkatan pencatatan akta kematian yang menghasilkan Data Base
sebagai dasar Pencapaian SPM 70%, maka sesuai dengan RPJM KBB 2013-2018
SPM tersebut harus dapat dicapai pada tahun 2018.
Solusi peningkatan pencatatan akta kematian yang menghasilkan data base
sebagai dasar Pencapaian SPM Akta Kematian pada Tahun 2018 dan tertib
administrasi kependudukan dan catatan sipil di Disdukcapil KBB, diantaranya
melalui upaya sebagai berikut : Pertama, sosialisasi mengenai tertib administrasi
kependudukan, terutama berkaitan dengan pentingnya pelaporan kematian dan
membuat surat keterangan kematian di tingkat Pemerintahan Desa dan diketahui
oleh Pemerintah Kecamatan, sampai pembuatan akta kematian di Dinas
Kependudukan KBB. Kegiatan ini, telah dilaksanakan dengan melibatkan kader
PKK se KBB pada bulan Desember 2014.
Kedua, Pembinaan Teknis (Bintek) administrasi kependudukan Lahir,
Mati, Pindah, dan Datang (Lampid) di tingkat RW di seluruh KBB, yang telah
dilaksanakan selama dua hari pada bulan April 2015. Kegiatan ini dilaksanakan
dalam rangka menjawab Perubahan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
yang diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU
No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Sebagaimana

diketahui bahwa Perubahan undang-undang tersebut lebih bersifat stelsel aktif,
dalam kegiatan Bintek ini telah dibagikan pula sarana untuk menunjang pelayanan
administrasi kependudukan berupa Buku Lampid.
Ketiga, perlu membentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)
Disdukcapil KBB, yang dapat ditempatkan disetiap wilayah yang dapat
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menangani dan mengkoordinasikan beberapa Kecamatan dalam melayani
administrasi kependudukan. Adapun penentuan wilayah UPTD Disduk KBB
dapat ditentukan melalui daerah pemilihan (Dapil) dalam pelaksanaan Pemilu di
KBB.
Keempat, perlu perubahan kebijakan insentif yang lebih proporsional bagi
para RT/RW, agar mau pro aktif dalam rangka melaksanakan tertib administrasi
dan catatan sipil, termasuk pencatatan laporan kematian dengan mendatangi
keluarga yang anggota keluarganya ada yang meninggal, sesuai perubahan
peraturan perubahan perundang-undangan seperti tersebut di atas. Selama ini,
insentif yang telah diberikan kepada RT sebesar 75 ribu rupiah perbulan, dan
insentif kepada RW diberikan sebesar 100 ribu rupiah, yang dibayarkan setiap
triwulan sekali. Besaran insentif ini, dirasakan tidak seimbang dengan tugas dan
mobilitas yang diemban oleh RT/RW, apalagi, perubahan undang-undang
kependudukun yang baru bersifat stelsel aktif, sehingga mengarahkan perangkat
RT/RW untuk bertugas pro aktif.
Mengacu

pada

perubahan

peraturan

perundang-undangan

tentang

administrasi kependudukan yang bersifat stelsel aktif, maka sebagai bahan
pertimbangan akan diuraikan hasil studi banding ke Disdukcapil Kabupaten
Purwakarta, di mana hasil observasi dan wawancara di Disdukcapil Kabupaten
Purwakarta pada hari Rabu tanggal 27-05-2015, menunjukkan bahwa untuk
terciptanya validasi dan akurasi jumlah penduduk telah diberlakukan kebijakan
pemeberian insentif kepada para pihak yang mau melaporkan keluarganya ada
yang meninggal, sampai pembuatan dan diterbitkannya kutipan akta kematian
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oleh Disdukcapil Kabupaten Purwakarta. Adapun besaran insentif yang diberikan
berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- didasarkan atas
peran almarhum di masyarakat. Tokoh masyarakat, pekerja sosial/sukarelawan
(Hansip, Bidan Desa) insentif kematian bagi keluarganya lebih besar daripada
masyarakat biasa, ditambah dengan dana asuransi sebesar Rp. 1.500.000,-.
Insentif kematian dibayar oleh Dinkesra atas dasar diterbitkannya surat akta
kematian dari Disduk Kabupaten Purwakarta. Selain itu, untuk menjamin tertib
administrasi kependudukan di Kabupaten Purwakarta dibentuk Koordinator
Wilayah (Korwil) di tingkat kecamatan, oleh karena itu ditempatkan petugas
Disdukcapil sebagai operator di Kecamatan.
Analisis tim peneliti berkaitan dengan kebijakan insentif di Kabupaten
Purwakarta, perlu dipertimbangkan kembali, mengingat lambat laun kebijakan
seperti itu akan membebani APBD, dan bisa juga menimbulkan peluang
penyimpangan dengan cara memanipulasi peristiwa kematian tersebut. Terlebih
lagi, dengan lahirnya perubahan peraturan perundang-undangan yang bersifat
stelsel aktif, maka kebijakan tersebut bentuknya dapat dikreasikan oleh
pemerintah setempat, dengan mengalokasikan dana insentif tersebut kepada
petugas/pihak RT/RW yang akan melakukan pendataan penduduk di lapangan.
Cara seperti ini, diharapkan dan sekaligus dapat menjadi bagian dari upaya
sosialisasi dan kegiatan tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan dan
catatan sipil. Sehingga ke depan, mampu meningkatkan pemahaman dan
kesadaran masyarakat akan pentingnya catatan administrasi kependudukan dan
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catatan sipil, termasuk pembuatan akta kematian seperti yang telah dilakukan oleh
Kabupaten Purwakarta.
Kelima, untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan dan catatan
sipil, telah diupayakan oleh Disdukcapil KBB dengan menempatkan empat (4)
petugas Sukarelawan (Sukwan) di setiap Kecamatan. Tugasnya, adalah untuk
melayani pembuatan E-KTP dan KK, sejalan dengan bergulirnya program E-KTP.
Tetapi, di tingkat Pemerintahan Desa belum ada petugas sukwan yang
ditempatkan oleh Disduk, yang bertugas untuk menertibkan dan melayani
administrasi kependudukan dan catatan sipil, termasuk untuk melakukan catatan
laporan kematian. Keenam, perlu dilakukan koordinasi yang kontinyu antar
instansi terkait dengan Pemerintahan Desa dan RT/RW berkaitan dengan
administrasi kependudukan sesuai Buku Lampid, melalui sarana pembagian
insentif RT/RW pertriwulan.
Ketujuh, intinya dengan memberi motivasi dalam rangka mengoptimalkan
peran, tugas dan fungsi perangkat RT dan RW, untuk meningkatkan laporan
administrasi kependudukan dan catatan sipil, khususnya berkaitan dengan
peningkatan laporan pembuatan surat kutipan akta kematian pada Disdukcapil
KBB. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan laporan kematian dalam rangka
tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil tersebut, maka kebijakan
pemeberian insentif kepada perangkat RT dan RW perlu segera direalisaikan.
Kedelapan, perlu segera diterbitkan peraturan daerah tentang tertib
administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai perubahan peraturan
perundang-undangan baru yang bersifat stelsel aktif, sebagai payung hukum
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dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di
Kabupaten Bandung Barat. Perumusan peraturan daerah ini, didasarkan pada hasil
kajian akademik sebagai dasar, dalam perumusan rancangan peraturan daerah
(raperda) administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung
Barat.
Beberapa pertimbangan di atas, selanjutnya akan dibandingkan dengan
informasi dari pihak kecamatan yang dijadikan key informan, ternyata pandangan
dari pihak kecamatan tidak jauh berbeda dengan pertimbangan dari pihak
Disdukcapil KBB, bahwa diperlukan segera mungkin mengaktifkan perangkat
RT/RW sesuai perubahan peraturan perundang-undangan yang baru yang bersifat
stelsel aktif. Sehingga persoalan administrasi kependudukan dan catatan sipil
dapat ditata ulang untuk mendapatkan jumlah penduduk yang valid dan akurat.
Selain hal tersebut di atas, perlu adanya peninjauan kembali mengenai
kebijakan besaran insentif yang diberikan kepada pihak RT/RW, agar supaya bisa
lebih meningkatkan motivasi kerjanya yang tinggi dan pro aktif apabila terjadi
peristiwa kematian. Di samping itu juga, sangat dibutuhkan kontinuitas
Pembinaan Teknis (Bintek) bagi peserta yang sama, yang telah mengikuti
pembinaan teknis sebelumnya berkaitan dengan administrasi kependudukan dan
catatan sipil, sehingga para peserta pembinaan teknis lebih mengerti dan
memahami bagaimana administrasi kependudukan itu dilakukan berdasarkan
perubahan peraturan perundang-undangan yang baru dan berdasarkan Buku Induk
Lampid yang telah disediakan dan dibagikan oleh Disdukcapil KBB kepada pihak
RT/RW.
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4.1.3. Model Kebijakan Pencatatan Akta Kematian
Meningkatkan Kuantitas Pencatatan Akta Kematian

