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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini,  mengkaji model kebijakan publik, sebagai upaya untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat dan kinerja aparatur pemerintah berkaitan dengan laporan 
kematian, dalam rangka terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil 
di Kabupaten Bandung Barat. Kondisi objektif dilapangan menunjukkan bahwa 
pencatatan peristiwa kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten 
Bandung Barat hanya mencapai rata-rata 30 pencatatan Per-tahun, padahal biaya untuk 
mengurus akta kematian ini hanya sebesar Rp 20.000,-.  

Berdasarkan kenyataan empiris di atas, penelitian  model kebijakan publik untuk 
meningkatkan laporan kematian dalam tertib administrasi kependudukan dan catatan 
sipil menjadi sangat penting dilakukan, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran 
masyarakat dalam pelaporan peristiwa kematian atau pembuatan akta kematian. 
Masalah ini akan berdampak terhadap rendahnya akurasi dan validatas data 
kependudukan. Rendahnya akurasi dan validitas data kependudukan akan menimbulkan 
ketidakakuratan dalam pelaksanaan program pemerintah dan pembangunan, seperti 
halnya dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada proses Pemilu, dan dalam 
kebijakan pemberian subsidi akibat kenaikan harga BBM, melalui program  BLSM 
yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan bahkan konflik sosial. 
 
Pernyataan masalahnya : “Desain model kebijakan publik yang efektif akan 
meningkatkan laporan kematian (pembuatan Akta Kematian) di Kabupaten Bandung 
Barat”. Adapun pertanyaan penelitiannya : 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. 
 
Desain penelitian menggunakan metode deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. 
Jenis data mencakup kuantitatif dan kualitatif.  Sumber data primer dan sekunder 
diperoleh melalui observasi langsung dan depth interview, instansi terkait. Metode 
pengumpulan data melalui informan yang telah ditentukan. Metode analisis data dengan 
triangulasi. 
 
Kata kunci : Model Kebijakan, Laporan Kematian, Tertib Administrasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 

Indonesia sebagai negara terbesar ke empat dari jumlah penduduk setelah China, 

India dan USA memiliki peran strategis dalam Pembangunan Nasional sehingga 

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.  
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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.  

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 
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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 Tahun2006 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. 

Pencatatan Kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari 

pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang yang dimaksud adalah Kepala 

Rumah Sakit, Dokter/Paramedik, Kepala Desa/Lurah atau Kepolisian. 

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi administratif berupa denda 

paling banyak Rp. 1.000.000,00. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

52 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permerintahan Dalam 

Negeri di Kabupaten/Kota telah ditetapkan Target Cakupan Penerbitan Kutipan 

Akta Kematian harus mencapai angka 70% padaTahun 2020.  

Persoalannya sampai saat ini, pencatatan peristiwa kematian di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bandung Barat hanya rata-rata 30 

pencatatan Per-tahun. Padahal biaya untuk mengurus akta kematian ini hanya Rp 

20.000. "Sepertinya untuk mencapai target PAD dari Akta Kematian akan sulit. 
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Sebab minat masyarakat dalam pembuatan Akta Kematian masih sangat rendah" 

dalam sebulan paling banyak hanya dua orang yang mengajukan.  Hal ini 

disampaikan Kepala Bidang Catatan Sipil Disdukcasip KBB, Toteng Rizwan di 

Batujajar (Galamedia,14/7). Jika pemohon Akta Kelahiran sampai ratusan orang 

per hari sementara kondisi terbalik justru terjadi untuk pemohon Akta Kematian. 

Persoalan ini tentunya harus diteliti secara mendalam, apakah peraturan 

perundangan yang tidak efektif atau kesadaran hukum masyarakat yang kurang 

atau birokrasi yang tidak aktif melakukan penyuluhan atau sosialisasi program. 

Pada penelitian tahap ketiga ini,  pembangunan Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia, dalam rangka pemutakhiran 

data base kependudukan, dimulai dengan perubahan regulasi melalui Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.  Perubahan mendasar 

terjadi pada aspek pelayanan administrasi kependudukan yang bersifat pasif 

menjadi stelsel aktif. Derivasi atas undang-undang tersebut, di Kabupaten 

Bandung Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Barat  Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan administrasi 

Kependudukan pada tanggal 5 September Tahun 2016. 

Berdasarkan hasil penelitian tahap pertama melalui pemetaan dan model 

penguatan pemahaman masyarakat terhadap pembangunan administrasi 

kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat, diperoleh data 

pelapor peristiwa kematian yang mengajukan permohonan kutipan akta kematian 
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pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KBB sebanyak 20 orang dari 

peristiwa kematian yang terjadi pada Tahun 2015 sekitar 2809 orang. 

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tahap kedua melalui sosialisasi 

model kebijakan untuk meningkatkan laporan kematian dalam tertib administrasi 

kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat, melalui regulasi 

yang bersifat stelsel aktif diperoleh data pemohon kutipan akta kematian sebesar 

50 orang dari peristiwa kematian yang terjadi pada periode Bulan Januari sampai 

dengan Bulan Maret 2016 sekitar 1321 orang. Hal ini, menunjukkan adanya 

peningkatan pembuatan kutipan akta kematian, meskipun belum mencapai target 

10 % yang diharapkan tiap tahun, untuk mengejar target standar pelayanan 

minimal penerbitan kutipan akta kematian 70% pada tahun 2020. 

Pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat  

Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan yang bersifat stelsel aktif, maka Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Bandung Barat, dituntut untuk membuat kebijakan program yang 

bersifat pro aktif dalam melayani administrasi kependudukan, khususnya untuk 

mengejar target standar pelayanan minimal penerbitan kutipan akta kematian 70% 

pada tahun 2020. Oleh karena itu, menjadi penting penelitian ini dilanjutkan untuk 

mengetahui bagaimana kebijakan program Dinas Kependudukan sesuai peraturan 

daerah tersebut dapat di implementasikan. Dengan demikian, tim peneliti 

merumuskan konteks penelitian dengan judul : Implementasi model kebijakan 
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untuk meningkatkan laporan kematian dalam tertib admininistrasi  kependudukan 

dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat. 

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

  Pernyataan penelitian : “Implementasi model kebijakan untuk 

meningkatkan laporan kematian dalam tertib administrasi kependudukan di 

Kabupaten Bandung Barat efektif pasca Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Barat  Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan yang bersifat stelsel aktif ditetapkan”. Adapun 

pertanyaan penelitiannya : Bagaimana deskripsi implementasi model kebijakan 

untuk meningkatkan laporan kematian dalam tertib administrasi kependudukan di 

Kabupaten Bandung Barat ? 

 

 
1.3. 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. 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 ketidakpercayaan bahkan konflik sosial. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. 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 1990-

2000. 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 2000-

2010 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 
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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. 

 

2.2. Pencatatan Kejadian Demografis 

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 

yang akurat memiliki peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan 

kinerja pelayanan publik. Kedua, dari sisi penduduk, pencatatan tersebut menjadi 
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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) 

dan lain-lain untuk menjaga tanggung jawab terhadap orang tua, tanggung jawab 

terhadap anak dsb. Penduduk sebagai anggota kelompok, golongan daerah 
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(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, 

registrasi penduduk merupakan sumber daya yang ideal dalam perencanaan 

kependudukan. Oleh karena itu, pertanyaan yang layak diajukan adalah dengan 
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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. 

 

2.3. 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 yang mampu mengakomodasi dan 
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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 
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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. 

2.4. 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 

dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  
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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 undang-undang. 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 : 
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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 

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 
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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 

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 
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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 perundang-

undangan 

 

 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

harus dilakukan oleh Instansi Pelaksana Pencatatan Akta Kematian/Pejabat 

Pembuat Komitmen Kegiatan Pengkajian Kebijakan Administrasi Kependudukan. 

2.5. Konsep Kebijakan Publik 

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi 

Publik Chandler dan Plano dalam Pasolong (2013:38) menyebutkan, bahwa 

kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya 

yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.  
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Dye (1978) yang dikutip Wahab (2008), bahwa public policy is whatever 

governments choose to do or not to do (kebijakan publik merupakan pilihan 

pemerintah tentang apa yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Pengertian 

tersebut mengarah pada tindakan pemerintah dalam berbagai sektor, semisal 

politik, ekonomi, sosial yang bersifat dinamis, dimana pemerintah menjadi satu-

satunya otoritas dalam pengambilan kebijakan publik.  Wibawa (1994) 

menyebutkan, tiga hal utama dalam kebijakan publik, yakni tujuan yang luas, 

sasaran yang spesifik dan cara untuk mencapai sasaran tersebut. Dua hal utama, 

tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik, kemudian diterjemahkan dalam 

program aksi dan proyek.  Hal ketiga, yakni cara untuk mencapai sasaran 

merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, 

yang kemudian disebut sebagai implementasi.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa kebijakan 

publik harus memenuhi dua hal utama, yakni, pertama dibuat oleh institusi yang 

memiliki otoritas (pemerintah) dan kedua adalah kebijakan tersebut diarahkan 

kepada masyarakat yang memberi otoritas kepada pengambil kebijakan. Suatu 

keputusan menjadi kebijakan publik jika mengandung unsur kepentingan 

masyarakat.   

Kebijakan sebagai suatu proses berarti pembuatan kebijakan tidak selesai 

setelah kebijakan tersebut ditentukan ataupun disetujui.PNamun, hal ini berarti 

ada sebuah tindakan pasca proses kebijakan agar tujuan yang diharapkan dapat 

tercapai. Tindakan inilah yang disebut sebagai suatu implementasi kebijakan.  
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Permasalahan implementasi merupakan suatu proses interaksi antara 

penentuan suatu tujuan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

tersebut. Hal ini dimaksudkan agar hubungan mata rantai sebab akibat yang 

mempengaruhi jalan atau tidaknya suatu kebijakan bisa tercapai. Menurut 

Pressman dan Wildavsky (1984) dalam Wibawa (1994), bahwa implementasi 

tidak akan efekfif apabila hubungan antar semua aktor kebijakan malah 

menghasilkan “defisit implementasi”. Oleh karena itu, untuk mengurangi 

permasalahan implementasi maka beberapa hal harus dilakukan, diantaranya: 

tujuan harus dijelaskan secara rinci dan dipahami dengan baik, sumberdaya harus 

tersedia, komunikasi efektif antar sistem untuk dapat mengontrol individu dan 

organisasi yang terlibat.  Pressman dan Wildavsky (1984) masih dalam Wibawa 

(1994) pun menegaskan perlunya sistem kontrol yang baik, komunikasi top-down 

yang tepat dan sumberdaya yang efektif.   

Menurut Grindle dalam Wibawa (1994) terdapat dua faktor yang 

menentukan implementasi kebijakan publik, yakni isi kebijakan dan konteks 

kebijakan. Isi kebijakan, meliputi : 

a. Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan. Kebijakan 

yang menyangkut kepentingan orang banyak akan cenderung lebih sulit 

untuk diimplemetasikan daripada kebijakan yang menyangkut kepentingan 

orang dalam skala kecil. Hal tersebut wajar mengingat kebijakan 

merupakan suatu proses politik yang sarat akan kepentingan; 
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b. Jenis manfaat yang didapatkan dari implementasi kebijakan. Kebijakan 

yang akan memberi manfaat lebih besar tentunya mendapat dukungan 

berbagai pihak sehingga implementasinya lebih mudah. Manfaat kebijakan 

terkait dengan tingkat perubahan yang dikehendaki dengan adanya 

kebijakan yang dimaksud; 

c. Tingkat perubahan yang diinginkan.  Tingkat perubahan dapat disesuaikan 

dengan dimensi waktu. Untuk jangka waktu yang lama, tingkat perubahan 

dapat dilaksanakan secara perlahan sehingga proses implementasi juga 

lebih mudah. Hal ini tentu saja berbeda apabila suatu kebijakan yang 

menghendaki adanya perubahan mendasar dalam perilaku kehidupan 

masyarakat yang menjadi objek kebijakan. Dalam hal ini, implementasi 

kebijakan akan lebih sulit dilakukan; 

d. Tempat pembuatan kebijakan.  Tempat pembuat kebijakan mengandung 

pengertian kedudukan pembuat kebijakan; 

e. Aktor implementasi kebijakan.  Aktor implementasi kebijakan meliputi 

pembuat dan penerima kebijakan (sasaran kebijakan); 

f. Sumberdaya yang tersedia.  Sumber daya yang dialokasikan dalam 

kebijakan juga akan mempengaruhi implementasinya. Jumlah sumber daya 

yang besar akan mempermudah implementasi kebijakan; 

 Konteks kebijakan, meliputi : 

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; 
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b. Karakteristik lembaga dan penguasa; 

c. Kepatuhan dan daya tanggap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle dalam Wibawa (1994) 

 

2.5.1. Karakteristik Model Kebijakan 

           Secara garis besar bahwa model dalam kebijakan publik itu memiliki 

karakteristik, sifat dan ciri tersendiri. Karakteristik tersebut antara lain ialah : 

Model dalam kebijakan publik itu harus sederhana & jelas (clear). Ketepatan 

dalam indentifikasi aspek penting dalam problem kebijakan itu sendiri (precise). 

Menolong untuk pengkomunikasian (communicable). Usaha langsung untuk 
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memehami kebijakan publik secara lebih baik (manageable). Memberikan 

penjelasana & memprediksi konsekuensi (consequences).  

 

2.5.2. Model Pembuatan Kebijakan 

Ada beberapa pendapat para ahli seperti Yehezkel Dror, Thomas R. Dye, 

Nicholas Henry, Amitai Etzioni (Islamy, 2006 : 40-79) yang mengemukakan 

tipologi dan variasinya tentang analisa model dalam hal pembuatan kebijakan, di 

mana model pembuatan kebijakan berkembang sesuai dengan kondisi real yang 

ada. Beberapa tipologi dan variasi dalam model perumusan kebijakan negara 

antara lainnya adalah :  

 

2.5.2.1. Model Elit 

Kebijakan publik dalam model elite dapat dikemukakan sebagai preferensi dari 

nilai-nilai elite yang berkuasa. Teori model elite menyarankan bahwa rakyat 

dalam hubungannya dengan kebijakan publik hendaknya dibuat apatis atau miskin 

informasi. Dalam model elite lebih banyak mencerminkan kepentingan dan nilai-

nilai elite dibandingkan dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak. 

Sehingga perubahan kebijakan publik hanyalah dimungkinkan sebagai suatu hasil 

dari merumuskan kembali nilai-nilai elite tersebut yang dilakukan oleh elite itu 

sendiri. Dalam model ini ada dua lapisan kelompok sosial : 

1)  Lapisan atas, dengan jumlah yang sangat kecil (elit) yang selalu mengatur.  

2)  Lapisan tengah adalah pejabat dan administrator.  

3)  Lapisan bawah (massa) dengan jumlah yang sangat besar sebagai yang diatur. 

Isu kebijakan yang akan masuk agenda perumusan kebijakan merupakan 

kesepakatan dan juga hasil konflik yang terjadi diantara elit politik sendiri. 

Sementara masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan 

menciptakan opini tentang isu kebijakan yang seharusnya menjadi agenda politik 
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di tingkat atas. Sementara birokrat/administrator hanya menjadi mediator bagi 

jalannya informasi yang mengalir dari atas ke bawah.  

 

2.5.2.2. Model Kelompok 

Model kelompok merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan. 

Dimana beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan 

bentuk kebijakan secara interaktif. Dengan demikian pembuatan kebijakan terlihat 

sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan 

dengan cara bargaining, negosiasi dan kompromi.  

Tuntutan-tuntutan yang saling bersaing diantara kelompok-kelompok 

yang berpengaruh dikelola. Sebagai hasil persaingan antara berbagai kelompok 

kepentingan pada hakikatnya adalah keseimbangan yang tercapai dalam 

pertarungan antar kelompok dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing 

pada suatu waktu. Agar supaya pertarungan ini tidak bersifat merusak, maka 

sistem politik berkewajiban untuk mengarahkan konflik kelompok. Caranya 

adalah :  

1) Menetapkan aturan permainan dalam memperjuangkan 

kepentingan kelompok.  

2) Mengutamakan kompromi dan keseimbangan kepentingan.  

3) Enacting kompromi tentang kebijakan publik.  

4) Mengusakan perwujudan hasil kompromi.  

Kelompok kepentingan yang berpengaruh diharapkan dapat 

mempengaruhi perubahan kebijakan publik. Tingkat pengaruh kelompok 

ditentukan oleh jumlah anggota, harta kekayaan, kekuatan organisasi, 

kepemimpinan, hubungan yang erat dengan para pembuat keputusan, kohesi 

intern para anggota dsb. Model kelompok dapat dipergunakan untuk menganalisis 

proses pembuatan kebijakan publik. Menelaah kelompok-kelompok apakan yang 

paling berkompetensi untuk mempengaruhi pebuatan kebijakan publik dan 
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siapakan yang memiiki pengaruh paling kuat terhadap keputusan yang dibuat. 

Pada tingkat impelemntasi, kompetensi antar kelompok juga merupakan salah satu 

faktor yang menentukan efektifitas bebijkan dalam mencapai tujuan.  

 

2.5.2.3. Model Institusional 

Hubungan antara kebijakan (policy) dengan institusi pemerintah sangat dekat. 

Suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik kecuali jika diformulasikan, 

serta diimplementasi oleh lembaga pemerintah. Menurut Thomas dye (Thoha, 

2004 : 97-98. Islamy, 2006 : 43-44 ) dalam konteks kebijakan publik, lembaga 

pemerintahan memberikan tiga karakteristik atau ciri-ciri utama, yaitu :  

1)  Legitimasi (pengesahan) terhadap kebijakan negara. Oleh 
karenanya, kebijakan negara menjadi kewajiban-kewajiban 
hukum yang harus dilaksanakan oleh semua warga negara. 

 2)  Universalitas, hanya kebijakan negara yang mampu menjangkau 
semua warga dalam suatu negara, dan tidak satu orangpun yang 
mampu menghindar dari suatu keputusan kebijakan yang telah 
diambil pemerintah.   

3) Paksaan, hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk 
memaksakan secara sah kebijakan-kebijakannya kepada anggota 
masyarakat, sehingga pemerintah dapat memberikan sanksi pada 
warga masyarakat yang tidak mematuhinya.  

 

Lembaga pemerintah yang melakukan tugas kebijakan-kebijakan adalah: 

lembaga legislatif, eksekutif dan judikatif. Termasuk juga didalamnya adalah 

lembaga pemerintah daerah dan yang ada dibawahnya. Masyarakat harus patuh 

karena adanya legitimasi politik yang berhak untuk memaksakan kebijakan 

tersebut. Kebijakan tersebut kemudian diputuskan dan dilaksanakan oleh institusi 

pemerintah. Undang-undanglah yang menetapkan kelembagaan negara dalam 

pembuatan kebijkaan. Oleh karenanya pembagaian kekuasanaan melakukan 
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checks dan balances. Otonomi daerah juga memberikan nuansa kepada kebijakan 

publik.  

