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ABSTRAC 

Mokhammad Hawazun, Department of Government Science, Faculty of Social 

Science and Politic Science, Brawijaya University Malang, 2017. Population 

Service Administration in the Perspective of New Public Service by the Office of 

Population and Civil Regristrattion of Malang (A Case Study in Purwantoro and 

Kiduldalem District). Supervising Team: Andi setiawan, S.IP., M.Si and father 

Rahman S.IP.,M.A 

This research is explain about a breakthrough of the population administration 

services from the Population and Civil Registration Office of Malang City by putting 

those services in some districts. This research will analyze two districts (Kiduldalem 

and Purwantoro District) based on the ratio of population impacting the public 

interest, testing services and public mindset. There are some population 

administration services that will be improved, such as: Birth Certificate, Family 

Card, a Death Certificate and Electronic Identity Card. The causes of making those 

services because of the accessibility, mileage, a long queue and for the effectiveness 

bureaucracy.One of the examples is the time estimate of working about 4-5 days long 

in registering civil documents after the improvement and 14-30 days long before the 

improvement. This research uses New Public Services Theory as the main analysis. 

The process of data collection has done by interview and literature study. The type of 

research that is qualitative. The result of this research included the absence of 

discrimination in services, brokering, the service stops when there is a power downs 

or lack of internet accessibility, lack of socialization to the community, community 

involment is not optimal, the control system on OKP, there is a buidup of srvice, 

especially in distrik with a high population like Purwantor and communication & 

coordination is far from perfect. Furthermore, the improvement of this service is 

made for the goodness of community. 

 

Keywords: Population Administration, District, New Public Service. 
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ABSTRAK 

Mokhammad Hawazun, Progam Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2017. Pelayanan Administrasi 

Kependudukan dalam Perspektif New Public Service oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Malang (Studi Kasus di Kelurahan Purwantoro dan 

Kelurahan Kiduldalem). Tim Pembimbing: Andi Setiawan, S.IP., M.Si dan 

Fathur Rahman S.IP., M.A 

Penelitian ini menjelaskan terobosan pelayanan administrasi kependudukan yang di 

lakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan 

meletakan pelayanan tersebut di kelurahan dengan mengambil studi kasus di 

Kelurahan Kiduldalem dan Kelurahan Purwantoro berdasarkan perbandingan jumlah 

penduduk yang berdampak pada animo masyarakat, uji coba pelayanan, dan pola pikir 

masyarakat. Adapun pelayanannya meliputi; Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta 

Kematian dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Alasan munculnya pelayanan 

tersebut diantaranya karena aksesbilitas, jarak tempuh, mengantri terlalu lama dan 

memangkas birokrasi. Salah satu contohnya adalah estimasi waktu penyelesaiannya 

dengan rata-rata 4-5 hari dalam mengurus dokumen kependudukan. Berbeda sebelum 

adanya terobosan tersebut yakni 14-30 hari dalam satu jenis pelayanan. Penelitian ini 

menggunakan teori New Public Service sebagai pisau analisis. Proses pengambilan 

data dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka. Adapun jenis penelitian 

yakni penelitian kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini 

bahwa pelayanan diantaranya tidak adanya diskriminasi pelayanna, masih terdapat 

percaloan, pelayanna berhenti ketika mati listrik atau ada ganggungan komputer atau 

pada jaringan internet, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterlibatan 

masyarakat belum optimal, adanya sistem kontrak pada OKP, terdapat penumpukan 

pelayanan, terutama di kelurahan dengan jumlah penduduk banyak seperti di 

Kelurahan Purwantoro dan komunikasi dan koordinasi yang kurang sempurna. 

Selanjutnya secara umum pelayanan tersebut mendekatkan kepada masyarakat. 

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Kelurahan, New Public Service. 
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DAFTAR ISTILAH 

Akta Kelahiran :  Bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang 

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. 

Akta Kematian : Sebagai pembuktian kematian seseorang. 

Aplikasi : Suatu perangkat piranti lunak yang menerapkan   suatusistem 

atau prosedur kerja dalam suatu organisasisehingga 

pelaksanaan sistem dan atau  prosedur kerja lebih efisien, 

efektif, dan akurat. 

Akses : kegiatan melakukan interaksi dengan sistem  

Aparatur : Pegawai dalam satu kelola pemerintahan 

E-Goverment : Penggunaan Teknologi informasi oleh pemerintah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Good Govenance :  Konsep yang digunakan dalam pemerintahan dalam 

melaksanakan pelayanan public yang efisien,transparan, dan 

pemerintahan yang bertanggungjawab kepada publik. 

Kartu Keluarga : Kartu identitas anggota keluarga yang memuat tentang nama, 

susunan dan hubungan dalam keluaraga serta identitas anggota 

keluarga. 

KTP : Lembaga Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang 

ditertibkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 

berlaku di seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik 

Indonesia.  

Pemerintahan  : Semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan 

oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara serta merupakan 

sistem struktur dan organisasi berbagai macam fungsi yang 

dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan 

negara. 



 

SKPD : Singkatan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan 

fungsi eksekutif yang merupakan perangkat pemerintah daerah 

baik provinsi maupun  kabupaten/kota. 

Internet : Merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi 

antara satu dengan yang lainnya. 

Online  :  Istilah saat terhubung dengan jaringan internet atau dunia 

maya. 

OKP  :  Petugas kependudukan yang ditempatkan yang di tempatkan di 

kelurahan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang 

SIAK : Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan 

berbasis IT untuk melakukan pendataan terkait data 

kependudukan dan pencatatan sipil. 

Website  : Halaman situs resmi yang dapat diakses seccara cepat dan 

layanan yang didapat  dengan jalan terhubung ke internet. 

TIK : Merupakan singkatan dari Teknologi Informasi dan 

Komunikasi adalah teknologi yang mencakup perangkat keras 

dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi 

yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi.  

Kelurahan  : Wilayah kerja Lurah sebagai SKPD dalam wilayah kecamatan 

di lingkungan Pemerintahan Kota. 

PTSP : Merupakan singkatan singkatan Pelayanan Terpadu Terpadu 

Satu Pintu. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan 

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses 

pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap 

terbitanya dokumendilakukan dalam satu tempat. 

Peraturan Daerah : Peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh DPRD 

dengan persetujuan bersama kepala daerah baik di provinsi 

maupun tingkat kabupaten atau kota.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Isu kependudukan telah sejak lama menjadi isu penting, seiring dengan 

dinamika dan meningkatnya kompleksitas kependudukan, perlu mendapatkan 

perhatian yang serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Semua itu selain 

disebabkan oleh banyak faktor yang kompleks, juga mendorong terjadinya berbagai 

persoalan yang kompleks pula, seperti kepadataan penduduk, keterbatasan 

kesempatan kerja, degradasi kualitas lingkungan, merosotnya kesejahteraan sosial dan 

sebagainya. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pembangunan dan kependudukan 

yang integratif untuk mengendalikan kuantitas dan persebaran serta memperbaiki 

kualitas penduduk, baik untuk aspek kesehatan, pendidikan dan perekonomiannya. 

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, penduduk harus 

menjadi titik sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Data 

kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan 

pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Data dan informasi 

perkembangan kependudukan merupakan informasi strategi dan sangat dibutuhkan 

oleh berbagai pihak. Dalam menentukan kebijakan dan perencanaan pembangunan, 

pemerintah memperhatikan informasi tersebut. Demikian, juga para pelaku bisnis, 

dalam merencanakan strategi pembangunan usahanya juga menggunakan informasi 

kependudukan. 

Pertanyaan kemudian muncul, bagaimana pemerintah daerah memetakan 

persoalan kependudukan dan catatan sipil atau misalnya langkah seperti apa dalam 

melakukan tertib administrasi kependudukan? Hal ini menjadi persoalan yang penting 

 



 

untuk segera diselesaikan, seperti misalnya dalam kepengurusan dokumen 

kependudukan dan pencatatan sipil, diantaranya kepengurusan Kartu Keluarga, Akta 

Kelahiran, e-KTP dan Akta Kematian. Keempat item tersebut, merupakan dokumen 

yang paling mendasar di kalangan masyarakat. Sebagai contoh ketika masyarakat 

akan membuat KTP, syarat yang paling utama adalah harus ada Kartu Keluarga (KK). 

Di sisi lain yang menjadi persoalan sebelum adanya progam pelayanan 

administrasi di kelurahan yaitu adanya Perkantoran Terpadu di Kota Malang yang 

ternyata menimbulkan persoalan lain, satu contohnya ketika masyarakat mengurus 

dokumen, terjadi antrian panjang dan cukup lama yang selanjutnya berdampak pada 

ketidak efektifan dan efisiensi pelayanan. Di lain pihak untuk semua jenis pelayanan 

kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan di satu pintu yakni di Perkantoran 

Terpadu (Block Office), yang kemudian berdampak pada semua jenis pelayanan, 

dimana terjadi antrian yang lama, belum lagi ketika pemohon mengurus dokumen 

tetapi persyaratannya kurang, padahal pemohon tersebut sudah mengantri lama, 

alhasil mau tidak mau pemohon kembali ke rumah untuk melengkapi dokumen, dan 

mengantri lagi
1
. Seperti diketahui bahwa Perkantoran Terpadu (Block Office) adalah 

kantor yang membawaih 6 (enam) SKPD, salah satunya Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, dimana dinas tersebut memiliki tugas dan kewenengan terkait 

persoalan kependudukan dan pencatatan sipil.  

Melihat hal tersebut atau untuk menjawab dari pertanyaan diatas, pelayanan 

berbasis masyarakat sangat diperlukan, mengingat dokumen kependudukan dan 

pencatatan sipil sangat penting. Pelayanan administrasi kependudukan lahir mengacu 

pada UU Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 24 

                                                           
1
Hasil wawancara dengan Sudarmanto Kepala Seksi Informasi dan Pengelolaan Data Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 25 Mei 2016. 



 

Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya tentang pelayanan, 

dimana yang aktif adalah petugas bukan masyarakatnya, yang selanjutnya oleh 

Pemerintahan Kota Malang melaui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersama 

Tim Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil bekerja sama dengan Kementerian 

Dalam Negeri melakukan terobosan pelayanan administrasi kependudukan dengan 

pendekatan kepada masyarakat di setiap kelurahan yang ada di Kota Malang. Selain 

itu, guna memperkuat landasan hukum, disahkan Peraturan Daerah Malang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan 

Catatan Sipil yang kemudian di sempurnakan dengan Peraturan Wali Kota Malang 

Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kelurahan, dalam 

peraturan tersebut disebutkan bahwa kelurahan merupakan pelayanan terpadu satu 

pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP dengan maksud bahwa 

kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya 

mulai dari tahap permohonan sampai tahap ke terbitanya dokumen di lakukan dalam 

satu tempat
2
. 

Awal Bulan November 2014 peraturan tersebut menjadi landasan 

diterapkannya pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan dengan melakukan 

uji coba di 10 (sepuluh)  kelurahan di Kota Malang, diantaranya Kelurahan Tlogomas, 

Mojolangu, Polehan, Kesatrian, Kasin, Kidul Dalem, Bumiayu, Sawojajar, Sukun, 

dan Kelurahan Ciptomulyo
3
. Diterapkannya di sepuluh kelurahan karena melihat tiga 
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Peraturan Wali Kota Malang Nomor 56 Thaun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang. 
3
http://www.malang-post.com/kota-malang/94350-pelayanan-publik-10-kelurahan-berbasis-online. Di 

unduh pada hari Sabtu pada tanggal 26 Desember 2015. 

http://www.malang-post.com/kota-malang/94350-pelayanan-publik-10-kelurahan-berbasis-online


 

aspek
4
, diantaranya kesiapan SDM, fasilitas dan animo masyarakat dalam pembuatan 

dokumen kependudukan dan catatan sipil. Adapun jenis pelayanan administrasi yang 

dilayani meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta 

Kelahiran dan Akta Kematian dengan alasan karena empat pelayanan tersebut sangat 

penting di masyarakat atau bisa dikatakan pelayanan kependudukan yang paling 

mendasar
5
. Bulan Januari tahun 2015 progam pelayanan administrasi kependudukan 

di kalurahan di terapkan pada seluruh kelurahan yang ada di Kota Malang, dengan 

jumlah kelurahan 57 Kelurahan
6
. 

Ada beberapa alasan mengapa dimunculkan terobosan dalam hal pelayanan 

administrasi di kelurahan di Kota Malang, pertama, aksesbilitas masyarakat. 

Semenjak pelayanan perizinan dan non perizinan di pindah dan dijadikan satu 

menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang beralamat di Jalan Kolonel 

Sungkono atau bisa dikatakan berada di luar kota, masyarakat Kota Malang 

mengakses ke Perkantoran Terpadu cukup jauh, misalnya masyarakat yang beralamat 

di Kelurahan Tlogomas yang akan mengurus dokumen kependudukan menempuh 

jarak 18-19 km
7
, atau ketika masyarakat menggunakan jasa kendaraan umum 

(angkot), harus berganti kendaraan sampai dengan terminal Hamid Rusdi yang 

kemudian harus berjalan kaki dengan jarak tempuh 1 km
8
. 
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Wawancara dengan Sudarmanto Kepala Seksi Bidang Informasi Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Malang pada tanggal 3 Juni 2016. 
5
Wawancara dengan Sudarmanto Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Data Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 23 Februari 2016. 
6
 Jumlah penduduk Kota Malang apabila diurutkan dari jumlah yang terkecil sampai terbesar adalah 

Kelurahan Kiduldalem yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit diantara kelurahan lainnya, 

sedangkan kelurahan dengan jumlah paling tinggi adalah Kelurahan Purwantoro.   
7
Jarak tempuh menggunakan spidometer sepeda motor oleh Ibu Ridha Fauziah, pegawai Kelurahan 

Tlogomas pada tanggal 1 Februari 2016. 
8
 Ibid. Wawancara pada tanggal 18 februari 2016. 



 

Kedua, jarak tempuh yang cukup jauh, masyarakat ketika akan mengurus 

dokumen kependudukan tidak menghemat waktu bahkan memakan waktu yang cukup 

lama (berhari-hari), alhasil waktu habis diperjalanan, ditambah  harus bolak-balik 

apabila persyaratan belum terpenuhi dan yang perlu diketahui secara umum ketika 

masyarakat akan mengurus dokumen, datang untuk menanyakan, datang lagi untuk 

menyempurnakan syarat dan datang lagi untuk mengambil berkas yang sudah jadi. 

Apabila hal ini terjadi terus menerus tentu merugikan masyarakat yang notabene 

tempat tinggalnya jauh dari Perkantoran Terpadu. 

Ketiga, mengantri terlalu lama. Pada alasan ketiga ini merupakan alasan yang 

sering ditemui di masyarakat apabila akan mengurus dokumen kependudukan, 

mengantri terlalu lama di Kantor Terpadu dengan estimasi waktu 2-3 jam. Belum lagi 

apabila masyarakat kekurangan berkas yang harus di bawa. Semenjak adanya 

perkantoran terpadu semua pelayanan kependudukan terpusat di kantor tersebut. Akan 

lebih efektif dan efisien pelayanan dasar, seperti Kartu Keluarga, KTP, Akta 

Kelahiran dan Akta Kematian di letakan di kelurahan. 

Keempat, memangkas birokrasi. Alasan keempat adalah salah satu alasan yang 

sangat penting, seperti diketahui oleh publik, sebelum reformasi birokrasi masih 

amburadul atau bisa dikatakan belum tertib. Alhasil, kesemrawutan tersebut 

merambat pada pelayanan kependudukan dan catatan sipil yang diterima masyarakat, 

mau tidak mau harus ada reformasi birokrasi, termasuk memangkas persyaratan 

pembuatan, perubahan dokumen ataupun yang lainnya. Misalnya pembuatan e-KTP, 

sebelum pada tahun 2013, untuk pembuatannya diserahkan ke kecamatan. Padahal 

yang perlu dicatat adalah persyaratan, yakni salah satunya harus ada tanda tangan dari 

RT, RW dan Kepala Kelurahan, kemudian pada tahun 2014 pembuatan e-KTP 



 

dikembalikan ke dinas, yang selanjutnya oleh Disdukcapil Kota Malang, untuk 

perekaman tetap dilakukan di dinas, akan tetapi untuk perubahan data, atau berkas 

kepengurusan e-KTP baru cukup dikelurahan, namun untuk perekamannya tetap 

dilakukan di dinas.  

Kemunculan pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan dibangun 

guna dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan yang dilakukan oleh 

masyarakat menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu bertandang ke Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta dibangun untuk memangkas proses 

birokrasi yang rumit dan berbelit
9
. Seperti yang dikatakan oleh Kepala 

Dispendukcapil Kota Malang
10

, bahwa: 

“Masyarakat akan lebih senang dan sangat mengapresiasi pelayanan jemput 

bola seperti ini, karena masyarakat jadi lebih hemat waktu dan tidak perlu 

jauh-jauh untuk mengurus sesuatu dan yang juga perlu diingat bahwa 

pelayanan dokumen kependudukan ini tidak dipungut biaya. Kami akan 

berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya 

kepada warga Kota Malang. Hal ini juga merupakan salah satu wujud 

program peduli wong cilik yang dicanangkan Wali Kota Malang untuk menuju 

Kota Malang yang bermartabat,” 

 Pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan dibutuhkan oleh 

masyarakat. Masyarakat pun lebih mudah mengakses pelayanan administrasi tanpa 

harus bertandang ke Dispendukcapil yang cukup jauh. Selain itu ketidakefisien waktu 

yang dirasakan oleh masyarakat bisa diminimalisir. Seperti terlihat pada tabel 

dibawah ini: 
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http://wartamalang.com/2015/02/kini-urus-administrasi-kependudukan-bisa-di-kelurahan/. Di akses 

pada hari Sabtu, 26 Desember 2015. 
10

http://malangkota.go.id/2015/03/16/57-kelurahan-di-kota-malang-terapkan-pelayanan-online/. Di 

akses pada hari Sabtu, 26 Desember 2015. 

http://wartamalang.com/2015/02/kini-urus-administrasi-kependudukan-bisa-di-kelurahan/
http://malangkota.go.id/2015/03/16/57-kelurahan-di-kota-malang-terapkan-pelayanan-online/


 

Tabel 1.1 

Estimasi Waktu Kepengurusan Dokumen Kependudukan dan Pencaatatan Sipil 

No Jenis Pelayanan Sebelum Sesudah Target 

1. Kartu Keluarga 14-30 hari 5 hari kerja 4 hari kerja 

2. KTP 14-30 hari 5 hari kerja 4 hari kerja 

3. Akta Kelahiran 14-30 hari 6 hari kerja 4 hari kerja 

4. Akta Kematian 14-30 hari 6 hari kerja 4 hari kerja 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, 2016. 

 

Dalam implementasinya, pelayanan administrasi kependudukan yang ada 

dikelurahan masih terdapat pengaduan dari masyarakat. Pengaduan tersebut masuk 

melalui email Disependukcapil, dimana pengaduan tersebut seputar pelayanan e-KTP, 

Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Seperti misalnya pengaduan 

tentang kepengurusan Kartu Keluarga
11

 oleh pemohon dengan nama Handi Susanto 

warga Kelurahan Kedungkandang dengan pengaduan masuk pada tanggal 8 Januari 

2015, pengaduan tersebut terkait perubahan data Kartu Keluarga, dalam 

pengaduannya menanyakan berapa lama mengurus perubahan Kartu Keluarga, 

padahal dalam kertas tanda pengambilan tertulis dokumen bisa diambil pada tanggal 

20 Januari 2015. Kemudian solusi/hasil penanganan dari Dinas Kependudukan dan 

Pencattan Sipil yakni bahwa dinas keterbatasan SDM yang mengerjakan/operator KK 

dan KTP, mengingat jumlah pemohon KK yang masuk setiap hari sebanyak 100 dan 

pemohon KTP 30, sehingga waktu penyelesaian terpaksa diundur agar tepat waktu 

pada saat pengambilan. 
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 Data diambil dari Rekapitulasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Malang Tahun 2015. 



 

Pengaduan ini menjadi penting, dikarenakan dengan adanya pengaduan berarti 

masyarakat ikut berpartisipasi dalam perbaikan progam pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan. Adapun untuk jumlah pengaduan masuk selama tahun 

2015, lihat tabel dibawah ini: 

Tabel 1.2 

Jumlah Pengaduan Pelayanan 

No Jenis Pelayanan Jumlah Pengaduan 

1. e-KTP 34 

2. Kartu Keluarga 20 

3. Akta Kelahiran 12 

4. Akta Kematian 1 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, 2016. 

 

 Dari tabel tersebut dapat dianalisis bahwa pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan masih terdapat pengaduan dari masyarakat, misalnya 

dalam kurun waktu tahun 2015 yang paling banyak terjadi pengaduan adalah seputar 

e-KTP dengan skor 34 pengaduan atau misalnya dalam hal pelayanan Akta Kematian, 

terdapat skor paling sedikit yakni hanya 1 pengaduan. Hal ini tentu menjadi bahan 

evaluasi terkait kebijakan tersebut. Namun, apabila di lihat dari jumlah penduduk 

Kota Malang yang besar, pengaduan terkait jemput bola di kelurahan bisa dikatakan 

efektif. 

 Untuk mengetahui bagaimana penerapan progam pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan, penulis mengambil di Kelurahan Kiduldalem dan 



 

Kelurahan Purwantoro dengan alasan, pertama berdasarkan jumlah penduduk
12

, 

dimana jumlah penduduk se-Kota Malang apabila diurutkan, maka Kelurahan 

Kiduldalem memiliki jumlah penduduk terendah dengan jumlah penduduk 6.024 

jiwa
13

 diantara kelurahan-kelurahan yang lainnya, yang kemudian jumlah penduduk di 

kelurahan tersebut berimbas pada tinggi rendahnya animo masyarakat dalam 

kepengurusan dokumen kependudukan. Di Bawah ini merupakan perbandingan 

jumlah penduduk dan animo masyarakat antara Kelurahan Kiduldalem dengan 

Kelurahan Purwantoro, dimana Kelurahan Purwantoro memiliki jumlah penduduk 

tertinggi dengan total 31.393 jiwa pada Bulan Juni 2016. 

Tabel 1.3 

Perbedaan Animo Masyarakat dalam Kepengurusan Dokumen Kependudukan 

No Kelurahan Tahun 2016 Jumlah Pembuatan 

1. Kelurahan Kiduldalem Februari-Juni 394 

2. Kelurahan Purwantoro Februari-Juni 1.346 

Sumber: Olahan Penulis, 2016. 

 Tabel diatas menjadi pembanding bahwa masyarakat dalam kepengurusan 

dokumen kependudukan dikedua kelurahan sangat jauh berbeda. Di Kelurahan 

Kiduldalem jumlah kepengurusan dokumen kependudukan dalam jangka waktu Bulan 

Februari sampai dengan Juni berjumlah 394 pengurusan. Di lain pihak, Kelurahan 

Purwantoro dengan rentan waktu 5 (lima) bulan sudah mencapai 1.346 pengurusan. 