untuk

Merujuk pada hasil pembahasan mengenai potret dan gambaran aktual
pencatatan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat, serta upaya-upaya yang
telah dilakukan oleh Disdukcapil KBB, sebaga solusi dalam rangka peningkatan
pencatatan akta kematian, yang diharapkan dapat menghasilkan data base sebagai
dasar pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Akta Kematian pada Tahun
2018 sesuai RPJM KBB 2013-2018. Maka dengan demikian, model yang cocok
untuk digunakan dalam mencapai SPM 2018 pada konteks peningkatan kuantitas
pencatatan

akta

kematian,

dengan

menggunakan

pendekatan

model

inkrimentalisme (incrementalism).
Simon (Islami, 1994 : 64) menjelaskan bahwa model inkrimental ini
memandang kebijakan negara sebagai suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan
pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya (modifikasi) sedikit-sedikit.
Selanjutnya, Lindblom (Islami, 1994 : 67) menegaskan dengan menyadari akan
keterbatasan-keterbatasan yang ada pada pembuat keputusan, maka model
inkrimental hanya memusatkan perhatiannya pada modifikasi secara sedikitsedikit atas kebijakan sebelumnya. Jadi yang menjadi landasannya adalah pada
evaluasi dan analisa empiris terhadap program-program, kebijakan-kebijakan
negara yang telah dilaksanakan sebelumnya, dengan menambah, mengurangi,
memodifikasi sedikit program-program, kebijakan-kebijakan, pengeluaranpengeluaran negara untuk dasar pembuatan keputusan-keputusan yang baru.
Berdasarkan pendekatan model inkrimental ini, selanjutnya tim peneliti
merumuskan model kebijakan, sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan
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landasan dalam memodifikasi kebijakan sebelumnya, berkaitan dengan upaya
untuk meningkatkan kuantitas pencatatan akta kematian di KBB. Pertimbangan
untuk memodifikasi kebijakan peningkatan kuantitas pencatatan akta kematian di
KBB, didasarkan atas hasil penelitian yang telah dilakukan di KBB pada tahun
2015. Adapun dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diinventarisir,
ada beberapa landasan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk
memodifikasi kebijakan KBB, dalam meningkatkan kuantitas pencatatan akta
kematian sebagai berikut :
1. Aspek Yuridis
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun

2005 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
di Daerah;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

69 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2008 Tentang Pelayanan Standar Minimal Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri Kabupaten/Kota.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Administrasi Kependudukan (SIAK). (Lihat tinjauan pustaka Bab II).
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2. Aspek Teoritis
 Konsep Administrasi Negara;
 Konsep Kependudukan dan Catatan Sipil;
 Konsep Kebijakan Publik (Lihat tinjauan pustaka Bab II).
3. Aspek Empiris
 Data dan informasi faktual hasil studi dokumentasi, dan hasil studi
lapangan observasi dan wawancara di lapangan (Lihat Bab III dan Bab
IV).
4. Naskah Akademik
 Hasil penelitian “Model Kebijakan Publik Untuk meningkatkan
Laporan Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan Dan
Catatan Sipil Di Kabupaten Bandung Barat.
5. Raperda Kependudukan dan Catatan Sipil KBB
 Berdasarkan naskah akademik dirumuskan rancangan peraturan daerah
kependudukan dan catatan sipil KBB yang bersifat stelsel aktif, dalam
meningkatkan pencatatan akta kematian di wilayah KBB. Raperda
selanjutnya diajukan ke DPRD KBB,
6. Peraturan daerah administrasi kependudukan dan catatan sipil di
Kabupaten Bandung Barat yang bersifat stelsel aktif, merupakan derivasi
dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, sebagai landasan hukum dalam meningkatkan pencatatan
akta kematian di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
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7. Sarana
 Kantor UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil KBB pada setiap
wilayah bisa disesuaikan dengan Dapil.
 Hardware dan Software
 Sistem informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil
Kabupaten Bandung Barat.
 Mekanisme dan prosedur pelaporan dan permohonan akta kematian di
Kabupaten Bandung Barat.
 Buku Induk Kependudukan dan Catatan Sipil (Lampid)
8. Kelembagaan
 Di bentuk UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan tugas pokok
dan fungsi membantu sebagian tugas dari Kepala Disdukcapil.
 Menjadi koordinator di wilayah kerjanya berkaitan dengan tertib
administrasi kependudukan dan catatan sipil, termasuk pelaporan
peristiwa kematian.
9. SDM
 PNS dan/atau Tenaga Sukarelawan yang telah dilatih dan dibina dalam
melayani tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil,
termasuk tugas dalam mencatat peristiwa kematian.
 PNS dan/atau Tenaga Sukarelawan ini ditempatkan di Kantor UPTD
Kependudukan dan Catatan Sipil dan di Kantor Kecamatan.
 PNS dan/atau Tenaga Sukarelawan ini dapat membina di tingkat desa
dan RT/RW dalam mengaplikasikan Buku Induk Lampid.
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10. Anggaran
 Perlu peningkatan anggaran untuk mendudung SPM Disdukcapil KBB,
dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan
catatan sipil pada tahun 2018.
 Peningkatan besaran insentif RT/RW sebagai ujung tombak dalam
rangka meningkatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil,
termasuk untuk melayani laporan peristiwa kematian, sesuai Peraturan
Daerah KBB tentang Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersifat
Stelsel Aktif.
Visualisasi model kebijakan publik untuk meningkatkan laporan kematian
dalam tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung
Barat, berdasarkan data dan informasi hasil penelitian dan pembahasan tahap I,
dapat dilihat pada halaman berikutnya :

67

4.2. Pembahasan
4.2.1. Sosialisasi Model Kebijakan Untuk Peningkatan Laporan
Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan Dan
Catatan Sipil Di Kabupaten Bandung Barat.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung
Barat (KBB), dalam rangka mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) 70 %
pada tahun 2020, berkaitan dengan tertib administrasi kependudukan dan catatan
sipil secara umum, dan secara khusus dalam peningkatan pencatatan akta
kematian yang menghasilkan Data Base, maka sesuai dengan RPJM KBB 20132018 SPM tersebut harus dapat dicapai pada tahun 2018.
Dasar hukum untuk dapat mencapai hal tersebut di atas berpijak pada
peraturan perundangan sebagai berikut :
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Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2006

Tentang

Administrasi

Kependudukan.


Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.



Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2006

Tentang

Administrasi

Kependudukan.


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pengkajian, pengembangan

dan

Pengelolaan

Sistem

Administrasi

Kependudukan (SIAK).
Berdasarkan hasil penelitian tahap pertama (Tahap I) yang telah
dilaksanakan tahap pertama pada tahun 2015, mengenai model kebijakan untuk
meningkatkan laporan kematian dalam tertib administrasi kependudukan dan
catatan sipil, data yang diperoleh tim peneliti dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat (KBB), dalam kurun waktu
periode tahun 2014 hingga akhir bulan mei tahun 2015, diketahui masyarakat
yang mengajukan permohonan kutipan akta kematian tercatat sebanyak 20 orang
pemohon surat kutipan akta kematian.
Data pemohon kutipan akta kematian tersebut di atas dapat dikatagorikan
sangat rendah, bila dibandingkan dengan hasil observasi tim peneliti diketahui
rata-rata peristiwa kematian di setiap kecamatan perbulanya adalah antara lima (5)
sampai delapan (8) orang. Sebagai bahan ilustrasi, bahwa KBB terdiri atas 17
Kecamatan dan 183 Desa. Bila jumlah rata-rata orang yang meninggal dikalikan
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dengan jumlah kecamatan dan dikalikan dengan tahun, maka yang mengajukan
Kutipan Akta Kematian tidak sampai angka sepuluh persen (10%) dari jumlah
peristiwa kematian yang terjadi di KBB.
Namun demikian, pada pelaksanaan penelitian tahap kedua (Tahap II)
terlihat ada peningkatan kesadaran masyarakat, untuk mengajukan permohonan
kutipan akta kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
Kabupaten Bandung Barat (KBB). Data yang diperoleh tim peneliti mengenai
laporan kematian dalam tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil, telah
mengalami peningkatan. Hal ini, ditunjukkan dengan meningkatnya pemohon
kutipan akta kematian pada Disdukacapil KBB dari bulan Januari sampai dengan
bulan Maret 2016 tercatat sebanyak 50 orang pemohon. Meskipun peningkatan
jumlah pemohon ini belum dapat dikatakan signifikan, mengingat perbandingan
antara jumlah pemohon kutipan akta kematian dengan banyaknya peristiwa
kematian masih jauh. Pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret
2016, jumlah peristiwa kematian pada bulan Januari tercatat 525 orang, Februari
418, dan bulan Maret sebanyak 378 orang. Oleh karena itu, peratuaran daerah
tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil bersifat
stelsel aktif harus segera ditetapkan, peraturan daerah ini sebagai derivasi dari
peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang
bersifat stelsel aktif
Merujuk pada aspek yuridis, aspek teoritis, dan aspek empiris, berupa
naskah akademik hasil penelitian, sebagai dasar merumuskan rancangan peraturan
daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang
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bersifat stelsel aktif di Kabupaten Bandung Barat, untuk meningkatkan laporan
peristiwa kematian dalam rangka mendukung data base akta kematian, sebagai
dasar penaapaian standar pelayanan minimal (SPM) akta kematian pada tahun
2018. Oleh karena itu, upaya dalam peningkatan pencatatan akta kematian untuk
menghasilkan data base, sebagai dasar pencapaian SPM akta kematian pada
Tahun 2018, dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung
Barat, dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :
1) Peraturan Hukum
Perlu segera diterbitkan Peraturan hukum di KBB berkaitan dengan
administrasi kependudukan (Peraturan daerah, Peraturan Bupati) sesuai UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian,
pengembangan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencatatan Sipil, dan
Kepala Seksi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian, yang dilakukan oleh Tim
peneliti pada tanggal 3 Agustus 2016, pada jam 10.15 bertempat di Kantor Dinas
Kependudukan Kabupaten Bandung Barat, Tim peneliti mendapatkan keterangan
bahwa penerbitan peraturan daerah berkaitan dengan administrasi kependudukan
sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman
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Pengkajian, pengembangan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan
(SIAK), masih dalam proses pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Bandung
Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bandung Barat,
kemungkinan tidak lama lagi sekitar satu bulan ke depan segera disahkan dan
ditetapkan.
2) Sosialisasi
Sosialisasi mengenai peraturan hukum di KBB berkaitan dengan
administrasi kependudukan dan catatan sipil (Peraturan daerah, Peraturan Bupati)
yang bersifat stesel aktif. Dalam rangka memperoleh keterangan berkaitan dengan
sosialisasi peraturan hukum berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi
kependudukan di Kabupaten Bandung Barat, khusunya mengenai peningkatan
laporan akta kematian, dilakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pencatatan
Sipil, dan Kepala Seksi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian, yang dilakukan
oleh Tim peneliti pada tanggal 3 Agustus 2016, pada jam 10.15 bertempat di
Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bandung Barat.
Keterangan yang diperoleh oleh tim peneliti berkaitan dengan persoalan di
atas, dinyatakan mengingat peraturan daerah berkaitan dengan administrasi
kependudukan yang bersifat stelsel aktif sesuai peraturan perundang-undangan
yang telah dikemukan di atas yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). Meskipun peraturan
daerah berkaitan dengan administrasi kependudukan masih dalam proses
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pembahasan pemerintah dan anggota dewan. Namun demikian, sosialisasi
peraturan hukum di KBB berkaitan dengan administrasi kependudukan yang
bersifat stesel aktif, tetap dilakukan mengacu kepada undang-undang yang
berlaku, sebelum peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat belum ditetapkan
atau disahkan oleh pemerintahan KBB. Hal ini, dilakukan dalam rangka
pemahaman bagi petugas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang berada di
Kantor-Kantor Kecamatan, sebagai petugas operator, dan kepada Seksi
Pemerintahan di Kecamatan, dalam rangka memberikan pemahaman kepada
petugas pengelola administrasi kependudukan, sesuai standar operasional
prosedur pelayanan minimal, ramah, murah, cepat, dan akurat.
3) Evaluasi dan koordinasi
Evaluasi yang dilakukan terhadap hasil sosialisasi mengenai tertib
administrasi kependudukan, pelaporan kematian dan pembuatan surat/akta
kematian, terhadap kader PKK se Kabupaten Bandung Barat, yang telah
diselenggarakan pada bulan Desember 2014. Evaluasi terhadap pembinaan teknis
(bintek) administrasi kependudukan yang bersifat stesel aktif di tingkat RW di
seluruh KBB, yang telah dilaksanakan selama dua hari pada bulan April 2015.
Kontinuitas Pembinaan Teknis (Bintek) administrasi kependudukan dan catatan
sipil bagi peserta yang telah mengikuti Bintek. Koordinasi secara kontinyu antar
instansi terkait dengan Pemerintahan Desa dan RT/RW berkaitan dengan
pembuatan surat kematian sesuai buku lahir mati pindah dan datang (buku
Lampid).
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terhadap