 

2.5.2.4. Model Inkrimental 

Model ini merupakan kritik pada model rasional. Pada model ini para pembuat 

kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan secara konsisten 

terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya, karena beberapa alasan, yaitu :  

1) Tidak punya waktu, intelektualitas, maupun biaya untuk penelitian 

terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang merupakan landasan bagi 

perumusan tujuan kebijakan.  

2) Adanya kekhawatiran tentang bakal munculnya dampak yang tidak 

diinginkan sebagai akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat 

sebelumnya.  

3) Adanya hasil-hasil program dari kebijakan sebelumnya yang harus 

dipertahankan demi kepentingan tertentu.  

4) Menghindari konflik jika harus melakukan proses negosiasi yang 

melelahkan  bagi kebijakanbaru.                            

 

2.5.2.5. Model Sistem Teori (Policy as sytem output)  

Pendekatan sistem ini diperkenalkan oleh David Eston dalam “The 

Political System” (Islamy, 2006 : 50), yang melakukan analogi dengan sistem 

biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara 

organisme dengan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan dan 

perubahan hidup yang relatif stabil. Ini kemudian dianalogikan dengan kehidupan 

sistem politik. Pada dasarnya terdapat tiga komponen utama dalam pendekatan 

sistem, yaitu: Input, Proses dan Output. Nilai utama model sistem terhadap 

analisis kebijakan, adalah : 
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1) Apa karakteristik sistem politik yang dapat merubah permintaan menjadi 

kebijakan publik dan memuaskan dari waktu ke waktu.  

2) Bagaimana input lingkungan berdampak kepada karakteristik sistem 

politik.  

3) Bagaimana karakteristik sistem politik berdampak pada isi kebijakan 

publik.  

4) Bagaimana input lingkungan berdampak pada isi kebijakan publik. 

5) Bagaimana kebijakan publik berdampak melalui umpan balik pada 

lingkungan. 

            Proses tidak berakhir disini, karena setiap hasil keputusan merupakan 

keluaran sistem politik akan mempengaruhi lingkungan. Selanjutnya perubahan 

lingkunagn inilah yang akan memepengruhi demands dan support dari 

masyarakat. Salah satu kelemahan dari model ini adalah terpusatnya perhatian 

pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Seringkali terjadi bahwa 

apa yang diputusakan oleh permerintah memberi kesan telah dilakukannya suatu 

tindakan, yang sebenarnya hanya untuk memelihara ketenangan/kestabilan. 

Persoalan yang muncul dari pendekatan ini adalah dalam proses penentuan tujuan 

itu sendiri. 

2.5.2.6. Model Rasional 

Kebijakan rasional diartikan sebagai kebijakan yang mampu mencapai 

keuntungan sosial tertinggi. Hasil dari kebijakan ini harus memberikan 

keuntungan bagi masyarakat yang telah membayar lebih, dan pemerintah 

mencegah kebijakan bila biaya melebihi manfaatnya. Untuk membuat kebijakan 

yang rasional, maka pembuat kebijakan harus :  

1) Mengetahui semua keinginan masyarakat dan bobotnya.  

2) Mengetahui semua alternatif yang tersedia.  

3. Mengetahui semua konsekwensi alternatif.  

4) Menghitung rasio pencapaian nilai sosial terhadap setiap alternatif.   

5) Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.  
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Asumsi rasionalitas adalah preferensi masyarakat harus dapat diketahui 

dan dinilai/bobotnya. Harus diketahui nilai-nilai masyarakat secara konprehensif. 

Informasi alternatif dan kemampuan menghitung secara akurat tentang rasio biaya 

dan manfaat. Aplikasi sistem pengambilan keputusan. Pada dasarnya nilai dan 

kecenderungan yang berkembang dalam masyarakat tidak dapat terdeteksi secara 

menyeluruh, sehingga menyulitkan bagi pembuat kebijakan untuk mementukan 

arah kebijakana yang akan dibuat. Pada akhirnya pendekatan rasional ini cukup 

problematis dalam hal siapa yang menilai suatu kebijakan. Bersifat rasionalitas 

ataukan tidak.  

 

2.5.2.7. Model Proses 

Aktivitas politik dilakukan melalui kelompok yang memiliki hubungan 

dengan kebijakan publik. Hasilnya adalah suatu kebijakan yang berisi : 

Identifikasi/pengenalan Masalah, Perumusan Agenda, Formulasi Kebijakan, 

Adopsi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi Kebijakan. Model pilihan 

publik (Opini Publik) seharusnya ada keterkaitan antara opini publik dengan 

kebijakan publik. Sehingga tidak timbul perdebatan kapan opini publik 

seharusnya menjadi faktor penentu terpenting yang sangat berpengaruh kepada 

kebijakan publik. Contoh Model kebijakan dalam pelaksanaan retribusi Parkir. 

Pada dasarnya kebijakan pemerintah dapat dipengaruhi oleh lingkungan, dimana 

sistem terpengaruh oleh lingkungan sehingga kebijakan yang diambil akibat 

pengaruh lingkungan terhadap sebuah sistem politik.  Sistem politik melalui 

pemilihan langsung oleh masyarakat menjadikan pengambil kebijakan dapat 

dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan masyarakat, hal ini disebabkan oleh keinginan 

mempertahankan status quo oleh pemegang kebijakan.  

Dalam sistem politik Indonesia, pengambil kebijakan dan pelaksana 

kebijakan adalah eksekutif, proses pengambil kebijakan harus melalui lembaga 

legislatif sebagai lembaga legitimate dalam membuat kebijakan. Sistem ini dapat 
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terpengaruh oleh tuntutan-tuntutan masyarakat sebab adanya andil masyarakat 

dalam sistem pemilihan pengambil kebijakan.  

Konsep Kebijakan mengenai retribusi parkir oleh Pemerintah Kota 

Bengkulu pada awalnya telah disiapkan oleh para administrator di pemerintahan 

yaitu dengan melakukan lelang kepada pihak ketiga, kebijakan tersebut akan 

dituangkan pada peraturan walikota, akan tetapi para petugas parkir yang 

menuntut pemerintah daerah kota bengkulu agar tidak melakukan lelang zonasi 

parkir kepada pihak ketiga membuktikan bahwa adanya pengaruh lingkungan-

sistem politik terhadap pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah.  

Pada awalnya pemerintah berkeinginan melakukan lelang zonasi parkir 

dengan tujuan untuk meningkatkan PAD Daerah Kota Bengkulu dengan target 

pencapaian hingga 3,6 milyar rupiah. Kebijakan yang akan dilakukan ini tentunya 

mendapat respon oleh para petugas parkir di Kota Bengkulu, sehingga adanya 

tuntutan untuk membatalkan lelang zonasi parkir melalui demonstrasi oleh para 

petugas parkir.  

Meningat sistem politik di Indonesia saat ini adalah sistem pemilihan 

langsung dimana semua pengambil kebijakan ingin mempertahankan status quo 

melalui pemilihan dan berharap pencitraan yang positif dikalangan masyarakat. 

Begitu juga para legitimated di lembaga DPRD Kota Bengkulu pun ikut 

memperjuangkan aspirasi petugas parkir tersebut dengan harapan bahwa mereka 

bisa dianggap wakil rakyat yang mengerti dan mampu mengaspirasi keinginan 

rakyat, sehingga munculah dukungan-dukungan terhadap tuntutan para petugas 

parkir.  

Lingkungan melalui tuntutan dan dukungan merupakan input yang 

berpengaruh terhadap sistem politik sehingga kebijakan pembatalan pelelangan 

zona parkir merupakan out put dari sebuah sistem politik pengambil kebijakan 

yaitu eksekutif. Konsep-konsep yang telah dipersiapkan oleh para administrator 

ternyata dapat berubah karena pengaruh dari lingkungan terhadap sistem politik 

dimana tuntutan-tuntutan yang kemudian mendapatkan dukungan mempengaruhi 



37 
 

sistem, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan adalah pengaruh dari input. 

Target pencapaian retribusi parkir seolah diabaikan tetapi tuntutan petugas parkir 

diakomodir yang hanya menyatakan sanggup menyetorkan retribusi 2,5 milyar. 

Out put yang dihasilkan tidak lagi berorientasi pada peningkatan PAD tetapi lebih 

pada stabilitas dan ketenangan, Out put yang dihasilkan menurut model sistem 

merupakan untuk memelihara ketenangan/kestabilan saja, sebab adanya keinginan 

mempertahankan status quo pada pemilihan kepala daerah serta pencitraan yang 

dilakukan oleh lembaga legislatif. Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan 

sebagai berikut :  

1)    Model-model dalam kebijakan publik merupakan beberapa alternatif 

pilihan dalam mementukan kebjakan apa yang paling tepat yang akan 

diputuskan dan dilaksanakan. 

 2)   Ketika suatu kebijakan telah diputuskan, maka seluruh komponen harus 

saling bekerjasama, membantu dalam merealisasikannya  

3)    Pilihan kepada salah satu model kebijakan, merupakan suatu upaya untuk 

mementukan arah kedepan yang lebih baik.  

4)    Orientasi kebijakan publik tidak hanya menyenangkan dan memuaskan 

satu golongan tertentu saja, melaikan harus bersifat universal dan 

menyeluruh.  

5)    Kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu terhadap retribusi parkir 

dikarenakan adanya tuntutan dan dukungan sehingga merubah 

karakteristik sistem politik dalam pengambilan kebijakan retribusi parkir 

tersebut. 

 

2.6. Konsep Implementasi Kebijakan 

 Berbagai literatur yang mengkaji implementasi kebijakan memaparkan 

bahwa implementasi kebijakan, tidak hanya membahas berkaitan dengan 

mekanisme operasional kebijakan ke dalam prosedur-prosedur birokrasi 

melainkan juga terkait dengan masalah konflik keputusan. Oleh karena itu, guna 
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memahami proses implementasi kebijakan, kiranya penting untuk memahami 

beberapa konsep implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh para pakar  

kebijakan  publik,  untuk dijadikan rujukan dalam menstrukturkan konsep teoritik 

dalam penelitian ini. 

 Implementasi kebijakan menurut Dye (2002 : 50) : “Implementation 

involves all the activities designed to carry out the policies enacted by the 

legislative branch”. Pemikiran ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan 

publik merupakan pelaksanaan yang meliputi segala kegiatan yang dipolakan 

untuk menyelenggarakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. 

Penekanan implementasi kebijakan pada keputusan-keputusan yang telah 

ditetapkan lembaga-lembaga, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan 

peraturan yang mengikat kepentingan publik, sejalan dengan pendapat 

Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2014 : 61)  sebagai berikut : 

“Implementasi  kebijakan  publik  merupakan  pelaksanaan  keputusan 
kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun 
dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan 
eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya 
keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, 
menyebutkan secara tegas tujuan atau  sasaran yang ingin dicapai dan 
berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses 
implementasinya”. 
 

Sementara itu, Meter dan Horn (Winarno, 2004 : 102) mengemukakan 

pendapatnya mengenai implementasi kebijakan, yang lebih menekankan pada 

tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan, untuk mencapai tujuan sesuai 

keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam kebijakan, adapun pendapatnya 

seperti berikut : 
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“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau 
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta 
yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 
dalam keputusan kebijaksanaan”. 
 

Merujuk pada pemikiran-pemikiran dari ketiga ahli tersebut di atas, 

memberikan pemahaman pada peminat studi kebijakan publik, ada beberapa hal 

yang mendasar dalam implementasi kebijakan publik, yang meliputi tentang  

tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan  hasil 

kegiatan yang dicapai. Dengan kata lain bahwa implementasi kebijakan 

merupakan  suatu proses yang dinamis dan berkesinambungan. Para   pelaksana 

kebijakan melaksanakan kegiatan, sehingga mendapatkan suatu hasil  yang sesuai 

dengan tujuan atau sasaran kebijakan tersebut.  

Berikutnya, pendapat yang dirujuk dari Grindle (Tachyan, 2008 : 25), di 

mana pemikirannya menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik memiliki 

keterkaitan dengan tindakan-tindakan dalam administrasi, sebagaimana 

pandangannya yang dinyatakan berikut ini : “Public policy implementation a 

general process of administrative action that can be investigated at specific 

program level”. Bila mengacu pada pernyataan tersebut,  sesungguhnya telah 

memberikan pemahaman bahwa implementasi kebijakan publik merupakan setiap 

proses kegiatan administratif secara keseluruhan, yang dilakukan setelah 

kebijakan ditetapkan/disetujui. Jadi dengan demikian, pelaksanaan kebijakan 

mengandung makna sebagai suatu keputusan yang berisi berbagai tingkatan 

mengenai rencana-rencana maupun program-program telah ditetapkan dan harus 

dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, melalui perangkatnya 
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berupa lembaga-lembaga adminstratif sesuai bidang tugas, fungsi dan 

tingkatannya dari masing-masing satuan kerja di lingkungan lembaga 

administratif tersebut, dalam rangka melaksanakan program yang telah ditetapkan, 

dengan maksud untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program, sehingga 

dapat mencapai sasaran rencana-rencana maupun program-program tersebut. 

Pelaksanaan kebijakan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga 

swasta, akan tergantung pada keadaan negara bersangkutan oleh karena itu, sering 

terjadi tingkat perbedaan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini, 

sangat dipengaruhi juga oleh suatu kenyataan kondisi negara bersangkutan, 

apakah  masih dalam kategori berkembang, atau negara tersebut sudah dianggap 

negara maju. Selain itu, pada dasarnya keberhasilan dalam implementasi 

kebijakan ditentukan juga oleh kegiatan-kegiatan yang meliputi proses 

perencanaan, pengendalian dan pengawasan, dalam pelaksanaan kebijakan itu 

sendiri.  

Pertimbangan dan pemahaman tersebut di atas, sesuai rujukan berdasarkan 

pemikiran Nugroho (2015 : 213), di mana pandangannya untuk memahami 

keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan 

kondisi suatu negara sebagai berikut :  

“Di negara-negara maju, ketika institusional masyarakat sudah mapan, 
keberhasilan implementasi kebijakan sebagian besar berasal dari 
perumusan kebijakan yang sangat bagus dan perencanaan. Hal ini 
berbeda dengan realitas dan berasal dari negara berkembang seperti 
Indonesia. Keberhasilan kebijakan publik di negara berkembang 20% 
berasal dari perumusan atau perencanaan yang sangat bagus,   
sedangkan  60%   berkontribusi dari  implementasi  yang  genius,  dan  
20  dari seberapa  berhasil dalam kontrol implementasi”.  
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Mengacu pada pertimbangan tersebut di atas, telah memberikan 

pemahaman kepada analis kebijakan publik, bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan dalam mencapai tujuaanya, dapat mencapai sebesar 60%. Peran 

implementasi kebijakan dalam mencapai tujuannya, ditentukan oleh tiga alasan 

yang meliputi : Pertama, alasan dalam hal perumusan. Kebijakan mungkin 

menjadi terlalu sulit untuk diimplementasikan karena dirumuskan dengan tidak 

jelas atau ragu-ragu sehingga pelaksana kebijakan tidak mampu untuk 

melaksanakannya. Kedua, alasan karena adanya kontrol yang lemah dalam 

implementasi kebijakan sehingga terjadi  bias,  baik  disengaja  maupun  tidak  

disengaja atau terjadi penyalahgunaan. Ketiga, adalah tentang pemerintahan,  atau  

entitas  politik bahwa  legislatif mungkin menjadikan agenda politik yang berbeda 

dengan eksekutif, oleh karena itu mereka cenderung melakukan sabotase 

kebijakan yang disiapkan oleh eksekutif.  

Sehubungan dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya 

Nugroho (2015 : 214) memberikan gambarannya dalam bentuk suatu model faktor 

yang menentukan keberhasilan kebijakan publik,  yang dapat dilihat sebagai 

berikut : 

 
 
                                                     Perencanaan 20% 
 
                                       
                                     
                                 Kontrol 
                                   20% 
 

 

Implementasi 
60% 
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Gambar 2.2. : Faktor yang Menentukan Keberhasilan Kebijakan Publik. 
Sumber :  Riant Nugroho  (2015 : 214)  
 

Nugroho (2015 : 15) menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan dalam 

mencapai tujuannya ditentukan pula oleh faktor perilaku dari aktor pelaksana 

kebijakan, sehingga kebijakan yang diimplementasika dapat mencapai sasarannya, 

adapun pernyataannya itu adalah : “Perilaku merupakan variabel dari 

implementasi kebijakan. Variabel perilaku lebih menentukan keberhasilan dan 

kegagalan implementasi kebijakan”. Berdasarkan beberapa pertimbangan ini, 

telah memberikan penjelasan  bahwa dalam proses implementasi kebijakan, 

indikasinya dapat dilihat dari bagaimana substansi kebijakan itu di rumuskan 

dalam perencanaan yang menghasilkan program-program atau rencana yang akan 

direalisasikan.  

Selanjutnya, adalah ketika rencana atau program kebijakan tersebut akan 

dilaksanakan, maka perlu juga ditentukan siapa aktor pelaksananya dan 

target/sasaran apa yang dipengaruhi oleh implementasi kebijakan itu sendiri. 

Implementasi kebijakan memiliki peran yang besar dalam mencapai keberhasilan 

dan tujuan kebijakan, oleh karena itu dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan 

kontrol dari pejabat di atasnya, terhadap perilaku para aktor pelaksana kebijakan, 

sehingga  perilaku  aktor  pelaksana  kebijakan  dapat  diarahkan  untuk 

pencapaian target dari sasaran kebijakan. 



43 
 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka peranan administrator publik 

meliputi tugas dan fungsi untuk melaksanakan setiap kebijakan untuk tercapainya 

tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan pada dasarnya juga mengukur 

akan keberhasilan atau kegagalan suatu hasil kebijakan yang secara nyata 

dilaksanakan dilapangan oleh para implementator dan bagaimana dampaknya 

terhadap masyarakat maupun stakeholder-nya, sebagaimana dikemukakan oleh 

Saefullah (2007 : 39):  

“Pada tingkat pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau 
sejauhmana suatu kebijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyata. 
Pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh 
aparat lembaga dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau 
pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan”. 
  