Kedua, bahwa kelurahan Kiduldalem masuk sebagai kelurahan uji coba pada awal 

penerapan pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan dengan memperhatikan 

tiga hal diantaranya, kesiapan SDM, fasilitas dan jumlah penduduk. Berbeda dengan 

Kelurahan Purwantoro, dimana kelurahan tersebut tidak masuk dalam kelurahan 

percobaan. 
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 Data jumlah penduduk Kota Malang berdasarkan kelurahan bisa dilihat pada tabel 1.1  
13

Jumlah penduduk berdasarkan Laporan Kependudukan Perkecamatan se-Kota Malang untuk Bulan 

April 2016. 



 

Ketiga, pola pikir masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan di 

kedua kelurahan berbeda. Di kedua kelurahan yakni kelurahan Kiduldalem dan 

Kelurahan Purwantoro secara umum memiliki karakteristik yang berbeda. Kelurahan 

Kiduldalem, seperti yang di katakana oleh Lurah Kiduldalem
14

, bahwa: 

“Secara ekonomi mayoritas menengah kebawah, itu pemahaman secara 

langsung mengenai administrasi kependudukan kurang, kemudian dari sisi 

kebutuhan untuk mengetahui identitasnya sendiri kurang diperhatikan, 

kemudian efek kelanjutannya adalah ketika mereka tidak butuh ya tidak akan 

memproses, menurut pendapat saya pola pikir dari masyarakat itu 

sendiri,kalau di Kiduldalem SMP ke bawah dan 80% warga kita tinggal 

dipinggir brantas” 

Dari penjelasana Lurah Kiduldalem, bisa diambil kesimpulan bahwa masyarakat acuh 

dalam mengurus dokumen kependudukan, masyarakat baru membuat ketika 

dibutuhkan, kalau tidak dibutuhkan yang tidak membuat. Hal ini berbeda jauh yang 

ada di Kelurahan Purwantoro bahwa masyarakat mempunyai kesadaran cukup tinggi 

terhadap kepengurusan dokumen kependudukan
15

. 

“antusias masyarakat Kelurahan Purwantoro tinggi dalam mengurus 

dokumen kependudukan, makanya kita menguatkan di standar pelayanan, 

supaya masyarakat yang mengurus di kelurahan tidak bolak-balik lebih dari 

dua kali, kemudian dari pihak kelurahan minimal lima kali sosialisasi ke 

Ketua RT selama setahun” 

 

Dengan demikian, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

di Kota Malang menarik untuk dilakukan penelitian terkait pelayanan publik dengan 

judul “Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Perspektif New Public 

Service oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (Studi 

Kasus di Kelurahan Purwantoro dan Kelurahan Kiduldalem). 
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Wawancara dengan Dedy Tri Wahyudi sebagai Lurah Kiduldalem pada tanggal 1 Juni 2016. 
15

Wawancara dengan Danny Sandito sebagai Lurah Purwantoro pada tanggal 16 Juni 2016. Pendapat 

tersebut juga diamini oleh Sudarmanto selaku Kepala Seksi Informasi dan Pengelolaan Data Dinas 

Kependuduka dan Pencatatan Sipil  Kota Malang bahwa dari jumlah kelurahan yang ada di Kota 

Malang, animo paling tinggi dalam kepengurusan dokumen kependudukan adalah Kelurahan 

Purwantoro.  



 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti mempunyai 

pertanyaan yang diajukan, yakni “Bagaimana bentuk pelayanan administrasi 

kependudukan di Kelurahan Purwantoro dan Kelurahan Kiduldalem dalam perspektif 

New Public Service yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang ? 

1.3 Tujuan   

Tujuan yang dicapai yaitu mengetahui bagaimana pelayanan adminstrasi 

kependudukan dalam perspektif New Public Service di kelurahan yang dilakukan oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan studi kasus di 

Kelurahan Purwantoro dan Kelurahan Kiduldalem. 

1.4 Manfaat  

Penelitian ini memberikan dua manfaat, baik manfaat secara akademis 

maupun manfaat secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Akademis 

a. Sebagai penambah referensi baru tentang pemanfaatan teknologi dalam 

meningkatakan kualitas pelayanan publik guna memberi pengaruh terhadap 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

b. Memperoleh pengembangan pengetahuan tentang mata kuliah-mata kuliah 

yang diajarkan di Program Studi Ilmu Pemerintahan khususnya mata kuliah 

kebijakan publik. 

c. Sebagai pelengkap bagi penelitian yang memiliki tema serupa. 

 

 



 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Memperoleh hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai informasi kepada 

masyarakat mengenai pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah. 

b. Memotivasi masyarakat dan pemerintah untuk terus bekerjasama yang terus-

menerus dalam meningkatkan efektifitas pelayanan publik. 

c. Sebagai acuan pemerintah daerah lain dalam upaya peningkatan kualitas 

pelayanan publik melalui pelayanan administrasi kependudukan dengan 

metode yang baru pada pelayanan publik yang efektif dan efisien. 



 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka tentang penelitian 

terdahulu, konsep atau teori penelitian, dan alur pikir penelitian. Pertama, 

penelitian terdahulu disajikan sebagai bahan kajian dari penelitian ini yang dapat 

dijadikan referensi. Kedua, konsep atau teori penelitian disajikan sebagai bahan 

analisis yang dapat mendukung penelitian. Ketiga, alur pikir disajikan sebagai 

kerangka dalam penulisan skripsi ini. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penulis berusaha menyajikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian penulis yang akan diklasifikasikan berdasarkan judul penelitian, metode 

penelitian, titik pembeda, dan disertai dengan penjelasan singkat mengenai 

penelitian terdahulu tersebut. Adapun penelitian terdahulu tersebut yaitu, sebagai 

berikut. 

Pertama, Dwi Ardian Heryudho, “Penerapan Good Governance Melalui 

Electronic Goverment (Studi pada Media Center Pemerintahan Kota 

Surabaya)”
16

, yang ditulis pada tahun 2013. Tulisan ini menunjukan bahwa 

pemerintah Kota Surabaya memberikan perhatian lebih pada masyarakatnya 

dengan mendengarkan keluhan, kritik dan saran dari masyarakat. Pemerintah 

membentuk media center  sebagai pusat informasi dan keluhan masyarakat Kota 

Surabaya. Media center mewujudkan prinsip efektifitas dan efisiensi yang dilihat 

dari kenaikan angka partisipasi. Mekanisme media center dilakukan dengan 8 
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(delapan) sarana, yaitu telepon, toll free, sms, website, facebook, twitter dan 

email. 

Kedua, Dini Larasati, “Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Pesan 

Singkat Penduduk (PESPENDUK) di Kota Cimahi”
17

. Tulisan tersebut 

menjelaskan mekanisme pesan singkat penduduk yang menunjukan adanya 

komunikasi politik yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat. Pesan singkat 

penduduk merupakan terobosan di provinsi Jawa Barat. Pesduk merupakan 

implementasi konsep e-govemenrt di Kota Cimahi yang di harapkan melalui 

pesduk mampu menjaring partisipasi masyarakat Cimahi. Adpun mekanismenya 

pesduk tidak bercampur menjadi satu dengan website pemerintah Kota Cimahi. 

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif. 

Ketiga, Khoirul Hidayat, “Peran Electronic Government dan Relasi Media 

Massa Lokal dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publikasi Provinsi 

NTB”
18

. Tulisan ini menjelaskan tingkat efektifitas penggunaan progam media 

massa lokal NTB yakni Lombok Post dan  lombokkita.com serta sarana e-

goverment yaitu SMS Center dan Website Provinsi NTB dari segi pemerintah. 

Penelitian ini juga menjelaskan proses koordinasi yang baik dari pemerintah dan 

media massa dalam keterbukaan informasi publik.  Adapun jenis penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan teori Reinventing Government dan dengan 

konsep Networking Governance.  

                                                           
17

Skripsi Dini Larasati dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Pesan Singkat 

Penduduk (PESPENDUK) di Kota Cimahi yang dinyatakan lulus pada tahun 2014. 
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lulus pada tahun 2014. 



 

Keempat, Putu Khrisna Yogiswara, piers Andreas Noak, I Ketut Winaya, 

“Peranan E-Government dalam Mendukung Transaparansi dan Keterbukaan 

Informasi Publik (Studi kasus Website Resmi Pemerintahan Kabupaten 

Klungkung)”
19

. Tuliasan ini ditulis pada tahun 2014, dimana menjelaskan 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan  

melalui website. Website merupakan upaya pemerintah untuk dapat mewujudkan 

efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain dengan 

adanya website  tersebut terciptanya transparansi dan meningkatnya kinerja di 

sektor-sektor lainnya. Di sisi lain, website yang dibangun memudahkan interaksi 

antara pemerintah Kabupaten Klungkung dengan masyarakat untuk memberikan 

kritik dan saran mengenai kebijakan yang sekiranya tidak sesuai dengan nurani 

masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif. 

Kelima, Adi Pradana Hidayat, “Evaluasi  Penerapan Electronic 

Procurement pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu POlitik Universitas Brawijaya 

Malang dalam Upaya Mewujudkan Good Governance”
20

. Tulisan ini mengupas 

tentang proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, dimana dalam proses pengadaan 

barang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau disebut juga 

dengan e-procurement. Melalui e-procurement, proses pengadaan menjadi lebih 

transaparan dan akuntabel serta terciptanya kualitas good governance dengan 

indikator dua variabel.  
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 Skripsi Adi Pradana Hidayat, dengan judul Evaluasi  Penerapan Electronic Procurement pada 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu POlitik Universitas Brawijaya Malang dalam Upaya Mewujudkan 

Good Governance dan dinyatakan lulus pada tahun 2014. 



 

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu 

No. Judul 
Metode 

Penelitian 
Pembeda 

1 

Penerapan Good 

Governance Melalui 

Electronic Government 

(Studi Pada Media Media 

Center Pemerintah Kota 

Surabaya), (Dwi Ardian 

Heryudho, Universitas 

Brawijaya, 2011. 

Deskriptif 

Kualitatif 

Fokus pada peran penerapan 

indikator-indikator good 

governance dalam melaksanakan 

media center di Kota Surabaya. 

2 

 

Partisipasi Masyarakat 

Dalam Bentuk Pesan 

Singkat Penduduk di 

Kota Cimahi. (Dini 

Larasati. 

 

Kualitatif 

Mengulas tentang bagaimana pesan 

penduduk dapat menjadi sarana 

peningkatan partisipasi masyarakat 

dan pembenahan komunikasi antara 

pemerintah dengan masyarakat 

Kota Cimahi. Pelayanan yang 

diberikan adalah pelayanna yang 

berbasis Short Message Servive 

(SMS) serta merupakan produk 

unggulan Kota Cimahi dalam 

bidang pelayanan. Teori yang 

digunakan yakni teori komunikasi 

politik dan partisipasi. 

3 

Peran Elektronic 

Government dan Relasi 

Media Massa Lokal 

Dalam Mewujudkan 

Keterbukaan Informasi 

Publikdi Provinsi NTB. 

(Khoirul Hidayat, 

Universitas Brawijaya, 

2014). 

Kualitatif 

Penelitian ini menjelaskan tingkat 

efektifitas penggunaan progam 

media massa lokal di NTB yakni 

Lombok Post dan lombokkita.com 

serta sarana e-government yakni 

SMS Center dan Website Provinsi 

NTB dari segi pemerintahan. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah 

jenis kualitatif dengan teori 

Reinventing Govement dan dengan 

konsep Networking Governance. 

4 

Peranan E-Government 

Dalam Mendukung 

Transparansi dan 

Keterbukaan Informasi 

Publik (Studi Kasus 

Website Resmi 

Pemerintahan Kabupaten 

Klungkung) (Putu 

Khrisna Yogiswara, piers 

Andrew Noak, I Ketut 

Winaya, 2014) 

Metode 

Penelitian 

Kualitatif 

deskriptif 

Transparansi dan keterbukaan 

informasi dilakukan oleh 

pemerintahan Klungkung dengan 

penggunaan Website dalam 

pelayanan publik dengan cara 

menyediakan aplikasi yang 

memfasilitasi adanya informasi –

informasi publik. Website berbasis 

usher friendly merupakan 

penerapan dari konsep e-

government serta sebagai upaya 

menciptakan pemerintahan yang 



 

berlandaskan prinsip good 

governance yaitu pemerintahan 

yang transparan dan akuntabel. 

5 

Evaluasi penerapan 

Electronik Procurement 

pada Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Brawijaya 

Malang dalam Upaya 

Mewujudkan Good 

Governance. (Adi 

Pradana Hidayat, 2014)„ 

Metode 

Penelitian 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

Penelitian ini mengenai E-

Procurement proses pengadaan 

barang di Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik agar lebih transparan 

dan akuntabel. Proses pengadaan 

barang dilakukan melalui lelang di 

website resmi lpse.ub.ac.id dan 

plfisipub.wordpress.com. 

kemudian, evaluasi penerapan E-

Procurement di FISIP UB 

menggunakan 2 prinsip good 

governance yaitu transparansi dan 

akuntabilitas dengan hasil bahwa 

penerapan good governance 

berjalan dengan baik. 

Sumber: Hasil olahan peneliti tahun 2015. 

2.3 Teori Pelayanan Publik Baru (NPS) 

Perkembangan ilmu administrasi negara dapat dikelompokkan atas tiga 

bagian atau periode. Periode pertama disebutnya Administrasi Klasik atau disebut 

pula Administasi Negara Lama (Old Piblic Administration). Periode kedua seperti 

yang dijelaskan pada bab sebelumnya adalah Managemen Publik atau New Public 

Service dan periode ketiga adalah New Public Service.
21

 

Periode pertama adalah Old Public Administratation selama abad 21 

paling sedikit hampir tiga perempatnya literature administrasi masih berpusat 

pada pemikiran yang dikemukaan oleh Woodrow Wilson, Frederick Taylor, 

Luther Gulick, dan Herbert Simon. Banyak dari pandangan mereka itu 

mengemukakan gambaran tentang ilmu yang netral dari nilai dan dipergunakan 

sebagai model dalam mengatur dan melaksanakan organisasi publik. Di antara 
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 Denhart dan Denhardt dalam Miftah Thoha. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. 

Jakarta: Kencana. Hlm. 83.  



 

pilihan nilai yang dipergunakan untuk membangun model ini adalah uraian yang 

menjelaskan mengenai peranan administrator publik atau birokrasi pemerintah, 

terutama hubungannya dengan proses politik, prinsip-prinsip efisiensi sebagau 

lawan dari responsivita. Hal-hal semacam ini dalam pandangan klasik masih kuat 

dipergunakan sebagai kriteria untuk menilai kinerja instansi publik, dan untuk 

merancang suatu bangunan organisasi pemerintah
22

. 

Salah satu tokoh yang mencetuskan teori Old Public Administration 

Presiden Amerika Serikat sekaligus Guru Besar di Princeton Univesity AS, 

Woodrow Wilson yang memberikan saran agar pemerintahan itu mempunyai 

struktur mengikuti model bisnis yakni mempunyai eksekutif otoritas, 

pengendalian (controlling), yang amat penting mempunyai struktur organisasi 

hierarki, dan upaya untuk melaksanakan kegiatan mewujudkan tujuan itu 

dilakukan secara efisien. Tugas dari konsep klasik adalah melaksanakan kebijakan 

dan memberikan pelayanan. Wilson sendiri menjelakan lebih lanjut bahwa tugas 

tersebut harus profisional, netral dan lurus, yang kemudian tugas tersebut tidak 

melenceng dari kebijakan politik yang dibuatnya
23

. 

Kedua,  New Public Management yang memiliki tema pokok yakni 

bagaimana menggunakan mekanisme pasar dan terminilogi di sektor publik, yang 

artinya bahwa dalam melakukan hubungan antara instansi-instansi pemerintah 

dengan pelanggannya (customers) dipahami sama dengan proses hubungan 

transaksi yang dilakukan oleh mereka dunia pasar (market place). Dengan 

mentransformasikan kinerja pasar seperti ini maka dengan kajta lain akan 
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 Op.Cit. hlm. 72. 



 

mengganti atau mereform  kebiasaan kinerja sektor publik dari tradisi 

berlandaskan aturan dan proses yang menguntungkan pada otoritas pejabat 

menjadi orientasi pasar, dan dipacu untuk berkompetisi sehat. Konsep ini dapat 

dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli 

pelayanan yang tidak efisen yang dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat 

pemerintahan
24

. 

Pendekatan manajemen publik baru (NPM) memang telah membawa 

angin segar bagi pengambangan teori dan pembaharuan praktik manajemen sektor 

publik. Akan tetapi, hasil yang dicapai ternyata belum memuaskan, atau bah\kan 

tidak membuahkan hasil seperti yang diharpkan. Kondisi ini ini selanjutnya 

memicu mencuatnya aneka kritik yang kemudian mendorng lahirnya pendekatan 

baru, seperti yang dikembangkan oleh Janer V, Denhardt dan Robert B. Denhardt 

pada tahun 2003 dan lebih terkenal dengan sebutan pendekatan Pelayanan Publik 

Baru (NPS)
25

. 

NPS menilai bahwa NPM dan OPA terlalu menekankan pada efisiensi dan 

melupakan atau mengabaikan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan publik 

dan NPS memperbaiki kekurangan ini degan konsep pelayanan kepada warga 

negara masyarakat bukan kepada pelanggan (dilevery service to citizen not 

customer) dalam proses penyelenggaraan administrasi publik dan kebijakan 

publik
26

. Berbagai kebijakan dan progam diarahkan untuk memenuhi kepentingan 

warga masyaraat dan dilakukan melalui tindakan kolektif dan proses dialog 
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 Lely Indah MIndarti. Revolusi Administrasi Publik: Aneka Pendekatan dan Teori Dasar. 
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tentang nilai-nilai yang disetujui bersama oleh masyarakat dan proses kolaboratif. 

Dengan demikian, kepentingan public merupakan hasil dari proses dialog tentang 

nilai-nilai yang disetujui bersama oleh masyarakat dan bukan agregasi 

kepentingan pribadi atau kelompok administrasi publik yang menurut Denhardt 

dan Denhardt bahwa kebijakan publik tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan 

pasar, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat
27

. 

Nilai fundamental pemerintahan yang demokratis (dimana rakyat sebagai 

pihak yang berdaulat) telah membawa konsekuensi bahw apemerintahan harus 

dibangun berlandaskan prinsippemerintahan dari rakyat, dan untuk rakyat 

(government form the people, by the people and for the people). Sejalan dengan 

nilai tersebut, Denhardt dan Denhardt menegaskan bahwa public servants do not 

deliver customer service, the delivery democrazy (para pegawai pemerintah tidak 

bekerja untuk melayani pelanggan tetapi lebih untuk untuk mewujudkan nilai-

nilai demokratis)
28

. Oleh karena itu, dengan tegas ia menyatakan bahwa 

government shouldn’t be run like a business, itu should be run like a democrazy 

(pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan 

tetapi harus dijalankan lebih untuk melayani masyarakat secara demokratis, yakni 

adil, merata, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel), untuk itu pemerintah perlu 

mengubah pendekatannya kepada masyarakat, seperti mengubah kebiasaan dari 

yang mengedepankan pendekatan telling  (suka memberi perintah dan mendikte 

masyarakat) menjadi listening ( mau mendengarkan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat). Dari pendekatan steering  (suka mengarahkan dan memaksa 
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masyarakat) menjadi serving(mau merespon dan melayani apa yang menjadi 

kepentingan dan harapan masyarakat
29

. 

Pemerintahan yang modern dan demokratis adalah pemerintahan yang 

dijalankan dengan mengundang partisipasi stakholde, yaitu aktor-aktor diluar 

pemerintah, baik sektor swasta dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam 

mencapai tujuan-tujuannya. Para partisipan ini perlu duduk bersama untuk 

memikirkan, memutuskan dan menginplementasikan, mengawasi dan menilai 

kinerja. Kebersamaan ini akan memberikan ruang yang cukup luas dan merata 

untuk saling mengisi dalam rangka menetapkan voice dan choice-nya. Dengan 

demikian, akan muncul perasaan saling bertanggungjawab atas tercapainya voice, 

choice dan kinerjanya. Tugas pemerintah sendiri akahirnya menjadu lebih ringan, 

lebih mudah dan lebih fokus karena didukung bersama sehingga pemerintah tidak 

perlu mendominasi semua kekuasaan yang harus dijalankan semata-mata lewat 

command and control mechanism
30

. 

Dengan demikian, pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang 

memfokuskan diri pada responsibilitas untuk melayani dan memberdayakan 

warganya. Hanya dengan cara tersebut pemerintahan akan benar-benar menjadi 

milik rakyat (the government belongs to its citizens) dan seperti yang ditegaskan 

oleh Denhardt dan Denhardt bahwa with the citizens at the forefront, the emphasis 

should not be placed on either steering or rowing the governmental boat, but 

rather on building public institutions marked by integrity and responsiveness yang 
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artinya dengan menempatkan rakyat di posisi paling depan, seyogyanya tekanan 

tidak diletakan pada kegiatan  pemerintaha untuk mengarahkan atau menjalankan 

sendiri membangun institusi publik yang sarat dengan nilai integritas dan 

responsivitas
31

. Begitu pentingnya peran masyarakat peran masyarakat, mereka 

harus ditempatkan di baris depan untuk mengarahkan dan menjalankan 

pemerintahan itu sendiri. 

Kelahiran paradigma baru dalam administrasi public secara teoritis tidak 

berarti menghilangkan paradigm lama. Dalam praktik, ketiga paradigm tersebut 

dapat berlaku secara bersama-sama atau bersamaan dalam suatu negara. Pada 

organisasi yang menjunjung tinggi aspek hierarki, prosedural, kesatuan perintah, 

dan kepatuhan seperti ketika organisasi militer, kepolisian, kehakiman (lembaga 

permsyarakatan), ketika merumuskan dan melaksanakan kebijakan, akan lebih 

cocok menggunakan paradigm Old Public Administration (OPA) dari pada 

paradigm NPM yang berorientasi bisnis atau NPS yang beorientasi pelayanan 

(citizens charter). Bagi orgnisasi pemerintah yang berorientasi bisnis (mencari 

profit) seperti lembaga-lembaga keuangan, BUMN, BUMD, industri-industri 

strategis negara, pratik administrasi dan kebijakan publiknya tentu lebih cocok 

menggunakan paradigm NPM. Sementara itu, institusi yang berorientasi pada 

pelayanan public dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial seperti 

kesehatan , pendidikan, pelayanan publik, dinas/instansi sosial, akan lebih cocok 

menggunakan pendekatan NPS
32

. 
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J.V. Denhardt dan R.B Denhardt menyarankan untuk meninggalkan NPM 

untuk beralih ke NPS. Menurut keduanya, administrasi publik harus
33

: 

1. Melayani Masyarakat Bukan Pelanggan 

Adminitrator publik bekerja untuk kepentingan publik (public 

interest) dan buka untuk  kepentingan diri sendiri (self-interest). 

Kepentingan publik lebih merupakan hasil dari sebuah dialog tentang nilai 

bersama (shared value) dari pada merupakan agregasi dari kepentingan 

individu. Oleh karena itu, pegawai pemerintah tidak semata-mata 

merespons tuntutan pelanggaran yang beragam dan saling berupaya 

memaksiamlkan kepentingan diri kepada upaya membangun hubungan 

saling percaya dan kolaborasi yang kuat antarwarga negara sebagai 

pemilik dan penjaga hak serta kewajiban bagi komunitas yang lebih luas. 