hasil

sosialisasi

mengenai

tertib

administrasi

kependudukan yang bersifat stelsel aktif, pelaporan kematian dan pembuatan
surat/akta kematian, terhadap kader PKK se Kabupaten Bandung Barat pada
bulan Desember 2014. Hal ini, dilakukan pada saat pertemuan atau rapat para
kader PKK, hasilnya cukup memuaskan di mana kader PKK tersebut, cukup
sering memberikan pemahaman kepada ibu-ibu anggota PKK di lingkungan
masing-masing, mengenai pentingnya catatan dan akta laporan kematian bagi
keluarganya.
Selanjutnya, mengenai kegiatan evaluasi terhadap pembinaan teknis
(bintek) administrasi kependudukan yang bersifat stesel aktif di tingkat RW di
seluruh KBB, yang telah dilaksanakan selama dua hari pada bulan April 2015.
Evaluasi tersebut dilakukan pada setiap rapat koordinasi antara Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dengan para Kepala Seksi Pemerintahan
Kecamatan di lingkungan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini, dilakukan sebagai
bentuk kontinuitas Pembinaan Teknis (Bintek) administrasi kependudukan dan
catatan sipil bagi peserta yang telah mengikuti Bintek.
Adapun, berkaitan dengan koordinasi yang dilaksanakan secara kontinyu
antar instansi terkait dengan Pemerintahan Desa dan RT/RW berkaitan dengan
pembuatan surat kematian sesuai buku lahir, mati, pindah dan datang (buku
Lampid), dilakukan pada saat rapat koordinasi antara pihak Camat dengan Kepala
Desa di tiap Kecamatan masing-masing. Sedangkan, rapat koordinasi antara pihak
Kepala Desa dengan Rukun Warga dilakukan di tiap Pemerintahan Desa masingmasing, setiap tiga bulan sekali.
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Keterangan tersebut di atas, diperoleh berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala Bidang Pencatatan Sipil, dan Kepala Seksi Pelayanan Akta
Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten
Bandung Barat, yang dilakukan oleh Tim peneliti pada tanggal 3 Agustus 2016,
pada jam 10.15 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bandung
Barat.
4) Sarana
Berdasarkan hasil penelitian tahap pertama, telah direkomendasikan
bahwa untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara umum,
atau khususnya berkaitan dengan peningkatan pencatatan akta kematian,
memerlukan daya dukung berupa sarana-sarana, seperti berikut ini : Kantor UPTD
Kependudukan dan Catatan Sipil KBB pada setiap wilayah bisa disesuaikan
dengan Dapil; Hardware dan Software; Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan dan catatan Sipil KBB; Buku Induk Kependudukan dan Catatan
Sipil (Lampid); Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi kependudukan
yang bersifat stesel aktif.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencatatan Sipil, dan
Kepala Seksi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian, yang dilakukan oleh Tim
peneliti pada tanggal 3 Agustus 2016, pada jam 10.15 bertempat di Kantor Dinas
Kependudukan Kabupaten Bandung Barat, tim peneliti mendapatkan keterangan
bahwa Kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Bandung Barat, pada setiap wilayah yang bisa disesuaikan
dengan daerah pemilihan (Dapil), belum dilaksanakan mengingat keterbatasan75

keterbatasan yang menyangkut aspek kelembagaan internal Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, jumlah personil baik berdasarkan
pangkat, golongan, dan eselonisasi yang harus dipenuhi, di samping itu juga
menyangkut alokasi anggaran yang diperoleh Disdukcapil sangat terbatas. Oleh
Karena itu, saat ini masih mengoptimalkan peran pegawai Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (Disdukcapil), yang ditempatkan di setiap Kecamatan sebagai
operator pelayanan administrasi kependudukan sesuai buku lahir, mati, pindah,
dan datang (Lampid).
Personil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung
Barat sebagai operator, yang ditempatkan disetiap kecamatan berjumlah antara 2
sampai 3 orang, tergantung jumlah penduduk kecamatan yang harus dilayani di
bidang administrasi kependudukan sesuai buku Lampid. Di samping personil
operator Disdukcapil KBB, pelayananan administrasi kependudukan di desa-desa
yang berada jauh dari kecamatan, atau ketika warga masyarakat di suatu
kecamatan banyak yang harus dilayani, maka Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil (Disdukcapil), telah melengkapinya dengan kendaraan keliling (Darling)
pelayanan administrasi kependudukan Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat,
yang dilengkapi dengan perangkat pelayanan bersifat on line.
Namun demikian, pelayanan dengan menggunakan kendaraan keliling ini
masih dihadapkan dengan beberapa kendala di lapangan, jalan masuk desa yang
sempit atau rusak, sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan keliling. Kendala
lainnya, berupa sinyal jaringan yang ada dibeberapa desa sering turun naik. Selain
itu, kendala berupa software yang dimiliki Disdukcapil, baik yang ada di
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komputer kendaraan keliling pelayanan administrasi kependudukan, pada
komputer operator di tiap kecamatan, dan di Kantor Disdukcapil sendiri masih
menggunakan model sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) versi
empat (4), versi empat SIAK ini sudah ketinggalan. Sementara saat ini, dengan
lahirnya undang-undang administrasi kependudukan yang bersifat stelsel aktif,
model SIAKnya sudah menggunakan software versi lima, sesuai dengan
keterangan identitas penduduk yang terdapat di dalam buku Lampid. Hal ini,
tentunya mengakibatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat
menjadi lambat.
Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa model sistem informasi administrasi
kependudukan dan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, misalnya untuk permohonan Kartu Tanda
Penduduk elektronik (KTP-el), akta kelahiran, akta kematian, surat keterangan
pindan dan datang, masih menggunakan model SIAK dan SOP yang bersifat
pasif, artinya para pemohon datang langsung ke tempat pelayanan terdekat,
dengan membawa persyaratan lengkap yang telah ditentukan sesuai buku Lampid,
dan surat keterangan rekomendasi dari pihak Rukun Tetangga (RT) dan Rukun
Warga (RW) serta pemerintah desa/kelurahan setempat.
5) Kelembagaan
Aspek kelembagaan yang dibutuhkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat, guna