Pernyataan di atas, sebenarnya menunjukan bahwa peran, tugas dan fungsi 

administrator publik, yang akan menentukan berjalan, berhasil atau tidaknya suatu 

kebijakan, yang telah ditetapkan oleh para policy maker, serta merupakan 

jembatan penghubung antara  yang diamanatkan negara bagi kepentingan 

masyarakat, untuk menerima dan merasakan setiap implementasi kebijakan yang 

dilaksanakan oleh para administrator publik melalui pendekatan yang kondusif 

dan intensif melalui sosialisasi kebijakan sebagai langkah pertama, sebagaimana 

dikemukakan oleh Saefullah (2007 : 39), bahwa :  

“Langkah awal dalam pelaksanaan kebijakan adalah melakukan 
sosialisasi agar kebijakan yang bersangkutan diketahui, dimengerti, 
dan diterima oleh semua pihak yang bersangkutan”.  Peran pendekatan 
melalui sosialisasi yang intensif oleh administrator secara persuasif 
akan menunjang terhadap terealisasinya implementasi kebijakan 
melalui setiap program atau kegiatan pemerintah dengan baik dan 
lancar”.  
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Kondisi lembaga publik dan peran administrator publik sebagai perangkat 

lembaga pelaksana kebijakan publik tertentu, harus mampu mensosialisasikan 

kebijakan yang telah ditetapkannya. Oleh karena itu, berhasil tidaknya suatu 

kebijakan mencapai harapan dan sasarannya, kiranya perlu  didukung oleh 

kemampuan lembaga dan Sumberdaya manusia yang memadai, seperti halnya 

Katz  (Tachjan, 2006 : 74) menyatakan :  

“Ketidak berhasilan dalam implementasi kebijakan disebabkan karena 
petugas-petugas pemerintah tidak memiliki pengetahuan dan 
kemampuan yang cukup untuk merencanakan dan menegakkan 
organisasi-organisasi, lembaga-lembaga dan cara-cara yang penting 
artinya bagi pembangunan di negara mereka sendiri”. 

  
2.7. Model dalam Proses Implementasi Kebijakan 

Model dalam proses implementasi kebijakan tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran secara teoritis, bagaimana unsur-unsur dalam proses 

pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai target 

kebijakan tersebut. Sebelum menguraikan model-model kebijakan yang 

dikemukakan oleh para pakar kebijakan publik, yang telah diakui kebenarannya 

oleh para peminat studi kebijakan publik diberbagai Negara.  

Penyajian beberapa model implementasi kebijakan dari para pakar 

kebijakan publik, yang akan dipaparkan dalam bagian ini, dimaksudkan untuk 

memahami bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut, untuk itu, perlu 

penyederhanaan dari konsep implementasi kebijakan, atau yang disebut sebagai 

model. Hal ini, dijelaskan pula oleh Winarno (2014 : 178) : “Untuk memahami 

model implementasi kebijakan perlu menyederhanakan, dan untuk 

menyederhanakan perlu merinci penjelasan-penjelasan tentang implementasi 
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dalam komponen-komponen utama”. Patut diperhatikan di sini, bahwa 

implementasi dari setiap kebijakan, merupakan suatu proses yang dinamis yang 

mencakup banyak interaksi dan banyak variable. Oleh karenanya, tidak ada 

variable tunggal dalam proses implementasi, sehingga perlu dijelaskan keterkaitan 

antara suatu variabel dengan variable yang lain, dan bagaimana variable-varibel 

ini mempengaruhi proses implementasi kebijakan. 

2.7.1. Model Edward III 

 Model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Edward 

III (Agustino, 2015 : 155), dengan melihat empat faktor atau variabel dalam 

implementasi kebijakan, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut :  

“Four  critical  factor  or  variable  in  implementing   public   policy :  
communication, resources, disposition or attitudes, and bureaucratic 
structure. Terdapat empat variabel yang sangat menentukan 
keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, komunikasi, 
sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi”. 
 

Selanjutnya dijelaskan pula, bahwa ke empat faktor yang berpengaruh 

terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan, dan berinteraksi satu 

sama lain, untuk membantu implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal 

adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua 

faktor tersebut sekaligus.  

Bagaimana mengenai gambaran model implementasi kebijakan publik 

yang dikembangkan oleh Edward III, dengan ke empat faktor atau variabel yang 

berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yang bekerja secara simultan dan 

berinteraksi satu sama lain, untuk membantu implementasi kebijakan, serta dapat 
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menentukan secara langsung maupun tidak langsung keberhasilan implementasi 

kebijakan dapat dilihat di bawah ini :  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. : Model Implementasi Kebijakan Langsung dan Tidak Langsung. 
Sumber : Edward III (Agustino, 2015 : 156). 
 

Sehubungan dengan model implementasi kebijakan publik yang 

dikemukakan di atas, kemudian dijelaskan oleh Edwards III (Agustino, 2015 : 

157-163), adapun secara ringkas peneliti simpulkan sebagai berikut :  

Variabel komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian 
tujuan dari pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa 
pelaksanaan kebijakan yang efektif terjadi, apabila para pembuat 
keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan 
atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi 
berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan 
pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada para 
pelaksana di lapangan dengan tepat. Terdapat tiga indikator dalam 
mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu : 
a. Transmisi : penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula; 
b. Kejelasan : komunkasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan 

haruslah jelas dan tidak membingungkan; 
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c. Konsistensi : perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 
komunikasi  haruslah  konsisten  dan  jelas  untuk   diterapkan   dan  
dijalankan. 

Selanjutnya variabel kedua yang mempengaruhi implementasi 
kebijakan adalah  sumber daya. Indikator ini terdiri dari beberapa 
elemen yaitu : 
a. Staf : kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan 

salah satunya karena staf yang kurang mencukupi ataupun tidak 
kompeten dibidangnya, motivasi dalam melaksanakan tugas; 

b. Informasi : meliputi informasi yang berhubungan dengan  cara  
bagaimana melaksanakan kebijakan, informasi mengenai data 
kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan  dan regulasi 
pemerintah yang ditetapkan; 

c. Wewenang : kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi 
para pelaksana kebijakan secara politik; 

d. Fasilitas : tanpa adanya fasilitas pendukung  berupa  sarana  dan  
prasarana implementasi kebijakan tidak akan berhasil. 

Variabel ketiga  adalah  disposisi  atau  sikap  pelaksanaan  kebijakan,  
jika para pelaksana kebijakan bersikap baik karena  menerima  suatu  
kebijakan  maka kemungkinan besar merekaakan melaksanakan secara 
bersungguh-sungguh seperti tujuan yangdiharapakannya. Sebaliknya 
jika perspektif dan tingkah laku parapelaksana berbeda dengan para 
pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami 
kesulitan. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam mendukung 
Dispositions dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya 
kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan 
menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi 
pelakukebijakan agar menjalakan sebuah kebijakan tanpa keluar dari 
tujuan yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik yang 
baik. 
Sikap para pelaksana sebagai faktor penentu dilaksanakan atau tidak 
dilaksanakannya suatu kebijakan publik. Adapun beberapa faktor yang 
dapat mempengaruhi dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu 
kebijakan publik, diantaranya meliputi : 
a. Faktor Penentu  dilaksanakannya Kebijakan, diantaranya : 

a) Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan 
pemerintah; 

b) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; 
c) Adanya sanksi hukum; 
d) Adanya kepentingan publik; 
e) Adanya kepentingan pribadi; 
f) Masalah waktu. 

b. Faktor penentu  penolakan atau penundaan pelaksanaan kebijakan : 
a) Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang 

dianut; 
b) Tidak adanya kepastian hukum; 
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c) Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi; 
d) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum. 

Variabel keempat adalah struktur birokrasi. Birokrasi sebagai 
pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan 
secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. 
Pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan 
memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk 
melakukannya, tapi mereka mungkin masih terhambat di 
implementasi oleh struktur organisasi di mana mereka melayani. Dua 
karakteristik utama birokrasi adalah prosedures operasi standar (SOP) 
dan fragmentasi. Perihal yang pertama berkembang sebagai respon 
internal, untuk waktu yang terbatas,  sumber daya pelaksana, dan 
keinginan untuk keseragaman kerjasama antar organisasi yang 
kompleks dan luas, serta merancang program baru, cara kerja baru,  
dan juga personil dalam melaksanakan kebijakan.  
Perihal kedua berkaitan dengan fragmentasi merupakan kemampuan 
birokrasi dalam menghadapi faktor-faktor eksternal yang turut 
mempengaruhi birokrasi. Pengaruh terhadap birokrasi dapat berupa 
tekanan-tekanan dari luar birokrasi, seperti kelompok kepentingan, 
partai politik, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), kelompok  
profesi, maupun tekanan dari anggota legislatif karena perbedaan 
kepentingan. 
 

2.7.2. Model Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier 

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian dan 

Sabatier (Tachyan, 2008 : 57-60) dikenal dengan konsep model A Frame Work for 

Implementations Analysis. Model ini, memjelaskan  beberapa variabel yang dapat 

mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan dalam implementasi kebijakan, yang 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori :  

1. Tractability of the problem implementation (Mudah tidaknya 
masalah yang akan  dilaksanakan/dikendalikan);  

2. Ability of policy decision to structure (Kemampuan keputusan 
kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses 
implementasinya); 

3. Non statury variabel affecting implementation (Pengaruh langsung 
pelbagai varibel yang termasuk dalam keputusan kebijakan 
tersebut)”.  
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Berdasarkan model A Frame Work for Implementations Analysis tersebut 

di atas, dapat diketahui bahwa setiap kategori variabel terdiri dari beberapa 

dimensi. Sedangkan dimensi-dimensi tersebut  dijelaskan oleh Mazmanian dan 

Sabatier (Tachyan, 2008 : 57-60) yaitu : 

1. Mudah tidaknya masalah yang akan  dilaksanakan/dikendalikan, 
dengan indikator : 
1) kesukaran kesukaran teknis; 
2) keragaman perilaku kelompok sasaran; 
3) prosentase kelompok sasaran sebanding jumlah jumlah 

penduduk; 
4) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.   

2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara 
tepat proses implementasinya, dengan indikator : 
1) Kejelasan dan konsistensi tujuan; 
2) Digunakannya teori kausal yang memadai; 
3) Ketepatan alokasi sumber dana; 
4) Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana; 
5) Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana; 
6) Rekruitmen pejabat pelaksana; 
7) Akses formal pihak luar. 

3. Pengaruh langsung pelbagai varibel yang termasuk dalam 
keputusan kebijakan, dengan indikator : 
1) Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi; 
2) Dukungan publik; 
3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok; 
4) Dukungan dari pejabat atasan; 
5) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat 

pelaksana. 
 

Berkaitan dengan Model A Frame Work for Implementations Analysis, 

Mazmanian dan Sabatier (Tachyan, 2008 : 58) bentuk gambarannya dapat dilihat 

di halaman berikutnya : 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Gambar 2.5. :  Model A Frame Work for Implementations Analysis. 
Sumber : Mazmanian dan Sabatier (Tachyan, 2008 : 58). 
 

Adapun mengenai langkah-langkahnya dalam proses implementasi 

kebijakan sebagai variable yang dipengaruhi (Variabel Tergantung) menurut 

Tractability of the problem : 
1. Technical dificulties; 
2. Diversity of target group behavior; 
3. Target group as a percentageof the population; 
4. Extent of behavioral change required.. 

Ability of statute to structure 
implementation : 

1. Clear and consistent objective; 
2. Incorporation of adequate causal 

theory; 
3. Initial allocation of financial 

resources; 
4. Hierarchical integration within 

among implementing institution; 
5. Decision rules of implementing 

agencies; 
6. Recruitment of implementing 

officials; 
7. Formal access by outsider. 

Nonstatury variables affecting 
implementation : 

1. Soscioeconomi conditions and 
technology; 

2. Public support; 

3. Attitudes and resources of 
constituency groups; 

4. Support from sovereigns; 

5. Commitment and leadership skill 
of implementing officials. 
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Mazmanian dan Sabatier (Tachyan, 2008 : 60), sebagaimana telah diuraikan di 

atas meliputi : 

 

 

 

2.7.4.  Model Nugroho 

Nugroho (2011 : 619) mengemukakan model implementasi kebijakan 

dengan menyatakan pengembangan pemikirannya sebagai model sekuensi  

implementasi kebijakan, model tersebut pada prinsipnya menjelaskan bentuk 

pilihan-pilihan sebagai berikut :  

“Model implementasi kebijakan menggambarkan suatu cara agar 
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.  Oleh karena itu, untuk 
mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan, yaitu langsung 
mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui 
formulasi kebijakan derivasinya atau turunannya”.  

 
Sehubungan dengan hal di atas, selanjutnya dijelaskan bahwa kebijakan 

publik yang isi kebijakannya bersifat teknis dan operasional  bisa langsung 

diimplementasikan melalui program, proyek, dan kegiatan, sehingga manfaatnya 

bisa langsung diterima atau dirasakan oleh sasaran kebijakan. Kebijakan seperti 

ini biasanya berbentuk peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan pejabat atau 

pimpinan, untuk menangani suatu masalah tertentu yang bersifat khusus. 

Sedangkan, mengenai kebijakan-kebijakan yang isi kebijakannya masih bersifat 

umum, dimana dalam hal pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dengan 

situasi dan kondisi, karakteristik, lingkungan sosial-budaya dari sasaran kebijakan 
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tersebut, biasanya dilakukan perumusan kebijakan turunannya atau derivasinya. 

Kebijakan seperti ini biasanya berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan 

kelembagaan lainnya. Misalnya klebijakan yang mengatur mengenai penataan 

ruang dan wilayah, peraturan tentang pengendalian peredaran minuman keras.  

Adapun, mengenai bentuk dan gambaran umum model sekuensi 

implementasi kebijakan publik Nugroho (2011:619) dapat dilihat di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.6. : Model Sekuensi Implementasi Kebijakan.  
Sumber : Nugroho (2011:619). 
 

2.8. Karakteristik Masyarakat Pedesaan 

Seringkali dibedakan antara masyarakat pedesaan (rural community) dan 

masyarakat perkotaan (urban community). Menurut Soekanto (1994), perbedaan 

tersebut tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana 

karena dalam masyarakat modern, betapa pun kecilnya suatu desa, pasti ada 

pengaruh dari kota.  Desa merupakan gambaran dari masyarakat yang masih 

bersahaja, dan kota sebagai wakil dari masyarakat yang sudah maju atau 
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kompleks, sehingga karakteristik yang terlekat pada dua gejala tersebut menjadi 

bersifat polair, kontras satu sama lain (Rahardjo, 1999). 

Perbedaan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan pada hakekatnya 

bersifat gradual, yang masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri, sistem yang 

mandiri dengan fungsi sosial, struktur serta proses sosial yang sangat berbeda, bahkan 

berlawanan. Secara umum, dalam kehidupan masyarakat desa dapat dilihat dari beberapa 

karakterisrik yang dimiliki, sebagaimana dikemukakan Roucek & Warren (1963) dalam 

Sajogyo (1982), sebagai berikut : 

1. Memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai dalam 
kebudayaan serta dalam sikap dan tingkah laku; 

2. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. 
Artinya semua anggota keluarga turut bersama-sama terlibat dalam kegiatan 
pertanian ataupun mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah 
tangga; 

3. Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada, misalnya 
keterikatan antara masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya; 

4. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet daripada di kota, 
serta jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih besar. 
 

Sedang menurut Landis (1931) ciri-ciri masyarakat desa adalah : 

a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa; 
b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan;  
c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat 

dipengaruhi alam seperti: iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan 
pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. 

 

 Selain pandangan tersebut, Rogers (1983) mengemukakan ciri-ciri masyarakat 

pedesaan yang hampir serupa dengan beberapa pandangan sebelumnya, yaitu : 

1. Mutual distrust interpersonal relations, yaitu adanya rasa tidak percaya secara 
timbal balik antara petani satu dengan yang lainnya. Hal ini biasanya terjadi 
karena anggota komunitas memperebutkan sumber-sumber ekonomi yang sangat 
terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas; 

2. Perceived limited good, yaitu pandangan yang sempit di kalangan petani, 
sehingga hal-hal yang baik dan kesempatan untuk maju selalu terbatas; 

3. Dependence on hostility towards government authority, adanya ketergantungan 
dan sekaligus curiga terhadap pemerintah atau pada unsur-unsur pemerintah; 

4. Familism, yaitu adanya rasa kehidupan kekeluargaan, keakraban di antara orang-
orang yang memiliki pertalian kekerabatan; 
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5. Lack of innovations, yaitu adanya rasa enggan untuk menerima atau menciptakan 
ide-ide baru. Untuk merubah keadaan ini perlu adanya orang luar (out sider) baik 
dari pihak pemerintah maupun swasta yang menggerakkan mereka; 

6. Fatalism, yaitu gambaran tentang rendahnya wawasan masyarakat desa untuk 
menanggapi atau merencanakan masa depan mereka. Mereka cenderung 
memandang bahwa keberhasilan bukan ditentukan oleh kerja kerasnya, 
melainkan berada pada kekuatan supranatural;  

7. Limited aspiration, yaitu adanya aspirasi atau keinginan yang sangat rendah atau 
terbatas untuk mencapai masa depan. Aspirasi sosial sesungguhnya berupa 
gagasan, keinginan, ataupun cita-cita yang dimiliki oleh seseorang mengenai 
masa yang akan datang di dalam interaksinya dengan lingkungan sosialnya; 

8. Lack of deferred gratification, yaitu kekurangan atau ketiadaan sifat untuk 
mengekang diri, misalnya kemauan mengorbankan kenikmatan sekarang demi 
pencapaian keuntungan yang lebih besar di masa depan; 

9. Limited view this world, yaitu keterbatasan cara pandang masyarakat terhadap 
dunia luar. Hal ini terjadi karena terbatasnya jangkauan dalam mengakses 
informasi yang datang dari luar, seperti yang bersumber dari surat kabar; 

10. Low emphaty, yaitu rendahnya keterampilan menangkap peranan orang lain. 
Rendahnya empati masyarakat disebabkan oleh adanya jarak sosio-psikologis 
maupun terbatasnya pengetahuan, dibandingkan masyarakat yang lebih maju. 

 

Berdasarkan dari beberapa pandangan di atas menunjukkan, bahwa ada 

pendapat yang selalu menekankan desa dianggap sebagai desa pertanian, padahal pada 

kenyataan ada juga desa yang nonpertanian.  Sebagian lagi definisi yang masih 

menggambarkan desa dengan ideal secara eksplisit berbeda dengan kota. Dengan 

banyaknya faktor-faktor eksternal yang masuk dan memengaruhi kehidupan desa maka 

dapat dikatakan bahwa komunitas desa mulai berkembang ke arah komunitas kota, 

dimana adat-istiadat, tradisi atau pola kebudayaan tradisional desa mengalami proses 

perubahan. Berbagai pengertian itu tidak dapat diterapkan secara universal untuk desa-

desa di Indonesia karena kondisi yang sangat beragam antara satu dengan yang lainnya. 

Bagi daerah yang lebih maju khususnya di Pulau Jawa dan Pulau Bali, antara desa dan 

kota tidak lagi terdapat perbedaan yang jelas sehingga pengertian dan karakteristik 

tersebut menjadi tidak berlaku. Namun, bagi daerah yang belum berkembang khususnya 

desa-desa di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali, pengertian ini masih cukup relevan.  