2. Mengutamakan Kepentingan Publik 

Administrasi publik harus berperan aktif memebangun paham 

bersama dan kolektif tentang kepentingan publik. Tujuannya bukan untuk 

menemukan solusi yang cepat atas dasar pilihan individu tetapi untuk 

membangun kreasi lahirnya kepentingan dan tanggung jawab bersama. 

3. Lebih Menghargai Warga Negara Dari Pada Kewirausahaan 

Kepentingan public bisa dicapai dengan lebih baik jika dilakukan 

oleh pegawai pemerintah bersama warga negara yang terikat dengan 

komitmen untuk memeberikan kontribusi terbaik untuk bagi masyarakat 

dari pada oleh para manajer wirausa yang bertindak seolah-seolah 

organisasi dan uang public itu adalah miliknya. 
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4. Keterlibatan Masyarakat dalam Berpikir Strategis dan Bertindak 

Demokratis 

Kebijakan dan progam yang sangat dibutuhkan oleh public 

hanyalah bisa dicapai secara efektif dan bertanggungjawab lewat 

usaha/upaya bersama dan lewat kolaboratif. 

5. Menyadari Bahwa Akuntabilitas Bukan Sesuatu yang Mudah 

Pegawai pemerintah haruslah lebih responsive dan atentif dari pada 

psar, dan mereka jug aharus bekerja berdasarkan ketentuan status, hukum, 

konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar 

professional dan kepentingan warga. 

6. Pejabat Publik Melayani bukan Mengendalikan 

Semakin pentingnya aparat pemerintaha mendayagunkan 

kepemimpinan berbasis nilai bersama dalam membantu warganya untuk 

mengartikulasikan dan menemukan kepentingan bersama daripada 

berusaha mengendalikan atau mengarahkan masyarakat menuju kea rah 

yang baru. 

7. Menghargai Orang bukan karena Latar Belakang Pekerjaan atau 

Produktivitas Semata 

Organisasi publik dan sejumlahjaringanya dalam berpartisipasi 

mencapai kepentingan publik akan berhasil dalam jangka panjang bila 

mereka bisa berjalan leat proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama 

yang didasrkan atau rasa saling menghormati pada semua orang. 



 

Jika diperbandingkan, terdapat beberapa perbedaan antara 

administrasi publik klasik (Old Public Administration), New Public 

Management,  dan New Public Service seperti pada tabel berikut
34

: 

Tabel 2.2 

Perbandingan Antara Administrasi Publik Klasik, NPM, NPS. 

 

Aspek 
 

Old Public  

Administration 

 

New Public 

Management 

 

New Public 

Service 

Dasar teoritis dan 

espistemologi 

pembentuk 

Teori Politik, 

sosial politik 

dianggaap 

setelah ilmu 

sosial 

Teori ekonomi 

lebih maju 

dialog 

berdasarkan 

ilmu sosial 

positif 

Teori demokrasi 

berbagai 

pendekatan 

kepada 

penegtahuan 

dilakukan secara 

positif, 

interpertatif, dan 

kritis 

Rasionalitas dan 

model keterkaitan 

dari perilaku 

Manusia 

administrasi 

Rasionlitas 

teknisa dan 

ekonomi 

“manusia 

ekonomi” atau 

pengembalian 

keputusan 

sendiri 

Rasionalitas 

formal, berbagai 

tes rasional 

berganda 

(politik, 

ekonomi dan 

keorganisasian) 

Konsep 

kepentingan publik 

Kepentingan 

public adalah 

sesuatu yang 

didefinisikan 

secara politis 

dan yang 

tercantum 

dalam aturan 

Kepentingan 

publik 

mewakili 

agregasi dari 

kepentingan 

individu. 

Kepentingan 

publik adalah 

hasil dari 

diaolog tentang 

berbagai nilai. 

Kepada siapa 

birokrasi publik 

harus 

bertanggungjawab? 

Klien dan 

pemilih 

Pelanggan 

(customer) 

Warga negara 

(citizens) 

Peran pemerintah 
 

Pengayuh 

(rowing) 

Mengarahkan 

(Steering) 

Menegosiasikan 

dan 

mengelaborasi 

berbagai 

kepentingan 
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warga negara 

dan kelompok 

komunitas. 

Mekanisme 

pencapaiantujuan 

kebijakan  

Progam 

ditangani 

institusi 

pemerintah 

yang telah ada 

Penciptaan 

mekanisme 

baru dengan 

organisasi 

private dan 

nonprovit 

Penciptaan nilai 

bersama, 

kerjasama 

institusi 

pemerintah, 

privat dan non 

provit 

organisasi. 

Akuntabilitas 
Menurut 

hierarki 

administrative 

Kehendak 

pasar yang 

merupakan 

hasil keinginan 

pelanggan 

(customer) 

Multiaspek: 

akuntabel pada 

hukum, nilai 

komunitas, 

norma politik, 

standar 

professional, 

kepentingan 

warga negara. 

Diskresi 

administrasi 

Diskresi 

terbatas 

Ada 

kekeluasan 

menuju 

kewirausahaan 

Penuh kelulasan, 

tetapi dengan 

akuntabilitas 

Struktur organisasi 
Organisasi 

birokrasi 

bersifat top-

down dengan 

kontrol yang 

aturan ketat 

Desentralisasi, 

namun tetap 

terkontrol 

Kolaborasi 

struktur dengan 

kepemimpinan 

internal dan 

eksternal 

Motivasi pegawai 
Gaji, pegawai 

dilindungi 

Spirit 

wirausaha, 

spirit 

pengurangan 

pegawai 

Pelayanan 

public keinginan 

melayni 

masyarakat. 

Sumber: Denhardt dan Denhardt, 2003:28-29. 

2.4 Alur Pikir Penelitian  

 Sebagai salah satu upaya dalam memudahkan peneliti untuk mencari data 

dan menganisilisa dan memaparkan hasil analisa, maka dibuatlah sebuah alur 

pikir penelitian sebagai kerangka berfikir dalam penelitian. Berdasarkan 

pemaparan terkait latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, hingga 



 

konsep yang digunakan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menentukan 

alur pikir penelitian sebagai berikut. 

Bagan 2.1  

Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2016. 

Latar Belakang: 

 Aksesibilitas  

 Jarak Tempuh Jauh 

 Terlalu lama mengantri  

 Memangkas Birokrasi  

 Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepengurusan Dokumen 

 Pola Pola Pikir 

 Uji Coba 

 

 

Pelayanan adminstrasi kependudukan di dua kelurahan yakni Kelurahan Purwantoro dan Kiduldalem  yang 

dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dikatakan belum sepenuhnya optimal. Hal ini 

bisa dilihat dari masih terdapat percaloan, pelayanan berhenti ketika listrik padam, kurangnya komunikasi dan 

koordinasi antar aktor terlebih OKP dan pihak kelurahan dan kurangnya sosialisasi yang merata kepada 

masyarakat dalam hal persyaratan. Namun secara umum pelayanan tesebut mendekatkan kepada masyarakat. 

Temuan di lapangan:  

1. Tidak adanya diskriminasi pelayanan (melalui 

jemput bola) 

2. Masih terdapat percaloan. 

3. Masyarat mengurus dokumen ketika butuh 

4. Pelayanan berhenti ketika mati listrik 

5. Komunikasi dan koordinasi kurang optimal 

6. Data kependudukan inkosisten dengan data lain 

7. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. 

8. Terdapat penumpukan pelayanan, terutama di 

kelurahan dengan jumlah penduduk banyak 

seperti di Kelurahan Purwantotro. 

9. Adanya pelayanan percepatan 

10. Keterlibatan masyarakat belum optimal 

11. Adanya sistem kontak dalam pelayanan 

kependudukan (OKP) 

12. Kurang optimalnya pelayanan ketika komputer 

eror. 

New Public Service 

Pelayanan Adminsitrasi Kependudukan di Kelurahan 

 

Indikator NPS 

1. Melayani masyarakat 

bukan pelanggan 

2. Mewujudkan 

kepentingan publik 

3. Lebih mengutamakan 

nilai kewarganegaraan 

4. Lebih menghargai 

masyarkat dari pada 

kewirausahaan 

5. Menyadari bahwa 

akuntabilitas bukan hal 

yang mudah 

6. Melayani bukan 

mengendalikan 

7. Menilai warga negara 

bukan hanya karena 

latar 

belakang/produktifitasn

ya. 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan 

peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian berkaitan  dengan jenis 

penelitian, fokus lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang 

terdiri dari: metode wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Selain itu 

juga pada bab ini akan menjelaskan tentang teknik analisis data. 

3.1 Jenis Penelitian  

Studi ini menggunakan penelitian kualitatif, yang  akan di paparkan secara 

secara deskriptif analisis. Penelitian kualitataif merupakan penelitian dengan 

pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulkan 

deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena 

yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah
35

. Pelayanan Administrasi 

Kependudukan di kelurahan berbasis pendekatan kepada masyarakat sebagai 

fenomena, sekaligus sebagai obyek penelitian. Obyek dalam peneltian kualitatif 

yakni obyek yang alamiah (natural setting), yang apa adanya, tidak dimanipulasi 

oleh peniliti, sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada 

di obyek, dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah
36

. 

Penelitian tentang pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan 

dilakukan dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen penelitian yang 

merupakan alat pengumpul data utama. Peneliti ditempatkan sebagai pihak yang 

berperan aktif dalam setiap kegiatan penelitian. Kemudian, dalam penelitian 

kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Dimana, laporan penelitian 
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akan berisi sumber-sumber data yang telah diperoleh dengan cara 

mendeskripsikannya. Data-data yang sangat kaya tersebut dipadu-padankan agar 

setiap sumber data dapat saling memiliki hubungan yang saling menguatkan topik 

penelitian dan mampu menjawab rumusan penelitian. 

Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
37

 Data diskriptif dapat 

dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar yang diperoleh dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau 

memo, dan dokumen resmi lainnya
38

. Adapun analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakuakn sejak peneliti menyusun proposal, melaksanakan 

pengumpulan data dilapangan, sampai peneliti mendapatkan seluruh data
39

. Hasil 

penelitian kualitatif sendiri dapat menjadi pedoman atau referensi pada penelitian 

lain, selama penelitian tersebut masih memiliki karakteristik yang sama. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil serta Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang yang 

berkedudukan di Perkantoran Terpadu Gedung A Jalan Mayjen Sungkono Kota 

Malang. Hal ini dikarenakan pengelohan data yang masuk pada pelayanan 

administrasi kependudukan secara terpusat oleh Dukcapil. Adapun untuk 

Diskominfo merupakan penyedia infrastruktur aplikasi-aplikasi atau website, yang 

ada di SKPD se-Kota Malang. Selain itu, peneliti akan melakukan wawancara 
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kepada Lurah beserta staf dan OKP di dua kelurahan yakni Kelurahan Purwantoro 

dan Kelurahan Kiduldalem, dimana kelurahan tersebut sebagai studi kasus dalam 

penerapan pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan. Lain sisi, 

penelitian ini melibatkan warga yang berdomisili dikedua kelurahan tersebut yang 

berperan sebagai penerima ataupun pengguna pelayanan  administrasi 

kependudukan.  

3.3 Fokus Penelitian 

 Fokus digunakan sebagai pembatas penelitian agar penelitian terstruktur 

dan tidak melenceng dari fokus yang sudah ditetapkan. Peneliti mengambil fokus 

utama dalam menelaah pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan yang 

dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, dimana 

pengurusan dokumen kependudukan dan catatan sipil cukup di kelurahan tidak 

harus ke Dispendukcapil dalam mengurusnya, cukup di kelurahan. Begitu juga 

untuk mengambil berkas yang sudah jadi. Adapun pelayanan tersebut meliputi 

Kartu Keluarga, KTP, Akta Kalahiran dan Akta Kematian, selebihnya pelayanan 

kependudukan di kembalikan ke Dispendukcapil. 

Melalui pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan diharapkan 

terciptanya good governance di lingkungan Pemerintahan Kota Malang. 

Pelayanan publk ini menjadi langkah awal dalam mengawal tata kelola 

pemerintahan, dimana inovasi tersebut memanfaatkan teknologi dan informasi.  

3.4 Jenis Data 

Dalam sebuah penlitian dibutuhkan banyak sekali data. Data yang 

diperlukan adalah data yang relevan dengan topik penelitian. Data memiliki 

makna sebagai keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang dikumpulkan dari 



 

suatu populasi atau bagian populasi yang akan digunakan untuk menerangkan ciri 

populasi yang bersangkutan
40

. Adapun jenis data yang digunakan terbagi menjadi 

data primer dan data sekunder.  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang 

berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan dalam 

pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di kelurahan 

Purwantoro dan Kiduldalem. Menurut Saifuddin Azwar
41

 bahwa data primer 

adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan 

mengenakan alat pengukuran  atau alat pengambilan data langsung pada subjek 

sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer didapatkan melalui 

dokumentasi beberapa obyek dan wawancara dengan berberapa pihak yang 

berkopeten dibidangnya. 

Data primer penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan beberapa 

pihak yang terkait antara lain Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Malang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, pengelola 

yang bertanggungjawab atas operasional pelayanan administrasi kependudukan, 

dan dinas terkait yang memiliki keterkaitan serta masyarakat yang pernah 

menggunakan dan tidak menggunakan sarana pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan sekaligus di Kelurahan Purwantoro dan Kiduldalem. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah yang diperoleh secara tidak langsung yang diperoleh 

dari studi kepustakaan atau literatur dan sumber-sumber lain yang tertulis dan 
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berhubungan dengan topik penelitian.  Data sekunder biasanya berwujud data 

dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Apabila data yang diperlukan 

sesuai tersedia sebagai data sekunder, maka peneliti hanya mengunjungi 

kepustakaan atau menjelajahi internet, misalnya menentukan sumber yang sesuai, 

serta mengambil dan mencatat informasi yang diinginkan, misalnya menentukan 

sumber yang sesuai, serta mengambil dan mencatat informasi yang diinginkan. 

Data sekunder ini didapatkan seperti arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Malang terkait pelayanan administrasi kependudukan, arsip Dinas 

Komunikasi dan Informatika, Surat Keputusan Wali Kota Malang, Masyarakat 

dan data-data di kedua kelurahan. 

Kemudian, menurut Lofland dan Loftland, sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain.
42

 Sumber data berupa kata-kata dilakukan dengan 

cara wawancara dengan informan yang memiliki informasi untuk diteliti dan 

sumber data dari tindakan dilakukan dengan cara observasi dari kegiatan yang 

dilakukan dilapangan. Sedangkan, sumber data dari data sekunder yaitu sumber 

data tertulis, foto, data statistik, dan lain-lain.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dengan melihat jenis dan sumber data tersebut di atas, teknik 

pengumpulan data yang akan penulis gunakanan adalah sebagai berikut. 

3.5.1 Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dipilih oleh 

peneliti. Wawancara akan dilakukan kepada orang-orang yang bertanggung jawab 
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dengan pengelolaan dan implementasi pelayanan administrasi kependudukan serta 

kepada beberapa masyarakat Kota Malang yang telah berpartisipasi melakukan 

pelayanan. 

Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu.
43

 Definisi lain 

menjelaskan bahwa wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat 

popular, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian
44

. Sebagaiaman 

ditegaskan oleh Susan dalam Sugiyono
45

 yang mengatakan bahwa: 

Interviewing provide the researcher a means to gain a deeper 

understanding of how the participant interpret a situation of phenomenon 

yhan can be gained through observation alon. ( dengan wawancara, maka 

peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalpam tentang partisipan 

dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal 

ini tidak bisa ditemukan melalui obeservasi.) 

  Wawancara menjadi salah satu sumber data dalam penelitian ini  yang 

dilakukan kepada beberap individu yang dirasa mampu menjadi informan dalam 

memberikan informasi terkait penerapan pelayanan administrasi kependudukan di 

Kota Malang. Di sisi lain, informan yang peniliti pilih yakni masyarakat, dimana 

masyarakat adalah yang paling merasakan dampak penggunaan pelayanan 

administrasi kependudukan.  

  Wawancara memiliki dua jenis yakni dapat digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data ilmiah, yaitu wawancara tak berstruktur dan wawancara 

terstruktur
46

. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara yang  

terstruktur, dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa saja yang 

akan didapatkan. Adapun pengertian wawancara terstruktur adalah wawancara 
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yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diajukan
47

. Dalam melakukan wawancara terstruktur peneliti 

menggunakan pedoman wawancara untuk mengumpulkan data dan menggunakan 

alat bantu, misalnya tape recorder, gambar, brosur, dan  segala hal yang 

mendukung kelancaran wawancara
48

. Dilain sisi, peneliti dalam menggunakan 

wawancara terbuka karena sesuai dengan pandangan kualitatif yaitu terbuka. 

Wawancara terbuka dilakukan dimana para subjeknya tahu bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara tersebut. 

  Wawancara yang dilakukan oleh peneliti seperti dijelaskan diparagraf 

diatas yakni wawancara terbuka dan terstruktur, peneliti akan berytanya 

mekanisme, dampak dan kelanjutan pelayanan administrasi kependudukan  

berdasarkan indikator dalam konsep inovasi governance. 

  Selain metode yang telah dijelaskan, untuk menetapkan narasumber dalam 

wawancara nantinya peneliti menggunakan teknik penentuan narasumber 

bertujuan yang biasa disebut purposive. Teknik penentuan narasumber wawancara 

ini digunakan untuk menentukan informan yang dipilih berdasarkan tujuan 

penelitian atau bisa dikatakan juga penunjukkan narasumber secara khusus yang 

dirasa dapat memberikan informasi terkait penelitian. Wawancara dimulai oleh 

peneliti dengan menentukan informan yang akan diwawancara dan dianggap 

penting dan utama. Selain informan utama, peneliti juga memerlukan informan 

tambahan sebagai informan lain yang memiliki cara pandang berbeda. Informan 

yang dirasa sesuai dan berkompeten dalam memberikan informasi yang berkaitan 
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dengan penelitian ini. Adapun narasumber yang ditetapkan pada penelitian ini 

antara lain bisa dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Daftar Informan 

No Informan Jabatan 

1. Metawati Ika Wardani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil 

2.  Selviana Pellalulo Sekertaris Dispendukcapil 

4. Sudarmanto Kepala Seksi Bagian Informasi dan Pengelolaan 

Data 

5. Boby Kepala Server Dispendukcapil 

6. Rini Herawati Kepala Bagian Pencatatan Sipil 

7. Hafid Yoga Petugas OKP Kelurahan Kiduldalem 

8. Putri Petugas OKP Kelurahan Purwantoro 

9. Danny Sandito Lurah Purwantoro 

10. Dedy Tri Wahyudi Lurah Kiduldalem 

11. Mamik Ketua RW 7 kel Purwantoro 

12. Achmad Ketua RW 6 Kelurahan Kiduldalem sekaligus 

membuat KTP 

13. Mas Aan Warga Rw 2 Kelurahan Kiduldalem (KK+Akta 

Kelahiran+KTPel) 

14. Rini Herawati Kasiyamu (Akta Kematian+Akta Kelahiran) 

15. Diyah Warga Rt 10 Rw 7 Kelurahan Purwantoro 

16. Dony Warga Rt 3 Rw 24 Kelurahan Purwantoro 

(membuat KTP) 
Sumber: Olahan Peneliti: 2015. 

  Dasar penentuan informan adalah seperti yang dijelaskan di paragaraf 

sebelumnya bahwa narasumber secara khusus dapat memberikan informasi terkait 

peneltian dan narasumber tersebut dianggap penting dan utama, dalam hal ini 

yakni pertama, Dispendukcapil, sebagai dinas yang melakukan terobosan atau 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan, yang kemudian 

inovasi tersebut di legalkan melalui Perwali Kota Malang Nomor 56 Tahun 2013 

tentang Pelayanan PTSP di kelurahan Kota Malang. Kedua, Diskominfo 

memfasilitasi infrastruktur internet untuk semua pelayanan online, termasuk di 

dalamnya pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan. Ketiga, Sekretariat 



 

Daerah Kota Malang, sebagai penyedia data terkait pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan, maupun peraturan-peraturan terkait pelayanan di 

kelurahan sebelum diletakan dikelurahan ataupun sebaliknya. 

  Keempat, kelurahan. Kelurahan sangat penting untuk dijadikan salah satu 

informan yang akan penilti meminta informasi terkait pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan. Pemilahan kelurahan berdasarkan kelurahan dengan 

jumlah penduduk se-Kota Malang yang kemudian juga berdasarkan animo 

masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, 

kelurahan tersebut adalah Kelurahan Purwantoro dan Kelurahan Kiduldalem. 

Kelima, salah satu informan yang cukup penting adalah masyarakat, dimana 

masyarakat sebagai tolak ukur keefektifan pelayanan administrasi kependudukan 

di kelurahan yang mengusung pendekatan kapada masyarakat. Dalam menentukan 

informan dari masyarakat di kedua kelurahan tersebut dengan mengambil jumlah 

penduduk paling banyak, semisal di RW 7 Kelurahan Purwantoro. Sedangkan di 

Kelurahan Kiduldalem jumlah penduduk paling tinggi yakni di RW 6
49

. Terakhir 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dimana LSM tersebut berperan aktif 

dalam mengawal kepemerintahan, misalnya LSM di Kota Malang yang berperan 

aktif mengawal jalannya roda pemerintahan yakni Pattiro. LSM Pattiro 

merupakan organisasi non pemerintah yang berfokus kegiatannya adalah 

penguatan partisipasi masyarakat warga dan promosi tata pemerintahan yang baik 

(good governance). 

 

 

                                                           
49

 Perbandingan jumlah penduduk berdasarkan wawancara dengan Kasyamu masing-masing 

kelurahan. 



 

3.5.2 Studi Pustaka  

  Studi pustaka berfungsi sebagai dasar ilmiah terhadap permasalahan yang 

dicoba. Dasar ilimiah tersebut penting dan harus dipahami sebelum pelaksanaan 

percobaan berlangsung, karena apa yang peneliti lakukan adalah peneltian ilmiah, 

bukan sekedar mencoba (trial and error)
50

. Studi pustaka dapat dipelajari dengan 

mempelajari dan memahami isi letaratur (buku), jurnal, dokumen, baik dokumen 

resmi maupun dokumen pribadi. Studi pustaka sangat berguna dalam penelitian 

karena sesuai dengan penelitian dan bersifat ilmilah serta sesuai dengan konteks
51

. 