meningkatkan

pelayanan dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan, perlu di
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bentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Catatan Sipil,
dengan tugas pokok dan fungsi membantu sebagian tugas dari Kepala Disdukcapil
di wilayah kerja yang telah ditentukan; UPTD ini, nantinya diharapkan dapat
menjadi koordinator di wilayah kerjanya berkaitan dengan tertib administrasi
kependudukan dan catatan sipil, termasuk pelaporan peristiwa kematian.
Penguatan aspek kelembagaan terkait dalam rangka tertib administrasi dan
pencatatan sipil, khusunya berkaitan dengan upaya meningkatkan laporan akta
kematian di Kabupaten Bandung Barat, merupakan hal yang penting. Pentingnya
membentuk lembaga Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan
Catatan Sipil, di setiap daerah pemilihan, dengan dilengkapi tugas pokok dan
fungsi untuk membantu sebagian tugas dari Kepala Disdukcapil Kabupaten
Bandung Barat, di wilayah kerja yang telah ditentukan.
Namun demikian, informasi yang didapatkan tim peneliti, kenyataanya
belum dapat dilakukan, karena terdapat kendala-kendala seperti telah disebutkan
di atas, seperti halnya keterbatasan-keterbatasan yang menyangkut aspek
kelembagaan internal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung
Barat, jumlah personil baik berdasarkan pangkat, golongan, dan eselonisasi yang
harus dipenuhi, di samping itu, juga menyangkut anggaran, di mana anggaran
yang diterima oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat, kisaran setiap
tahunnya rata-rata 5-6 Milyar, dengan jumlah anggaran sebesar itu, dan kondisi
personil yang ada sulit untuk membentuk UPTD. Oleh karena itu, peran Kantor
UPTD Disdukcapil, menjadi koordinator di wilayah kerjanya belum dapat
dilaksanakan, berkaitan dengan peningkatan tertib administrasi kependudukan dan
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catatan sipil, termasuk pelaporan peristiwa kematian. Koordinasi antar intansi
terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan, seperti telah dinyatakan
sebelumnya, bahwa koordinasi yang dilaksanakan secara kontinyu antar instansi
terkait, misalnya antar bidang tugas di Disdukcapil dengan Kepala Seksi
Pemerintahan Kecamatan sering dilakukan lewat telepon. Adapun koordinasi yang
dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintahan Desa. Selanjutnya,
Pemerintah desa dengan RT/RW berkaitan dengan pembuatan surat kematian
sesuai buku lahir, mati, pindah dan datang (buku Lampid), dilakukan pada saat
rapat koordinasi antara pihak Camat dengan Kepala Desa di tiap Kecamatan
masing-masing. Sedangkan, rapat koordinasi antara pihak Kepala Desa dengan
Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) dilakukan di tiap Pemerintahan Desa
masing-masing, setiap tiga bulan sekali.
Keterangan tersebut di atas, diperoleh berdasarkan hasil wawancara tim
peneliti dengan Kepala Bidang Pencatatan Sipil, dan Kepala Seksi Pelayanan Akta
Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten
Bandung Barat, yang dilakukan oleh Tim peneliti pada tanggal 3 Agustus 2016,
pada jam 10.15 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bandung
Barat.
6) Sumber daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia yang ada di lingkungan kerja kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat terdiri dari Pegawai
negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Sukarelawan yang telah dilatih dan dibina dalam
melayani tugas di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan
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sipil, termasuk tugas dalam mencatat peristiwa kematian. Berkaitan dengan hal
itu, maka peneliti perlu menggali keterangan baik komposisi maupun distribusi
pegawai (PNS/Tenaga Sukarelawan) Disdukcapil ke dalam Kantor Unit
Pelayanan Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (UPTD), termasuk juga
bagaimana perannya dalam membina/pendamping di tingkat desa dan RT/RW
dalam mengaplikasikan Buku Induk Lampid. Oleh karena itu, tim peneliti
mengjukan dua pertanyaan berkaitan dengan hal itu : Apakah PNS dan/atau
Tenaga Sukarelawan ini ditempatkan di Kantor UPTD Kependudukan dan Catatan
Sipil dan di Kantor Kecamatan; dan bagaimana PNS dan/atau Tenaga
Sukarelawan ini dapat membina/pendamping di tingkat desa dan RT/RW dalam
mengaplikasikan Buku Induk Lampid.
Berdasarkan hasil wawancara tim peneliti dengan Kepala Bidang
Pencatatan Sipil, dan Kepala Seksi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian Dinas
Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, yang dilakukan oleh
Tim peneliti pada tanggal 3 Agustus 2016, pada jam 10.15 bertempat di Kantor
Dinas Kependudukan Kabupaten Bandung Barat. Diperoleh keterangan bahwa
sebagaimana telah dijelaskan dalam wawancara sebelumnya, di mana dengan
segala keterbatasan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung
Barat, seperti jumlah personil baik berdasarkan pangkat, golongan, dan eselonisasi
yang harus dipenuhi, juga menyangkut anggaran yang terbatas (5-6 Milyar/tahun),
masih sulit untuk membentuk UPTD. Oleh karena itu, keberadaan dan peran
Kantor UPTD Disdukcapil, menjadi koordinator di wilayah kerjanya belum dapat
dilaksanakan. Namun demikian, berkaitan dengan peningkatan tertib administrasi
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kependudukan dan catatan sipil, termasuk pelaporan peristiwa kematian, Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menempatkan 2 sampai 4 orang
personilnya dengan status tenaga sukarelawan di setiap Kantor Kecamatan,
dengan tugas untuk membantu penyelenggaraan administrasi kependudukan, dan
merekap data kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik,
pemeriksaan persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kematian.
Selanjutnya, berkaitan dengan tugas Tenaga Sukarelawan ini dalam
melakukan pembinaan dan pendampingan di tingkat desa dan RT/RW dalam
mengaplikasikan buku induk lahir, mati, pindah, dan datang (Buku Induk
Lampid), dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan
administrasi kependudukan dengan menggunakan fasilitas kendaraan keliling
(Darling) untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).
Pembinaan dan pendampingan ini biasanya dilakukan berdasarkan permintaan
Pemerintah Desa melalui Kecamatan. Permasalahan yang sering terjadi dalam
pelaksanaan pembinaan dan pendapingan tersebut, berkaitan dengan pengisian
Buku Induk Lampid mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK). Perlu
diketahui bahwa kesulitan di dalam menggunakan Buku Induk Lampid tersebut,
masih terkendalanya oleh penduduk yang belum memiliki NIK. Namun sampai
saat ini, persoalan NIK penduduk di wilayah Kabupaten Bandung Barat terus
diupayakan, sehingga tinggal 10% lagi penduduk di wilayah Kabupaten Bandung
Barat yang masih belum memiliki NIK.
7) Anggaran
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Setiap penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, termasuk juga
penyelenggaraan di bidang pelayanan administrasi kependudukan, perlu ditunjang
oleh dana yang memadai, sehingga dapat menunjang terhadap program
pemutakhiran data penduduk di Kabupaten Bandung Barat. Sehebat apapun,
perencanaan atau kebijakan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah,
tanpa ditunjang dengan dana yang memadai, maka baik rencana maupun program
tersebut akan sulit untuk dilaksanakan, apalagi akan mampu mencapai target dari
sasaran kebijakan program tersebut.
Mengingat pentingnya anggaran dalam menyelenggarakan setiap agenda
dan

kegiatan

pemerintahan,

termasuk

kegiatan

dalam

penyelenggaraan

pelayananan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil, khususnya juga
mengenai peningkatan pembuatan laporan akta kematian, alokasi anggaran patut
menjadi perhatian dalam penelitian ini. Sehubungan dengan pentingnya hal ini,
maka tim

peneliti membutuhkan keterangan

mengenai

anggaran

yang

dialokasikan dan diterima oleh kantor dinas Kependudukan dan catatan Sipil
Kabupaten Bandung Barat.
Keterangan yang ingin diperoleh peneliti adalah perlunya peningkatan
anggaran untuk mendudung SPM Disdukcapil KBB, dalam rangka meningkatkan
tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2018. Di samping
itu juga, diperlukan peningkatan besaran insentif untuk RT/RW sebagai ujung
tombak dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kependudukan
dan catatan sipil, termasuk untuk melayani laporan peristiwa kematian. Pola
insentif bagi ahli waris yang mengajukan permohonan surat/akta kematian, atau
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bagi petugas dilapangan yang mengurus akta kematian sesuai undang-undang
stelsel aktif.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencatatan Sipil, dan
Kepala Seksi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian, yang dilakukan oleh Tim
peneliti pada tanggal 3 Agustus 2016, pada jam 10.15 bertempat di Kantor Dinas
Kependudukan Kabupaten Bandung Barat, tim peneliti mendapatkan keterangan,
bahwa anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
untuk kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setiap tahunnya
mendapatkan sebesar 5-6 milyar dari total APBDnya. Anggaran ini, seluruhnya
digunakan untuk kepentingan belanja tidak langsung, yaitu kebutuhan internal
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (penggajian, belanja kebutuhan
dinas).
Berkaitan dengan peningkatan besaran insentif untuk RT/RW sebagai
ujung