Karena itu Newby (1987) menyebutkan, dalam mempelajari pedesaan 

hendaknya diarahkan pada studi tentang adaptasi masyarakat desa terhadap pengaruh 

kapitalisme modern. Kendati demikian, setidaknya perbedaan karakteristik tersebut dapat 

dijadikan acuan sederhana dalam melihat perbedaan karakteristik masyarakat desa dan 

kota. 
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2.9. Penelitian yang Relevan 

Nugraha (2009), dengan penelitian “Perancangan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) sebagai Pengembangan E-Goverment menuju Good 

Governance”. Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan 

Indonesia. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengembangan SIAK antara lain 

untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang 

berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan 

informasi kependudukan yang akurat. Pengembangan sistem SIAK dapat memberikan 

informasi yang cepat kepada masyarakat tentang pembuatan dokumen kependudukan 

seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan surat lainnya. Mewujudkan pelayanan 

administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi kepada kepuasan dan 

kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat. 

Insani (2010) mengkaji tentang “Implementasi Kebijakan Administrasi 

Kependudukan di Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. STIA LAN 

Jakarta. Hasil penelitiannya menyimpulkan : 1) dibutuhkan sosialisasi kepada aparatur 

pemerintah di instansi pelaksana mengenai kebijakan administrasi kependudukan 

berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 dan kepada penduduk mengenai hak dan kewajiban 

penduduk dalam administrasi kependudu-kan; 2) Dalam rangka mendukung suksesnya 

pelaksanaan SIAK on-line maka diperlukan: (a) Komitmen bersama yang dituangkan 

dalam Peraturan Pelakasanaan (Permen, Perda, Peraturan Kepala Daerah); (b) Pelatihan 

tenaga operator SIAK dan atau menyediakan tenaga operator yang handal; (c) Penelitian 

dan pengembangan SIAK yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. 

Rachmawati (2012) mengenai “Pengaruh Pengembangan Sumberdaya Aparatur 

Terhadap Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Cianjur”. 

Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Disertasinya 

menyimpulkan perlu peningkatan pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

sumberdaya aparatur berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan yang 

efektif, dengan pertimbangan bahwa dimensi pembelajaran menunjukkan kontribusi yang 

sangat besar dalam mempengaruhi efektivitas pelayanan administrasi kependudukan. 

Upaya untuk merealisasikan pembelajaran aparatur tidak memerlukan biaya yang besar, 
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namun aparatur harus mempunyai kemamuan diri yang kuat untuk mendapatkan 

pengetahuan baru, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan tempat kerja. 

Beberapa hasil penelitian yang relevan menunjukkan, bahwa penataan 

pembangunan kependudukan merupakan suatu kemutlakan bagi keberhasilan 

berbagai program pembangunan a.l : (Bapeda Kota Bandung dan Puslitdukbang 

SDM, 2007), (Nugraha, 2009), (Insani, 2012) dan (Mian, 2013).  Kebijakan 

merupakan respon atau tanggapan terhadap akumulasi keinginan, kemauan dan 

kebutuhan masyarakat dan kehendak Negara yang diwujudkan dalam sikap, 

langkah dan perbuatan yang diterapkan dan dilakukan oleh pemerintah.  

Sebagaimana Syafie (2001) yang  mengutip pendapat Thomas Dye tentang 

definisi kebijakan pemerintah, dimana perhatian utama kepemimpinan pemerintah 

adalah public policy (kebijakan pemerintah).  Pemerintah telah menjadi lokomotif 

demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib, teratur dan terjaminnya 

kepastian hukum, maka diperlukan peraturan untuk mengaturnya.  

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, 

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 dan perlu didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan 

kependudukan. Artinya, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting 

memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.  

Oleh karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga 

resmi Pemerintah yang mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap 

mungkin setiap peristiwa penting status keperdataan seseorang.  Seluruh peristiwa 

penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum) perlu 

didaftarkan dan dibukukan sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain 
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yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa tersebut dan 

kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.  

 



BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT 

 

3.1.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai data baik yang bersifat 

kuantitatif maupun bersifat kualitatif, dan informasi baik yang menyangkut aspek 

yuridis (peraturan-peraturan perundang-undangan) termasuk perubahannya dari pasif 

menjadi stelsesl aktif, dan aspek teoritis (studi literasi), maupun aspek empiris 

berdasarkan observasi dan wawancara langsung dengan para pihak yang dipandang 

kompeten dan representatif, untuk memberikan data dan informasi secara objektif 

mengenai kondisi nyata dan faktual berkaitan dengan dinamika administrasi 

kependudukan dan catatan sipil, kebijakan makro (politis) dan kebijakan mikro 

(operasional), dan implementasinya di tingkat struktur administrasi (birokrasi) 

pelaksana kebijakan kependudukan dan catatan sipil. 

Sehubungan dengan pernyataan di atas, tentunya sangant dibutuhkan dalam 

penelitian ini, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan 

mengenai “Model Kebijakan Untuk Meningkatkan Laporan Kematian dalam Tertib 

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bandung Barat, yang 

telah dirumuskan di dalam Bab I pendahuluan. Berdasarkan data dan informasi yang 

telah diperoleh tim peneliti, maka langkah selanjutnya ialah mengolah data dan 

informasi tersebut sesuai kebutuhan penelitian, seperti berikut  : 



1) Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pelaporan, 

pencatatan surat kutipan Akta Kematian dalam rangka tertib administrasi 

kependudukan dan catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Spil 

Kabupaten Bandung Barat. 

2) Mengidentifikasi budaya masyarakat dalam memahami pentingnya 

kepemilikan dokumen kependudukan, khususnya mengenai kesadaran untuk 

melaporkan dan membuat surat kutipan akta kematian dalam rangka tertib 

administrasi kependudukan dan catatan sipil, khususnya sampel masyarakat 

yang berada  di wilayah objek penelitian yaitu Kecamatan Padalarang, 

Kecamatan ngamprah, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Gunung Halu di 

Kabupaten Bandung Barat. 

3) Mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dan informasi 

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang merefleksikan kondisi nyata dan 

faktual berkaitan dengan kepemilikan dokumen kependudukan, khususnya 

berkaitan dengan melaporkan dan membuat surat kutipan akta kematian dalam 

rangka tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten 

Bandung Barat.  

4) Merumuskan skenario dan model kebijakan untuk meningkatkan laporan 

kematian dalam tertib administrasi dan catatan sipil di Kabupaten Bandung 

Barat, sesuai perubahan peraturan perundang-undangan yang bersifat stelsel 

aktif. 



5) Menghasilkan naskah akademik untuk menguatkan rancangan perumusan 

perubahan peraturan daerah berkaitan dengan pelayanan administrasi 

kependudukan di Kabupaten Bandung Barat. 

6) Mendiskusikan laporan hasil penelitian/naskah akademik dengan para 

pelaksana kebijakan kependudukan dan para informan, sesuai yang terkait 

sebagai subjek dan objek penelitian dalam bentuk  Focus Group Discussion 

(FGD instansional dan masyarakat). 

7) Sosialisasi kepada petugas pelayanan kependudukan di wilayah yang 

dijadikan objek penelitian yaitu Kecamatan Padalarang, Kecamatan 

Ngamprah, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Gunung Halu. Sehubungan 

dengan implementasi model kebijakan untuk meningkatkan laporan kematian 

dalam tertib administrasi kependudukan dan cataan sipil di Kabupaten 

Bandung Barat (KBB),  sesuai  dengan  perubahan  peraturan   daerah   KBB   

tentang    penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan 

sipil yang bersifat stelsel aktif.  

8) Pendampingan (advisory) penyelenggeraan pelayanan administrasi 

kependudukan, khususnya mengenai laporan dan pembuatan akta kematian, 

dengan menggunakan Model Alur Prosedur Pembuatan Akta Kematian pada 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. 

9) Mendeskripsikan  dan  menganalisis  implementasi  model   kebijakan   untuk 

meningkatkan laporan kematian dalam tertib administrasi kependudukan di 

Kabupaten Bandung Barat, sesuai Perda KBB Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 



Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang 

bersifat stelsel aktif, sebagai perubahan dari Perda KBB Nomor 15 Tahun 

2011 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan, bersifat Pasif; 

10) Mengidentifikasi dan menggambarkan dampak implementasi model kebijakan 

untuk meningkatkan laporan kematian dalam tertib administrasi 

kependudukan di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan perubahan peraturan 

daerah KBB dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, 

terhadap pencapaian standar pelayanan minimal penerbitan akta Kematian 

7O% pada tahun 2020.  

 

3.2.  Manfaat Penelititian 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan nilai manfaat baik dalam 

aspek teoritis (guna keilmuan) maupun dalam aspek praktis (guna laksana) dan dapat 

memberikan nilai kontributif terhadap tata cara penyelenggaraan pelayanan 

administrasi kependudukan dan catatan sipil, khususnya berkaitan dengan 

peningkatkan laporan dan pembuatan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat, 

dan pada umumnya di daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat, maupun 

dapat diterapkan pada daerah otonom lainnya secara nasional, dalam rangka 

pemutakhiran data base kependudukan pada pemerintah yang valid (absah) dan 

reliabel (dapat dipercaya) di masa yang akan datang. 

 



3.2.1.  Aspek Teoritis (Guna Keilmuan) 

Secara teoritis hasil penelitian ini, dapat memberikan peran kontribusi ilmiah 

bagi dinamika pengembangan disiplin ilmu administrasi publik dan kebijakan publik, 

dalam kajian penyelenggaraan pelayanan administrasi dan kebijakan kependudukan 

dan catatan sipil, khususnya dalam bidang peningkatan laporan peristiwa kematian 

dan pelayanan penerbitan akta kematian. 

3.2.2.  Aspek Praktis (Guna Laksana) 

1) Hasil penelitian ini berupa naskah akademik, sebagai bahan 

rekomendasi untuk merumuskan perubahan kebijakan tata cara 

penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan 

sipil, khususnya berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam 

meningkatkan pencatatan laporan peristiwa kematian dan pembuatan 

akta kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di 

Kabupaten Bandung Barat.  

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

masukkan bagi para pelaksana kebijakan penyelenggaraan pelayanan 

administrasi kependudukan dan catatan sipil, sehubungan dengan 

upaya meningkatkan laporan dan pembuatan akta kematian, dalam 

rangka pemutakhiran data base kependudukan pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. 



3) Hasil penelitian ini, merupakan sarana untuk bahan perbandingan 

yang bersifat informatif bagi para pelaksana kebijakan kependudukan 

dan catatan sipil, dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kependudukan dan catatan sipil, dalam rangka peningkatan laporan 

dan pembuatan akta kematian, berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan derivasinya yang bersifat pasif, menuju perubahan 

peraturan perundang-undangan dan derivasinya yang bersifat stelsel 

aktif. 

4) Hasil penelitian ini, dapat dijadikan rujukan dalam merubah pola 

kebijakan operasional dalam upaya meningkatkan pembuatan akta 

kematian, melalui pemberian insentif kepada pihak ahli waris yang 

melaporkan dan membuat akta kematian keluarganya (pasif), yang 

dipandang memberatkan anggaran, menjadi pola insentif yang 

diberikan kepada perangkat/kader kelurahan/desa seperti RT/RW, 

untuk mendata dan memproses peristiwa kematian warganya, hingga 

terbit kutipan akta kematian, sesuai peraturan yang bersifat stelsel 

aktif. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

MODEL KEBIJAKAN

DI KABUPATEN 

PURWAKARTA

PEMETAAN 

SOSIAL

ASSESMENT

SOSIALISASI

MODEL 

KEBIJAKAN

IMPLEMENTASI

MODEL KEBIJAKAN

KABUPATEN 

BANDUNG BARAT 

TAHUN PERTAMA

TAHUN KEDUA

TAHUN KETIGA

Benchmarking

Penyusunan 

Naskah Akademik 
dan Raperda 

 

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian yang Diusulkan 
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3.2 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif diharapkan pemahaman masyarakat terhadap 

pembangunan dapat diamati dengan seksama.  Hasil penelitian deskriptif ini dilakukan 

untuk mengetahui persepsi masyarakat setempat terhadap Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (khususnya Pencatatan Akta Kematian).   

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup data kuantitatif dan 

kualitatif.  Berdasarkan sumber data, mencakup data primer dan data sekunder. 

1. Data primer,  yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa 

observasi langsung dan depth interview; 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi / lembaga yang terkait 

dengan tema penelitian dan memiliki dokumentasi yang dibutuhkan.  Data 

sekunder dapat diperoleh dari Kantor Desa/Kecamatan /Kabupaten/Kota maupun 

sumber-sumber data lainnya. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Dilakukan cara observasi di lapangan dan pedoman wawancara yang didukung 

dengan pendokumentasian.  Untuk memudahkan dalam melakukan wawancara mendalam 

terhadap informan yang telah ditentukan dengan pertimbangan, antara lain :   
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a. Tokoh Masyarakat/Agama setempat; 

b. Tokoh Organisasi Masyarakat Sipil; 

c. Aparatur Desa, Kecamatan, SKPD Kabupaten/Kota khususnya Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; 

Data juga diperoleh dengan melakukan studi komparatif terhadap Disdukcapil Kabupaten 

Purwakarta yang dinilai telah cukup baik melakukan pencatatan Akta kematian sebagi best 

practice baik barupa data sekunder maupun primer dengan wawancara dengan 

Kadisdukcapil dan jajarannya. 

3.5 Metode Analisis Data 

 Keseluruhan data ataupun informasi yang diperoleh dari satu pihak dicek 

kebenarannya dengan memperoleh informasi dari sumber lain (triangulasi).  Pertanyaan 

yang diajukan kepada informan dilontarkan pula pada unsur kontrol.  Hal ini dilakukan 

agar menjamin tingkat kepercayaan data dan mencegah subjektivitas (Nasution, 1992:11).  

Informasi yang diperoleh dikontrol oleh informasi pembanding, tersaji pada Tabel 3.1 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Sumber Informasi dan Unsur Kontrol 

Sumber Informasi Unsur Kontrol 

Keluarga  Anggota Keluarga lainnya (Anak, Orang Tua, 
Kerabat yang tinggal dalam satu rumah atau 
tetangga); 

Kepala Desa Baik wawancara dengan Camat, Bupati 
maupun dukungan data sekunder a.l. 
monografi desa dll. 
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Sumber Informasi Unsur Kontrol 

SKPD terkait Kontrol dengan Lintas SKPD tergali melalui 
wawancara dan data sekunder tentang 
perencanaan program dan realisasi program 

Sumber : Hasil Pengolahan Tim Pengusul, Tahun 2014 

Analisis data dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengkaji data sekunder dari 

dokumen kemudian dituangkan dalam deskripsi wilayah penelitian.  Data primer yang 

diperoleh dari hasil wawancara mendalam mula-mula diklarifikasi, diinterpretasi dan 

dianalisis sehingga diperoleh makna yang membentuk suatu kesimpulan.  Proses 

klasifikasi data dilakukan secara bertahap atas informasi para informan, hasil observasi 

ketika berada di lapangan dan kemudian dilakukan interpretasi data dalam kerangka teori 

dan pandangan konseptual. 

Data kuantitatif yang berasal dari informan diolah dan dianalisis melalui sistem 

presentasi, pengolahan data dan analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

menyeluruh tentang objek penelitian.  
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BAB V 

HASIL YANG DICAPAI 

 

5.1. 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, 

Camat Padalarang, dan Camat Gunung Halu. Selanjutnya, dengan Kepala Desa 
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(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. 

Sementara itu, payung hukum yang berkaitan dengan mekanisme dan 

prosedur permohonan pengajuan Kutipan Akta Kematian yang dimulai dari 
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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 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 
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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 

Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat tertentu, yang ditetapkan sebagai sasaran 

dari program pemerintah tersebut. 
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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 

membagikan kepada setiap RW berupa buku administrasi kependudukan dan 

catatan sipil, yang disebut dengan istilah buku keterangan Lampid (Lahir, Mati, 
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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). 

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 
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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 

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), 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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/Km2, 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 

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 
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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  

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 



111 
 

 

 

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 Km2, kepadatan penduduk mencapai 449 jiwa/Km2. 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, 

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 
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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 kecamatan-

kecamatan 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 

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  
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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, 

tabungan di Bank bagi almarhum, dapat diselesaikan cukup dengan surat 

keterangan laporan kematian dari pihak pemerintah desa. 
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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 

untuk menjamin pihak RT/RW mampu berperan secara aktif dalam rangka 
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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 
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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 denganpenulisan 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 koordinasi triwulan 
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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. 

 

5.2.  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 
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administrasi kependudukan dan catatan sipil secara umum, dan secara khusus 

dalam peningkatan pencatatan akta kematian yang menghasilkan Data Base 

sebagai dasar Pencapaian SPM70%, 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.  
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Ketiga, perlu membentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) 

Disdukcapil KBB, yang dapat ditempatkan disetiap wilayah yang dapat 

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 
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pemeberian insentif kepada para pihak yang mau melaporkan keluarganya ada 

yang meninggal, sampai pembuatan dan diterbitkannya kutipan akta kematian 

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 
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kesadaran masyarakat  akan pentingnya catatan administrasi kependudukan dan 

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 
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perundang-undangan baru yang bersifat stelsel aktif, sebagai payung hukum 

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 kepadapihak 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  
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RT/RW. 

 

5.3.  Model Kebijakan Pencatatan Akta Kematian untuk Meningkatkan 
Kuantitas Pencatatan Akta Kematian  

 
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 sedikit-

sedikit 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, pengeluaran-

pengeluaran negara untuk dasar pembuatan keputusan-keputusan yang baru. 
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Berdasarkan pendekatan model inkrimental ini, selanjutnya tim peneliti 

merumuskan model kebijakan, sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan 

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  
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Administrasi Kependudukan (SIAK). (Lihat tinjauan pustaka Bab II). 

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  
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akta kematian di wilayah Kabupaten Bandung Barat. 

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. 
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 PNS dan/atau Tenaga Sukarelawan ini dapat membina di tingkat desa 

dan RT/RW dalam mengaplikasikan Buku Induk Lampid. 

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 : 
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5.4. 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 2013-

2018 SPM tersebut harus dapat dicapai pada tahun 2018. 

Dasar hukum untuk dapat mencapai hal tersebut di atas berpijak pada 

peraturan perundangan sebagai berikut : 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan. 

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas  Undang-

Undang 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 
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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 

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 
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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 

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 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri 
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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  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), 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 
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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 

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 mengenaitertib  
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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).  

Evaluasi 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 
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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 masing-

masing, setiap tiga bulan sekali.  

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 
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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 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 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 
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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 

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 
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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 

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.  
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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 

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.  
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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 

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. 
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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 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 
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(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 

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 
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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 

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). 
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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. 

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 
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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. 

 

5.5.  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 penelitianmodel kebijakan untuk meningkatkan laporan kematian dalam 

tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat. 

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 
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aspek penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, misalnya soal 

pengelolaan KTP-el, Akta Kelahiran, perubahan Kartu Keluarga (KK), dll. 

TanggapanSekretaris 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, 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 
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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 perundang-

undangan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang 

baru yang bersifat stelsel aktif, dan tentu saja dilanjutkan dengan diterbitkannya 

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 
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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 

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 
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(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 

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 
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menciptakan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai undang-

undang 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,- 

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 
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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, 

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. 
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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.  