3.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan cara deskriptif kualitatif 

yang mengacu pada pandangan Bogdan dan Biklen
52

. Dimana, data temuan 

lapangan yakni di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kelurahan dan 

masyarakat yang terkumpul diorganisasikan, diseleksi, disintesiskan untuk 

mencari apa yang penting dan yang dipelajari, kemudian, dideskripsikan secara 

menyeluruh dan dianalisis. Sehingga, analisis data akan menghasilkan sebuah 

kesimpulan umum yang mampu menjawab permasalahan penelitian seperti misal 

apakah pelayanan kependudukan di kelurahan sudah efektif atau malah 

menimbulkan persoalan lain. Langkah selanjutnya adalah memeriksa keabsahan 

data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai kemampuan daya peneliti untuk 

pembuat kesimpulan penelitian
53

. Di akhir penelitian terkait pelayanan 

administrasi kependudukan, penulis menarik kesimpulan, dimana pada tahap 
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kesimpulan yakni memunculkan problem, dan problem tersebut dimunculkan di 

rekomendasi. 

Ada beberapa cara dalam melakukan analisis data. Peneliti menggunakan 

model penulisan kualitatif  versi Miles dan Huberman. Selain itu, model Miles 

dan Huberman  mejelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh
54

. Ada tiga unsur menurut Miles dan Huberman 

dalam Husaini Usman diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarik 

kesimpulan atau verifikasi
55

. 

Pertama, reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan lapangan
56

. Selain itu, dengan reduksi data akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, seperti misalnya pada penelitian 

kualitatif tujuan utama reduksi data adalah sebuah temuan. Dalam penelitian 

tentang inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan, peneliti 

mengumpulkan data kasar, semisal jumlah penduduk kota malang berdasarkan 

kelurahan, jumlah pengaduan, ataupun alasan mengapa terobosan pelayanan 

administrasi kependudukan muncul dan juga dari sisi peraturan baik UU, Perwali, 

Perda atau Surat Edaran yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan. 

Kedua, penyajian data adalah pendiskripsian sekumpulan informasi 

tersususun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
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pengambilan tindakan
57

. Penyajian data memberikan kemudahan bagi peneliti 

untuk membuat kesimpulan dengan menggabungkan informasi yang tersusun 

dalam bentuk yang mudah dipahami., misalnya dalam bentuk grafik, matrik, 

network dan chart maupun bagan. Untuk memudahkan peniliti yakni dengan 

memilah data-data primer dan sekunder yang kemudian oleh peneliti diolah 

menggunakan indikator konsep dan teori, yang selanjutnya data tersebut 

dibungkan melalui bagan grafik ataupun lainnya yang mudah dipahami. Ketiga 

atau tahap terakhir menurt Miles dan Huberman yakni penarik kesimpulan atau 

verifikasi. Pada tahap ini penulis harus mampu menguraikan dari tahap pertama 

sampai pada tahap penarik kesimpulan dengan bukti-bukti atau data yang valid, 

sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kredibel. Dalam tahap ini merupakan 

tahap yang penting, dimana tahap kesimpulan yakni memunculkan persoalan baik 

dari sisi kekurangan atau pun kelebihan sesuai indikator yang digunakan oleh 

peneliti terkait pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan. 

Bagan 3.1 

Model Interaktif Miles dan Huberman 

 

 

 

 

Sumber:Diolah dari buku Metode Penelitian Sosial karya Husain Usman dan Purnomo 

Setiady (2009). 
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BAB IV 

KOTA MALANG DAN SEKILAS PELAYANAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN 

 Bab ini menerangkan secara luas tentang sejarah pelayanan administrasi 

kependudukan di Kota Malang yang diletakan di kelurahan. Hal ini disampaikan 

dalam 4 (empat) bagian yang terdiri dari Sejarah Singkat Kota Malang dan 

Monografi Singkat Kelurahan Kiduldalem dan Kelurahan Purwantoro, Sejarah 

Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan, Aktor dan perannya, 

Mekanisme serta Legal Formal Pelayanan Administrasi Kependudukan di 

Kelurahan. 

4.1 Sejarah Singkat Kota Malang 

 Kota Malang dijuluki sebagai kota dengan bersuhu dingin. Hal ini 

memang terbukti apa adanya, yakni terletak pada ketinggian antara 440-667 meter 

di atas permukaan air laut dengan posisi 112,06-112,07 derajat Bujur Timur dan 

7,06 -7,02 derajat Lintang Selatan di banding dengan Kota Surabaya misalnya 

yang letaknya berdekatan dengan laut. Kota Malang sendiri pada tahun 2001-2011 

kisaran rata-rata suhu bulanan di wilayah Malang Raya minimal sebesar 23,63 

derajat celcius yang terjadai pada Bulan Agustus dan suhu rata-rata maksimal 

25,51 derajat celcius pada Bulan Oktober
58

.   

 Wilayah Kota Malang dikelilingi oleh wilayah pegunungan antara lain 

Gunung Semeru, Kawi, Anjasmoro, dan Arjuno. Kondisi bentangnya sebagian 

besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-15% 
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yang meliputi 96,6% luas wilayah Kota Malang, sedang sisanya 3,4% merupakan 

kawasan berlereng dengan kemiringan lebih besar dari 15%. Kemudian posisi 

Kota Malang sendiri berada di selatan dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur dengan 

batas-batas wilayah
59

: 

1. Sebelah Barat Kota Batu 

2. Sebelah Selatan Kabupaten Malang 

3. Sebelah Timur Kabupaten Malang 

4. Sebelah Utara Kabupaten Malang 

Adapun untuk luas wilayah Kota Malang adalah 115,40 km/persegi terdiri 

dari 5 (lima) kecamatan dan 57 kelurahan dan mempunyai jumlah Rukun Warga 

sebanyak 544 dengan julmah Rukun Tetangga sebanyak 4.068. Pada tahun 2014 

jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 865.306 jiwa yang terdiri dari lak-laki 

432.308 jiwa dan perempuan 432.998 jiwa dengan kepadatan penduduk kurang 

lebih 7.498 jiwa/km2
60

. Namun, pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah 

penduduk dengan total 881.794 jiwa
61

.  

Kota Pendidikan merupakan julukan Kota Malang saat ini. Hal ini terbukti 

dengan adanya banyak universitas-universitas baik negeri maupun swasta dengan 

memiliki mahasiswa yang cukup banyak dari berbagai daerah, termasuk dari luar 

Pulau Jawa. Perkembangan Kota Bunga ini sangat pesat semisal di lihat dari 

gambaran ekonomi, bahwa semenjak dibangunnya rel kereta api atau beroperasi 

kereta api sejak itu Kota Malang berkembang pesat. Berbagai keperluan dan 

kebutuhan masyarakat pun semakin meningkat terutama akan ruang gerak untuk 

berbagai kegiatan, yang kemudian berdampat pada perubahan tata guna tanah, 
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daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan 

sangat cepat, contohnya dari fungsi pertanian menjadi industri dan perumahan.  

Malang menjadi salah satu kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya, 

setiap tahun terjadi peningkatan, salah satunya adalah urbanisasi yang terus 

berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat diluar 

kemampuan pemerintah daerah, sisi lain tingkat urbanisasi sangat terbatas, yang 

selanjutnya berdampak timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada 

umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalan hijau, 

sekitar sungai, rel kereta api atau dilahan-lahan tidak bertuan yang selanjutnya 

daerah-daerah tersebut menjadi perkampungan dan degradasi lingkungan hidup 

mulai terjadi dengan segala dampak bawaanya. Gejala-gejala tersebut cenderung 

terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang akan terjadi apabila persoalan 

tersebut tidak segera di selesaikan.  

4.2 Monografi Singkat Kelurahan Kiduldalem 

Lokasi Kelurahan Kiduldalem yang berada di pusat kota, menjadikan 

kelurahan tersebut menjadi kelurahan yang beragam profesi ataupun mata 

pencaharian masyarakatnya, namun secara umum masyarakat Kelurahan 

Kiduldalem sebagai karyawan swasta dengan jumlah 947 orang
62

. Secara gegrafis 

Kelurahan Kiduldalem yang berpusat di Jalan MGR. Sugiyono Pranoto Nomor 23 

A dan masuk ke Kecamatan Klojen, dimana terletak di jantung kota dan pusat 

pemerintahan Kota Malang. 
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Keberadaan Kelurahan Kiduldalem belum begitu lama dibandingkan 

dengan kelurahan yang lainnya, kelurahan ini dibentuk pada tahun 2008 dengan 

dasar hukum pembentukan yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 yang 

mempunyai kode wilayah 35.73.02.1004 dengan tipologi kelurahan yaitu 

kerajinan dan industri mikro kecil, jasa serta perdagangan. Adapun untuk batas 

wilayah sebelah utara: Kelurahan Klojen, Sebelah Selatan: Kelurahan Sukoharjo, 

Sebelah Barat: Kelurahan Kauman, dan Sebelah Timur: Kelurahan Jodipan. 

Wilayah Kelurahan Kiduldalem secara geografis terbelah menjadi dua 

oleh Aliran Sungai Brantas, disebelah Timur Sungai Masuk Wilayah Rw 8 dan 

seblebihnya masuk RW 2. Jarak Kelurahan dengan Pusat Pemerintahan Kota 

Malang bisa dikatakan sangat dekat, hanya berjarak 0,5 km, adapaun jarak dengan 

Pusat Pemerintahan Kecamatan Klojen berjarak 2,5 km. Kemudian untuk jumlah 

penduduk hampir seimbang antara laki-laki dengan perempuan, dimana jumlah 

penduduk laki-laki berjumlah 3.020, sedangkan perempuan berjumlah 3.004 jiwa. 

Artinya apabila ditotalkan jumlah penduduk Kelurahan Kiduldalem total 6.024 

jiwa
63

. Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Kiduldalem terbagi menjadi 

dua, diantaranya
64

: 

1. Lulusan Pendidikan Umum 

a. Taman Kanak-kanak : 588 orang 

b. SD    : 975 orang 

c. SMP   : 1.295 orang 

d. SMA/Sederajat  : 1.864 orang 

e. Akademi/D-1-D3  : 868 orang 

f. Sarjana   : 705 orang 

g. Pascasarjana  : 53 orang 

2. Lulusan Pendidikan Khusus 
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a. Pondok Pesantren  : 75 orang 

b. Pendidikan Keagamaan : 37 orang 

c. Sekolah Luar Biasa  : 0 orang 

d. Kursus Keterampilan  : 90 orang 

Wilayah Kelurahan yang berada di pusat kota sekaligus wilayah yang di 

lewati Sungai Brantas menjadikan wilayah ini memiliki jumlah penduduk miskin 

dengan total 574 dengan 146 Kepala Keluarga
65

. Hal ini menjadi tanggungjawab 

pemerintah daerah dalam mengentaskan persoalan kemiskinan. Luas Wilayah 

Kelurahan Kiduldalem adalah 90,39 ha. Dibawah ini merupakan peta wilayah 

Kelurahan Kiduldalem. 

Gambar 4.1 

Peta Wilayah Kelurahan Kiduldalem 

 

Sumber : malang.com/2016/03/profil-kelurahan-kidul-dalem-kecamatan-klojen-

kota-malang/ 

4.3 Kelurahan Purwantoro 

Kelurahan Purwantoro merupakan kelurahan dimana dengan letak 

geografisnya berada di pinggir Kota Malang atau letaknya bersampingan dengan 
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terminal Arjosari. Kelurahan Purwantoro sendiri lebih banyak di dominasi 

perumahan-perumahan baru. Sejarah mencatat bahwa Kelurahan Purwantoro 

bersal dari Desa Purwantoro, yang pada tahun 1942 penduduknya sebagaian besar 

adalah petani. Pada masa kependudukan Jepang, Desa Purwantoro berubah 

menjadi Suchoo Purwantoro yang di kepalai kepala desa dengan nama Noto 

Oetomo dengan membawaih beberapa dukuh, diantaranya Dukuh Pandean, 

Patuksalam, Genukwatu, Glintung dan Sanan. 

Selanjutnya pada tahun 1982, Struktur Pemeritahan berubah menjadi 

Kelurahan Purwantoro yang kantornya berada di Jalan Cimanuk, kemudian 

berpindah di Jalan Tembaga Nomor 3 hingga sekarang. Saat ini Kelurahan 

Purwantoro membawaih 4 (empat) lingkungan yaitu
66

: 

1. Lingkungan Sanan dengan wilayah RW 01, Rw 12, Rw 14, Rw 15 dan 

Rw 16. 

2. Lingkungan Pandean dengan wilayah RW 08, Rw 09, Rw 10, Rw 11, 

Rw 20, Rw 21, Rw 22 dan Rw 24. 

3. Lingkungan Ciliwung dengan wilayah Rw 02, Rw 07 dan Rw 13 

4. Lingkungan Glintung meliputi Rw 03, Rw 04, Rw 05, Rw 06, Rw 17, 

Rw 18, Rw 19, dan Rw 23. 

Jumlah Penduduk Kelurahan Purwantoro merupakan jumlah tertinggi di 

Kota Malang, yakni 31.393 jiwa pada tahun 2016 dan Kelurahan ini salah satu 

kelurahan dengan terluasa yang ada di Kota Malang. Secara administratif 

Kelurahan Purwantoro di kelilingi oleh kelurahan lain, diantanra sebelah utara 

berbatasan dengan Kelurahan Blimbing, sebelah selatan Bunulrejo, sebelah Timur 

berbetasan langsung dengan Pandanwangi dan disebelah barat berbatasan dengan 

Kelurahan Tulusrejo. 
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Kelurahan Purwantoro sendiri pernah mendapatkan juara atau prestasi, 

misalanya Juara Harapan 1 Kelurahan Berhasil tingkat Nasional tahun 2006, Juara 

Kelurahan Berhasil Tingkat Provinsi pada tahun yang sama, Juara 1 Lomba 

Penataan Taman dan Lingkungan tingkat Nasional tahun 2008 dan juara 1 sebagai 

Lurah Teladan pada tahun yang sama. Kelurahan Purwantoro menjadi sentra 

industry tempe, dimana insdutri tempe ini merupakan terbesar di Kota Malang, 

tepatnya di lingkungan Sanan yang 90% masyarakatnya adalah pembuat tempe 

atau pengrajin.  

Gambar 4.2 

Peta Wilayah Kelurahan Purwantoro 

 

Sumber : kelpurwantoro.go.id 

 

 



 

4.4 Sejarah Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan 

 Perubahan jumlah penduduk erat dengan proses demografi yang 

menyangkut kelahiran, kematian dan migrasi. Ketiga faktor ini sangat 

berpengaruh pada perubahan penduduk. Perubahan dan pertumbuhan penduduk 

merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang 

menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk.
67

 Secara 

terus menerus pendudukan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir (menambah 

jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah 

kematian yang terjadi pada semua golongan umur. Sementara itu, migrasi juga 

berperan: „imigran (pendatang) akan menambah dan „emigran‟ akan mengurangi 

jumlah penduduk. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk dapat 

diakibatkan oleh 4 (empat) komponen yaitu: kelahiran (fertilitas), kematian 

(mortalitas), migrasi masuk (in-migration) dan migrasi keluar (out-migration)
68

. 

Pentingnya data dan informasi perkembangan kependudukan merupakan 

informasi strategis dan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, misalnya 

pemerintah dalam menentukan kebijakan dan perencanaan pembangunan atau 

misalnya lagi pra pelaku bisnis yang dalam merencanakan strategi pengembangan 

usahanya menggunakan informasi kependudukan. Dengan demikian, pemerintah 

daerah atau instansi yang menaungi data kependudukan, dalam hal ini Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil membuat terobosan, dimana terobosan tersebut 

dengan tujuan mendekatkan pelayanan dan jangkauan kepada masyarakat. 
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Semenjak adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 yang kemudian dalam strata peraturan dibawahnya harus mengikuti atau 

menyesesuaikan berdasarkan peraturan tersebut. Secara keseluruhan Undang-

Undang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa dalam kegiatan 

admnistrasi kependudukan pelayanan yang diberikan harus professional, 

memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif 

dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima. Dalam 

konteks kegiatan administrasi kependudukan di Kota Malang dilakukan 

penertiban Dokumen Kependudukan dan validasi database yang kemudian 

melahirkan suatu terobosan pelayanan administrasi kependudukan yang diletakan 

di kelurahan. 

Kegiatan administrasi kependudukan merupakan pelayanan publik, 

dimana pelayanan tersebut memberikan kepuasan kepada masyarakat sekaligus 

memberikan sebuh kepastian serta jaminan kepada masyarakat, sebagaimana 

diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

yang mengatakan bahwa
69

 “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundanng-undangan 

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

admnistrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Dengan 

demikian, sudah jelas bahwa pelayanan publik yang diberikan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang kepada masyarakat melalui 
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pelayanan jemput bola merupakan refleksi dari pelayanan publik yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang. 

Dari Undang-Undang tersebut terkait pelayanan publik dan administrasi 

kependudukan, peraturan dibawahnya harus menyesesuaikan, seperti misalnya 

peraturan daerah sampai pada dinas-dinas terkait. Di Kota Malang, untuk 

melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, dikeluarkan Peraturan Wali Kota 

Malang Nomor 56 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Pada Kelurahan di Lingkungan Kota Malang, yang kemudian di 

tindaklanjuti dengan Surat Edaran dari Sekretaris Daerah perihal Percepatan dan 

Penerbitan Administrasi Kependudukan. Dalam Perwali Kota Malang pasal 1 

(satu) nomor 9 dan 10 menyebutkan bahwa Penyelenggaraam Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan 

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaanya mulai 

dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu 

tempat dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan penyederhanaan pelayanan 

yang meliputi waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. 

Pelayanan administrasi yang di amanatkan Undang-Undang nomor 24 

tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang berhak untuk 

menertibkan dokumen kependudukan merupakan kewenangan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten/Kota.
70

 Artinya bahwa Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang berhak dan membuat suatu 

kebijakan terkait penertiban administrasi kependudukan.  Ditambah lagi pada 

pasal lain menyebutkan bahwa semula stesel aktif, dimana semula yang aktif 
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adalah penduduk/masyarakat, kemudian diubah menjadi stelsesl aktif, diwajibkan 

kepada pemerintah (Dukcapil) melalui petugas. Hal ini yang kemudian mendasari 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang melakukan inovasi 

pelayanan jemput bola di kelurahan. 

Pada tahun 2014 tepatnya pada awal bulan November peraturan tersebut 

menjadi landasan diterapkannya pelayanan administrasi kependudukan di 

kelurahan dengan melakukan uji coba di 10 (sepuluh)  kelurahan di Kota Malang, 

diantaranya Kelurahan Tlogomas, Mojolangu, Polehan, Kesatrian, Kasin, Kidul 

Dalem, Bumiayu, Sawojajar, Sukun, dan Kelurahan Ciptomulyo
71

. Seperti 

dijelaskan di bab sebelumnya bahwa alasan mengapa diterapkannya di sepuluh 

kelurahan karena melihat tiga aspek
72

, diantaranya kesiapan SDM, fasilitas dan 

animo masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil. 

Adapun jenis pelayanan administrasi yang dilayani meliputi Kartu Keluarga (KK), 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Akta Kematian dengan alasan 

karena empat pelayanan tersebut sangat penting di masyarakat atau bisa dikatakan 

pelayanan kependudukan yang paling mendasar
73

. Namun, disisi lain masih 

terdapat pelayanan yang dilaksanakan di di kantor terpadu, yaitu untuk perekaman 

data e-KTP. Selebihnya untuk pengurusan data selain 4 pelayanan (e-KTP, KK, 

Akta kelahiran, dan Akat Kematian), selebihnya di lakukan di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil, diantaranya legalisir administrasi 

kependudukan, pencatatan perkawinan, permohonan kutipan ke-2 karena rusak 
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atau hilang, penerbitan surat keterangan pindah datang antar kota dalam satu 

provinsi maupun antar provinsi
74

. Sebagai contohnya persoalan perkawinan, salah 

satu syaratnya adalah harus ada penghulunya dan yang menyediakan adalah 

Dispendukcapil. Contoh  lainnya adalah “Surat Pindah Penduduk, entah itu 

pindah antar daerah, kewenangan atau mengurus suratnya langsung di 

Dispendukcapil, terkecuali apabila ada masyarakat akan pindah kelurahan dalam 

satu kecamatan, cukup di kelurahan‟‟
75

. 

Bulan Januari tahun 2015 progam pelayanan administrasi kependudukan 

di kelurahan di terapkan pada seluruh kelurahan yang ada di Kota Malang, dengan 

jumlah kelurahan 57 Kelurahan
76

, termasuk Kelurahan Kiduldalem. 

Diterapkannya pelayanan administrasi kependudukan diseluruh kelurahan dengan 

anggaran 1,2 milyar
77

 ini, tentu berdampak pada pelayanan yang ada dikelurahan, 

baik pihak kelurahan sebagai penyedia pelayanan maupun masyarakat sebagai 

penerima pelayanan. Misalnya, untuk pegawai kelurahan, apabila ada persoalan 

yang ditemui ketika pemohon (masyarakat) kurang persyaratannya atau ada 

persoalan yang tidak bisa diberikan solusinya oleh pihak kelurahan, maka secara 

langsung dibantu oleh petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau 

biasa di singkat OKP.  

Di lain pihak, masyarakat sebagai penerima pelayanan menjadi mudah 

dalam kepengurusan dokumen. Apabila ada persyaratan yang kurang, pemohon 

pulang ke rumah dan hanya memakan waktu yang sedikit. Hal ini terbanding 
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terbalik ketika pelayanan masih terdapat di Kantor Terpadu, pelayanan jauh dan 

yang menjadi pertimbangan adalah apabila persyaratan kurang atau salah, tidak 

harus bolak-balik ke Kantor Terpadu yang notabene jauh dari masyarakat. Lain 

sisi, dengan adanya pelayanan administrasi kependudukan, dinas melakukan 

pengembangan pelayanan, yakni dengan cara mengefisienkan pelayanan dengan 

cara kelurahan percepatan. Pelayanan percepatan dilakukan guna memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat, memberikan kemudahan dalam mengurus 

dokumen kependudukan dan membantu masyarakat yang apabila menginginkan 

dalam pengurusan dokumen kependudukan segera terselesaikan. Dalam 

praktiknya, pelayanan percepatan masih dalam lingkup pelayanan jemput bola, 

dan memiliki pola mekanisme yang sama dengan pelayanna jemput bola. 

Kemudian yang membedakannya adalah pertama, pemohon (masyarakat) 

mengurus satu paket, contohnya pembuatan Akta Kelahiran. Dalam proses 

pembuatan Akta Kelahiran akan mempengaruhi data di Kartu Keluarga, misalnya 

penambahan jumlah anggota keluarga atau ketika salah satu keluarga meninggal 

yang kemudian di hapus. Pemohon dari pada mengurus dua kali, lebih baik ikut 

pelayanan percepatan.  

Kedua, hanya beberapa kelurahan. Pelayanan percepatan tidak semua di 

kelurahan yang ada di Kota Malang. Hal ini karena beberapa pertimbangan, 

diantaranya: pertama, bahwa kelurahan yang masuk dalam kelurahan percepatan 

secara wilayah dekat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kedua, 

jumlah pemohon sedikit. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang ada di 

kelurahan tersebut, seperti contohnya di Kelurahan Kiduldalem, jumlah penduduk 

dalam tahun 2016 terhitung terakhir pada bulan April 6.024 jiwa. Di sisi lain 



 

pemohon kepengurusan dokumen kependudukan apabila dikalkulasikan dari 

100% jumlah penduduk, yang mengurus dokumen kependudukan hanya sekitar 

20%.
78

 Ini Artinya bahwa sangat diperlukan pelayanan percepatan. Dibawah ini 

terdapat kelurahan yang masuk dalam kelurahan percepatan. 