tombak

dalam

rangka

meningkatkan

penyelenggaraan

pelayanan

kependudukan dan catatan sipil, termasuk untuk melayani laporan peristiwa
kematian, perlu diketahui bahwa insentif untuk RT/RW telah dianggarkan di
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adapun anggaran
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak memiliki pos anggaran untuk itu,
meskipun diakui bahwa peran RT/RW sangat penting dalam penyelenggaraan
pelayanan tertib administrasi kependudukan. Secara pribadi saya sangat setuju
untuk meningkatkan insentif bagi petugas RT/RW, terlebih lagi, bila dikaitkan
dengan tugas dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan.
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Berkaitan dengan pemberian insentif bagi ahli waris yang mengajukan
akta kematian, dalam rangka meningkatkan laporan akta kematian, yang akan
mendukung terhadap pemutakhiran data kependudukan di Kabupaten Bandung
Barat, telah diwacanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan
Dinas Sosial dalam rapat koordinasi di tingkat Kabupaten Bandung Barat.
Mengingat pola pemeberian insentif bagi ahli waris pemohon pembuatan akta
kematian ini, telah berhasil dilakukan di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Bandung, dan kami ingin mencoba melakukan hal seperti itu, tetapi keterbatasan
dana yang tersedia baik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, juga termasuk
anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat yang terbatas. Adapun,
pengalihan pola insentif dari pihak ahli waris pemohon pembuatan akta kematian,
kepada petugas lapangan di tingkat desa seperti halnya kelembagaan RT/RW, ini
sangat menarik untuk diupayakan, dalam rangka menekan alokasi anggaran
pemberian insentif. Oleh karena itu, mohon direkomendasikan dalam hasil
penelitian ini, untuk dijadikan wacana dalam rapat koordinasi atau musyawarah
perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten Bandung Barat.
4.2.2. Focus Group Discussion (FGD) Model Kebijakan Untuk
Meningkatkan Laporan Kematian Dalam Tertib Administrasi
Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kabupaten Bandung
Barat.
Respon kritis dari para pejabat institusional/instansional terkait, yang
dijadikan sampel penelitian atau informan penelitian, terhadap naskah akademik
hasil penelitian model kebijakan untuk meningkatkan laporan kematian dalam
tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat.
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FGD ini diselenggarakan oleh tim peneliti pada tanggal 29 September tahun 2016,
pelaksanaannya dimulai dari jam 9.00 sampai jam 13.00, bertempat di Kantor
Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. FGD ini mendapatkan respon
kritis dan apresiasi yang positif, di mana hal ini dibuktikan dengan hadirnya
Kabid Pencatatan Sipil Disdukcapil, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Cisarua,
Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Cisarua, Kepala Seksi Pemerintahan
Kecamatan Ngamprah, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Padalarang, 7
Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa di Likungan Kecamatan Cisarua, Kasi
Pemerintahan Tani Mulya Kecamatan Ngamprah, dan Kasi Pemerintahan Desa
Sirna Jaya Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat. Bagaimana
respon dari peserta FGD ini akan diuraikan berdasarkan hasil elaborasi dari tim
peneliti, dengan pertimbangan terjadi pendapat dan argumentasi yang tidak ada
kaitannya dengan konteks dan konten penelitian, meskipun berkaitan dengan
aspek penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, misalnya soal
pengelolaan KTP-el, Akta Kelahiran, perubahan Kartu Keluarga (KK), dll.
Tanggapan Sekretaris Camat Kecamatan Cisarua, yang menunjukkan
ketertarikannya pada hasil penelitian ini, dengan menyatakan harapannya secara
antusias, bahwa hasil focus group discussion (FGD) tentang model kebijakan
untuk meningkatkan laporan kematian dalam tertib administrasi kependudukan
dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat ini, sangat penting dan dapat
digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak Pemerintah Desa, dalam rangka
pemutakhiran data base kependudukan khusunya di desa-desa Kecamatan Cisarua,
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umumnya pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung Barat
yang bersifat stelsel aktif.
Demikian pula, respon dari Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil
Kabupaten Bandung Barat lebih komprehensif untuk memahami berbagai
persoalan berkaitan dengan dengan pokok bahasan, di mana hasil focus group
discussion naskah akademik hasil penelitian dan juga sosialisasi berkenaan
dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil,
khususnya berkaitan dengan model kebijakan untuk meningkatkan laporan
kematian dalam tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten
Bandung Barat, bisa dilakukan di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.
Oleh karena itu, dengan adanya pertemuan ini bisa digali model dan caranya
seperti apa untuk meningkatkan laporan akta kematian.
Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa memang sulit untuk dibantah bahwa
kesadaran masyarakat di Kabupaten Bandung Barat untuk melaporkan peristiwa
kematian dan pembuatan akta kematian masih sangat rendah, termasuk juga
pencatatan sipil lainnya seperti pembuatan akta kelahiran baru mencapai 50% dari
peristiwa kelahiran anak di Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, kalau
memungkinan penelitian

ini

hendaknya dikembangkan dengan

masalah

kependudukan dan catatan sipil lainnya, tidak terbatas pada peningkatan laporan
dan pembuatan akta kematian saja.
Perlu diketahui juga, bahwa dengan diterbitkannya peraturan perundangundangan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang
baru yang bersifat stelsel aktif, dan tentu saja dilanjutkan dengan diterbitkannya
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buku induk lahir, mati, pindah, dan datang (Buku Induk Lampid) yang baru, ini
memunculkan masalah baru dalam pengisian Buku Induk Lampid tersebut,
berkaitan dengan data identitas penduduk, yang harus dilengkapi dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) dan alamat penduduk bersangkutan (by NIK - by
Adress). Sementara itu, sampai saat ini masyarakat di Kabupaten Bandung Barat
belum seluruhnya memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), kurang lebih
data yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Bandung Barat sekitar 10% dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada.
Demikian

pula,

bahwa

keberhasilan

penyelenggaraan

pelayanan

administrasi kependudukan dan catatan sipil, khususnya berkaitan dengan insentif
laporan kematian di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung, sekiranya
dapat dijadikan model percontohan dalam penyelenggaraan pelayanan tertib
administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat.
Meskipun mengingat kondisi APBD Kabupaten Bandung Barat yang belum
memungkinkan pemberian insentif laporan kematian, tetapi tidak menutup
kemungkinan ada model pemberian insentif lainnya yang bisa diterapkan di
Kabupaten Bandung Barat, dalam rangka meningkatkan laporan kematian.
Mengingat model kebijakan peningkatan laporan kematian yang terjadi di
Kabupaten Purwakarta

dan Kabupaten Bandung, dengan

ditemukannya

manipulasi data kematian akibat utang piutang.
Naskah akademik hasil penelitian ini, telah memberikan konsep alternatif
dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
yang bersifat stelsel aktif. Oleh karena itu, model insentif yang diberikan kepada
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petugas di lapangan dapat dipahami akan lebih rasional, sesuai yang ditawarkan
berdasarkan hasil temuan penelitian ini, atau semacan insentif berbasis kinerja
atau hasil kerja pendataan peristiwa kematian di lapangan.
Sedangkan pola pemberian insentif kepada petugas lapangan yang
mendata setiap peristiwa kematian tersebut, dapat didasarkan atas rekomendasi
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pembayaran insentif dilakukan
oleh Dinas Kesejahteraan Masyarakat (Dinas Sosial) seperti yang dilakukan di
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung. Ke depan perlu diperhatikan
juga bagi petugas kependudukan di lapangan untuk diberi payung hukum, ini bisa
berdasarkan peraturan dari desa bersangkutan. Perlu diketahui juga oleh para
petugas lapangan, bahwa dalam pengurusan dokumen kependudukan dan catatan
sipil tidak dipungut biaya, kecuali biaya materai untuk pembuatan akta kelahiran.
Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung
Barat, memberikan tanggapannya dengan menyatakan bahwa perlu ada reward
(upah) khusus dari pemerintah kabupaten, untuk meningkatkan laporan akta
kematian, mengingat telah diberlakukannya peratutaran undang-undang yang
bersifat stelsesl aktif, di mana mengaktifkan peran dan fungsi kelembagaan kader
masyarakat yang terdiri dari enam kelembagaan, Rukun Tetangga (RT) dan
Rukun Warga (RW), Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna,
Posyandu, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan Dewan
Kemakmuran Mesjid (DKM). Peran Rukun Tetangga dan Rukun Warga
khususnya menjadi ujung tombak dilapangan, karena lembaga ini lebih terdepan
dan lebih dekat dengan masyarakatnya. Namun demikian, peran dan fungsi kader
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PKK dan Kader Posyandu juga dapat diberdayakan, karena kader-kader inipun
secara periodik bertemu dengan masyarakat didaerahnya.
Komentar yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, memerkuat terhadap pentingnya pemberian
insentif sebagai upah kerja bagi para RT/RW atau petugas dari kader-kader desa
yang ditunjuk. Selama ini, insentif yang diberikan kepada RT/RW melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan gaji bulanan dalam
rangka melaksanakan peran, fungsi, dan tugas sebagai RT/RW. Namun demikian,
bila

dikaitkan

dengan

tugas

penyelenggaraan

pelayanan

administrasi

kependudukan dan catatan sipil, khususnya mengenai laporan kematian perlu
didukung dengan insentif lain dari pemerintah kabupaten, sehingga ada motivasi
bagi RT/RW atau kader yang ditugaskan, untuk pro aktif dalam mendata peristiwa
kematian

warganya.