5.6.  Model Kebijakan Penerbitan Kutipan Akta Kematian 

Selanjutnya mengenai bagaimana model kebijakan dalam penyelenggaraan 

pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, dalam rangka 

meningkatkan laporan kematian, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

PelayananAdministrasi 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 Pelayanan 

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dapat dilakukan atas dasar 

kesadaran ahli waris dengan inisiatif sendiri untuk mengurus pembuatan kutipan 

akta kematian ke Disdukcapil KBB melalui prosedur yang telah ditetapkan.  

Ataupun secara pro aktif dilakukan oleh perangkat kelembagaan pemerintahan 

desa seperti RT/RW atau Kader PKK sesuai peraturan daerah yang bersifat 

stelsesl aktif, dengan mendatangi keluarga yang mengalami peristiwa kematian. 
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Model alir prosedur pembuatan akta kematian di KBBakan ditampilkan pada 

halaman berikutnya : 
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5.7. Deskripsi Implementasi Model Kebijakan Untuk Meningkatkan 
Laporan Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependudukan Di 
Kabupaten Bandung Barat. 
 

Perubahan kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung 

Barat (KBB) dilakukan  secara inkrimental (modifikasi), seperti pendapat Simon 

(1994 : 64) yang menerangkan bahwa : “model inkrimental ini memandang 

kebijakan negara sebagai suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah di masa 

lalu dengan hanya mengubahnya (modifikasi) sedikit-sedikit.Demikian pula 

menurut Lindblom (Islamy, 1994 : 67) menegaskan : “model kebijakan 

inkrimental dilakukan dengan menyadari akan keterbatasan-keterbatasan yang ada 

pada pembuat keputusan, maka model inkrimental hanya memusatkan 

perhatiannya pada modifikasi secara sedikit-sedikit atas kebijakan sebelumnya. 

Sehubungan dengan hal di atas,kebijakan administrasi kependudukan 

berupa  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2016 

Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan 

Catatan Sipil, telah disahkan pada tanggal 5 September 2016. Peraturan daerah ini 

merupakan hasil modifikasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Nomor 15 Tahun 2011 Tentang  Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang sebelumnya bersifat pasif 

menjadi stelsel aktif.  

Secara teoritis konseptual bahwa kebijakan yang telah diputuskan dan 

ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kebijakan tersebut, 

sehebat apapun suatu kebijakan apabila tidak diimplementasikan akan menjadi 

tidak fungsional, dan tidak akan memiliki dampak apapun terhadap tujuan 
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kebijakan itu, hal ini dinyatakan pula oleh Adiwisastra (Tachjan, 2008 : xii) : 

Implementasi kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi ‘macan kertas’ 

apabila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan 

publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar 

kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk 

merealisasikan harapan yang diinginkan. 

Selanjutnya mengenai bagaimana model kebijakan dalam penyelenggaraan 

pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, dalam rangka 

meningkatkan laporan kematian, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2016 TentangTata Cara Penyelenggaraan 

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,yang bersifat stelsel 

aktif, langkah awal perlu disosialisasikan terlebih dahulu, sehingga para pelaksana 

kebijakan dan sasaran kebijakan memiliki pemahaman terhadap kebijakan yang 

ditetapkan. Hal ini, seperti ditegaskan oleh Saefullah (2007: 39) :“Langkah awal 

dalam pelaksanaan kebijakan adalah melakukan sosialisasi agar kebijakan yang 

bersangkutan diketahui, dimengerti, dan diterima oleh semua pihak yang 

bersangkutan”.Peran pendekatan melalui sosialisasi yang intensif oleh 

administrator secara persuasif akan menunjang terhadap terealisasinya 

implementasi kebijakan melalui setiap program atau kegiatan pemerintah dengan 

baik dan lancar”.  

Sosialisasi model kebijakan untuk peningkatan laporan kematian dalam 

tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat, 

mengacu pada perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
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tata cara penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang bersifat 

stelsel aktif, menyangkut kepemilikan dokumen kependudukan meliputi 

kelahiran, kematian, pindah, dan datang (Buku Lampid), telah dilaksanakan 

terhadap kader PKK di Kabupaten Bandung Barat pada bulan Desember 2014. 

Selanjutnya, sosialisasi dilaksanakan juga melalui pembinaan Teknis 

(Bintek), mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kependudukan yang bersifat stelsel aktif, berkaitan dengan kepemilikan dokumen 

kependudukan sesuai Buku Lampid di tingkat RW di seluruh Kabupaten Bandung 

Barat, telah dilaksanakan selama dua hari pada bulan April 2015. Sosialisasi 

pelayanan administrasi kependudukan diselenggarakan pula pada setiap kegiatan 

koordinasi, yang dilaksanakan secara kontinyu antar instansi terkait. Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dengan Pemerintahan 

Kecamatan. Pemerintahan Kecamatan dengan 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, seperti telah diuraikan di atas. 

Selanjutnya, bagaimana deskripsi implementasi model kebijakan untuk 

meningkatkan laporan kematian dalam tertib administrasi kependudukan di 

Kabupaten Bandung Barat, pasca perubahan peraturan perundangan dari semula 

bersifat pasif menjadi stelsel aktif, yang telah diturunkan menjadi Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2016 TentangTata Cara 
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Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,yang 

bersifat stelsel aktif. 

Saefullah (2008 : 40) mengatakan dalam penelitian implementasi 

kebijakan publik paling ideal adalah dua tahun setelah kebijakan tersebut 

ditetapkan. Namun demikian, karena penelitian ini bersifat sustainable program, 

maka penelitian implementasi kebijakannya dilakukan setelah kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil ini 

ditetapkan berdasarkan  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 

Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah disahkan pada tanggal 5 September 

2016. Selanjutnya, data pemohon kutipan akta kematian pasca sosialisasi 

peraturan daerah yang baru yang bersifat stelsel aktif, dan awal implementasi 

kebijakannya telah mengalami peningktan yang cukup tinggi, tercatat sampai 

bulan April 2017 sebanyak 450 pemohon kutipan akta kematian pada Kantor 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat 

Sehubungan dengan hal di atas, maka untuk menganalisis implementasi 

kebijakanpeningkatan laporan kematian, peneliti merujuk pada model 

implementasi kebijakanyang dikembangkan olehEdward III (Agustino, 2014 : 155 

: 163) dengan melihat empat faktor atau variabel dalam implementasi kebijakan, 

sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:  

“Four critical factor or variable in implementing public policy 
:communication, resources, disposition or attitudes, and bureaucratic 
structure. Terdapat empat faktor atau variabel yang sangat 
menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan baik 
secara langsung maupun tidak langsung : komunikasi, sumberdaya, 
disposisi, dan struktur birokrasi”. 
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5.7.1. Faktor Komunikasi 
 

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 

pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan yang efektif 

terjadi, apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan 

dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila 

komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan 

pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada para pelaksana di 

lapangan dengan tepat. Dalam rangka mengukur keberhasilan faktor atau variabel 

komunikasidalam implementasi kebijakan akan dianalisis menurut tiga indikator 

yaitu : transmisi, kejelasan, dan konsistensi.  

Transmisi merupakan saluran komunikasi antarapara pelaksana kebijakan, 

apabila penyaluran komunikasi baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi 

yang baik pula.kejelasan pesan yang disampaikan pada pelaksana dilapangan, di 

mana komunkasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan 

tidak membingungkan.  Konsistensi dalam komunikasi, di mana informasi, 

perintah, ataupun pesan berkaitan dengan tugas pelaksanaan  jelas, konsistenuntuk 

diterapkan dan dijalankan. 

Berdasarkan hasil observasi tim peneliti pada tanggal 8 Mei 2017 pada 

jam 9.20 WIB, berkaitan dengan transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam 

komunikasi diantara para pelaksana kebijakan penyelenggaraan pelayanan 

administrasi kependudukan, dan khususnya dalam peningkatan laporan kematian, 

di mana saluran komunikasi dilakukan dengan sarana yang ada baik lewat telepon 

kantor, maupun telepon seluler langsung dengan bidang yang terkait. Sementara 
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itu, berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi perintah telah dipahami oleh para 

petugas, baik petugas yang diperbantukan di kantor-kantor kecamatan maupun 

yang berada pada pelayanan kendaraan keliling, telah diberikan bimbingan, 

pengarahan, dan pelatihan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat, 

sesuai standar  pelayanan administrasi kependudukan buku Lampid (Lahir, Mati, 

Pindah, dan Datang).  

Demikian pula, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 8 

Mei 2017 pada jam 11.05 WIB, menyatakan bahwa saluran komunkasi dalam 

rangka pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, dilakukan melalui 

permintaan lewat telepon kantor disdukcapil/seluler terkait bidang layanan, dari 

kecamatan bersangkutan, untuk memberikan pelayanan di desa-desa yang jauh 

dari kantor kecamatan, sehingga nanti akan dikirim kendaraan keliling yang akan 

memudahkan pelayanan administrasi kependudukan, meskipun tidak dipungkiri 

bahwa pelayanan administrasi kependudukan masih mengutamakan dalam 

pelayanan KTP elektronik. 

Demikian pula, mengenai kejelasan pesan yang disampaikan pada 

pelaksana dilapangan, di mana komunkasi yang diterima oleh para pelaksana 

kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Hal ini, telah dijalankan 

dengan baik, karena petugas dilapangan, baik petugas yang diperbantukan di tiap 

kantor kecamatan maupun petugas yang berada di dalam kendaraan keliling 

(Darling) telah diberikan bimbingan dan pelatihan secara khusus dalam melayani 

administrasi kependudukan. 
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Konsistensi  perintah yang diberikan dalam pelaksanaan  tugas dilapangan 

telah jelas dan dipahami oleh petugas dilapangan, karena dilengkapi dengan 

pedoman yang berada di dalam buku Lampid. Oleh karena itu, komunikasi yang 

dilakukan diantara pihak yang bertanggungjawab dalam rangka penyelenggaraan 

pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, telah jelas, 

konsistenuntuk diterapkan dan dijalankan. 

Berkaitan dengan faktor komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan 

pelayanan administrasi kependudukan dan peningkatan laporan kematian, baik 

menyangkut saluran, kejelasan, dan konsistensi pesan, informasi, perintah dalam 

proses komunikasi struktural dan fungsional, maka tim peneliti mengasumsikan 

telah berjalan sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kantor 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. 

5.7.2. Faktor Sumberdaya 

Faktor sumberdaya yang dimiliki organisasi pelaksana kebijakan, baik 

menyangkut sumberdaya manusia, maupun sumberdaya lainnya mempengaruhi 

implementasi kebijakan. Indikator  sumberdaya ini terdiri dari beberapa elemen 

yaitu :Staf yang tersedia, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi 

kebijakan salah satunya karena staf yang kurang mencukupi ataupun tidak 

kompeten dibidangnya, motivasi dalam melaksanakan tugas;Informasi yang 

dimiliki, baik meliputi informasi yang berhubungan dengan  cara  

bagaimanamelaksanakan kebijakan, maupun informasi mengenai data kepatuhan 

dari para pelaksana terhadap peraturan  dan regulasi pemerintah yang ditetapkan. 

Faktor sumberdaya manusia menentukan keberhasilan atau tidaknya suatu 
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implementasi kebijakan, Saefullah (2008 : 40) menyatakan : keberhasilan dalam 

implementasi kebijakan akan bergantung pada perilaku manusia-manusia 

pelaksananya. 

Sumberdaya bukan manusia yang juga turut menentukan keberhasilan 

dalam implementasi kebijakan seperti wewenang, di mana kewenangan 

merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana kebijakan secara politik. 

Selain wewenang, juga fasilitas yang dimiliki lembaga pelaksana kebijakan,tanpa 

adanya fasilitas pendukung  berupa  sarana  dan  prasaranaimplementasi kebijakan 

tidak akan berhasil. 

Berdasarkan hasil observasi tim peneliti pada tanggal 8 Mei 2017 pada jam 

9.20 WIB, mengenai staf yang tersedia untuk melayani peningkatan laporan 

kematian sebetulnya sudah memadai, sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa 

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 sipil, 

termasuk tugas dalam mencatat peristiwa kematian. Dalam rangka memudahkan 

pelayanan administrasi kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Bandung Barat menempatkan 3 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. 
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Di samping itu, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan 

penyelanggaraan pelayanan kependudukan, khususnya dalam peningkatan laporan 

kematian, dapat juga dibantu dengan 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, termasuk juga, peran dan fungsi kader 

PKK dan Kader Posyandu juga dapat diberdayakan, karena kader-kader inipun 

secara periodik bertemu dengan masyarakat didaerahnya. 

Namun demikian, sampai saat kebijakan administrasi kependudukan dan 

catatan sipil yang baru, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersifat stelsel aktif, bahwa 

tindakan Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat untuk memberdayakan 

kelembagaan kader masyarakan di tingkat desa belum ditentukan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 8 Mei 2017, diperoleh keterangan bahwa 

sumberdaya manusia yang ada untuk melayani administrasi kependudukan dan 

catatan sipil di wilayah Kabupaten Bandung Barat sudah dianggap mencukupi, 

kepentingan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya, ditambah 

dengan tiga kendaraan keliling untuk desa-desa yang terpencil dari kecamatannya. 
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Tetapi, khususnya berkaitan dengan pelayanan pembuatan akta kematian 

sesuai peraturan daerah yang baru dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kependudukan yang bersifat stelsel aktif, dengan memberdayakan kader 

masyarakat desa, seperti RT/RW, Kader PKK dan Kader Posyandu, sebagai 

petugas jemput bola untuk mendata warga yang meninggal, sesuai dengan apa 

yang telah dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD), yang dilaksanakan 

pada tanggal 29 September tahun 2016 bertempat di Kantor Kecamatan Cisarua 

Kabupaten Bandung, belum dapat dilaksanakan. Hal ini, berkaitan dengan 

beberapa kendala diantaranya : 

Pertama, terjadinya perubahan struktur organisasi perangkat desa dan 

jabatan di pemerintah desa, yang diatur oleh Peraturan Bupati Kabupaten 

Bandung Barat Nomor 8 tahun 2016 Tentang Perubahan Struktur Organisasi dan 

Jabatan di Pemerintah Desa. Dengan perubahan ini, tentu saja akan merubah 

komposisi penempatan pegawai di birokrasi pemerintah desa, dan ini dapat 

dikatakan mentah lagi untuk mematangkan program kegiatan berkaitan dengan 

pelayanan administrasi kependudkan, dan perlu pembinaan lagi. 

Kedua, aspek regulasinya, berkaitan dengan Perda No. 7 tahun 2016 

Tentang Penyelengaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten 

Bandung Barat, baru diajukan ke pemerintah provinsi untuk mendapatkan nomor 

lembaran  daerah pemberlakuan produk hukum. dan masih menunggu nomor 

registrasi di provinsi. Setelah itu, juga butuh pembahasan mengenai teknis 

operasionalnya berkaitan dengan pemberdayaan kader masyarakat desa, yang 

ditugaskan untuk menangani kegiatan pendataan peristiwa kematian, munkin 
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harus diperkuat oleh peraturan/keputusan bupati, sehingga ada kejelasan dan 

ketegasan dalam menentukan kader masyarakat desa yang diberi kewenangan 

untuk mendata peristiwa kematian hingga diterbitkannya kutipan akta kematian 

dari Kantor Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat. 

 Ketiga, sumberdaya yang tidak kalah pentingnya adalah anggaran Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, perlu perubahan 

besarannya untuk insentif jika memang pembayarannya harus melalui dinas. 

Anggaran dinas yang dialokasikan oleh pemerintah sekitar 5 sampai 6 milyar 

pertahun, anggaran sebesar ini masih cukup minim, terlebih lagi harus 

memberikan insentif untuk kader masyarakat desa yang dilibatkan dalam program 

pendataan peristiwa kematian didaerahnya, mengingat banyak kader masyarakat 

desa yang harus dilibatkan dalam program ini. Tetapi, dapat juga anggaran itu 

dialokasikan berbentuk dana bantuan desa, untuk program peningkatkan laporan 

peristiwa kematian, melalui anggaran desa, dan tentu saja hal ini perlu 

diwacanakan dalam rapat struktur organisasi perangkat daerah (SOPD), karena 

dapat saja berkaitan dengan dinas lainnya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan tim peneliti 

mengenai sumberdaya yang mendukung implementasi model kebijakan 

peningkatan laporan kematian dalam tertib administrasi kependudukan dan 

catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat, dapat diasumsikan cukup memadai bila 

mengacu pada sumberdaya manusia yang dimiliki telah tersedia untuk mencapai 

tujuan dan sasaran kebijakan, tinggal didukung oleh keseriusan pemerintah atau 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, melalui percepatan dan penguatan 
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regulasi teknis dan operasional, serta penyedian anggaran atau dana penunjang 

melalui perubahan anggaran dinas, maupun melalui perubahan anggaran 

pemerintah desa. 

5.7.3. Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana 

Sesuai konsepsi teoritis yang telah diuraikan di dalam kajian pustaka, 

faktor atau variabel ketiga yang menetukan keberhasilan dalam implementasi 

kebijakan   adalah  disposisi  atau  sikap  pelaksanaan  kebijakan,  jika para 

pelaksana kebijakan bersikap baik karena  menerima  suatu  kebijakan  maka 

kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh 

seperti tujuan yang diharapakan. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para 

pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi 

akan mengalami kesulitan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa untuk mendukung Dispositions 

dalam mensukseskan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara 

pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri, 

dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalakan suatu kebijakan 

tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik 

yang baik. Oleh karena itu, sikap para pelaksana menjadi faktor penentu, 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu kebijakan publik. Edwards III 

(Agustino, 2015:157-163) menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu kebijakan publik, diantaranya 

meliputi : 

1) Faktor Penentu  dilaksanakannya Kebijakan, diantaranya : 
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a. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan 
pemerintah; 

b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; 
c. Adanya sanksi hukum; 
d. Adanya kepentingan publik; 
e. Adanya kepentingan pribadi; 
f. Masalah waktu. 

2) Faktor penentu  penolakan atau penundaan pelaksanaan kebijakan : 
a. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang 

dianut; 
b. Tidak adanya kepastian hukum; 
c. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi; 
d. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum. 

 
Bedasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh tim peneliti pada tangal 16 

Mei 2017 jam 10.05 WIB. disposisi  atau  sikap  pelaksanaan  kebijakan, terhadap 

kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi akan menerima  suatu  

kebijakan  dan  kemungkinan akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh, 

karena kebijakan tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka. Namun 

demikian, sehubungan dengan kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan 

pelaksana yang akan menjalankan kebijakan, belum ada kejelasan sebab belum 

ada peraturan yang memberikan pedoman di dalam pelaksanaan dan petunjuk 

teknisnya, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tidak keluar dari tujuan yang 

telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik yang baik, dalam penerbitan 

akta kematian. 