Tabel 4.1 

Kelurahan Percepatan 

No Nama Kelurahan 

1. Gadang 

2. Kebonsari 

3. Bumiayu 

4 Madyopuro 

5 Cemorokandang 

6 Ciptomulyo 

7 Jodipan 

8 Kauman 

9 Oro-oro Dowo 

10 Tanjung Sekar 

11 Tasikmadu 

12 Klojen  

13 Kidul Dalem 

14 Gadingkasri 

15 Penanggungan 

16 Bareng 

17 Buring 

18 Arjowinangun 

19 Tlogowaru 

20 Wonokoyo 

21 Kedungkandang 

Sumber : Olahan Peneliti, 2016. 

 Ketiga, waktu penyelesaian. Estimasi waktu penyelesaian dalam 

pelayanan percepatan memakan waktu 7 hari kerja, tetapi untuk pelayanan regular 

atau satu item memakan waktu 3-4 hari kerja tergantung persyaratannya terpenuhi 

dan tidak ada data yang berbeda di dokumen pendukung ataupun dokumen yang 

menjadi syarat.  
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2016. 



 

 Dari ketiga alasan diatas, menjadi pembeda antara pengurusan regular 

yang ada di kelurahan walau secara kepengrusan secara umum merupakan 

pelayanan administrasi kependudukan yang ada di kelurahan. Namun, dari pihak 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang berkeinginan untuk 

menerapkan kelurahan percepatan agar pelayanan yang di berikan kepada 

masyarakat prima dan terpuaskan. Seperti yang dikatakan “dengan adanya 

kelurahan percepatan, masyarakat tidak perlu menunggu lama, dengan catatan 

dokumen memenuhi syarat dan data konsisten, yang kemudian dengan pelayanan 

ini, menjadi lebih prima”
79

. 

4.5 Legal Formal 

Hadirnya pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan, menjadikan 

Pemerintah Kota Malang, dalam hal ini yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil menjadi citra Pemerintah Daerah dalam mengelola administrasi 

kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan dengan 

landasan hukum yang kuat, mulai dari Pemerintah Pusat sampai dengan 

Pemerintah Daerah sendiri. Adapun landasan hukum/peraturannya yakni bagan 

dibawah ini: 
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Bagan 4.1 

Landasan Hukum 

LANDASAN HUKUM

UTAMA

PP No 37 Th 2007   

tentang Pelaksanaan    UU 

No 23 Th 2006

UU NO 24 / 2013 ttg 

Perubahan atas UU 23/2006

tentang Administrasi

Kependudukan

1.PERPRES No 25 / 2008 ttg 

Persyaratan & Tatacara Dafduk       

& Capil

2.PERPRES No. 26/2009 ttg 

Penerapan KTP Berbasis NIK 

Seacara Nasional

PeraturanMenteri 

Dalam Negeri

No. 19 Tahun 2012 ttg: 

Pedoman Pendokumentasian 

Hasil Pendaftaran Penduduk 

dan Capil

Surat-Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri

(No. 470/327/SJ) 
ttg:Perbhn Kebj. Dlm penyl. 

adminduk

1. PERDA NO. 9 Tahun 2015 ttg : 

Penyelenggaraan  Adm. Kepddk dan 

Penc. Sipil.

2. PERWAL No. 11/2009 ttg: Penyelgran 

Pelyn. Adminduk di lingkungan Pemkot 

Malang

3. Perwali No 56 Th 2013 tentang PTSP

4. Adendum Surat Perjanjian Kerja OKP

Sumber : Olahan Peneliti, 2016. 

Peraturan diatas dikeluarkan guna tertib administrasi kependudukan, 

dimana. Selain Undang-Undang dan peraturan yang mendasari progam pelayanan 

jemput bola di kelurahan , terdapat pula Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 

diikuti dengan Standar Pelayanan yang kemudian menjadi standar pelayanan atas 

progam tersebut. 

4.4 Aktor Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan 

Kerjasama antar internal organisai dalam menjalankan pelayanan 

administrasi kependudukan di kelurahan sangat penting. Begitu pentingnya, 

apabila salah satu tidak bisa berjalan, maka yang lainnya pun ikut terhambat. 

Seperti halnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. 

Koordinasi dan komunikasi antar internal sangat dibutuhkan, mengingat 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah dokumen negara, sehingga 

diperlukan penanganan yang optimal antar elemen. Struktur Organisasi ini 



 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2012 tentang 

Organisasidan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 

57 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  

Disetiap organisasi pemerintah  terdapat visi dan misi sebagai pedoman 

dan landasan dalam menjalankan organisasinya. Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Malang mempunyai visi “terwujudnya pusat database 

kependudukan yang akurat dan actual berbais Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK)”. Dari visi tersebut terdapat prinsip-prinsip, diantaranya
80

: 

1. Pusat Database Kependudukan 

Guna menghindari kerancuan sumber data kependudukan, fungsi sebagai 

pusat database kependudukan mutlak menjadi prinsip utama. Semua data 

dan informasi yang berkaitan dengan kependudukan dihimpun, dikelola, 

dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. 

2. Database yang Akurat dan Aktual 

Sebagai pusat database kependudukan, prasyarat utama yang harus 

dipenuhi adalah akurasi dan aktualisasi databse. Kemudian, untuk 

mencapai level akurasi dan akutualisasi data yang tinggi, dilakukan 

dengan pemutakhiran berkelanjutan melalui pelayanan pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil yang terintegrasi. 

3. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 

Integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil harus 

diakomodasikan dalam satu sistem informasi berbasis terknologi terkini 

yang handal, mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, mempermudah 

dan mempercepat proses pelayanan, serta menyajikan hasil layanan. 

 

Kemudian untuk misinya terdapat beberapa poin
81

, pertama  

meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektifitas organisasi, kedua 

mengoptimalkan dan meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan 

ketiga meningkatkan kualitas kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara 

prima. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang 

memiliki motto, dimana motto tersebut digunakan sebagai salah satu acuan dalam 

                                                           
80

 Diakses melalui http://dispendukcapil.malangkota.go.id pada tanggal 13 Juni 2016. 
81

 Ibid.  

http://dispendukcapil.malangkota.go.id/


 

berkeja, yakni: “Bersama Anda Pelayanan Prima”. Artinya pelayanan 

pendafataran penduduk dan pencatatan sipil menganut sistem stelsel aktif, dimana 

yang aktif adalah petugas pelayanan.  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang memilki jumlah 

pegawai, dimana pegawai tersebut bahu membahu memberikan pelayanan kepada 

masyarakat sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Kepala Dinas 

memili sekretaris yang membawahi 3 (tiga) bidang, diantaranya penyusunan 

progam, bagian keuangan dan bagian umum. Pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan seperti telah dipaparkan diatas bahwa pelayanan 

tersebut sangat membantu masyarakat dan pihak Dinas Kependudukan sekaligus 

pihak kelurahan sebagai penyedia tempat. Pelayanan Administrasi Kependudukan 

tersebut telah terkoneksi dengan satuan kerja Sekretariat Pemerintah Kota 

Malang, yang di komandai oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun 

aktor dan perannya. 

4.4.1 Wali Kota 

Seperti diketahui, peran seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam 

keberhasilan suatu progam, seperti halnya dengan pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan. Berawal dari Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil yang membuat terobosan, kemudian Wali Kota Malang Mochammad 

Anton dengan visinya “mendekatkan pelayanan kepada masyarakat”, yang 

selanjutnya di perkuat dengan Peraturan Daerah nomor 56 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi langkah awal dalam mengawal 

terobosan pelayanan administrasi di kelurahan. 

 



 

4.4.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang sangat 

berperan dalam berlangsungnya tertib administrasi atau bisa dikatakan 

merupakan tokoh kunci dari inovasi pelayanan adminstrasi. Berawal dari 

rubahnya UU Nomor 23 Tahun 2006, berubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 

2014 yang salah satu poinnya adalah yang aktif adalah pegawai Dukcapil 

bukan lagi masyarakat yang kemudian menjadi langkah awal dalam membuat 

terobosan pelayanan administrasi di kelurahan. Peran Dukcapil tentu sangat 

dominan dibandingkan dengan aktor/instansi lain, misalnya penerbitan 

dokumen kependudukan, menentukan anggaran, mengevaluasi, mengontrol 

dan mengeluarkan kebijakan terkait kependudukan dan Catatan Sipil.  

4.4.3 Dinas Komunikasi dan Informasi 

Progam pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan melibatkan 

Dinas Komunikasi dan Informatika. Diskominfo dalam hal ini merupakan 

penyedia atau yang memfasilitasi adanya internet baik untuk pelayanan 

administrasi kependudukan sendiri atau pun aplikasi daerah yang lainnya atau 

dosimpulkan bahwa Diskominfo sebagai penyedia jaringan internet untuk 

semua SKPDDalam penyedian layanan internet untuk semua SKPD yang ada 

di Kota Malang . Dalam penyedia tersebut Diskominfo bekerjsama dengan 

pihak swasta yakni Telkom. Kerjamasa ini tentu untuk memperlancar kegiatan 

pelayanan publik yang berbasis Infomasi Teknologi (IT). 

4.4.4 Kelurahan 

Semenjak adanya perubahan Undang-undang Kependudukan, dimana 

dalam Undang-Undang disebutkan bahwa yang aktif tidak lagi masyarakat, 



 

namun pegawai yang aktif, dimana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota yang dalam dalam konteks penelitian ini 

adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Undang-Undang 

tersebut memberikan peluang Pemerintah Daerah untuk membuat suatu 

kebijakan/progam. Dimana pelayanan tersebut dinilai membantu Pemerintah 

Daerah dan masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan yang 

meletakannya di kelurahan. 

Salah satu aktor yang sangat berperan adalah kelurahan beserta staf-

stafnya, karena memang pelayanannya adalah mendekatkan kepada 

masyarakat. Masyarakat tidak perlu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Malang untuk kepengurusan 4 (empat) pelayanan), terkecuali dibutuhkan 

cepat dan mendadak karena suatu hal, pemohon (masyarakat) bisa langsung ke 

Dinas untuk kepengurusan dokumen kependudukan. Terlepas pemohon 

langsung ke Dinas, yang perlu di catat adalah peran kelurahan-kelurahan yang 

ada di Kota Malang dalam implementasi pelayanan jemput bola.  

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, secara 

otomatis pemerintah daerah menyesesuaikan dan membentuk Peraturan 

Daerah untuk membuat dan menguatkan secara hukum suatu progam, dalam 

hal ini adalah pelayanan jemput bola. Pemerintah Daerah Kota Malang, 

melalui Walikota Malang mengeluarkan Peraturan Walikota Malang Nomo 56 

tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 

Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang menyebutkan pada 

pasal 1 (satu) bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disebut Penyelenggara PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan 



 

perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap 

permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat 

(kelurahan) yang kemudian pada Bab II pasal 2 (dua) menjelaskan bahwa 

peraturan tersebut memiliki tujuan, pertama meningkatkan kualitas layanan 

Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah dan kedua, memberikan akses 

yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.  

Apabila dicermati pada pasal 2 (dua) bahwa dengan adanya pelayanan 

administrasi kependudukan di kelurahan memberikan ruang dan gerak 

masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar dalam kepengurusan dokumen 

kependudukan dan yan perlu di garis bawah adalah pelayanan kependudukan 

lebih dekat kepada masyarakat tidak perlu ke Perkantoran Terpadu dan tidak 

bolak-balik apabila ada persyaratan yang kurang atau pun data pemohon yang 

tidak konsisten. 

Adapun untuk peran kelurahan diantaranya pertama adalah 

menyediakan fasilitas seperti meja, kursi, tempat tunggu untuk pemohon, 

televise, dan lainnya terkecuali untuk peralatan komputer, printer, scan, 

headphone, webcam dan lemari besi yang disedikan oleh Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil. Kedua, kelurahan menjadi sentra 

pelayanan jemput bola atau bisa dikatakan sebagai tempat kegiatan 

administrasi kependudukan, dimana persyaratannya harus melalui kelurahan, 

misalnya dalam mengurus dokumen kependudukan harus ada tanda tangan 

dari lurah setempat, selain itu, pihak kelurahan menjadi tempat pengarsipan 

dalam kepengurusan dokumen kependudukan dan catatan sipil , selain dari 4 

(empat) pelayanan yang masuk dalam progam pelayanan jemput, seperti 



 

contohnya kepengurusan pengantar nikah, talak, cerai, rujuk, surat pengantar 

permintaan sumbangan sosial, surat pengantar pembuatan dispensasi nikah 

mendadak, surat pengantar penerbitan duplikat surat nikah, surat keterangan 

belum menikah (duda/janda), surat keterangan tidak mampu untuk pengajuan 

keringanan biaya sekolah atau pengajuan beasiswa, surat keterangan wali 

nikah dan legaliasi umum. 

4.4.5 Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) 

Dalam mekanisme pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan 

pada akhirnya melibatkan aktor yang paling bawah yakni RW dan RT. 

Dimana peran keduanya sangat diperlukan dalam progam tersebut. Pasalanya 

untuk mekanisme sendiri terdapat pintu yang harus dilewati oleh pemohon 

(masyarakat) apabila akan mengurus dokumen kependudukan (e-KTP, KK, 

Akta Kelahiran, dan Akta Kematian) dan untuk diluar 4 (empat) pelayanan 

terdapat pintu yang juga melewati RT dan RW. Kepengurusan pelayanan 

jemput bola, melibatkan RT dan RW sangat penting karena ada alasan penting 

yakni karena dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian di ubah 

menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013 yang dalam pasalnya menyebutkan bahwa 

alur untuk pembuatan (4 pelayanan dan pelayanan lainnya) harus melalui unit 

terbawah dari kelurahan/desa yakni RT dan RW. Selain itu, alasan kenapa 

melalui RT dan RW tentu dilihat dari tujuan dan fungssi kedua unit tersebut, 

misalnya untuk tugas RT dan RW adalah membantu pemerintah desa atau 

lurah dalam menyelenggaraan urusan pemerintah desa. Selain itu, di tingkat 

RT dan Rw adalah sebagai wadah/tempat untuk bernteraksi antar warga, agar 



 

terjadi komunikasi yang baik dan apabila ada informasi dari kelurahan segera 

dapat informasikan kepada warga dalam wilayahnya. 

Adapun untuk meknisme pelayanan adminsitrasi kependudukan di 

kelurahan dari tingkat bawah (RT dan RW) yakni pemohon (masyarakat) yang 

akan mengurus (4 pelayanan) mendatangi RT, dimana RT menjelaskan dan 

menyediakan formulir
82

 dan surat pernyataan apabila dari RT dan RW. 

Apabila formulir sudah ditulis oleh pemohon, maka prosedur selanjutnya 

adalah mentanda tangani dan memberikan stempel formulir tersebut, dan 

langkah selanjutnya adalah di kelurahan, dimana di kelurahan adalah pintu 

selanjutnya untuk mengecek persyaratan lengkap atau tidak dan data satu 

dengan data yang lainnya konsisten atau tidak. 

4.4.6 OKP (Operator Kependudukan) 

Ujung tombak dari pelayanan administrasi di kelurahan Kota Malang 

adalah Operator Kependudukan atau biasa disingkat menjadi OKP. Ujung 

tombak yang dimaksud adalah bahwa OKP tersebut merupakan eksekutor 

lapangan progam pelayanan tersebut. Keberhasilan dari implementasi progam 

tersebut pun dipundak para pegawai yang kemudian diperlukan keterampilan 

dibidang Informasi Teknologi dan komunikasi yang baik antar staf kelurahan, 

masyarakat atau pun sesama petugas OKP, yang kemudian tercipta pelayanan 

prima. Petugas OKP tersebut merupakan tenaga bantu petugas administrasi 

kependudukan atau sistem kontrak yang kemudian apabila kontrak habis, 

maka tidak serta menjadi petugas OKP lagi, kalau pun berkeinginan menjadi 

petugas OKP, harus ikut tes seperti sebelum menjadi petugas OKP.  
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Adapun tugas OKP di Kelurahan adalah, membantu kegiatan 

administrasi kependudukan (e-KTP, KK, Akta kelahiran, dan Akta Kematian) 

yang di letakan di kelurahan atau bisa dikatakan sebagai admin kependudukan 

di kelurahan. Di setiap kelurahan terdapat petugas OKP dengan jumlah setiap 

kelurahan satu, jadi apabila di jumlah petugas OKP di keseluruhan kelurahan 

Kota Malang terdapat 57 petugas OKP, ditambah OKP yang ada di dinas 

membantu memferivikasi ulang dan sebagai cadangan apabila petugas OKP di 

kelurahan ada yang tidak bisa masuk dikarenakan suatu alasan, misalnya 

karena sakit, kemudian apabila di jumlahkan maka petugas OKP adalah 70 

orang. 

Tabel 4.2 

Jumlah OKP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Malang 

No Kelurahan Server Dinas/Cadangan 

1. 57  4 9 

Sumber : Olahan Peneliti, 2016. 

Operator Kependudukan atau OKP merupakan tenaga kerja kontrak 

(outsourching) dengan masa 1 (satu) tahun yang dalam kerjanya berdasarkan 

Surat Perjanjian Kerja, dimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Malang sebagai penanggung jawab Penerimaan Tenaga Bantu Petugas 

Administrasi (pihak pertama) dan Petugas OKP yang diterima (pihak kedua) 

agar kedua belah mematuhi peraturan yang diberlakukan.
83

 Di dalam surat 

perjanjian tersebut pada pasal 1(satu) menyebutkan bahwa gaji OKP adalah 

1.600.000,00 yang kemudian pada tahun 2016 gaji OKP meningkat menjadi 

1.900.000,00. Menurut petugas OKP “dengan gaji tersebut sudah cukup 
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Dijelaskan di Adendum Surat Perjanjian Kerja dengan Nomor: 800/97/35.73.316/2015 

menyebutkan bahwa  Petugas Adminduk (OKP) merupakan tenaga bantu petugas administrasi 

kependudukan. 



 

untuk satu bulan”
84

 . Gaji tersebut sudah termasuk untuk bensin, adapun 

untuk keperluan lain semisal untuk alat tulis disediakan oleh Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil. dengan kerja dari Hari Senin sedengan 

Hari Sabtu dengan estimasi waktu kerja pukul 08.00-16.00 WIB.  

4.4.7 Pihak Kerjasama 

Aktor lain dalam pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan 

adalah pihak-pihak yang bekerjasama, diantaranya rumah sakit dan sekolah 

yang ada di Kota Malang.  Dalam kerjasama ini hanya sebatas dalam 

Pembuatan Akta Kelahiran, apabila ada masyarakat yang melahirkan di rumah 

sakit, bidan, rumah bersalin, dan puskesmas (surat asli)  dan e-KTP bagi siswa 

sekolah yang sudah menginjak umur 17 tahun.  Kerjasama ini tentu bertujuan 

untuk menertiban dokumen kependudukan seperti yang diamanatkan pada 

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. 

Pada akhirnya kemunculan inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan dibangun guna dalam mengurus dokumen 

administrasi kependudukan yang dilakukan oleh masyarakat menghemat 

waktu dan tenaga karena tidak perlu bertandang ke Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta dibangun untuk memangkas proses 

birokrasi yang rumit dan berbelit
85

. 

4.5 Mekanisme Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan 

Adapun untuk mekanisme atau standar operasional prosedur (SOP) 

dari pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan Keputusan Kepala 
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Wawancara dengan Yosi Petugas OKP Kelurahan Klojen pada tanggal  25 Mei 2016 pukul 

15:50. 
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http://wartamalang.com/2015/02/kini-urus-administrasi-kependudukan-bisa-di-kelurahan/. Di 
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Tahun 2015, yakni 

masyarakat datang kepada petugas regristasi, petugas regristasi akan 

membuatkan surat pengantar setelah aplikasi (SIAK) diselesaikan oleh 

petugas regristasi, kemudian surat pengantar tersebut di tanda tangani oleh 

pejabat kelurahan. Masyarakat yang sudah menyerahkan berkas kepada 

petugas operator akan dilakukan verifikasi/validasi data. Apabila persyaratan 

sudah lengkap, sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sesuai dengan 

database yang ada, permohonan tersebut akan diterima, yang kemudian untuk 

hari berikutnya akan dilakukan validasi ulang di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil. Hal ini alasan mengapa melakukan jemput bola, sesuai dengan 

perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 dengan pelayanan jemput bola di 

kelurahan. Dibawah ini gambar mengenai mekanisme/ prosedur pelayanan 

administrasi kependudukan di kelurahan. 

Gambar 4.3 

Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016. 

 



 

Dari gambar tersebut, dapat di analisis, bahwa pelayanan tersebut 

mendekatkan kepada masyarakat, tanpa harus masyarakat bertandang ke Kantor 

Terpadu yang cukup jauh. Sebagai contohnya ketika masyarakat akan membuat 

Kartu Keluarga (KK), pelayanan yang diterimanya: Pertama, pelayanan di 

kelurahan, masyarakat mengisi dan menyampaikan formulir (F.1-01) dengan 

melampirkan semua persyaratan kepada petugas Dispendukcapil di kelurahan 

dengan catatan formulir tersebut sudah di tandatangani oleh Kepala Keluarga dan 

di ketahui RT, RW serta Lurah, kemudian petugas memverifikasi berkas 

pendaftaran Kartu Keluarga dengan database dan data di input ke aplikasi (SIAK). 

Selanjutnya petugas memberikan kartu tanda bukti pengambilan Kartu Keluarga 

(KK) dan terakhir petugas mengirim berkas pendaftaran Kartu Keluarga (KK) ke 

Dispendukcapil. 

Kedua, proses di Dispendukcapil, petugas Dispendukcapil memverifikasi 

ulang kesesuaian berkas permohonan, yang kemudian petugas bidang 

kependudukan memvalidasi berkas KK. Selanjutnya petugas mencetak KK dan 

diberikan kepada Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk memvalidasi serta 

memberikan paraf pada Kartu Keluraga (KK) tersebut. Proses selanjutnya adalah 

Kepala Bidang Kependudukan member paraf pada Kartu keluarga (KK) dan 

dilanjutkan dengan paraf Kepala Dispendukcapil. Proses terakhir di 

Dispendukcapil adalah petugas bidang kependudukan memberi stempel dan 

mengambil arsip lembar keempat sebagai arsip Dispendukcapil dan menyerahkan 

lembar ke-satu, ke-dua, ke-tiga untuk dibawa oleh masing-masing petugas 

Dispendukcapil yang bertugas di kelurahan bersama dengan permohonan atau 

formulir (F.1-01). 



 

Ketiga, pelayanan di kelurahan, setelah berkas sudah selesai di 

Dispendukcapil, selanjutnya berkas dibawa lagi ke kelurahan dimana masyarakat 

mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga (KK) yang kemudian 

petugas menyerahkan lembar ke-satu Kartu Keluarga (KK) kepada penduduk 

dengan mengisi tanda terima di buku register dengan tandatangan, nama, tanggal 

pengambilan, dan nomor telepon. Proses terakhiir di kelurahan adalah Kartu 

Keluarga (KK) lembar ke-dua diberikan kepada RT melalui Kelurahan, sedangkan 

lembar ke-tiga untuk arsip kelurahan. 