Selanjutnya

dikatakan

pula

bahwa

sosialisasi

penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, guna
menciptakan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai undangundang yang bersifat stelsel aktif sudah dilaksanakan, tetapi kepedulian
pemerintah kabupaten belum ada.
Penguatan terhadap pandangannya mengenai petugas lapangan, dengan
menyatakan sebetulnya di setiap desa memiliki kelembagaan kader seperti telah
dijelaskan sebelumnya, yang dapat difungsikan dalam pencatatan laporan
kematian, apalagi kalau melihat tugas pokok dan funsi RT/RW. Oleh karena itu,
sudah perlu meningkatkan penghargaan terhadap peran dan fungsi RT/RW, yang
selama ini hanya dihargai dengan insentif sebesar Rp 100.000,- dan Rp. 150.000,89

yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali dari APBDes. Sehubungan dengan
pemanfaatan peran dan fungsi kader-kader PKK dan Posyandu untuk mendata
peristiwa kematian sangat dimungkinkan, hal ini didasarkan pada kenyataan
dilapangan bahwa kader PKK khususnya lebih menguasai persoalan dilapangan
berkaitan dengan pengelolaan Buku Induk Lampid. Sekali lagi, untuk
melaksanakan administrasi kependudukan dan catatan sipil secara optimal,
kembali pada perhatian dan kepedulian pemerintah berupa insentif bagi petugas
di lapangan. Selain itu, untuk pemanfaatan infrastruktur berkaitan dengan urusan
kependudukan dan catatan sipil sesuai Buku Induk Lampid keberhasilannya kecil
sekali, mengingat kurangnya penghargaan bagi petugas di lapangan. Di samping
itu, di desa-desa tidak ada petugas profil sebagai operator untuk mengelola
pendaftaran penduduk sesuai Buku Induk Lampid.
Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pasir Halang mengatakan bahwa
permasalahan terkait laporan peristiwa kematian di desa, adalah pemahaman
masyarakat diperdesaan terhadap peristiwa kematian itu sendiri, bahwa orang mati
urusan dunianya telah selesai tanpa berpikir pada aspek lainnya seperti ada akibat
hukum selanjutnya setelah kematian. Surat kematianpun dianggap kurang begitu
penting untuk urusan utang piutang, sebab jarang warga masyarakat memiliki
utang piutang dengan lembaga keuangan (Koperasi atau Bank), sedangkan utang
piutang antara almarhum dengan orang bisa diselesaikan dengan keluarganya,
atau bahkan utang piutang itu akan dianggap bebas ketika sipemberi pinjaman
mengikhlaskannya. Kecuali bagi orang yang meninggal tersebut bekerja disuatu
perusahaan atau instansi pemerintah untuk mengurus tunjangan hari tua,
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tunjangan kematian, dan pensiun, itu baru diurus sampai tingkat desa, karena
dengan surat keterangan kematian dari pemerintah desa sudah cukup untuk
mengurus pensiun dan lainnya. Kemudian juga, pengetahuan masyarakat tentang
persyaratan dalam mengurus hak dan kewajiban hukum kependudukan dan
catatan sipil masih banyak yang tidak mengetahuinya.
Respon selanjutnya terhadap naskah akademik hasil penelitian ini,
dikemukakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Cisarua menyatakan
bahwa di lapangan memang masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui
tentang persyaratan dalam mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil.
Hal lainnya, dengan lahirnya peraturan baru berkaitan dengan penguatan
organisasi pemerintah desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung
Barat Nomor 8 tahun 2016 yang merubah struktur organisasi dan jabatan di
pemerintahan desa, yang mengganti kepala urusan menjadi kepala seksi, maka
telah mengubah pula komposisi kepegawaian sesuai tuntutan peraturan yang baru.
Oleh karena itu, di desa-desa banyak terjadi pergantian pegawai yang menjabat
urusan menjadi seksi, karena pergantian tersebut banyak yang belum mengetahui
bidang tugasnya, termasuk banyak pergantian pegawai pejabat kepala seksi
pemerintahan di desa-desa, sehingga perlu diadakan bintek administrasi
kependudukan dan catatan sipil, terlebih bagi pegawai desa yang belum pernah
mengikuti, dan yang sudah mengikuti dapat lebih meningkatkan kemampuannya
dalam melayani tertib administrasi kependudukan.
Selanjutnya mengenai bagaimana model kebijakan dalam penyelenggaraan
pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, dalam rangka
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meningkatkan laporan kematian, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil. Peraturan Daerah ini bersifat stelsel aktif, oleh
karena itu, model kebijakan mekanisme dan prosedur permohonan dan pembuatan
akta kematian sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,
akan ditampilkan pada halaman berikutnya :
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Sosialisasi model kebijakan untuk peningkatan laporan kematian dalam
tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat,
yang telah dipaparkan pada Bab IV sebelumnya. Pasca sosialisasi model
kebijakan untuk peningkatan laporan kematian dalam tertib administrasi
kependudukan dan catatan sipil tersebut, telah mengalami peningkatan,
indikasinya sesuai data yang diperoleh dari bulan Januari sampai dengan bulan
Maret 2016 tercatat sebanyak 50 orang pemohon kutipan akta kematian, bila
dibandingkan sebelumnya hanya tercatat 20 orang pemohon pada bulam mei
2015, meskipun belum mencapai angka sepuluh persen (10%) dari yang
ditetapkan sesuai jumlah peristiwa kematian yang terjadi di KBB.
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan Sosialisasi model
kebijakan untuk peningkatan laporan kematian dalam tertib administrasi
kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat, masih menghadapi
berbagai masalah, oleh karena itu tim peneliti menyimpulkan sebagai berikut :
5.1.1. Peraturan hukum stelsel aktif sebagai landasan penyelenggaraan
pelayanan laporan peristiwa kematian untuk meningkatan laporan akta
kematian dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan catatan
sipil, baru disahkan dan ditetapkan pada 5 September 2016 berbentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2016
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Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
5.1.2. Sosialisasi dilakukan dalam rangka pemahaman bagi petugas
Disdukcapil yang berada di kantor-kantor kecamatan, sebagai petugas
operator, dan kepada Seksi Pemerintahan Kecamatan di KBB, dalam
rangka

memberikan

administrasi

pemahaman

kependudukan,

sambil

kepada

petugas

menunggu

pengelola

ditetapkannya

peraturan daerah administrasi kependudukan yang bersifat stelsel
aktif.
5.1.3. Evaluasi belum dilaksanakan terhadap hasil