Selanjutnya, hasil observasi tim peneliti sehubungan dengan faktor-faktor 

penentu keberhasilan implementasi kebijakan, diantaranya : Respeknya anggota 

masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah; Adanya kesadaran untuk 

menerima kebijakan; Adanya sanksi hukum; Adanya kepentingan publik; Adanya 

kepentingan pribadi; Masalah waktu. Hasil observasi tim peneliti berkaitan 
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dengan respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah, 

menunjukkan ketaatan, seperti halnya dalam pembuatan KTP-e terlihat sangan 

antusias. Tetapi khususnya pembuatan akta kematian belum adanya kesadaran 

untuk menerima kebijakan, akibat sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai 

petani, belum memahami pentingnya akta kematian dan dampak hukum setelah 

peristiwa kematian. Kemudian mengenai adanya sanksi hukum baik kepada para 

pelaksana ataupun pada masyarakat berkaitan dengan laporan akta kematian tidak 

ada. Kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang 

bersifat stelsel aktif, menyangkut dengan adanya kepentingan publik, agar data 

kependudukan valid dan memudahkan bagi pemerintah dalam menetapkan 

program bantuan sosial dan menyediakan DPT dalam pemilu. Laporan peristiwa 

kematian merupakan kepentingan pribadi bagi keluarga ahli waris, karena akan 

berkaitan hukum perdata di kemudian hari, seperti pembuatan akta silsilah hak 

waris, pensiun atau tunjangan hari tua, administrasi Bank, utang piutang, dan lain 

sebagainya. Masalah waktu juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan, karena setelah kebijakan itu ditetapkan perlu adanya tindakan berupa 

sosialisasi tentang kebijakan tersebut terhadap pelaksana kebijakan dan sasaran 

kebijakan. Oleh karena itu, para ahli ilmu kebijakan menyatakan bahwa untuk 

mengevaluasi implementasi kebijakan, setidaknya sejak kebijakan itu ditetapkan 

paling minimal dua tahun setelah kebijakan itu dilasanakan. 

Selanjutnya, hasil wawancara tim peneliti berkaitan dengan faktor penentu  

penolakan atau penundaan pelaksanaan kebijakan, seperti halnya dengan adanya 

kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang dianut, realitanya tidak ada 
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indikasi yang mengarah terhadap penolakan kebijakan baik dari para pelaksana 

maupun sasaran kebijakan, bahkan hasil focus grup diskusi menunjukkan 

dukungan. Sedangkan mengenai tidak adanya kepastian hukum, ini hanya 

menyangkut kepada siapa tugas pendataan peristiwa kematian dilapangan sampai 

terbitnya akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu 

diamanahkan kepada kader masyarakat desa, termasuk keputusan besaran insentif 

bagi para pelaksana dilapangan sesuai peraturan hukum stelsel aktif. Adanya 

keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi, hal ini tidak ada kaitannya dengan 

implementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan catatan sipil, 

khususnya mengenai pendataan dan laporan peristiwa kematian dan penerbitan 

akta kematian. Kemudian tentang adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap 

hukum, berkaitan dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang pelayanan 

administrasi kependudukan dan catatan sipil, hasil pengamatan tidak ada indikasi 

yang mengarah pada ketidakpatuhan hokum, kecuali kesadaran masyarakat yang 

masih kurang, karena belum memahami pentingnya akta kematian bagi pihak ahli 

waris dan bagi pihak pemerintah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencatatan Sipil 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, yang 

dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017 pukul 9.30, bertempat di ruang kantor 

Kepala Bidang, adapun hasil wawancara diperoleh keterangan mengenai disposisi  

atau  sikap  pelaksanaan  kebijakan,  bahwa para pelaksana kebijakan bersikap 

menerima setiap  kebijakan   dan  akan melaksanakannya secara bersungguh-

sungguh seperti tujuan yang diharapakan. Tentu saja, bisa saja sebaliknya jika 



171 
 

 

 

perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat 

kebijakan maka proses implementasi kebijakan akan mengalami kesulitan.  

Dengan demikian, untuk mendukung Dispositions atau sikap para 

pelaksana kebijakan dalam mensukseskan implementasi kebijakan , harus 

dibangun kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan 

menjalankan kebijakan itu sendiri, sehingga pelaku kebijakan agar menjalakan 

suatu kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi terciptanya 

pelayanan publik yang baik, dalam pelayanan kependudukan dan catatan sipil 

khususya khususnya laporan peristiwa kematian. Hal ini, dilakukan dalam rapat-

rapat rutin yang dilakukan oleh bidang masing-masing dilingkungan Disdukcapil. 

Namun juga, perlu disadari bahwa kebijakan penyelenggaraan pelayanan 

administrasi kependudukan dan catatan sipil  yang bersifat stelsel aktif di 

Kabupaten Bandung Barat baru di disahkan pada bulan September 2016, jadi 

masih perlu waktu untuk memberikan pemahaman kepada pegawai dan 

bagaimana teknis dilapagan, karena perlu menentukan orang-orang dilapangang 

dan juga anggaran sebagai pendukungnya. Tetapi, upaya-upaya untuk mencapai 

SPM 70% dalam pelayanan administrasi kependudkan dan catatan sipil di 

Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 mudah-mudahan akan tercapai. 

Adapun, berkaitan dengan respeknya anggota masyarakat pada otoritas 

dan keputusan pemerintah, kesadaran untuk menerima kebijakan, dan adanya 

kesadaran untuk menerima kebijakan, selama ini tidak ada masalah, artinya 

anggota masyarakat respek, menerima, dan sadar terhadap peraturan dan 

kewenangan pemerintah, terlebih lagi, sesuai dengan peraturan tang bersifat 
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stelsesl aktif dalam pelayanan kependudukan, di mana pihak pemerintah yang 

harus aktif dalam melayani kepentingan masyarakat, kami yakin masyarakatpun 

akan lebih senang mendapatkan pelayanannya, apalagi menyangkut kepentingan 

mereka, dalam mendapatkan dokumen kependudukannya. 

Berkaitan dengan adanya sanksi hukum berkaitan dengan kelengkapan 

dokumen kependudukan secara keseluruhan tidak ada, kecuali sanksi yustisi 

terhadap kepemilikan KTP oleh pemerintah, sedangkan dokumen kependudukan 

seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran (AK), Surat Pindah dan Datang 

(SPP), juga Kutipan Akta Kematian (KAK), selama ini tidak ada sanksi hukum, 

kecuali masyarakatnya itu sendiri yang akan kesulitan mendapat pelayanan 

pemerintah, karena Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KTP, menjadi dasar syarat 

mendapatkan pelayanan pemerintah. Artinya dokumen kependudukan yang sah 

merupakan kepentingan publik dan kepentingan pribadi, bagi masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan pemerintah. Adapun, mengenai masalah waktu bukan 

menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi 

kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat, karena dalam 

perbaikan pelayanan dan pemutakhiran data penduduk yang valid dan akurat 

butuh proses dan tentunya dalam proses tersebut dibutuhkan waktu.  Selanjutnya, 

mengenai faktor penentu  penolakan atau penundaan pelaksanaan kebijakan, 

karena kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat 

Kabupaten Bandung Barat itu tidak ada, kecuali menunggu pengesahan nomor 

regristasi peraturan daerah untuk diakui oleh pihak pemerintah provinsi dalam 

lembaran daerah untuk diterbitkan. Hal ini, tidak berkaitan dengan menjadi tidak 
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adanya kepastian hukum dalam pelayanan administrasi kependudukan, sebab 

pelayanan pemerintah dalam kependudukan tetat berjalan. Kemudian juga, 

kebijakan pelayanan kependudukan yang bersifat stelsel aktif ini tidak kaitannya 

keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi, sehingga kemungkinan untuk 

menolak kebijakan ini relative tidak ada, kecuali sedikit distorsi dari para calo 

yang ingin memberikan jasa untuk mengurus dokumen kependudukan 

masyarakat, tapi itupun relative kecil, apalagi sekarang stelsel aktif, jadi para 

pelaksana kebijakan yang harus jemput bola. Oleh karena itu, distorsi ini tidak 

bisa dikatakan sebagai ketidakpatuhan selektif terhadap hukum. 

Mengacu pada hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh 

tim peneliti, sehubungan dengan faktor atau variabel disposisi atau sikap para 

pelaksana kebijakan untuk mendukung implementasi model kebijakan 

peningkatan laporan kematian dalam tertib administrasi kependudukan dan 

catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat, diasumsikan sangat memadai, karena 

kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan 

sipil yang bersifat stelsel aktif, telah mendapat dukungan baik dari para pelaksana 

kebijakan dan diterima masyarakat. Oleh karena itu, hanya dibutuhkan keseriusan 

pemerintah atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam implementasinya, 

melalui percepatan dan penguatan regulasi teknis dan operasional dilapangan, dan 

penyedian anggaran atau dana penunjang melalui perubahan anggaran dinas, 

maupun melalui perubahan anggaran pemerintah desa.  

5.7.4. Faktor Struktur Birokrasi 

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan pula oleh  faktor  atau  
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variabel  struktur birokrasi. Birokrasi merupakan badan administrasi sebagai 

pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan 

secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Pelaksana 

kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan yang 

cukup dan sumber daya untuk melakukannya, tapi mereka mungkin masih 

terhambat di implementasi oleh struktur organisasi di mana mereka melayani. Dua 

karakteristik utama birokrasi adalah prosedures operasi standar (SOP) dan 

fragmentasi.  

Perihal yang pertama, berkembang sebagai respon internal, untuk waktu 

yang terbatas,  sumber daya pelaksana, dan keinginan untuk keseragaman 

kerjasama antar organisasi yang kompleks dan luas, serta merancang program 

baru, cara kerja baru,  dan juga personil dalam melaksanakan kebijakan. Perihal 

kedua, berkaitan dengan fragmentasi merupakan kemampuan birokrasi dalam 

menghadapi faktor-faktor eksternal yang turut mempengaruhi birokrasi. Pengaruh 

terhadap birokrasi dapat berupa tekanan-tekanan dari luar birokrasi, seperti 

kelompok kepentingan, partai politik, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), 

kelompok  profesi, maupun tekanan dari anggota legislatif karena perbedaan 

kepentingan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan tim peneliti pada tanggal 17 

Juli 2017 jam 9.15, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperoleh 

gambaran  mengenai struktur birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung 

kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi 

dengan baik, hal ini telah dilakukan dengan melalui pembinaan teknis 
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administrasi kependudukan diantara instansi terkait (kecamatan, desa, RW) 

diselurh Kabupaten Bandung Barat, dan dengan menempatkan 3 sampai 4 orang 

tenaga sukarelawan di tiap kecamatan di wilayah Kabupaen Bandung Barat. 

Dengan demikian, para pelaksana kebijakan sudah  tahu  apa yang harus 

dilakukan. Sedangkan, mengenai sumber daya yang dimiliki seperti SDM dan 

ditambah sarana pendukung Kendaran Keliling Sistem Informasi Administrasi 

kependudukan (SIAK) dengan perangkat On Line sebanyak tiga buah, sudah 

memadai tinggal dioptimalkan untuk melakukannya, tetapi masih ada kendala 

pada  sumberdaya pendukung Darling dan perangkat ditap kantor kecamatan, 

seperti sistem perangkat lunak (software) yang dimiliki Disdukcapil KBB 

versinya sudah ketinggalan yaitu SIAK Versi 4 sedangkan Versi SIAK sekarang 

sudah menggunakan, Versi 5, dan juga angaran yang dimiliki belum memadai, 

apalagi harus member insentif petugas lapangan dalam rangka pelayanan yang 

bersifat stelsel aktif. 

 Selanjutnya, dalam struktur birokrasi terdapat dua karakteristik utama 

yang harus menjadi perhatian, kedua karakteristik ini meliputi  Prosedures 

Operational Standar (SOP) dan fragmentasi. Perihal yang pertama berkembang 

sebagai respon internal, untuk waktu yang terbatas,  sumber daya pelaksana, dan 

keinginan untuk keseragaman kerjasama antar organisasi yang kompleks dan luas, 

serta merancang program baru, cara kerja baru,  dan juga personil dalam 

melaksanakan kebijakan.  

Hasil observasi tim peneliti bahwa SOP Disukcapil KBB merujuk pada 

Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 
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Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, dan Permendagri Nomor 

69 Tahun2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam 

Negeri di Kabupaten/Kota. Respon internal Kantor Disdukcapil KBB telah 

dilakukan dengan terbitnya Perda KBB Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal 

ini juga, sebagai respon target waktu yang terbatas, untuk mencapai target 70% 

pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) penerbitan kutipan akta kematian 

pada tahun 2020. Sumberdaya pelaksana sudah diupayakan dengan menempatkan 

4 orang tenaga sukarelawan di tiap kecamatan dan tenaga pelayanan melalui 

Kendaraan Keliling (Darling) untuk melayani administrasi kependudukan. 

Sementara itu,  keinginan untuk keseragaman kerjasama antar organisasi 

yang kompleks dan luas, serta merancang program baru, cara kerja baru,  dan juga 

personil dalam melaksanakan kebijakan, hal ini belum terlihat ada inisiatif kea rah 

rancangan program kerja baru sesuai peraturan yang baru, tapi masih rutinitas 

seperti biasa dengan menanti warga yang membutuhkan pelayanan. Termasuk 

merancang untuk menetapkan personil lapangan dari kader masyarakat desa, yang 

bertugas mendata langsung dilapangan dengan medatangi keluarga ahli waris 

yang mengalami peristiwa kematian anggota keluarganya, untuk laporan dan 

penerbitan akta kematian, sesuai Perda KBB Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dan 

Model Alur Prosedur Pembuatan Akta Kematian di Disdukcapil KBB hasil 

penelitian tahun 2016. 
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Selanjutnya, hasil observasi tim peneliti berkaitan dengan perihal kedua 

tentang fragmentasi yang menunjukkan  kemampuan birokrasi, dalam 

menghadapi faktor-faktor eksternal yang turut mempengaruhi birokrasi. Pengaruh 

terhadap birokrasi dapat berupa tekanan-tekanan dari luar birokrasi, seperti 

kelompok kepentingan, partai politik, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), 

kelompok  profesi, maupun tekanan dari anggota legislatif karena perbedaan 

kepentingan. Sehubungan dengan faktor-faktor eksternal yang turut 

mempengaruhi birokrasi, berupa tekanan-tekanan dari luar birokrasi, seperti 

kelompok kepentingan, partai politik, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), 

kelompok  profesi, maupun tekanan dari anggota legislatif karena perbedaan 

kepentingan, secara keseluruhan tidak kelihatan, kecuali gangguan dari LSM yang 

bertindak sebagai calo dalam pengurusan dokumen kependudukan, yang 

seringkali memenuhi berbagai bagian dan loket pelayanan. 

Berdasarkan hasil wawancara tim peneliti dengan Kepala Bidang 

Pencatatan Sipil Disdukcapil KBB pada tanggal 17 Juli 2017 jam 1.30 WIB, 

diperoleh keterangan bahwa struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan sudah  

dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Koordinasi baik 

internal dengan instansi terkait maupun secara eksternal,  sering dilakukan   

melalui rapat koordinas secara periodik, kemudian secara eksternal dilakukan  

melalui pembinaan teknis administrasi kependudukan, dengan melibatkan  

diantara instansi terkait (kecamatan, desa) dengan pihak RW  diseluruh 

Kabupaten Bandung Barat, di samping itu, untuk memudahkan koordinasi dengan 

pihak kecamatan, melalui penempatan 3 sampai 4 orang tenaga sukarelawan di 
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tiap kecamatan di wilayah Kabupaen Bandung Barat. Dengan demikian, para 

pelaksana kebijakan sudah  tahu  apa yang harus dilakukan.  

Selanjutnya, mengenai kemampuan birokrasi dilihat dari aspek sumber 

daya yang dimiliki seperti SDM dan  sarana pendukung lainnya, seperti jumlah 

pegawai saat ini dianggap telah memadai, termasuk sarana pelayanan seperti 

Kendaran Keliling penunjang pelayanan administrasi kependudukan melalui 

Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK) dengan perangkat On Line 

sebanyak tiga buah, artinya sudah cukup memadai tinggal dioptimalkan. Adapun 

kendala yang dihadapi berkaitan dengan sumberdaya yang dimiliki, berupa  

sumberdaya pendukung Darling dan perangkat ditiap kantor kecamatan, seperti 

sistem perangkat lunak (software) yang dimiliki Disdukcapil KBB versinya sudah 

ketinggalan yaitu SIAK Versi 4, sedangkan pelayanan administrasi kependudukan 

sesuai buku induk Lampid harus menggunakan SIAK Versi 5 SIAK, dan termasuk 

juga tentang angaran yang dimiliki belum memadai, apalagi harus memberi 

insentif bagi petugas lapangan dalam rangka pelayanan administrasi 

kependudukan yang bersifat stelsel aktif. 

 Selanjutnya, mengenai  Prosedures Operational Standar (SOP)  

Disukcapil KBB dalam tugas pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan 

Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, dan Permendagri Nomor 

69 Tahun2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam 

Negeri di Kabupaten/Kota. Sementara respon internal Kantor Disdukcapil KBB 

dan mengejar target waktu yang terbatas, telah dilakukan dengan terbitnya Perda 
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KBB Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk mencapai target 70% pencapaian standar 

pelayanan minimal (SPM) penerbitan kutipan akta kematian pada tahun 2020. 

Termasuk juga, sumberdaya pelaksana dalam struktur birokrasi, telah diupayakan 

dengan menempatkan 4 orang tenaga sukarelawan di tiap kecamatan dan tenaga 

pelayanan Kendaraan Keliling (Darling) untuk melayani administrasi 

kependudukan, terutama yang sulit akses internet karena sinyal dan daerah 

pedesaan yang jauh dari kecamatannya. 

Berkaitan dengan keinginan untuk keseragaman kerjasama antar organisasi 

yang kompleks dan luas serta merancang program baru, cara kerja baru,  dan juga 

personil dalam melaksanakan kebijakan, masih dalam proses pembahasan, karena 

masih dihadapkan pada kendala penetapan personil lapangan dari kader 

masyarakat desa, yang nantinya dapat bertugas mendata langsung langsung 

dilapangan berkaitan dengan medatangi keluarga ahli waris yang mengalami 

peristiwa kematian anggota keluarganya, untuk laporan dan penerbitan akta 

kematian, sesuai Perda KBB Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Model Alur 

Prosedur Pembuatan Akta Kematian di Disdukcapil KBB hasil penelitian tahun 

2016. Termasuk juga masalah anggaran yang harus diperhitungkan secara cermat 

dan tepat, karena harus dipertanggungjawabkan dihadapan publik. 