Selanjutnya, yang membedakan mekanisme administrasi kependudukan 

sebelum adanya terobosan administrasi kependudukan di kelurahan yakni tidak 

melalui banyak pintu, seperti pada umumnya yang dilakukan dinas di daerah lain, 

masih menggunakan banyak pintu, seperti misal melalui RT, RW, 

Kelurahan/Desa kemudian Kecamatan dan di akhiri dinas yang bersangkutan. 

Berbeda dengan pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan yang 

dilakukan Pemerintah Kota Malang yakni memangkas pintu-pintu yang selama ini 

dianggap tidak mengefisenkan waktu dan pelayanan. Gambaran umum untuk 

mekanisme administrasi kependdukan di kelurahan seperti dijelaskan diatas, 

namun untuk mekanisme pelayanan per-item, diantaranya; 

4.3.1 Kartu Keluarga (KK) 

Pemohon (masyarakat) yang akan mengurus dokumen kependudukan, 

dalam hal ini Kartu Keluarga (KK) pertama adalah melakukan pengisian 

formulir (F.1-01) yang ada di RT dan RW, kemudian mentandatangani dan di 

stempel formulir tersebut. Setelah itu, formulir tersebut di serahkan ke pihak 

kelurahan (kasi umum dan pelayanan) untuk dicek persyaratannya lengkap 



 

atau tidak, data ada yang salah atau tidak, apabila tidak ditemukan kekurangan 

peryaratan, maka berlanjut di OKP, dimana OKP tersebut memverifikasi 

berkas pendaftaran Kartu Keluarga dengan Database (SIAK), selanjutnya 

OKP menginput data, memberikan kartu tanda bukti pengambilan, dan OKP 

pada kemudian pukul 13:30 WIB kembali ke Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil untuk menyerahkan kepada OKP Dinas, dimana OKP Dinas 

memverifikasi ulang kesesuaian berkas pemohon. 

Prosedur selanjutnya, OKP Dinas melakukan validasi dan mencetak 

Kartu Keluarga (KK). Setelah dicetak, Kartu Keluarga diserahkan kepada 

Kasie Pendaftaran Penduduk dimana Kasie memvalidasi dan memberi paraf 

pada Kartu Keluarga. Setelah memvalidasi Kartu Keluarga tersebut, di hari 

berkutnya OKP Kelurahan membawa Kartu Keluarga tersebut untuk dibawa 

ke kelurahan yakni menyerahkan lembar ke-satu Kartu Keluarga dan prosedur 

terakhirnya adalah pemohon (masyarakat) mengisi buku register dengan 

mencantumkan nama, tanggal, pengambilan, nomor telepon dan tanda tangan. 

4.3.2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

Seperti pada persyaratan pembuatan Kartu Keluarga, pemohon harus 

melewati RT dan RW untuk mengisi formulir, kemudian di tanda tangani dan 

stempel. Setelah persyaratan lengkap dibawa ke kelurahan, diserahkan ke 

petugas kelurahan, setelah selesai dicek, petugas kelurahan menyerahkan 

berkas ke OKP untuk diproses selanjutnya (cek dan input secara digital). 

Setelah selesai, pemohon diberikan tanda pengambilan Kartu Tanda 

Penduduk.  



 

Adapun untuk persyaratan mengurus KTP, pertama, mengisi formulir 

permohonan KTP (F.1-21) yang ditandatangani pemohon dan dikeathui oleh 

RT, RE serta Lurah. Kedua,  bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun 

namun sudah menikah atau sudah kawin atau pernah kawin melampirkan 

Surat Nikah/Akta Perkawinan. Ketiga, memfotokopi Kartu Keluarga terbitan 

Dinas dan pas foto berwarna 4x6 atau 3x4 dengan ketentuan background 

untuk kelahiran ganjil dan background biru untuk kelahiran genap dan terakhir 

adalah Surat Pindah Datang (dalam wilayah NKRI). 

Ada beberapa pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-e yang 

menjadi menarik
86

, diantaranya; 

a. KTP-el yang hilang dengan tidak mengubah elemen data 

kependudukan pada Kartu Keluarga, dapat dicetak kembali dengan 

melampirkan fotokopi Kartu Keluarga, Laporan kehilangan dari 

kepolisian tanpa surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan. 

b. KTP-el yang rusak dengan tidak mengubah elem data Kependudukan 

pada Kartu Keluarga dapat dicetak kembali dengan melampirkan 

fotokopi Kartu Keluarga dan KTP-el (asli) yang rusak, tanpa surat 

pengantar dari RT, RW dan Kelurahan. 

c. Perekaman KTP-el dengan tidak mengubah elemen data pada Kartu 

Keluarga cukup menunjukan fotokopi Kartu Keluarga tanpa surat 

pengantar dari RT, RW dan Kelurahan. 
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Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang  kepada Lurah se-Kota Malang 

tentang Percepatan Pelayanan Perekaman dan Penerbitan KTP-el serta penerbitan Akta Kelahiran. 



 

4.3.3 Akta Kelahiran 

Mekanisme untuk pembuatan Akta Kelahiran, seperti pada umumnya 

untuk pembuatan KTP, KK dan Akta Kematian mengisi formulir melalui RT, 

RW dan Kelurahan, namun yang di isi formulir dengan kode F1-01 dan 

tentunya dengan syarat yang sudah ditentukan dan di akhir pengurusan 

pemohon mengisi buku register dengan mencantumkan nama, tanggal, 

pengambilan, nomor telepon dan tanda tangan. Adapun untuk syarat-syaratnya 

adalah (lihat tabel) 

Tabel 4.3 

Persyaratan Mengurus Akta Kelahiran 

1. Form F-2.0 yang ditandatangani pelapor dan 2 orang saksi kelahiran dan 

diketahui kelurahan 

2. Surat kelhiran Dokter/Bidan Alsi (ttd+stempel atau surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak  (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran 

3. Surat Kelahiran dari Kelurahan Asli (ttd+stempel) 

4. Surat Pernyataan belum pernha membuat akta (untuk umur 1 tahunke 

atas) 

5. FC KTP-el dan KK Pelapor yang masih berlaku (pelapor adalah orang 

tua kandung/kakek nenek/keluarga dalam 1 KK yang sudah memiliki 

KTP-el) 

6. FC KTP Ayah+Ibu yang masih berlaku (status kawin) 

7. FC KTP-el 2 orang saksi yang masih berlaku (saksi harus orang lain 

yang usianya lebih tua) 

8. FC Surat Nikah/Akta Perkawinan/Akta Cerai Orang Tua (harus 

dilegalisir) atau Surat Pernyataan anak seorang Ibu dan materai 6.000 

9 FC KK Orangtua (nama orang tua harus sesuai dengan surat nikah) 

Sumber: Dukcapil, 2016. 

Namun, yang perlu diketahui oleh pemohon adalah berkas persyaratan 

di masukan ke map dengan warna kuning untuk kelahiran 0-60 hari, 

sedangkan untuk map biru untuk kelahiran  di atas 60 hari. 

4.3.4 Akta Kematian 

Pada Akta Kematian, untuk mekanisme pelayanan seperti pada 3 (tiga) 

pelayanan di atas, namun memili persyaratannya lebih banyak dibandingkan 



 

dengan persyaratan pelayanan yang lainnya. Untuk mekanisme sendiri harus 

melalui RT, RW dan Kelurahan, dimana informasi dan formulir tersedia, yang 

kemudian dibawa ke Kelurahan untuk dicek, validitasi dan memasukan data 

ke database (SIAK), dan selanjutnya dibawa  ke Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Malang dengan estimiasi waktu penyelesaian 14 hari kerja. 

Adapun untuk persyaratannya meliputi: 

Tabel 4.4 

Persyaratan Mengurus Akta Kematian 

1. Mengisi Form F2.28 yang di tandatangani oleh pelapor 

2. Mengisi Form F2.29 yang ditandatangani pelapor, 2 orang saksi 

kematian dan diketahui kelurahan 

3. Surat Keterangan Kematian Asli dari paramedic atau surat Pernyataan 

meninggal dirumah yang ditandatangani oleh pelapor. 

4. KTP-el Alsi dan KK Asli almarhum dan KTP-el Asli Istri/Suami 

Almarhum. 

5. FC KTP-el 2 orang saksi. 

6. FC KTP-el dan KK Pelapor. 

7. Akta Kelahiran Almarhum/Surat Nikah Orang Tua Almarhum. 

8. FC Surat Nikah/Akta Perkawinan Almarhum 

9. Apabila tidak memenuhi persyratan poin 8, dilengkapi dengan Surat 

Pernyataan Anak Seorang Ibu yang ditandatangani oleh Pelapor. 

10. Pelapor adalah Ahli Waris yang dibuktikan dengan Akta 

Kelahoiran/Buku Nikah, apabila tidak ada, bisa dilaporkan oleh 

penduduk yang terdaftar dalam 1 (satu) KK atau dalam 1 (satu) 

alamat yang sama dengan Almarhum. 

11. Apabila poin 11 tidak terpenuhi. Pelaporan kematian oleh Ketua RT 

atau Ketua RW dengan dilengkapi Surat Pernyataan, ttd dan stempel 

RT/RW 

NB:  

1. Apabila terjadi ketidaksesuaian (inkosistensi) data almarhum dalam 

dokumen kependudukannya (KK dan KTP-el) maka dilengkapi surat 

pernyataan data yang digunakan untuk pencatatan Akta Kematian. 

2. Apabila Almarhum meninggal sebelum tahun 2010/belum memiliki 

NIK Nasional, harus melengkapi surat pernyataan yang ditandatangi 

ketua RT dan ketua RW, dan mengetahui Lurah setempat. 

Sumber : Dukcapil Kota Malang, 2016. 

Mengurus Akta Kematian sangat penting dilakukan, misalnya untuk 

keluarga Almarhum dalam kepengurusan waris, kemudian dari sisi pemerintah 

salah satu tujuannya adalah untuk penertiban administrasi kependudukan yang 



 

nantinya menjadi salah satu faktor munculnya suatu kebijakan, baik kebijakan 

dari pusat atau pun dari daerah itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM 

PERSPEKTIF NEW PUBLIC SERVICE OLEH DINAS KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG STUDI KASUS DI 

KELURAHAN PURWANTORO DAN KELURAHAN KIDULDALEM 

 Pada bab V ini merupakan pembahasan dimana penulis membahas 

mendalam terkait pelayanan administrasi kependudukan di di Kota Malang 

dengan studi kasus di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Kiduldalem dan Kelurahan 

Purwantoro. Pembahasan pada bab ini akan menggunakan teori New Public 

Service (NPS) J.V Denhardt dan R.B Denhardt sebagai pisau analisis. Teori 

tersebut menyebutkan terdapat 7 (tujuh ) indikator, dimana melihat administrasi 

publik harus melayani masyarakat bukan pelanggan, mengutamakan kepentingan 

publik, lebih menghargai warga negara/masyarakat dari pada kewirausahaan, 

berpikir strategis bertindak demokratis, menyadari bahwa akuntabilitas bukan 

sesuatu yang mudah, melayani dan mengendalikan, menghargai orang, bukan 

produktivitas semata. 

5.1 Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan sebagai 

Terobosan Pelayanan 

Salah satu indikasi kemajuan reformasi birokrasi adalah diwujudkannya 

pelayanan publik yang memenuhi harapan masyarakat. Sementara itu, harapan 

masyarakat demekian meningkat tajam seiring dengan kemajuan sosial-ekonomi 

dan komunikasi di era globalisasi, tetapi peningkatan pelayanan publik lambat. 

Kemudian untuk mengatasi persoalan lambatnya peningkatan kualitas pelayanan 

publik perlu ada terobosan untuk melakukan percepatan peningkatakan pelayanan 

publik agar pelayanan publik dapat mengimbangi harapan masyarakat tersebut, 

73 

 



 

untuk itu diperlukan strategi. Strategi tersebut adalah melihat karakter birokrasi 

dan budaya masyarakat yaitu “Seeing is believing” atau percaya kalau sudah 

melihat.
87

 Dalam konteks peningkatan pelayan publik adalah mencontoh dan 

sudah dibuktikan keberhasilannya lebih mudah untuk diterima sebagai cara 

meningkatkan pelayanan publik di intansinya.
88

 

Seperti halnya pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan. Guna 

meningkatkan pelayanan yang prima, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Malang membuat terobosan, dimana terobosan tersebut merupakan satu-

satunya yang ada di Jawa Timur
89

 terkait pelayanan administrasi yang ada di 

kelurahan. Dalam penerapannya, seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

bahwa untuk menguji coba progam tersebut, dilakukan di 10 (sepuluh) kelurahan 

yang ada di Kota Malang, dimana dengan melihat syarat yang harus terpenuhi. 

Adapun untuk persyaratanya adalah pertama, SDM terpenuhi. Dalam operasinya 

SDM yang ada di kelurahan cukup untuk menjalankan pelayanan jemput bola, 

baik dalam mengoperasikan komputer ataupun kegiatan administrasi lainnya. 

Kedua, Sarana dan prasarana yang memadai, dimana saranan dan prasarana 

tersebut sangat diperlukan guna berlangsungnya pelayanan jemput bola. Ketiga, 

animo masyarakat.  Dalam menentukan kelurahan mana saja yang akan dijadikan 

uji coba pelayanan jemput bola, melihat dari animo masyarakat dalam 

kepengurusan dokumen kependudukan, khususnya untuk 4 (empat) jenis 

pelayanan (KTP, KK, Akta Kelahiran dan Kematian). Kelurahan tersebut 
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diantaranya Tlogomas, Mojolangu, Polehan, Kesatrian, Kasin, Kiduldalem, 

Bumiayu, Sawojajar, Sukun, dan Ciptomulyo
90

. 

Dengan diterapkannya pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan 

selama 4 (empat bulan) yakni November-Februari tahun 2014, pelayanan tersebut 

berdampak pada masyarakat pada umumnya, diantaranya pelayanan lebih 

mendekatkan kepada masyarakat, ambil contoh adalah Kelurahan Tlogomas, 

ketika pelayanan administrasi kependudukan belum di tempatkan di kelurahan, 

masyarakat dalam mengurus harus bolakbalik ke Perkantoran Terpadu yang 

notabene perkantoran tersebut apabila ditempuh dengan sepeda bermotor jaraknya 

18 km, kemudian masyarakat yang tidak memiliki kendaraan, mau tidak mau 

harus menggunakan jasa kendaraan umum/angkot. Menurut observasi penulis, 

masyarakat yang menggunakan jasa kendaraan umum/angkot harus berganti 

kendaraan tiga (tiga) kali dengan total biaya per angkot Rp 4.000., apabila 

ditambah 2 (dua) angkot lagi, maka total Rp 12.000., kemudian untuk pulang 

kerumah ongkos angkot sama Rp 12.000., maka totalnya adalah Rp 24.000., Total 

pembayaran tersebut dengan catatan persyaratan harus terpenuhi, tidak ada data 

yang salah (inkosisten data) satu sama lainnya, namun apabila ada persyaratan 

yang kurang, maka pengeluaran pemohon (masyarakat) akan bertambah lebih 

banyak, belum lagi ketika sudah sampai Perkantoran Terpadu, mengantri terlalu 

lama, dan belum tentu dilayani dengan ramah dan santun. Hal ini tentu merugikan 

masyarakat, dimana masyarakat sebagai pengguna/penerima dari pelayanan yang 

diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Ataupun di 

Kelurahan Kiduldalem, sebagaimana sebagai objek penelitian bahwa untuk 
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 Wawancara dengan Kepala Dinas Eka Metawati Wardani pada 3 Juni 2016. 



 

menuju ke Dispendukcapil memakan waktu yang cukup lama, dan apabila 

menggunakan kendaraan umum (angkot), maka hal serupa pun akan terjadi 

apabila masyarakat berangkat dari wilayah Kelurahan Tlogomas. 

5.1.1 Melayani Masyarakat Bukan Pelanggan 

New Public Service melihat publik sebagai warga negara yang mempunyai 

hak dan kewajiban dalam komunitasnya yang lebih luas. Artinya bahwa warga 

negara mempunyai hak dan kewajiban publik, tidak hanya sebagai pelanggan 

(customer) yang dilihat dari kemampuannya membeli atau membayar produk atau 

jasa, namun warga negara adalah penerima dan pengguna pelayanan publik yang 

disediakan pemerintah dan sekaligus juga subyek dari berbagai kewajiban publik 

seperti mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak, membela 

negara, dan lain sebagainya.
91 

Administrator publik berperan dalam membangun nilai kolektif dan 

kebersamaan dalam kepentingan publik. Tujuannya tidak untuk menemukan 

solusi berdasarkan pada pilihan individu, tetapi merupakan hasil kepentingan 

bersama dan berbagi tanggung jawab. Pelayanan administrasi kependudukan 

dibangun bertujuan mendekatkan  pelayanan administrasi kependudukan kepada 

masyarakat, dimana masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di sisi lain, pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan dibangun guna memangkas pintu-pintu birokrasi yang 

salama ini menghambat proses administrasi, dan yang terakhir menertibkan data-
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data kependudukan, baik data lama ataupun data baru yang kemungkinan besar 

antara data satu dengan data yang lain tidak konsisten. 

Dalam indikator ini, pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan 

mencakup semua warga masyarakat Kota Malang tanpa terkecuali dengan catatan 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pelayanan tersebut tidak hanya 

dinikmati oleh masyarakat yang secara fisik sehat, akan tetapi juga dinikmati oleh 

masyarakat yang secara fisik tidak sehat atau mempunyai kelainan (difabel) dan 

juga kepada masyarakat yang secara umur sudah tua. Ini artinya pelayanan 

administrasi kependudukan di kelurahan tidak ada diskrimasi pelayanan kepada 

masyarakat. Dibawah ini adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat berusia 

senja, dimana petugas adminduk atau disebut dengan Operator Kependudukan 

(OKP) mengunjungi rumah warga yang memang tidak bisa mengurus dokumen 

kependudukan baik ke kelurahan atau pun ke dinas, seperti misal pembuatan atau 

mengurus e-KTP. 

 Gambar 5.1  

Proses Perekaman e-KTP Jemput Bola 

Sumber : Dokumentasi Dispendukcapil, 2016 

Di lain pihak, Dinas melakukan jemput bola kepada siswa SMA/sederajat 

yang berusia 17 tahun keatas dengan pertimbangan bahwa waktu siswa-siswi yang 

dari pagi sampai siang, dan terkadang sore masih disekolah. Alhasil waktu untuk 



 

mengurus KTP tidak ada waktu, yang kemudian Dinas Kependudukan berinisiatif 

untuk melakukan jemput bola kepada siswa-siswi dengan catatan persyaratan 

terpenuhi dan data konsisten. Di lain sisi, Dinas biasanya dalam jemput bola 

dalam pembuatan e-KTP di sekolah, tidak hanya pembuatan eKTP, tetapi 

melakukan jemput bola dalam pembuatan Akta Kelahiran. 

Pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan secara umum 

dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat baik dari sisi pelayanan yakni 

mendekatkan kepada masyarakat ataupun dari sisi persyaratannya. Di Kelurahan 

Kiduldalem sendiri berdasarkan temuan di lapangan, bahwa pelayanan tersebut 

membantu masyarakat. Maksudnya dengan adanya pelayanan di kelurahan 

masyarakat tidak harus bolak-balik ke kelurahan untuk mengurus Akta Kelahiran 

dan juga Kartu Keluarga, Akta Kematian Ataupun eKTP. Di sisi lain, agar 

pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan berjalannya lebih efektif 

adalah dengan adanya pelayanan satu paket atau bisa dikatakan kelurahan 

percepatan, dimana pelayanan di kelurahan dilakukan dengan satu kali proses, 

tetapi untuk beberapa item/pelayanan seperti contoh kasus adalah ketika 

seseorang ibu melahirkan otomatis akan membuat Akta Kelahiran yang kemudian 

membuat Kartu Keluarga. Dari pada membuat satu persatu tidak efisien, maka 

dinas membuat terobosan pelayanan satu paket. Hanya saja untuk saat ini masih 

beberapa kelurahan, tidak semua kelurahan yang ada di Kota Malang. Seperti 

yang dikatakan salah satu masyarakat warga Kelurahan Kiduldalem, bahwa
92

: 

”saya membuat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP-el. Secara 

persyaratan memudahkaan, namun kekurangannya ada sedikit ribet, yoiku 
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memfotokopi dokumen, misalnya Surat Keterangan dari Dokter/Bidan ini 

dan itu. Tetapi untuk keseluruhan dimudahkan, cukup mengurus dokumen 

di kelurahan, ora warawiri ke Dukcapil dan pelayanane gratis tis”. 

Dari keterangan salah satu warga Kelurahan Kiduldalem di atas menjadi salah 

satu bentuk pelayanan percepatan atau biasa disebut kelurahan percepatan dan 

dari pernyatan diatas mengisyaratkan bahwa pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan membantu masyarakat tanpa adanya diskriminasi
93

.  

Lain kelurahan lain pula temuan dilapangan, namun secara garis besar 

memiliki kesamaan akan kelebihan pelayanan administrasi kependudukan di 

kelurahan, misalnya di kelurahan Purwantoro yang tidak masuk dalam daftar 

kelurahan percepatan yang pada akhirnya untuk waktu penyelesaian contohnya 

dalam pembuatan e-KTP membutuhkan waktu penyelesaian 4 (empat) hari, 

namun memiliki jumlah penduduk paling banyak se-Kota Malang. Hal ini 

berpengaruh akan animo masyarakat terhadap kepengurusan dokumen 4 (empat) 

pelayanan baik Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Kematian dan e-KTP. 

Hampir semua warga di manapun, mengurus dokumen kependudukan ketika 

butuh, ketika tidak butuh tidak mengurus dokumen kependudukan, yang pada 

akhirnya ketika masyarakat mengurus dokumen tersebut (sedang dibutuhkan) 

pelayanan berjalan kurang efektif, karena antrian yang panjang. Seperti yang 

dikatakan Ketua Rw 7, Manik Sri Winarti
94

, bahwa secara umum pelayanan 

administrasi kependudukan di kelurahan dirasa membantu masyarakat. 

”Sebetulnya itu menguntungkan masyarakat, seperti pertama KTP, KTP 

kan identitas penduduk ya mas, jadi semua warga harus mempunyai 

identitas penduduk yaitu KTP. Nah kebetulan progam pemerintah 2010 itu 

sudah digalakan untuk membuat e-KTP. Otomtais pemerintah memberikan 
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kesempatan untuk perekaan bersama dan gratis kepada seluruh warga di 

Kota Malang. Dan ternyata di Kota Malang banyak yang belum e-KTP, 

karena di Kota Malang alatnya terbatas hanya sampai di kecamatan. Jadi 

masyarakat yang belum perekaman, terutama yang tinggalnya di luar  

Kota Malang ini otomatis kan terlambat. Nah Pemkot Malang 

memberikan kesempatan untuk perekaman e-KTP, tapi tempatnya di 

Dispendukcapil. Sekarang ini yang jemput bola dari dispendukcapil 

menempatkan tugas satu diletakan di kelurahan. Disini mereka melayani 

agar masyarakat tidak jauh-jauh mengurus e-KTP. Dari KTP, hingga KK. 