sosialisasi

mengenai

tertib administrasi kependudukan, dalam pelaporan kematian dan
pembuatan akta

kematian terhadap kader PKK yang telah

diselenggarakan bulan Desember 2014, dan bimbingan teknis (bintek)
administrasi kependudukan yang bersifat stesel aktif di tingkat RW
di seluruh KBB pada bulan April 2015. Koordinasi yang dilaksanakan
secara kontinyu antar instansi terkait dengan Pemerintahan Desa dan
RT/RW dilakukan pada saat rapat koordinasi antara pihak Camat
dengan Kepala Desa di tiap Kecamatan masing-masing. Sedangkan,
rapat koordinasi antara pihak Kepala Desa dengan Rukun Warga
dilakukan di tiap Pemerintahan Desa masing-masing, setiap tiga bulan
sekali.
5.1.4. Sarana Kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, belum dibentuk, karena
keterbatasan internal dinas, jumlah personil, dan alokasi anggaran
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yang sangat terbatas. Kendaraan keliling (Darling) pelayanan
administrasi kependudukan dengan perangkat on line, untuk melayani
desa-desa yang jauh dari kecamatan, atau saat warga masyarakat di
suatu kecamatan banyak yang harus dilayani. Kendala di lapangan,
jalan masuk desa yang sempit atau rusak, sinyal jaringan dibeberapa
desa sering turun naik. Selain itu, software yang ada diperangkat
komputer kendaraan keliling dan pada komputer operator di tiap
kecamatan, dan di Kantor Disdukcapil masih menggunakan model
sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) versi empat (4),
dengan lahirnya undang-undang administrasi kependudukan yang
bersifat stelsel aktif, model SIAKnya sudah menggunakan software
versi lima, sesuai

identitas penduduk di buku Lampid. Sistem

informasi administrasi kependudukan dan standar operasional
prosedur

(SOP)

pelayanan

administrasi

kependudukan

masih

menggunakan model SIAK dan SOP yang bersifat pasif.
5.1.5. Aspek kelembagaan perlu di bentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas
(UPTD) Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan tugas pokok dan
fungsi membantu sebagian tugas dari Kepala Disdukcapil di wilayah
kerja yang telah ditentukan, dan sebagai koordinator di wilayah
kerjanya berkaitan dengan tertib administrasi kependudukan dan
catatan sipil, termasuk pelaporan peristiwa kematian. Pemberdayaan
dan penguatan kelembagaan desa RT/RW dan kader PKK dalam
pelaporan peristiwa kematian sesuai buku lampid.
96

5.1.6. Sumber daya manusia yang ada di lingkungan kerja kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat terdiri
dari Pegawai negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Sukarelawan.Tugas
Tenaga Sukarelawan sebagai operator di kantor kecamatan dan
melakukan pembinaan dan pendampingan di tingkat desa dan RT/RW
dalam mengaplikasikan buku induk lahir, mati, pindah, dan datang
(Buku Induk Lampid).
5.1.7. Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung
Barat untuk kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setiap
tahunnya sebesar 5-6 milyar dari total APBDnya. Anggaran ini,
seluruhnya digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan internal
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (penggajian, belanja
kebutuhan dinas). Anggaran untuk pemberian insentif petugas di
lapangan (RT/RW atau Kader PKK) tidak ada alokasinya. Meskipun
diakui bahwa peran RT/RW dan Kader PKK sangat penting dalam
penyelenggaraan

pelayanan

tertib

administrasi

kependudukan.

Adapun, pengalihan pola pemberian insentif bagi pihak ahli waris
pemohon pembuatan akta kematian, kepada petugas lapangan di
tingkat desa seperti halnya kelembagaan RT/RW atau Kader PKK, ini
sangat

menarik

untuk

diupayakan.

Oleh

karena

itu,

perlu

direkomendasikan dalam hasil penelitian ini, untuk dijadikan wacana
pokok bahasan dalam rapat koordinasi atau musyawarah perencanaan
pembangunan di tingkat Kabupaten Bandung Barat.
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5.1.8. Hasil Focus Group Discussion (FGD) tentang model kebijakan untuk
meningkatkan

laporan

kematian

dalam

tertib

administrasi

kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat sebagai
berikut :
1) Hasil penelitian dan FGD ini sangat penting dan dapat digunakan
atau dimanfaatkan oleh pihak Pemerintah Desa, dalam rangka
pemutakhiran data kependudukan di Kabupaten Bandung Barat,
dengan memfungsikan RT/RW atau Kader PKK secara pro aktif.
2) Perlu ada reward (upah) khusus dari pemerintah kabupaten, untuk
meningkatkan laporan akta kematian, sesuai peratutaran undangundang yang bersifat stelsesl aktif, dengan mengaktifkan peran
dan fungsi kelembagaan kader desa (RT/RW atau Kader PKK),
karena yang lebih dekat dengan masyarakat dan menguasai
lapangan..
3) Model insentif yang diberikan kepada petugas di lapangan
(RT/RW atau Kader PKK) akan lebih rasional, atau semacan
insentif berbasis kinerja, dibandingkan insentif kepada ahli waris
yang membuat akta kematian.
4) Pola pemberian insentif kepada petugas lapangan (RT/RW atau
Kader

PKK),

didasarkan

atas

rekomendasi

dari

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil dan pembayaran insentif
dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Masyarakat (Dinas Sosial),
seperti yang dilakukan di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
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Bandung.
5) Perlu kepedulian pemerintah kabupaten dalam meningkatkan
penghargaan terhadap peran dan fungsi RT/RW, selama ini hanya
dihargai dengan insentif sebesar Rp 100.000,- dan Rp. 150.000,yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali dari APBDes.
6) Penguatan organisasi pemerintah desa berdasarkan Peraturan
Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 tahun 2016 yang
merubah struktur organisasi dan jabatan di pemerintahan desa,
terjadi pergantian pegawai yang menjabat urusan menjadi seksi,
sehingga perlu diadakan bintek administrasi kependudukan dan
catatan sipil, terlebih bagi pegawai desa yang belum pernah
mengikuti.

5.2. Saran
5.2.1. Saran Akademis
1). Hasil penelitian ini diorientasikan untuk

mengungkapkan dan

menggambarkan realita yang ada secara faktual dari kondisi obyektif di
lapangan, berkaitan dengan sosialisasi model kebijakan peningkatan
pencatatan laporan kematian dalam rangka menciptakan tertib
administrasi kependudukan dan catatan sipil di KBB.
2). Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan focus of interest pada
implementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi
kependudukan stelsel aktif, setelah disahkan dan ditetapkan Perda No. 7
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Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Bandung Barat.
5.2.2. Saran Praktis
1). Perlu melaksanakan program sosialisasi dan bintek kepada RT/RW dan
Kader PKK berkaitan dengan Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung
Barat.
2). Memberdayakan, memfungsikan, dan memberikan motivasi kepada
petugas lapangan RT/RW dan Kader PKK dalam mendata dan
mengurus pelaporan peristiwa kematian sampai diterbitkan kutipan akta
kematian dari Disdukcapil.
3) Merumuskan kebijakan pemberian insentif bagi para RT/RW atau
Kader PKK sebagai petugas lapangan berkaitan dengan pelaporan
peristiwa kematian dan pembuatan kutipan akta kematian, pasca
ditetapkannya

peraturan

daerah

penyelenggaraan

administrasi

kependudukan di Kabupaten Bandung Barat yang bersifat stelsel aktif.
4) Merealisasikan kebijakan insentif kepada pihak RT/RW dan Kader PKK,
dalam rangka mencipakan tertib administrasi kependudukan dan catatan
sipil, khususnya laporan peristiwa kematian dan pembuatan kutipan
akta kematian, sesuai peraturan daerah yang baru.
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