Selanjutnya, hasil wawancara berkaitan dengan fragmentasi yang 

menunjukkan  kemampuan birokrasi, dalam menghadapi faktor-faktor eksternal 

yang turut mempengaruhi birokrasi, berupa tekanan-tekanan dari luar birokrasi, 
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dengan adanya kelompok kepentingan, partai politik, Lembaga swadaya 

Masyarakat (LSM), kelompok  profesi, maupun tekanan dari anggota legislatif 

karena perbedaan kepentingan. Sehubungan dengan faktor-faktor eksternal yang 

turut mempengaruhi birokrasi, berupa tekanan-tekanan dari luar birokrasi seperti 

yang ditanyakan tim peneliti, secara potensial tidak ada, karena kebijakan 

kependudukan hanya lebih bersifat pelayanan pemerintah kepada warga 

masyarakat, yang tidak mengandung unsur politis dan unsur bisnis, kecuali 

tekanan dan gangguan-gangguan  dari LSM yang bertindak sebagai calo dalam 

pengurusan dokumen kependudukan, yang seringkali memenuhi berbagai bagian 

dan loket pelayanan, untuk mendapat pelayanan yang lebih cepat. Hal ini, sulit 

dihindari karena masih banyak warga yang meminta bantuan LSM atau Ormas, 

serta belum memiliki kesadaran untuk datang sendiri apabila ingin mengurus 

dokumen kependudukan, karena memang mudah asal mau antri saja. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat disumsikan 

bahwa struktur birokrasi sebagai pelaksana cukup mampu mendukung kebijakan 

yang telah diputuskan,  koordinasi dilaksanakan dengan baik, pelaksana kebijakan 

faham  dan ingin melaksanakan setiap kebijakan. Kendalanya manyangkut 

kemampuan para pegawai (inisiatif, kreatifitas, inovasi), dalam merancang 

pekerjaan dan membuat  program kerja baru sesuai tuntutan peraturan yang baru. 

Pembaharuan perangkat lunak SIAK sesuai buku induk Lampid dari versi 4 ke 

versi 5. Anggaran belum memadai untuk memberi insentif petugas lapangan 

dalam pelayanan administrasi kependudukan secara stelsel aktif. 
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 Prosedures Operational Standar (SOP)  Disukcapil KBB mengacu pada 

Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; dan Permendagri Nomor 

69 Tahun2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam 

Negeri di Kabupaten/Kota. Respon internal Disdukcapil KBB untuk mencapai 

target standar pelayanan minimal (SPM) 70% dalam penerbitan kutipan akta 

kematian pada tahun 2020, diperkuat oleh Perda KBB Nomor 7 Tahun 2016 

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan 

Sipil. Menempatkan 4 orang tenaga sukarelawan di tiap kecamatan dan Kendaraan 

Keliling (Darling) untuk melayani administrasi kependudukan, di daerah pedesaan 

yang jauh dari kecamatannya. Keseragaman kerjasama antar organisasi, 

merancang program baru, cara kerja baru,  dan juga personil dalam melaksanakan 

kebijakan, masih dalam proses pembahasan. 

Kemampuan birokrasi sangat memadai, dalam menghadapi tekanan-

kelompok kepentingan, partai politik, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), 

kelompok  profesi, maupun tekanan dari anggota legislatif karena perbedaan 

kepentingan, karena secara potensial tidak ada.  Dengan demikian, tim peneliti 

menyimpulkan bahwa  struktur birokrasi Disdukcapil KBB telah memadai dalam 

menentukan keberhasilan implementasi model kebijakan untuk meningkatkan 

laporan kematian dalam tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil. 

 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam hasil penelitian yang 

dicapai, yang telah diuraikan di dalam Bab V, maka tim peneliti akan 

menyimpulkan hasil penelitian yang dicapai sebagai berikut : 

6.1.1. Faktor Komunikasi 

Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil, khusunya peningkatan laporan 

kematian, baik menyangkut saluran, kejelasan, dan konsistensi pesan, 

informasi, perintah dalam proses komunikasi struktural dan 

fungsional, telah berjalan sesuai standar operasional prosedur yang 

ditetapkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bandung Barat. 

6.1.2. Faktor Sumberdaya 

Sumberdaya implementasi model kebijakan peningkatan laporan 

kematian dalam tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di 

Kabupaten Bandung Barat, cukup memadai. Sumberdaya manusia 

tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, tinggal 

didukung oleh keseriusan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 

dengan percepatan dan penguatan regulasi teknis/operasional, 

perubahan anggaran dinas, dan atau melalui anggaran dinas 

mengalokasikan dana bantuan terhadap anggaran pemerintah desa. 



6.1.3. Faktor Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana 

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan sangat memadai untuk 

mendukung implementasi model kebijakan peningkatan laporan 

kematian dalam tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di 

Kabupaten Bandung Barat secara stelsel aktif, karena telah didukung 

oleh para pelaksana kebijakan dan masyarakat. Oleh karena itu, 

dibutuhkan keseriusan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KBB, 

untuk melakukan percepatan dan penguatan regulasi teknis dan 

operasional, melakukan perubahan anggaran dinas atau 

mengalokasikan dana  bantuan  pada anggaran pemerintah desa. 

6.1.4. Faktor Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi cukup mampu mendukung kebijakan yang telah 

diputuskan, didasarkan pada koordinasi dilaksanakan dengan baik, 

pelaksana kebijakan faham dan ingin melaksanakan setiap kebijakan. 

Kemampuan para pegawai (inisiatif, kreatifitas, inovasi), dalam 

merancang pekerjaan dan membuat  program kerja baru sesuai 

tuntutan peraturan yang baru, belum mendukung. Pembaharuan 

perangkat lunak SIAK sesuai buku induk Lampid dari versi 4 ke 

versi 5. Anggaran belum memadai untuk member insentif petugas 

lapangan dalam pelayanan administrasi kependudukan secara stelsel 

aktif. Prosedures Operational Standar (SOP) Disukcapil KBB 

mengacu pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 



Sipil di Daerah; dan Permendagri Nomor 69 Tahun2012 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di 

Kabupaten/Kota. Respon internal Disdukcapil KBB untuk mencapai 

target standarpelayanan minimal (SPM) 70% dalam penerbitan 

kutipan akta kematian pada tahun 2020, diperkuatolehPerda KBB 

Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Menempatkan 4 

orang tenagas ukarelawan di tiap kecamatan dan Kendaraan Keliling 

(Darling) untuk melayani administrasi kependudukan, di daerah 

pedesaan yang jauh dari kecamatannya. Keseragaman kerjasama 

antar organisasi, merancang program baru, cara kerja baru,  dan juga 

personil dalam melaksanakan kebijakan, masih dalam proses 

pembahasan. 

Kemampuan birokrasi sangat memadai, dalam menghadapi tekanan-

kelompok kepentingan, partai politik, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), kelompok profesi, maupun tekanan dari anggota 

legislatif karena perbedaan kepentingan, karena secara potensial 

tidak ada. Dengan demikian, tim peneliti menyimpulkan bahwa 

struktur birokrasi Disdukcapil KBB telah memadai dalam 

menentukan keberhasilan implementasi model kebijakan untuk 

meningkatkan laporan kematian dalam tertib administrasi 

kependudukan dan catatan sipil. 

 



6.2.    Saran-Saran 

6.2.1.   Saran Akademis 

1) Hasil penelitian ini mendeskripsikan kondisi faktual dan obyektif 

sesuai kenyataan dilapangan, mengenai implementasi model 

kebijakan untuk meningkatkan laporan kematian dalam tertib 

administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten 

Bandung Barat, pasca dilakukan sosialisasi perubahan peraturan 

hukum berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kependudukan dan catatan sipil stelsel aktif, serta model alur 

prosedur laporan dan permohonan pembuatan akta kematian di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung 

Barat. 

2) Perlu dilakukan penelitian lanjutan baik dalam konteks 

pengembangan teoritis konseptual maupun dalam aspek praktis, 

berkaitan dengan kompetensi, inisiatif, kreatifitas, inovasi, para 

pegawai dalam mendisain pekerjaan dan merancang program-

program kerja baru, dalam rangka menjawab perubahan peraturan 

hukum dan tuntutan pelayanan publik di bidang administrasi 

kependudukan dan catatan sipil. 

6.2.2.   Saran Praktis 

1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung 

Barat perlu melakukan percepatan dalam merespon peraturan 

penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan baru yang 



bersifat stelsel aktif, dengan penguatan melalui pembuatan 

regulasi teknis dan operasional, dalam rangka kelancaran eksekusi 

dilapangan, berkaitan dengan pengelolaan SDM, disain pekerjaan 

dan program kerja, perencanaan anggaran, pemenuhan sarana 

kerja. 

2) Pengelolaan sumberdaya manusia yang tersedia untuk 

meningkatkan laporan dan pembuatan akta kematian, dengan 

mengoptimalkan 4 tenaga sukarelawan yang ditempatkan ditiap 

kecamatan, di samping tugas utama untuk melayani pembuatan e-

KTP, juga harus melayani laporan dan permohonan pembuatan 

akta kematian dari pihak petugas lapangan yang telah ditetapkan 

dari kader masyarakat desa. Oleh karena itu, penetapan petugas 

lapangan dari unsur kader masyarakat desa, harus secepatnya 

ditetapkan oleh Disdukcapil KBB, termasuk besaran insentifnya. 

3) Peningkatan kompetensi, inisiatif, kreatifitas, inovasi, para 

pegawai dalam mendisain pekerjaan dan merancang program-

program kerja baru, dalam rangka menjawab perubahan peraturan 

hukum dan tuntutan pelayanan publik di bidang administrasi 

kependudukan dan catatan sipil, melalui pembinaan teknis, 

pendidikan dan latihan, baik diselenggarakan melalui lembaga 

diklat internal, atau melalui kerjasama dengan perguruan tinggi. 

4) Perencanaan dan perubahan anggaran disdukcapil dengan 

mengalokasikan dana untuk insentif para petugas lapangan yang 



berasal dari unsur kader masyarakat desa yang telah ditetapkan, 

dengan prinsip “money follow function”, dalam arti insentif 

diberikan atas prestasi yang telah diberikan oleh petugas lapangan 

yang mendata peristiwa kematian di lingkungannya, dan 

memprosesnya hingga menjadi kutipan akta kematian. Teknisnya, 

dapat disalurkan melalui anggaran desa, saat pemberian insentif 

RT/RW yang dilaksanakan secara periodic setiap 3 bulan sekali.  

5) Peningkatan sarana kerja berbasis informationt of technology, dan 

electronic of technology, dengan secepatnya melakukan 

pembaharuan perangkat lunak penunjang Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai buku induk lahir, mati, 

pindah, datang (Lampid) dari semula menggunakan Software 

versi 4 ke Software versi 5.  
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Lampiran 

Pedoman Observasi dan Wawancara Mendalam 

1. Faktor Komunikasi 
 
1.1. Bagaimana menyaluran komunikasi (transmisi) dalam pelaksanaan tugas 

pencatatan sipil agar implementasi kebijakan berhasil ? 

1.2. Apakah komunkasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan jelas 

dan tidak membingungkan ? 

1.3. Perintah yang diberikan kepada pegawai dalam pelaksanaan kebijakan 

konsisten  dan  jelas  untuk   diterapkan   dan dijalankan ? 

2. Faktor Sumberdaya 

2.1. Apakah jumlah staf yang terlibat dalam pelayanan pencatatan sipil sudah 

mencukupi ?  

2.2.  Bagaimana kondisi kompetensi staf sudah sesuai dengan bidang 

tugasnya ? 

2.3. Apakah pimpinan memotivasi para pegawai dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya ?  

2.4. Informasi yang berhubungan dengan cara bagaimana melaksanakan 

kebijakan tersedia ?  

2.5. Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap 

peraturan  dan regulasi pemerintah yang ditetapkan tersedia ? 

2.6. Kewenangan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan pencatatan sipil 

merupakan legitimasi dalam melaksanakan tugasnya ?  



2.7. Pelaksana kebijakan sudahkah didukung oleh fasilitas  berupa  sarana  

dan  prasarana implementasi agar berhasil mencapai sasaran ? 

3. Faktor Disposisi  atau  Sikap  Pelaksanaan  Kebijakan 

3.1. Para pelaksana kebijakan bersikap  menerima dan melaksanakan 

kebijakan  secara bersungguh-sungguh sesuai tujuan yang diharapakan 

lembaga ? 

3.2. Adakah kesepakatan yang dibangun antara pembuat kebijakan dengan 

pelaku yang akan menjalankan kebijakan ? 

3.3. Bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalakan sebuah 

kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi terciptanya 

pelayanan publik yang baik ? 

3.4. Bagaimana respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan 

pemerintah berkaitan dengan pelaporan peristiwa kematian ? 

3.5. Adakah kesadaran para pelaksana kebijakan dan masyarakat untuk 

menerima kebijakan yang mengatur tentang pelaporan dan pembuatan 

akta kematian ? 

3.6. Apakah ada sanksi hukum bagi para pelaksana kebijakan dan masyarakat 

terhadap  kebijakan tersebut ?  

3.7. Apakah kebijakan yang mengatur tentang pelaporan dan pembuatan akta 

kematian telah memenuhi unsur kepentingan publik ? 

3.8. Adakah kepentingan pribadi para pelaksana kebijakan dan masyarakat 

yang tersirat dalam kebijakan tersebut ? 



3.9. Apakah pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi 

pencatatan sipil khusunya tentang pelaporan peristiwa kematian, 

berkaitan dengan  masalah waktu yang ditetapkan olehn pemerintah 

setempat ? 

3.10. Adakah isi kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang dianut 

oleh para pelaksana kebijakan maupun masyarakat ? 

3.11. Para pelaksana kebijakan mau pun masyarakat menolak kebijakan 

pelaporan peristiwa kematian karena beranggapan tidak adanya kepastian 

hukum ? 

3.12. Penolakan suatu kebijakan pelayanan administrasi kependudukan karena 

adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi ? 

3.13. Penolakan suatu kebijakan pelayanan administrasi kependudukan karena 

adanya ketidakpatuhan selektif terhadap hukum ? 

4. Faktor Struktur Birokrasi 

4.1. Struktur birokrasi sebagai pelaksana dapat mendukung kebijakan yang 

telah diputuskan ? 

4.2. Koordinasi antar pejabat dan instansi terkait dalam pelaksanaan 

kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil terjalin 

dengan baik ? 

4.3. Pelaksana kebijakan terhambat oleh struktur organisasi di mana mereka 

melayani ? 

4.4. Bagaimana respon internal bidang pencatatan sipil dalam melayani 

pelaporan untuk waktu yang terbatas ? 



4.5. Bagaimana kemampuan sumberdaya pelaksana yang diarahkan untuk 

melayani pelaporan peristiwa kematian ? 

4.6. Adakah keinginan untuk keseragaman kerjasama antar organisasi terkait 

dengan pelayanan pelaporan peristiwa kematian yang kompleks dan luas ? 

4.7. Sudahkah organisasi merancang program baru, cara kerja baru,  dan juga 

menetapkan personil dalam melaksanakan kebijakan tersebut ? 

4.8. Bagaimana kemampuan birokrasi dalam menghadapi faktor-faktor 

eksternal yang turut mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan 

kebijakan ? 

4.9. Bagaimana upaya organisasi dalam mengatasi tekanan-tekanan dari luar 

seperti kelompok kepentingan, partai politik, Lembaga swadaya 

Masyarakat (LSM), kelompok  profesi, dan anggota legislatif karena 

perbedaan kepentingan. 
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MODEL KEBIJAKAN PENINGKATAN LAPORAN KEMATIAN DALAM ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
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Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

E-mail: dos_achdiat@yahoo.co.id

ABSTRAK. Salah satu persoalan yang cukup pelik dalam Administrasi Kependudukan adalah yang berkaitan dengan 

Pencatatan Peristiwa 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 laporan kematian 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjadi masalah karena data kependudukan tidak valid. Gambaran aktual 

pencatatan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat masih rendah, indikasinya terlihat dari permohonan penerbitan surat 

kutipan akta kematian pada Tahun 2015 hanya sebanyak 20 pemohon. Penelitian ini menemukan model kebijakan pencatatan 

akta kematian untuk meningkatkan kuantitas pencatatan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan SPM 70 % 

pada Tahun 2018, dengan menggunakan pendekatan model inkrimentalisme. 

Kata Kunci: Model Kebijakan, Laporan Akta Kematian, Tertib Administrasi

POLICY MODEL OF IMPROVING DEATH REPORT IN POPULATION ADMINISTRATION AND CIVIL 

REVIEWS IN WEST BANDUNG REGENCY

  

ABSTRACT. One of the more complicated issues in the Population Administration is that related to Death Record. A person’s 

death is a legal event  that is not an act of legal subject but consequently governed by law. For the existence of legal order in 

order to protect  the rights and obligations of the heirs  and assets left by the heirs it is necessary regulation concerning the 

event of death. Reporting on the death of a person is very  necessary  for the maintenance of population data so that the data 

presented is factual data. The facts show the effect of unrecorded population data, relating to Death, becomes problematic 

because the data is invalid. The portrait of death certiicate in West Bandung regency is still low, the indication is seen from the 
request  for the issuance of death certiicate document to  the  2015 only 20 applicant. This research inds the model of death 
note registration policy to increase the quantity of death certiicate registration in West Bandung regency, based on SPM 70 % 
using incrementalism model approach.

Key Word: Policy Model, Death Certiicate Report, Orderly Administration

PENDAHULUAN

Pembangunan Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di Indonesia sebagai negara terbesar ke 

empat dari jumlah penduduk setelah China, India dan USA, 

memiliki peran strategis dalam Pembangunan Nasional, 

sehingga 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 kese-

jahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Saefullah (2008): 

138) menyatakan: Masalah kependudukan adalah masalah 

yang akan selalu dihadapi dalam pembangunan selama 

tingkat kesejahteraan penduduk belum merata secara 

layak, baik menyangkut kuantitas yang harus diatur dan 

ditata dengan benar, dan juga menyangkut kualitas yang 

dapat mengukur tingkat kehidupan suatu bangsa.

Merujuk pada Pasal 26 Ayat (3) Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

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 yang 

direvisi oleh UU No. 24 Tahun 2013 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. Untuk itu, Pemerintah 

dengan dukungan DPR RI telah menetapkan program 

strategis yang merupakan reformasi mendasar di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil dengan cara merubah 

pola pikir (mindset) dari aparat dan masyarakat. Hal ini, 

sejalan dengan pemikiran Faturochman (2004:4): Isu 

dan masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia, 

telah mendorong terjadinya perubahan paradigma 

kebijakan kependudukan secara mendasar, menyang-

kut kompleksitas dan dinamika kependudukan serta 

pengaruhnya terhadap isu kependudukan pada masa 
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mendatang. Oleh karena itu, memerlukan adanya 

integrasi kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk 

mengendalikan kuantitas dan meningkatkan kualitas 

penduduk.