Yang tadjnya KK yang sudah tanda tangan camat sekarang dialihkan 

tanda tangan Dispendukcapil. Ini masyarakat kalau tidak kebutuhan 

mendadak, biasanya kan tidak ngurus ya. Di RW ini saya lihat KKnya 

masih camat. Alhamdulillah warga saya 90% sudah ditanda tangani 

disepndukcapil mas. Jadi memudahkan yang tadinya dispendukcapil jauh, 

kebetulan sekarang dikelurahan, penduduk saya sudah di tandatangani 

dari dinas. Untungnya jadi masyarakat antusias mengurus surat baik itu 

Akta Kelahiran yang blangko-blangkonya dari RT dan RW, diserahkan ke 

kelurahan tinggal nunggu jadi, nanti dikabari”.  

Dari keterangan Ketua Rw 7 bisa disimpulkan bahwa pelayaan 

administrasi kependudukan di kelurahan membantu masyarakat, satu contohnya 

apabila pelayanan dasar tersebut masih di Dispendukcapil naik transportasi 

sampai dua kali bahkan bisa tiga kali. Wilayah Kelurahan Purwantoro yang masuk 

Kecamatan Blimbing, kalau semisal ke Dispendukcapil lumayan jauh, dari ujung 

utara ke ujung selatan, dan itu jauh. Pada akhirnya masyarakat malas untuk 

mengurus dokumen kependudukan sendiri, menitip kepada orang lain/calo yang 

kemungkinan besar data tidak valid dan diragukan keaslian dokumen 

kependudukan.  

Berdasarkan paparan di atas, dilihat dari indikator NPS dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan secara umum di 

nikmati semua warga Kota Malang tanpa terkecuali dan bisa dikatakan sudah 

memenuhi indikator tersebut. Hal ini dilihat dari pelayanan yang tidak 

memandang apakah itu miskin atau kaya, fisik cacat atau tidak, dan yang digaris 



 

bawah adalah pelayanan kepada masyarakat/warga negara menjadi lebih dekat 

dan terjangkau. 

5.1.2  Mengutamakan Kepentingan Publik 

Administrator publik berperan dalam membangun nilai kolektif dan 

kebersamaan dalam kepentingan publik. Tujuannya tidak untuk menemukan 

solusi berdasarkan pada pilihan individu, tetapi merupakan hasil kepentingan 

bersama dan berbagai tanggungjawab.
95

 Di lain sisi, administrator publik 

berkewajiban memfasilitasi forum bagi terjadinya dialog publik sebagai bentuk 

kepentingan bersama, tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan 

ekonomis, tetapi juga nilai-nilai yang menjadi manifestasi kepentingan publik 

seperti kejujuran, keadilan, kemanusian.
96

 Walau pejabat publik bukan aktor 

utama dan diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat, negara tidak boleh 

melempar tanggungjawabnya kepada pihak lain dalam memenuhi kepentingan 

publik karena hal ini adalah tanggung jawab dari pejabat publik untuk melayani 

masyarakat.
97

 Pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan yang ada di 

Kota Malang lahir karena melihat persoalan-persoalan yang timbul atas kebijakan, 

misalnya adanya PTSP yang kemudian berdampak pada pelayanan kepada 

masyarakat seperti misal aksesibilitas, mengantri, percaloan, jarak tempuh. Selain 

itu persoalan lain yang perlu segera diselesaikan yakni persoalan penduduk, 

dimana data kependudukan harus ditertibkan sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 

2013. 
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 Progam pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan merupakan 

hasil dari salah satu misi dari Abah Anton sebagai kepala pemerintahan yakni 

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang memang secara peraturan 

diatasnya mengisyarakatkan agar yang aktif adalah petugas pelayanan, dalam hal 

ini adalah Dispendukcapil sebagai instansi yang menerbitkan dokumen 

kependudukan dan pencatatan sipil. Peraturan yang dimaksud Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjadi langkah 

pertama dalam membuat terobosan pelayanan administrasi kependudukan. Seperti 

yang dijelaskan pada kalimat sebelumnya bahwa, perubahan UU tersebut 

menjadikan yang aktif adalah petugas pelayanan bukan lagi masyarakat yang 

aktif, yang kemudian secara tidak langsung pemimpin di Pemerintahan Kota 

Malang membuat suatu progam dalam melayani masyarakat.  

Sebelum adanya perubahan UU tentang adminstrasi kependudukan,  Dinas 

sudah melakukan terobosan, yakni memberikan pelayanan gratis untuk semua 

level, namun di level bawah sering ditemukan pungutan liar
98

. Di sisi lain, kondisi 

pemerintahan Kota Malang ketika di pimpin oleh walikota sebelumnya, belum 

sepenuhnya mendukung progam yang dicanangkan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, misalnya untuk di sisi peraturan belum mencakup, dan di sisi 

anggaran tidak mendukung. Kemudian yang pada akhirnya, ketika Abah Anton 

menjabat menjadi Walikota Malang dengan salah satu misinya mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat, maka progam pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan terlaksanakan diseluruh kelurahan yang ada di Kota 
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dengan menerbitkan Peraturan Walikota Malang Nomor 56 tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kelurahan. Hal ini sesuai 

dengan keinginan dinas, dimana pelayanan administrasi kependudukan di letakan 

di kelurahan dengan catatan untuk penerbitan tetap dilakukan di dinas, namun 

untuk pengurusan dan mengambil dokumen dilakukan di kelurahan
99

. 

Terobosan pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan merupakan 

progam yang bersifat top down, dimana untuk pelaksanaannya dilakukan dari atas 

ke bawah. Maksudnya bahwa progam tersebut dilaksanakan oleh semua kelurahan 

yang ada di Kota Malang tanpa terkecuali, yang kemudian ketika progam tersebut 

berjalan melibatkan masyarakat misalnya melalui pengaduan baik pengaduan 

lewat media sosial atau langsung ke Dispendukcapil dan juga dalam melibatkan 

masyarakat untuk berinteraksi yakni lewat sosialisasi yang hampir 1 (satu) bulan 

dua kali.  

Dari pejelasan di atas, yang perlu digaris bawah adalah bahwa Pelayanan 

administrasi kependudukan di kelurahan sebagai bentuk kepentingan bersama. Di 

pihak pemerintah daerah atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai 

pelaku (implementator) terbantu, dimana secara pelayanan, mendekatkan kepada 

masyarakat yakni masyarakat tidak perlu lagi bertandang ke kantor dinas untuk 

mengurus persoalan kependudukan, cukup dikelurahan terkecuali apabila ada 

kebutuhan mendesak bisa dilakukan di dinas dengan catatan persyaratan 

kepengurusan penduduk lengkap, tidak ada data yang inkosisten dan di kantor 

dinas ada Kepala Dinas untuk mendatangani dokumen penduduk tersebut. 

Kemudian secara administrasi, pemerintah daerah atau dinas mudah untuk 
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mentertibkan data kependudukan baik data yang sudah lama ataupun data yang 

baru masuk.  

Di pihak lain, masyarakat terbantu secara biaya, masyarakat diuntungkan, 

yakni tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bolak-balik ke dinas yang bisa 

menelan biaya cukup mahal untuk kalangan masyarakat pada umumnya. Semisal 

masyarakat mengurus dokumen kependudukan di dinas tidak menggunakan 

kendaraan sendiri atau menggunakan jasa kendaraan umum (angkot), kalau 

syaratnya kurang dan data pendukungnya inkosisten, masyarakakt tersebut harus 

bolak-balik lagi dengan memakan biaya yang cukup mahal. Misalnya 

pemohon/masyarakat berlamat di Kelurahan Tlogomas, naik angkot  ADL atau 

AL, turun di Stasiun Kota Baru dengan membayar ongkos Rp 4.000.-, kemudian 

naik lagi angkot dengan jurusan AG atau angkot yang ke terminal Hamid Rusdi 

dengan ongkos yang sama Rp 4.000.- sedangkan terminal Hamid Rusdi ke 

Perkantoran Terpadu lumayan jauh dengan jarak 1 KM. Solusinya adalah 

menggunakan angkot  lagi dengan membayar dengan harga yang sama yakni Rp 

4.000,- atau dengan jalan kaki. Apabila ditotal maka sekali jalan menghabiskan 

biaya Rp 12.000,- dan apabila masyarakat balik kerumah untuk melengkapi 

dokumen dan balik lagi ke Perkantoran Terpadu dengan menggunakan jasa 

angkot, maka totalnya adalah Rp 24.000,-. Begitu pula di Kelurahan Kiduldalem 

dan Kelurahan Purwantoro, apabila pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil 

masih diletakan di dinas, biaya dan waktu masyarakat terkuras. 



 

Ada beberapa point berdasarkan temuan di lapangan yakni di Kelurahan 

Kiduldalem
100

 terkait progam pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan 

agar dalam pelayanannya mementingkan kepentingan publik. Pertama, kelurahan 

percepatan. Pelayanan percepatan dilakukan guna memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat, memberikan kemudahan dalam mengurus dokumen 

kependudukan dan membantu masyarakat yang apabila menginginkan dalam 

pengurusan dokumen kependudukan segera terselesaikan. Selanjutnya indikator 

kelurahan percepatan
101

 diantaranya jumlah penduduk di kelurahan sedikit 

dibandingkan jumlah penduduk di kelurahan lain, semisal di Kelurahan 

Kiduldalem dengan jumlah penduduk 6.024, kemudian indikator lainnya adalah 

kelurahan tersebut dekat dekat Perkantoran Terpadu, dimana memudahkan waktu 

penyelesaian dokumen kependudukan. Dalam praktiknya, pelayanan percepatan 

masih dalam lingkup pelayanan kependudukan di kelurahan, dan memiliki pola 

dan mekanisme yang sama dengan pelayanan tersebut. Kemudian yang 

membedakannya adalah pertama, pemohon (masyarakat) mengurus dokumen satu 

paket, contohnya pembuatan Akta Kelahiran. Dalam proses pembuatan Akta 

Kelahiran akan mempengaruhi data di Kartu Keluarga, misalnya penambahan 

jumlah anggota keluarga atau ketika salah satu keluarga meninggal yang 

kemudian dilakukan  penghapusan. Pemohon dari pada mengurus dua kali, lebih 

baik ikut pelayanan percepatan.  
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Kedua, hanya beberapa kelurahan. Pelayanan percepatan tidak semua di 

kelurahan yang ada di Kota Malang. Hal ini karena beberapa pertimbangan, 

diantaranya: pertama, bahwa kelurahan yang masuk dalam kelurahan percepatan 

secara wilayah dekat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kedua, 

jumlah pemohon sedikit. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang ada di 

kelurahan tersebut, seperti contohnya di Kelurahan Kiduldalem, jumlah penduduk 

dalam tahun 2016 terhitung terakhir pada bulan April 6.024 jiwa. Di sisi lain 

pemohon kepengurusan dokumen kependudukan apabila di kalkulasikan dari 

100% jumlah penduduk, yang mengurus dokumen kependudukan hanya sekitar 

20%.
102

 Ini Artinya bahwa sangat diperlukan pelayanan percepatan.  

Ketiga, waktu penyelesaian. Estimasi waktu penyelesaian dalam 

pelayanan percepatan memakan waktu 7 hari kerja, tetapi untuk pelayanan regular 

atau satu item memakan waktu 3-4 hari kerja tergantung persyaratannya terpenuhi 

dan tidak ada data yang berbeda di dokumen pendukung ataupun dokumen yang 

menjadi syarat. Untuk lebih jelas perbedaan waktu penyelesaiannya antara 

kelurahan regular dan kelurahan percepatan. 

Tabel 5.1 

Perbedaan Waktu Penyelesaian Kelurahan Regular dan 

Percepatan 

No Pelayanan Kelurahan Waktu 

Pelayanan 

Jenis Penyelesaian 

1. Kelurahan Regular 3-4 hari KK+KTP 

2. Kelurahan Percepatan 2-3 hari KK+KTP 

3. Kelurahan Regular (satu paket) 8-10 hari KK+KTP+Akta Kelahiran 

4. Kelurahan Percepatan (satu 

paket) 

 6-7 hari KK+KTP+Akta Kelahiran 

5. Kel Regular+Percepatan 7 hari KK+KTP+Akta Kematian 

Sumber : Olahan Peneliti, 2016. 
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Dari ketiga alasan di atas, menjadi pembeda antara pengurusan regular 

yang ada di kelurahan, walau secara kepengurusan secara umum merupakan 

pelayanan administrasi kependudukan yang ada di kelurahan. Namun, dari pihak 

Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Malang berkeinginan untuk 

menerapkan kelurahan percepatan agar pelayanan yang di berikan kepada 

masyarakat prima dan terpuaskan. Seperti yang dikatakan “dengan adanya 

kelurahan percepatan, masyarakat tidak perlu menunggu lama, dengan catatan 

dokumen memenuhi syarat dan data konsisten, yang kemudian dengan pelayanan 

ini, menjadi lebih prima”. 
103

 

Kedua, meminimalisir percaloan. Setiap progam atau kebijakan 

pemerintah menuntut tidak ada cacat dalam progam maupun ketika 

diimplementasikan. Keinginan tersebut menjadi hal lumrah dalam setiap 

organisasi. Namun itu hanya sebatas keinginan, pada kenyataanya, setiap progam 

atau kebijakan seringkali terdapat persoalan-persoalan yang muncul, baik muncul 

dari internal ataupun eksternal organisasi tersebut. Hal ini yang perlu menjadi 

perhatian para pembuat kebijakan bahwa tidak selamanya kebijakan atau progam 

yang dibuat berjalan mulus ataupun kalau ada persoalan di lapangan atau ketika di 

implementasikan persoalan yang muncul sedikit dan kalau bisa di minimalisir. 

Persoalan tersebut apabila tidak segera di selesaikan antar elemen, akan menjadi 

batu sandung, yang kemudian progam tersebut tidak berjalan dengan yang 

diharapkan atau dengan kata lain implementasi tidak berhasil.  

Pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan masih mengalami 

persoalan, persoalan tersebut menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh 
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 Wawancara dengan Ibu Tri Kepala Bidang Kependudukan Dukcapil Kota Malang pada tanggal 
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang adalah persoalan 

percaloan, dimana percaloan tersebut sebelum adanya pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan diterapkan, masih banyak ditemukan di setiap 

kelurahan. Seperti yang dikatakan Sudarmanto selaku Kepala Seksi Pengelolaan 

Informasi dan Data mengatakan bahwa
104

 : 

“setiap kelurahan masih terdapat calo, dimana calo tersebut seringkali 

memberikan dokumen kapada masyarakat dokumennya palsu, dari sisi 

keabsahan data ini merugikan masyarakat maupun dinas, namun dinas 

tidak menutup pencaharian si calo tersebut dan silahkan calo tetap 

beroperasi dengan catatan, dalam mengurusnya membawa orang tersebut 

agar data tidak salah” 

Di sisi lain, berdasarkan temuan penulis di 2 (dua) kelurahan yakni 

Kelurahan Purwantoro dan Kelurahan Kiduldalem, ternyata memang masih 

terdapat percaloan yang ada di masyarakat. Hal ini tentu karena beberapa alasana, 

pertama, sibuk. Faktor sibuk ini menjadi hal yang lumrah yang terjadi di 

masyarakat, pasalnya masyarakat di dua kelurahan memiliki pekerjaan yang 

berbeda-beda yang kemudian karena kesibukannya menyuruh orang lain atau 

kepada calo untuk mengurus dokumen kependudukan. Hal tersebut sebenarnya 

merugikan masyarakat (pemohon lewat calo), misalnya di Kelurahan 

Purwantoro
105

, ada masyarakat dalam membuat Akta Kelahiran dan Kartu 

Keluarga lewat calo, ketika dokumen sudah jadi dan akan digunakan untuk 

kepengurusan sekolah, ternyata data di kedua dokumen tidak sama, alhasil 

pemohon pun datang ke kelurahan, mempertanyakan kevalidan data. Setelah itu 

petugas OKP dan staf kelurahan menanyakan dalam kepengurusan dokumen 

tersebut lewat calo atau datang langsung ke kelurahan? Dan masyarakat 
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 Penulis wawancara dengan Putri petugas OKP (Operator Penduduk) pada tanggal 15 Juni 2016. 



 

menjawab lewat calo, dan petugas OKP menanyakan, berapa bu lewat calo untuk 

kepengurusan dua dokumen? Dan jawabannya mencengangkan, dalam 

kepengurusan dokumen tersebut membayar kepada calo sebesar Rp 1.000.000.-. 

Dari contoh tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam kepengurusan 

dokumen dengan menggunakan calo, dari sisi keabsahan data yang dirugikan 

adalah masyarakat. Kemudian salah satu solusi yang ditawarkan dari 

Dispendukcapil ketika ada percaloan dalam mengurus dokumen kependudukan 

baik yang dilakukan oleh calo dari luar (masyarakat) atau dari pihak dalam 

(oknum pemerintah) akan di sanki secara tegas dan dikenakan denda semaksimal 

mungkin
106

.  

Kedua, kurangnya informasi. Masyarakat dalam mengurus dokumen 

kependudukan, yang kemudian dalam mengurusnya lewat calo, biasanya karena 

kurangnya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan 

karena sebab, misalnya ketika adanya sosialisasi dari dinas terkait pelayanan di 

kelurahan tidak menghadiri ataupun karena faktor warga menutup diri atau kurang 

sosialisasi dengan masyarakat yang kemudian berdampak pada informasi yang 

diterimanya.  

Dari kedua faktor tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

memberikan solusi bahwa untuk meminimalisir atau kalau bisa menghapus 

percaloan yang ada di kelurahan maupun di dinas yakni dengan cara sosialisasi 

kepada masyarakat melalui kelurahan. Sosialisasi tersebut terkait pelayanan yang 

ada di kelurahan ataupun pelayanan lainnya yang ada di dinas. Berdasarkan 

wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Penglolaan data sekaligus 
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kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Malang. 



 

wawancara dengan Lurah Kiduldalem dan Lurah Purwantoro bahwa sosialisasi 

yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan setiap 

setahun sekali ke kelurahan  dan kondisinal ketika ada peraturan dari pusat yang 

berubah, kemudian untuk tingkat kelurahan dilakukan 2 bulan sekali tergantung 

kebijakan dari lurah setempat, dan dalam setiap sosialisasi kepada masyarakat, 

yang ditekankan adalah pelayanan yang diberikan dari Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Malang untuk semua jenis pelayanan baik di dinas atau pun 

di kelurahan pelayanannya gratis, tidak dipungut biaya sepersepun. 

Pada akhirnya, apabila dilihat dari kacamata NPS bahwa pelayanan 

administrasi kependudukan yang di lakukan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di semua kelurahan terbentuk karena untuk kepentingan publik 

atau bisa dikatakan secara ekonomis masyarakat terbantu, di lain sisi secara 

kejujuran, keadilan dan kemanusian dalam pelayanan administrasi kependudukan 

terpenuhi. Begitu juga di Kelurahan Kiduldalem dan Kelurahan Purwantoro, 

memiliki kesamaan, dimana tidak adanya diskriminasi pelayanan, walau masih 

ditemukan percaloan di kedua kelurahan. 

5.1.3 Menghargai Warga Negara/Masyarakat dari pada Kewirausahaan. 

Salah satu prinsip NPS yang menjadi salah satu indikator adalah bahwa 

keterlibatan masyarakat dalam proses administrasi dan pemerintahan lebih penting 

ketimbang pemerintahan yang digerakan oleh semangat kewirausahaan atau 

dijalankan oleh manajer wirausaha yang kemudian indikator ini berimplikasi pada 

peran pemerintah dan relasinya dengan masyarakat.
107

 Keterlibatan ini dibagi 

menjadi tiga tingkatan, yaitu keterlibatan secara informatif, konsultatif dan 
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kemitraan. Di sisi lain, NPS berpandangan administrasi negara harus mampu 

menciptakan suasana demokratis dalam keseluruhan proses kebijakan publik, 

yaitu dengan memperhatikan kepentingan dan nilai-nilai yang hidup di kalangan 

masyarakat. Pegawai pemerintah tidak melayani pelanggan, tetapi memberi 

pelayanan untuk kepentingan demokrasi.
108

 

Pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan muncul karena melihat 

dari persoalan-persoalan yang mendasar, dimana diperlukan suatu pelayanan yang 

nantinya memberikan efek luas kepada masyarakat tanpa memandang status sosial 

dan melayani masyarakat secara demokratis.  Berdasarakan temuan dilapangan di 

Kelurahan Kiduldalem dan Purwantoro beserta di Dispendukcapil, bisa 

dirangkum menjadi beberapa point. Persoalan yang  mendasar diantaranya, 

pertama jumlah penduduk
109

 Kota Malang yang dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Seperti pada dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa jumlah di Kota 

Malang secara umum mengalami peningkatan. 

Tabel 5.2 

Jumlah Penduduk Kota Malang 2014-2015 

No Kecamatan Tahun 

2014 2015 

1. Blimbing 191.977 194.591 

2. Klojen 109.032 109.817 

3. Kedungkandang 199.509 204.405 

4. Sukun  198.394 202.928 

5. Lowokwaru 166.694 170.053 

 Jumlah  865.306 881.794 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 

Dari tabel diatas bisa dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kota Malang 

dari tahun 2014 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan yang cukup 
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 Dalam hal ini jumlah penduduk Kelurahan Purwantoro merupakan kelurahan dengan memiliki 

jumlah penduduk tertinggi dengan jumlah 31.393. Sedangkan Kelurahan Kiduldalem memiliki 

jumlah penduduk terendah se-Kota Malang dengan jumlah penduduknya 6.024 jiwa. 



 

signifikan. Apabila diprosentasikan dengan laju penduduk pada tahun 2012 

0,53%, pada tahun 2013 naik turun menjadi 0,51, dan pada tahun 2014 mengalami 

peningkatan 1,78, sedangkan pada tahun 2015 menurun menjadi 1,51
110

. Ini 

artinya bahwa jumlah penduduk di Kota Malang secara keseluruhan dari tahun-

ketahun mengalami peningkatan dari jumlah penduduk pada tahun 2014 dengan 

total 865.306 jiwa menjadi 881.794 pada tahun 2015. Dari jumlah penduduk 

tersebut, diperlukan suatu terobosan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil 

baik dalam kepengurusan Akta Kelahiran ketika anak lahir, Kartu Keluarga ketika 

dalam satu keluarga bertambah, berkurang ataupun ketika data adayang salah, 

pembuatan KTP ketika memasuki usia 17 tahun ke atas ataupun ada perbaikan 

data, dan Pembuatan Akta Kematian ketika seseorang meninggal dunia. 

Pelayanan tersebut merupakan pelayanan dasar yang artinya bahwa dokumen-

dokumen tersebut harus segera diselesaikan. Adapun untuk jumlah penduduk 

tertinggi dan terendah bisa melihat tabel dibawah ini. 