Sehubungan hal di atas, dalam rangka memberikan 

jaminan status hukum perdata bagi penduduknya, penye-

diaan 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. Namun demikian, 

salah satu persoalan yang cukup pelik dalam Administrasi 

Kependudukan adalah yang berkaitan dengan Pencatatan 

Peristiwa 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. Di samping itu, pelaporan 

mengenai peristiwa kematian seseorang sangat diperlukan 

untuk pemeliharaan data kependudukan, sehingga 

data yang tersaji merupakan data yang faktual. Tetapi 

kenyataan menunjukkan, akibat tidak terekamnya data 

kependudukan, berkaitan dengan Kematian pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjadi kendala 

dalam validitas penentuan Data Pemilih Tetap (DPT) 

dalam pemilu, termasuk juga dalam program peningkatan 

kesejahteraan dan bantuan sosial, seperti halnya, program 

penanggulangan krisis ekonomi dan jaring pengaman 

sosial. Sumodiningrat (1999:121): Jaring pengaman 

sosial merupakan instrument yang memadukan program 

pembangunan khusus menanggulangi keadaan krisis 

(crash program) dan program pembangunan reguler 

menanggulangi masalah kesenjangan, kemiskinan, dan 

ketertinggalan. Adapun bentuk programnya berupa 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung 

Masyarakat Sementara (BLSM), pembagian beras miskin 

(Raskin). Namun demikian, kecenderungannya seringkali 

kurang tepat sasaran, karena subjek penerima program 

bantuan tidak faktual, akibat masih menggunakan data 

kependudukan yang telah kadaluarsa. 

Demikian pula, persoalan sampai saat ini, 

berkaitan dengan pencatatan peristiwa kematian di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bandung Barat hanya rata-rata 20 pencatatan per-

tahun. Padahal biaya untuk mengurus akta kematian ini 

hanya Rp 20.000,00. Oleh karena itu, sepertinya untuk 

mencapai target PAD dari pembuatan Akta Kematian 

akan sulit, sebab minat masyarakat dalam pembuatan 

Akta Kematian masih sangat rendah, dalam sebulan 

paling banyak hanya dua orang yang mengajukan.  Hal 

ini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala 

Bidang Catatan Sipil Disdukcasip KBB, Toteng Rizwan 

di Batujajar (Galamedia,14/7/2015). Jika pemohon 

Akta Kelahiran sampai ratusan orang per hari sementara 

kondisi terbalik justru terjadi untuk pemohon Akta 

Kematian. Persoalan ini tentunya urgen untuk diteliti 

secara mendalam, apakah peraturan perundangan yang 

tidak efektif atau kesadaran hukum masyarakat yang 

kurang, atau juga birokrasi yang tidak aktif melakukan 

penyuluhan dan sosialisasi program.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana 

model kebijakan yang efektif untuk meningkatkan 

pelaporan pencatatan kematian dan penerbitan Kutipan 

Akta Kematian di Kabupaten Bandung Barat ?”. Adapun 

pertanyaan penelitiannya, adalah: (1) Bagaimana potret 

eksisting proses Pelaporan Pencatatan Kematian di 

Kabupaten Bandung Barat ? (2) Bagaimana solusi untuk 

pencapaian SPM Penerbitan Kutipan Akta Kematian 

70% pada Tahun 2020 ? (3) Bagaimana model kebijakan 

yang dapat meningkatkan kuantitas pelaporan pencatatan 

kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian di 

Kabupaten Bandung Barat ?

Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Menggambarkan 

potret eksisting proses pencatatan Kutipan Akta Kematian 

di Kabupaten Bandung Barat; (2) Mengidentikasi solusi 

pencapaian SPM Kutipan AktaKematian 70% pada 

Tahun 2020; (3) Merumuskan skenario kebijakan yang 

dapat meningkatkan kuantitas pencatatan Kutipan Akta 

Kematian di Kabupaten Bandung Barat.Adapun kegunaan 

penelitian ini diharapkan: (1) Secara teoritis penelitian 

ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi kajian 

kebijakan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas 

Administrasi Kependudukan dan Pelaporan Kutipan 

Akta Kematian. (2) Secara praktis, dapat dijadikan bahan 

rekomendasi kebijakan dalam peningkatan pencatatan 

Kutipan Akta Kematian di Kabupaten Bandung Barat.

METODE

Fokus penelitian ini untuk melihat, menggambar-

kan, menganalisis, mencatat dan mengiterpretasikan 

kondisi di Kabupaten Bandung Barat, berkaitan dengan 

implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan, yang telah di ubah 

oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 

dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4736). Regulasi ini merubah dari penanganan 

administrasi kependudukan yang bersifat pasif menjadi 

bersifat stelsel aktif. Khususnya mengenai Pasal 4 yang 

menyebutkan: setiap kematian wajib dilaporkan oleh 

keluarganya atau yang mewakilinya kepada lnstansi 

Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

kematian. Sesuai dengan spirit stelsel aktif, maka peran 
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RT/RW menjadi sentral dalam melaporkan peristiwa 

kematian dilingkungannya, ke jenjang pemerintahan di 

atasnya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

dengan maksud untuk memahami makna dari fenomena 

dan masalah sosial yang sedang diteliti. Rancangan 

penelitian kualitatif menurut Crasswell (2014:4): 

“Merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi 

dan memahami makna yang oleh sejumlah individu 

atau sekelompok orang, dianggap berasal dari masalah 

sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini 

melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, meng-

umpulkan data yang spesiik dari para partisipan, 
menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema 

yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan 

makna data”. Sementara itu,  Sugiyono (2008:1) 

mengatakan: “pendekatan kualitatif digunakan untuk 

meniliti pada kondisi objek yang alamiah di mana 

peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat 

induktif, hasil penelitiannya menekankan pada makna 

daripada generalisasi”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian fenomenologi dengan tujuan untuk 

memberikan gambaran yang lebih detail mengenai 

suatu gejala atau fenomena yang sedang diteliti, 

berkaitan dengan model kebijakan peningkatan laporan 

kematian dalam administrasi kependudukan dan catatan 

sipil di Kabupaten Bandung Barat. Mengenai penelitian 

kualitatif dengan metode fenomenologis dijelaskan 

Moleong (2014:17) seperti berikut: “Penelitian feno-

menologis berusaha memahami arti peristiwa dan 

kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada 

dalam situasi-situasi tertentu”. 

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

mencakup data kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan 

sumber data, mencakup data primer dan data sekunder. 

Informan yang akan dijadikan sumber data primer, 

dan digali informasinya berkaitan dengan potret dan 

gambaran aktual pencatatan akta kematian di KBB akan 

dilakukan dengan Camat Cisarua, Camat Ngamprah, 

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, sebagai representasi dari 

penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pemohon akta kematian 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 mencapai angka sepuluh persen 

(10%) dari jumlah peristiwa kematian yang terjadi di 

KBB.

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  Sekdis 

Disdukcapil 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 UU Nomor 23 Tahun 

2006 Tentang Administrasi Kependudukan. PP Nomor 

38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. PP Nomor  

41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

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 
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(Kemendagri), yang versi dan acuannya menurut Sekre-

taris Disdukcapil 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 konlik 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 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 men-

dapatkan 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 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 

kepenudukan 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.

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, 

bagi 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 

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. 

Berdasarkan wawancara dengan Pelaksana 

Tugas Kepala Dinas/Sekretaris Disdukcapil Kabupaten 

Bandung Barat pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015, 

upaya yang akan dilakukan oleh Disdukcapil KBB 

dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

70% pada tahun 2020, yang telah diamanatkan oleh PP 

No. 25/2005 tentang Pedoman dan Penyusunan SPM. 

Namun demikian, Disdukcapil KBB akan bertekad 

untuk dapat mencapai SPM sebesar 70 %, dalam rangka 

tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil secara 
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umum, dan secara khusus 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 Disduk-

capil 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.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 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 

kependudukan yang baru bersifat stelsel aktif, sehingga 

mengarahkan perangkat RT/RW untuk bertugas pro aktif.

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 kepen-

dudukan 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 pemberian 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 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 hasil penelitian sebelumnya, menun-

jukkan hal yang sama dalam menjawab berbagai 

persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi 

kependudukan. Hasil penelitian Nugraha (2009) 

menyimpulkan: 1) Pengembangan Sistem Informasi 

Kependudukan (SIAK) untuk mewujudkan pelayanan 

administrasi kependudukan dan catatan sipil, yang 

berorientasi pada kepuasan dan kemitraan masyarakat; 

2) Pengembangan SIAK memberikan informasi yang 

cepat kepada masyarakat tentang pembuatan dokumen 

kependudukan; 3) Mewujudkan pelayanan administrasi 

kependudukan dan catatn sipil yang beorientasi pada 

kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya 

data dan informasi kependudukan yang akurat. Hasil 

penelitian Insani (2010) menyimpulkan:  1) Dibutuhkan 

sosialisasi  kepada aparatur pemerintah terkait, sebagai 

pelaksana kebijakan administrasi kependudukan, dan 

kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban 

penduduk dalam administrasi kependudukan. 2) 

Dalam rangka mendukung suksesnya Sistem Informasi 

Kependudukan (SIAK) on-line maka diperlukan: (a) 

Komitmen bersama yang dituangkan dalam peraturan 

pelaksanaan (Permen, Perda, Keputusan Kepala 

Daerah); (b) Pelatihan tenaga operator SIAK dan atau 
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menyediakan tenaga operator yang handal; (c) Penelitian 

dan pengembangan SIAK yang disesuaikan dengan 

kondisi daerah setempat. Berikutnya kesimpulan hasil 

penelitian Rachmawati (2012) adalah: 1) perlu pening-

katan pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

sumberdaya aparatur, berkaitan dengan pelayanan 

administrasi kependudukan yang efektif; 2) Upaya untuk 

merealisasikan pembelajaran aparatur tidak memerlukan 

biaya yang besar, namun aparatur harus mempunyai 

kemauan diri yang kuat untuk mendapatkan pengetahuan 

baru, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan tempat 

kerja.

Beberapa pertimbangan di atas, selanjutnya akan 

dibandingkan dengan informasi dari pihak kecamatan 

yang dijadikan 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 penin-

jauan 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 per-

undang-undangan yang baru dan berdasarkan Buku 

Induk Lampid yang telah disediakan dan dibagikan oleh 

Disdukcapil KBB kepada pihak RT/RW.

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, sebagai 

solusi dalam rangka peningkatan pencatatan akta 

kematian, yang diharapkan dapat menghasilkan 

data base sebagai dasar Pencapaian 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 (Islamy, 1994:64) menjelaskan: Model 

inkremental ini memandang kebijakan negara sebagai 

suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah di masa 

lalu dengan hanya mengubahnya (modiikasi) sedikit-
sedikit. Selanjutnya, Thoha (2008:145) menegaskan: 

Model kebijakan inkrementalisme perhatiannya terhadap 

program baru dipusatkan untuk menambah, mengurangi, 

dan menyempurnakan program-program yang telah ada. 

Pembuat policy pada umumnya menerima keabsahan 

(legitimacy) dari program-program yang telah ditetapkan 

dan menyetujui untuk melanjutkan policy-policy yang 

sudah ada sebelumnya. Jadi yang menjadi landasannya 

adalah pada evaluasi dan analisa empiris terhadap 

program-program, kebijakan-kebijakan negara yang 

telah dilaksanakan sebelumnya, dengan menambah, 

mengurangi, memodiikasi sedikit program-program, 
kebijakan-kebijakan, pengeluaran-pengeluaran negara 

untuk dasar pembuatan keputusan-keputusan yang baru.

Berdasarkan pendekatan model inkrimental 

ini, selanjutnya tim peneliti merumuskan model 

kebijakan, sebagai bahan pertimbangan untuk 

dijadikan landasan dalam memodiikasi kebijakan 
sebelumnya, berkaitan dengan upaya untuk 

meningkatkan kuantitas pencatatan akta kematian di 

KBB. Pertimbangan untuk memodiikasi kebijakan 
peningkatan kuantitas pencatatan akta kematian di 

KBB, didasarkan atas hasil penelitian yang telah 

dilakukan di KBB pada tahun 2015. Adapun beberapa 

landasan yang dapat dijadikan  pertimbangan untuk 

memodiikasi kebijakan KBB, dalam meningkatkan 
kuantitas pencatatan akta kematian sebagai berikut: 

(1) Aspek Yuridis meliputi UU No.23/2006; PP No. 

34/2010 ; Permendagri No. 28/2005; Permendagri No. 

69/2012. (2) Aspek Teoritis mengacu pada Konsep 

Administrasi Negara; Konsep Kependudukan dan 

Catatan Sipil; Konsep Kebijakan Publik (Negara). (3) 

Aspek Empiris berkaitan dengan data dan informasi 

faktual hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

(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) Perda Kependudukan dan Catatan Sipil KBB 

yang bersifat stelsel aktif, sebagai landasan hukum 

dalam meningkatkan pencatatan akta kematian di 

wilayah KBB. (7) Sarana berupa Kantor UPTD 

Kependudukan dan Catatan Sipil KBB pada setiap 

wilayah bisa disesuaikan dengan Dapil. Hardware 

dan Software.Sistem Administrasi Kependudukan 

dan catatan Sipil KBB. Buku Induk Kependudukan 

dan Catatan Sipil (Lampid). (8) Kelembagaan, 

dibentuknya UPTD Kependudukan dan Catatan 

Sipil, dengan tugas pokok dan fungsi membantu 

sebagian tugas dari Kepala Disdukcapil. Menjadi 

koordinator di wilayah kerjanya berkaitan dengan 
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tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil, 

termasuk pelaporan peristiwa kematian. (9) SDM 

Disdukcapil 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. 

(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. Langkas-langkah Seperti itu sesuai 

dengan yang dikatakan Moynihan dan Ingram (2001) 

dalam Kurniasih (2011) bahwa pemerintahan dengan 

kapasitas  manajemen yang tinggi akan menghasilkan 

kinerja yang lebih baik. Dimana kapasitas manajemen 

merupakan pra kondisi bagi kinerja sehingga di dalamnya 

juga mengaitkan aspek-aspek organisasi, sumber daya 

aparatur, keuangan, struktur dan kepemimpinan

Bagaimana pentingnya suatu model kebijakan 

dalam konteks penelitian ini, dijelaskan Parsons (2005:59): 

Dalam menganalisis kebijakan publik kita harus bisa 

mengorganisasikan ide-ide dan konsep. Dunia adalah 

sebuah tempat yang kompleks, dan untuk memahami 

kompleksitas ini kita perlu penyederhanaan, dalam 

rangka memahami multiplisitas faktor dan kekuatan yang 

membentuk problem dan proses sosial, dengan menyusun 

model-model, pemetaan (map), atau berpikir dalam term 

metafora. Sementara itu, Tachjan (2008:36) menjelaskan: 

model merupakan suatu kerangka pemikiran tertentu 

yang akan memberikan gambaran kepada kita secara 

bulat lengkap mengenai sesuatu obyek, situasi, atau 

proses. Komponen-komponen apa saja yang terdapat 

pada objek, situasi, atau proses tersebut. Bagaimana 

korelasi-korelasinya antara komponen-komponen itu satu 

dengan yang lainnya. 

Oleh karena itu, salah satu out put yang ingin 

dihasilkan dari penelitian ini adalah ditemukannya 

model kebijakan peningkatan laporan kematian dalam 

administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabu-

paten Bandung Barat. Adapun visualisasi model kebijakan 

publik untuk meningkatkan laporan kematian dalam tertib 

administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten 

Bandung Barat, digambarkan pada Gambar 1.

SIMPULAN

Potret dan gambaran aktual pencatatan laporan akta 

kematian dalam tertib administrasi kependudukan dan 

catatan sipil di Kabupaten Bandung Barat masih rendah, 

indikasinya terlihat dari permohonan penerbitan surat 

kutipan akta kematian pada Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil, pada Tahun 2014 hingga akhir Bulan Mei 

Tahun 2015 tidak sampai angka sepuluh persen (10%) 

dari jumlah peristiwa kematian yang terjadi di KBB.

Solusi peningkatan pencatatan akta kematian yang 

menghasilkan data base sebagai dasar Pencapaian SPM 

akta kematian pada Tahun 2020, telah dilakukan melalui  

upaya-upaya: (1) Sosialisasi terhadap kader PKK se 

KBB pada bulan Desember 2014. (2) PembinaanTeknis 

(Bintek) administrasi kependudukan Lahir, Mati, Pindah, 

dan Datang (Lampid) di tingkat RW di seluruh KBB; 

(3) Perlu membentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas 

(UPTD) Disdukcapil KBB, yang ditempatkan disetiap 

wilayah dalam mengkoordinasikan beberapa Kecamatan 

Aspek Yuridis

Aspek Teoritis

Aspek Empiris

Anggaran

Naskah

Akademik Perda Kependudukan 

dan Catatan Sipil KBB 

bersifat Stelsel Aktif 

SDM

Raperda 

Kependudukan dan 

Catatan Sipil KBB 

bersifat Stelsel Aktif Sarana

Kelembagaan Meningkatnya

Kuantitas 

Pencatatan Akta 

Kematian di KBB 

Tahun 2018

Gambar 1: Model Kebijakan Pencatatan Akta Kematian di KBB

Sumber : Hasil Penelitian Hibah Dikti 2015.
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dalam melayani administrasi kependudukan; (4) Perlu 

perubahan kebijakan insentif  yang lebih proporsional 

bagi para RT/RW, agar mau pro aktif khususnya 

dalam melaksanakan pencatatan laporan kematian; 

(5) Disdukcapil KBB telah menempatkan empat (4) 

petugas Sukarelawan (Sukwan) di setiap kecamatan, 

untuk melayani pembuatan E-KTP dan KK; (6) Perlu 

dilakukan koordinasi yang kontinyu antar instansi 

terkait dengan Pemerintahan Desa dan RT/RW berkaitan 

dengan administrasi kependudukan sesuai Buku Induk 

Lampid, melalui sarana pembagian insentif RT/RW 

pertriwulan; (7) Memberi motivasi dalam rangka meng-

optimalkan peran, tugas dan fungsi perangkat RT/RW, 

dalam peningkatan laporan pembuatan suratkutipan 

akta kematian pada Disdukcapil KBB; (8) 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 dalam rangka peningkatan 

laporan kematian di Kabupaten Bandung Barat. 

Model kebijakan pencatatan akta kematian untuk    

meningkatkan kuantitas pencatatan akta kematian di 

KBB,  berdasarkan SPM 70 % pada Tahun 2018 sesuai 

RPJM KBB 2013-2018, dengan pendekatan model 

inkrimental dengan cara memodiikasi kebijakan lama. 
Pertimbangan untuk memodiikasi kebijakan KBB dalam 
meningkatkan kuantitas pencatatan akta kematian  : (1) 

Aspek Yuridis; (2) Aspek Teoritis; (3) Aspek Empiris; 

(4) Naskah Akademik (Hasil penelitiantahun 2015); 

(5) Raperda Kependudukan dan Catatan Sipil KBB; 

(6) Perda Kependudukan dan Catatan Sipil KBB yang 

bersifat stelsel aktif, sebagai landasan hukum dalam 

meningkatkan pencatatan akta kematian di wilayah 

KBB; (7). Sarana; (8) Kelembagaan; (9) Sumber Daya 

Manusia; (10) Anggaran.
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