Tabel 5.3 

Jumlah Kelurahan dan Penduduk Kota Malang 

 

No Kecamatan Kelurahan Jumlah Penduduk 

1. Klojen 1. Bareng 

2. Penanggungan 

3. Sukoharjo 

4. Gadingkasri 

5. Kasin 

6. Kauman 

7. Sukoharjo 

8. Samaan 

9. Klojen 

10. Rampal Celaket 

11. Kiduldalem 

 

  18.432 

17.046 

15.696 

14.194 

13.644 

13.248 

11.894 

10.548 

6.761 

6.485 

6.024 

2. Sukun 1. Tanjungrejo 

2. Bandungrejoso 

30.108 

28.797 
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3. Sukun 

4. Gadang 

5. Karangbesuki 

6. Ciptomilyo 

7. Bandulan 

8. Pisangcandi 

9. Mulyorejo 

10. Kebonsari 

11. Bakalan Krajan 

19.723 

18.703 

17.429 

16.739 

15.109 

14.573 

14.282 

9.938 

8.270 

3 Lowokwaru 1. Mojolangu 

2. Jatimulyo 

3. Lowokwaru 

4. Tulusrejo 

5. Merjosari 

6. Tanjungsekar 

7. Dinoyo 

8. Sumbersari 

9. Tlogomas 

10. Ketawanggede 

11. Tunggul Wulung 

12. Tasikmadu  

24.127 

20.956 

29.408 

17.425 

17.252 

16.933 

16.164 

14.554 

13.632 

8.328 

7.488 

6.719 

4. Blimbing 1. Purwantoro 

2. Pandanwangi 

3. Polehan 

4. Bunulrejo 

5. Purwodadi 

6. Jodipan 

7. Polowijen 

8. Kesatrian 

9. Blimbing 

10. Arjosari 

11. Balearjosari 

31.393 

28.550 

27.575 

25.635 

17.901 

13.000 

12.084 

11.903 

10.295 

8.534 

7.597 

5.  Kedungkandang 1. Sawojajar 

2. Kotalama 

3. Mergosono 

4. Lesanpuro 

5. Madyopuro 

6. Bumiayu 

7. Cemorokandang 

8. Buring 

9. Kedungkandang 

10. Arjowinangun 

11. Tlogowaru 

12. Wonokoyo  

30.921 

29.287 

17.668 

17.666 

16.885 

16.423 

11.113 

10.637 

10.384 

10.305 

6.206 

6.066 

6.066 

Sumber : Disdukcapil, 2016. 



 

Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa setiap kelurahan mempunyai 

jumlah penduduk yang berbeda, seperti misalnya kelurahan dengan jumlah 

penduduk paling banyak adalah Kelurahan Purwantoro sedangkan untuk 

kelurahan dengan jumlah penduduk sedikit ditempati oleh Kelurahan Kiduldalem. 

Namun, yang perlu digaris bawah adalah secara umum jumlah penduduk di Kota 

Malang cukup besar di bandingkan kota-kota lain selain Kota Surabaya.
111

 

Dengan total jumlah penduduk tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencari solusi untuk mentertibkan data 

kependudukan dan pencatatan sipil dengan melihat pelayanan dasar yakni usia 

yang sudah memiliki KTP, Jumlah Kepala Keluarga, Angka Kelahiran dan Angka 

Kematian. 

Tabel 5.4 

Perbandingan Jumlah 4 (empat) Pelayanan Dasar 

No Jenis Pelayanan Tahun 2014 Tahun 2015 

1. KTP 643.719 658.443 

2. KK 260.269 274.798 

3. Kelahiran 4.344 403.353 

4. Akta kematian 1.486 2.388 

Sumber : Disdukcapil Kota Malang, 2016 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan banyaknya jumlah 

penduduk, kepala keluarga, jumlah kelahiran dan jumlah kematian, maka di 

perlukan suatu pelayanan dalam hal penertiban kependudukan dan pencatatan 

sipil, dimana pelayanan tersebut dari sisi pelayanan mendekatkan kepada 

masyarakat, di sisi lain dinas akan lebih mudah menertiban persoalan 

kependudukan dan pencatatan sipil. Di sisi lain, pelayanan di kelurahan di 

amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 kemudian didukung 
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 Menurut arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tahun 2016 terhitung 

pada bulan Juni bahwa jumlah penduduk Kota Surabaya terdapat 2.975.359 jiwa. 



 

dengan Peraturan Mendagri dan Perwali Nomor 57 tahun 2013 serta Sekretariat 

Daerah.  

Kedua, aksesbilitas masyarakat. Semenjak pelayanan perizinan dan non 

perizinan di pindah dan dijadikan satu menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) yang beralamat di Jalan Kolonel Sungkono masyarakat mengakses ke 

perkantoran terpadu cukup jauh, misalnya masyarakat yang beralamat di 

Kelurahan Tlogomas yang akan mengurus dokumen kependudukan menempuh 

jarak 18-19 km
112

, atau ketika masyarakat menggunakan jasa kendaraan umum 

(angkot), harus berganti kendaraan 3 (tiga) kali dengan membayar setiap angkot 

seharga Rp 4.000., apabila ditotal masyarakat akan membayar Rp 24.000., dan 

sampai dengan terminal Hamid Rusdi yang kemudian harus berjalan kaki dengan 

jarak tempuh 1 km
113

. 

Ketiga, jarak tempuh yang jauh
114

, masyarakat ketika akan mengurus 

dokumen kependudukan dan pencatatn sipil di Perkantoran Terpadu, memakan 

waktu berhari-hari, alhasil waktu habis diperjalanan, ditambah harus bolak-balik 

ketika persyaratan tidak lengkap atau data ada yang salah. Kempat, mengantri 

terlalu lama. Pada faktor ketiga ini merupakan persoalan yang sering ditemui 

dimasyarakat ketika akan mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 

Semisal apabila pelayanan 4 (empat) item dilakukan di dinas, maka yang terjadi 

adalah ketidak efisien dan efektifnya pelayanan, contohnya masyarakat datang 
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masyarakat. 



 

mengurus Akta Kelahiran, sedangkan yang mengurus Akta Kelahiran adalah 

seluruh masyarakat Kota Malang dengan karakter yang berbeda-beda dan 

pelayanan yang diberikan kurang memuaskan. Alhasil terjadi adalah 

kesemrawutan antar pemohon. 

Kelima, meminimalisir tindakan percaloan. Seperti diketahui bersama atau 

sudah menjadi rahasia umum bahwa seringkali bentuk pelayanan di pemerintah 

sering ditemukan percaloan, yang kemudian berakibat dokumen menjadi palsu 

atau dokumen dengan dokumen yang lain tidak sama datanya,  satu contoh nama, 

status atau pun yang lainnya.  Begitu juga dengan kepengurusan dokumen 

kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di Kota Malang. Sebelum pelayanan 

diletakan di kelurahan, masih terdapat banyak calo yang berkeliaran baik di dinas 

maupun di kelurahan. Seperti yang dikatakan Sudarmanto selaku Kepala Seksi 

Bagian Informasi dan Pengelolaan Data, bahwa
115

: 

“Sebelum adanya pelayanan jemput bola, calo banyak sekali 

ditemukan.dan wajahnya ya itu-itu aja. Namun yang menjadi catatan 

adalah calo-calo tersebut seringkali mematok harga yang fantastis, ya Rp 

300.000.,-1.000.000., peritem. Kemudian yang dirugikankan masyarakat, 

padahal sebelum adanya pelayanan jemput bola di kelurahan pelayanan 

yang diberikan Disdukcapil gratis, tidak membayar sepeserpun” 

 

Dari persoalan mendasar di atas menjadi jelas bahwa dengan meletakan 

pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan, persoalan tersebut bisa 

dihilangkan atau setidaknya diminimalisir dan persoalan tersebut merupakan 

jawaban dari persoalan-persoalan yang dikeluhkan bersama baik oleh masyarat 

ataupun pejabat publik yang pada akhirnya menciptakan pelayanan yang 

demrokratis kepada masyarakat. 

                                                           
115

 Wawancara pada tanggal 25 Mei 2016.  



 

Selanjutnya dalam NPS sendiri, menjelaskan bahwa adanya partisipasi 

masyarakat atau keterlibatan masyarakat. Dalam konteks pelayanan administrasi 

kependudukan keterlibatan masyarakat dalam mengawal progam pelayanan 

administrasi kependudukan. Masyarakat terlibat ketika ada rapat antar RT, RW 

dan Kelurahan ataupun Kelurahan dengan Dinas ketika ada sosialisasi dari dinas. 

Selain itu, keterlibatan masyarakat bisa dilihat dari pengaduan pelayanan di setiap 

kelurahan, baik dalam bentuk fisik (surat) ataupun dalam bentuk non fisik (email).  

Secara keseluruhan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Malang merupakan sebagai bentuk pelayanan yang pro-

masyarakat. Artinya dalam menjalankan tidak semata-mata untuk kepentingan 

pemerintahan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tetapi 

lebih ke bagaimana pemerintah dan elemen-elemen terkait memberikan kontribusi 

yang terbaik bagi masyarakat.  

5.1.4 Keterlibatan Masyarakat dalam Berpikir Strategis Bertindak 

Demokratis 

Indikator yang keempat yang dicetuskan Denhardt dan Denhardt yakni 

berpikir strategis, bertindak demokratis, maksudnya bahwa kebijakan dan progam 

untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai dengan cara kolektif dan 

kolaboratif, dimana dalam pelayanan dengan cara bekerjasama dengan pihak lain, 

kemudian fokus dalam NPS adalah keterlibatan citizen dan pembangunan 

komunitas dengan maksud bahwa keterlibatan citizen dilihat sebagai bagian yang 

harus ada dalam implementasi kebijakan dalam sistem demokrasi atau bisa 

dikatakan bahwa mencakup keseluruhan tahapan perumusan dan proses 

implementasi kebijakan. 



 

Pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan dalam proses 

pembuatannya secara umum menggunakan proses kolaborasi atau bekerja sama 

dengan pihak lain baik dengan instansi pemerintah maupun dengan pihak swasta. 

Kerjasama ini dimaksudkan agar pelayanan tersebut menjadi lebih efektif dan 

efisien, maksudnya ada beberapa kewenangan diluar kewenangan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, misalnya dalam penyedian 

internet/koneksi, dimana penyediaan fasilitas tersebut merupakan kewenangan 

dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang (Diskominfo), yang 

selanjutnya Diskominfo bekerjasama dengan pihak swasta yakni Telkom. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sendiri merupakan dinas yang 

mengambil kebijakan, mengontrol maupun mengevaluasi terkait progam 

pelayanan tersebut. Akan tetapi aktor lain, semisal masyarakat ikut juga dalam 

dalam menyelesaikan persoalan atau mengusulkan agar persoalan terkait 

pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berjalan sesuai dengan prinsip-

prinsip pelayanan. Akan tetapi apabila di tinjau menggunakan Teori NPS, maka 

keterlibatan masyarakat (citizen) tidak lebih hanya sebatas pelengkap, itupun 

ketika progam pelayanan administrasi kependudukan sudah dijalankan atau 

diterapkan di seluruh kelurahan yang ada di Kota Malang. Seperti misalnya di 

kedua kelurahan., Kelurahan Kiduldalem dan Kelurahan Purwantoro. Kelurahan 

memberikan ruang diskusi terkait 4 (empat) pelayanan baik dari sisi pelayanan 

ataupun persyaratan. Berdasarkan temuan di lapangan, masyarakat sering 

menanyakan persyaratan, dimana persyaratan tersebut masih ada pergantian. 

Alhasil masyarakat yang kebingungan dalam megurus dokumen kependudukan. 



 

Berbeda apabila di lihat dari sisi kolaborasi dengan instansi lain, maka 

progam pelayanan tersebut bisa di katakan memenuhi indikator dalam Teori NPS. 

Adapun untuk aktor-aktornya antara lain, pertama, Diskominfo. Dalam Peraturan 

Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2014 bahwa Diskominfo menfasilitasi internet 

seluruh SKPD se-Kota Malang, termasuk memfasilitasi internet untuk kegiatan 

administrasi kependudukan di dinas atau pun di kelurahan. Selama 2 (dua) tahun 

Diskominfo memberikan bandwitch untuk kelurahan sebesar 10 mega sedangkan 

untuk server 25 mega. Kemudian, apabila terjadi listrik padam atau internet mati, 

pelayanan tetap berjalan dengan cara pelayanan manual. Artinya berkas-berkas 

dari pemohon dicek terlebih dahulu, persyaratannya ada yang kurang atau salah, 

yang kemudian data dimasukanke aplikasi SIAK setelah listrik menyala atau 

internet sudah tersedia. 

Kedua, Kelurahan dengan adanya Perwali Nomor 56 Tahun 2013 tentang 

pelayanan terpadu satu pintu pada kelurahan, yang kemudian menjadikan 

kelurahan sebagai tempat  atau pelayanan prizinan dan non perizinan yang proses 

pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen 

dilakukan di satu tempat.
116

 Dari peraturan tersebut Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil membuat terobosan dalam pelayanan administrasi kependudukan, 

yang memang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa 

yang aktif adalah petugas pelayanan. Dengan demikian, terbentuklah progam 

pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan. Dalam Perwali tersebut 

menyebutkan bahwa dengan adanya Perwali setiap kelurahan segera membuat 
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SOP dan SP serta harus memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan 

mekanisme pelayanan, diantaranya
117

: 

a. Front office/loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi 

b. Tempat/ruang penyerahan pemrosesan berkas 

c. Tempat/ruang penyerahan dokumen, dan 

d. Tempat/ruang penanganan pengaduan. 

Berdasarkan temuan dilapangan, untuk saranan dan prasarana di kedua 

kelurahan terdapat sarana dan prasarana yang disebutkan dalam Perwali. Dengan 

adanya perwali tersebut, maka berdampak pada pelayanan di RT dan RW, walau 

hanya dalam batas sebagai penyedia formulir, tanda tangan dan stempel serta 

ketika ada perubahan pelayanan dan meknisme, Ketua RT dan RW lebih sering 

berkomunikasi dengan warganya. Kemudian berdasarkan observasi penulis, 

bahwa kelurahan dengan pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan 

bukan satu SKPD tetapi berbeda SKPD hanya saja dalam praktiknya pelayanan 

tersebut diletakan di kelurahan, karena memang ketika masyarakat mengurus 4 

(empat) item harus ada tanda tangan dari Lurah setempat yang kemudian antara 

staf kelurahan dengan OKP saling membantu dan membutuhkan. Ketiga, 

bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) dimana NIK terebut ketika ada persoalan bisa di cek 

langsung ke Kemendagri. 

Keempat, pihak kerjasama. Bahwa peran badan atau aktor lain yang 

berperan adalah pihak-pihak yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, diantaranya Rumah Sakit dan Sekolah. Adapun bentuk 

kerjasama dengan rumah sakit adalah ketika ada kelahiran atau bisa dikatakan 

masyarakat melahirakan bayinya di rumah sakit, dengan mekanisme pembuatan 
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Akta Kelahiran di urus oleh rumah sakit atau diurus oleh yang bersangkutan, 

kemudian untuk sekolah, adalah bekerjasama dalam pembuatan KTP, dengan 

mekanisme pihak Dinas datang ke sekolahan dengan peralatan rekam atau pun 

yang lainnya, dan seperti diketahui umum bahwa setiap penduduk dengan usia 17 

tahun wajib membuat KTP. Adapun rumah sakit yang bekerjasama yakni Rumah 

Sakit Galery Candra dan Puri Bunda
118

.  

”Kerjasama untuk Akta Kelahiran kita bekerjasama dengan Rumah Sakit 

Puri Bunda dan Galery Candra. Adapun untuk persyaratan, tetap 

mengacu pada kita semua (dinas). Jadi untuk proses input dan 

persyaratannya mengikuti pada kita. Dan di kedua rumah sakit disediakan 

satu komputer dan ada ada aplikasi SIAK dan gitsi antara pihak Rumah 

Sakit dengan Dinas” 

Lebih lanjut lagi, bahwa untuk pegawai yang mengoperasikan komputer dari 

dinas adalah pegawai rumah sakit. Ketika ada pegawai yang pindah ke rumah 

sakit lain atau ganti jabatan/posisi, pihak rumah sakit akan mengkontak pihak 

dinas untuk diberikan pelatihan cara menggunakan aplikasi gitsi dan SIAK. 

Kelima, Operator Kependudukan (OKP) di kelurahan.  Petugas OKP 

merupakan pegawai non PNS yang dalam bekerja merupakan tenaga kontrak 

selama satu tahun dengan sistem rekruitmen terbuka dan bukan kerjasama dengan 

pihak swasta. OKp tersebar di seluruh kelurahan dengan total ada 70 OKP baik di 

kelurahan ataupun di dinas.  

Tabel 5.5 

Jumlah OKP 

No Jumlah Kelurahan  OKP 

1. 57 Kelurahan  70 

Sumber : Olahan Peneliti, 2016. 
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 Wawancara dengan OKP yang ditempatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Mas Iwan pada tanggal 7 Agustus 2016. 



 

Dari tabel diatas bisa dijelaskan bahwa sumber daya pelayanan jemput 

bola di kelurahan, terdapat petugas OKP dengan total 57 OKP sesuai jumlah 

kelurahan yang ada di Kota Malang yakni  57 dengan kata lain setiap kelurahan 

memiliki 1 (satu) petugas OKP. Namun, untuk total OKP baik di kelurahan 

maupun di dinas berjumlah 70 dengan 4 di server selebihnya membantu kegiatan 

administrasi di dinas. 

OKP tugasnya bisa dikatakan sebagai ujung tombak pelayanan dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kelurahan. Seperti dijelaskan bahwa tugas 

untuk OKP adalah menerima, mencatat/mengentry, membawa ke dinas dan 

membawa lagi dokumen yang sudah jadi ke kelurahan, yang kemudian oleh 

pemohon diambil dengan waktu yang sudah ditentukan. OKP menjadi aktor yang 

sentral, karena bertatap langsung dengan pemohon/masyarakat. Apabila terdapat 

persoalan dari pemohon, contohnya persyaratan kurang, data tidak konsisten, 

maka pihak OKP harus memberikan solusi kepada pemohon. Maksud dari data 

inkosisten, misalnya apabila data inkosisten, maka berkas pemohon dikembalikan 

untuk segera melengkapi data tersebut. Misalnya persoalan terkait inkosisten data 

oleh pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran, persyaratan antar satu dengan 

satu tidak sama
119

, contoh nama orang tua (bayi) di KTP dengan Buku 

Nikah/Akta Perkawinan atau di Akta Kelahiran tidak sama, nama Orang tua 

misalkan menggunakan ejaan lama, di Buku Nikah bernama Soeprapto, akan 

tetapi nama di KTP atau di Akta Kelahiran bernama Suprapto. Hal ini dalam 

kepengurusan Akta Kelahiran di tolak, dan meminta pemohon untuk merubah 
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 Setiap penulis wawancara dengan narasumber terkait persoalan dari pemohon adalah data tidak 
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data. Solusinya adalah memberikan opsi, pertama mengubah nama di Buku Nikah 

dan kedua mengubah nama di KTP/Akta Kelahiran. Apabila mengubah nama di 

Buku Nikah, maka harus mengurus perubahan nama di KUA yang menerbitkan 

Buku Nikah. Kemudian apabila memilih perubahan nama di KTP/Akta Kelahiran, 

maka harus mengurus perubahan nama di Kelurahan dengan estimasi waktu 

penyelesaian untuk penyelesaian regular 3-4 hari, dan apabila kelurahan pemohon 

masuk dalam daftar kelurahan percepatan maka penyelsaian dalam mengurus KK 

dan KTP membutuhkan 2-3 hari. Kasus tersebut dalam bentuk penyelesaiannya 

dengan pelayanan lainnya hampir sama, apabila ada perubahan nama, data tidak 

konsisten, perubahan status atau pun yang lainnya harus menyerahkan data 

pendukung, namun apabila dalam tidak ada perubahan data, berkas pemohon 

dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan, yang 

kemudian apabila sudah diterbitkan, oleh petugas OKP dibawa ke kelurahan 

untuk menyerahkan dokumen tersebut.  

Gambar 5.2 

Petugas OKP di Kelurahan Purwantoro 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2016. 



 

Dari aktor-aktor diatas, proses kolaboratif antar elemen dalam pelayanan 

administrasi kependudukan di kelurahan sangat diperlukan, semisal melalui 

komunikasi dan koordinasi agar tidak terjadi miss communication mengingat 

pelayanan tersebut berefek luas kepada masyarakat Kota Malang.  

5.1.5 Menyadari bahwa Akuntabilitas bukan Sesuatu yang Mudah 

Dalam buku The New Public : Service: Serving, Not Steering, Denhardt 

dan Denhardt mengungkapkan bahwa ”Public servants should be attentive to 

more than  the market;they should also attend to statutory and constitusional law, 

community value, political norms, professional standar, and citizen interest”
120

 

yang artinya bahwa bahwa akuntabilitas  tidak sederhana, pegawai negeri tidak 

hanya mengutamakan kepentingan pasar, mereka juga harus mematuhi hukum-

hukum dan konstitusi, nilai masyarakat, nilai politik, standar profesional dan 

kepentingan warga negara. Pejabat publik bukan wirausaha atas bisnisnya sendiri 

dimana konsekuensi ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambilnya akan 

ditanggungnya sendiri. Resiko atas kegagalan suatu implmentasi kebijakan publik 

akan ditanggung semua warga masyarakat. Karena itu akuntabilitas pekabat 

publik bersifat komplek dan banyak dimensi seperti pertanggungjawaban 

professional, legal dan demokratis. 

Pertanggungjawaban seorang pejabat publik dalam hal pelayanan 

administrasi kependudukan di kelurahan dalam implementasinya tidak semudah 

membalikan telapak tangan. Seperti misal ketika persoalan yang perlu 

diselesaikan baik oleh petugas OKP, ataupun  aktor-aktor lain yang berperan 

dalam progam tersebut, salah satu contohnya percaloan, inkosistensi data dan lain-
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lain. Persoalan tersebut menjadi batu sandung baik kepada masyarakat ataupun 

pemerintah apabila tidak segera diselesaiakan atau setidaknya diminimalisir. 

Misalnya percaloan, persyaratan pembuatan dokumen kependudukan dan 

pencatatan sipil atau ketika data tidak inkosisten baik data primer atau data 

pendukung seperti buku nikah dalam pembuatan Akta Kelahiran ataupun dalam 

menghadapi masyarakat yang mempunyai karakter berbeda-beda. 

Administrator dalam menjalankan kegiatan administrasi dituntut untuk 

memuaskan pelayanan kepada masyarakat yang dalam hal ini harus sesuai dengan 

Standar Operasional Pegawai (SOP), misalnya untuk Operator Kependudukan 

(OKP)  dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas masing-masing, seperti 

menerima dokumen, mengecek, mengentri data pemohon, dibawa ke dinas untuk 

dilakukan verifikasi dan kemudian dibawa lagi ke kelurahan untuk diberikan 

kepada pemohon yang dihubungi lewat SMS atau tanggal yang sudah ditentukan 

oleh petugas OKP ketika pemohon mengurus dokumen kependudukan dan 

pencatatan sipil. Di sisi lain tugas OKP adalah, ketika ada persoalan ditemui 

dilapangan, misalnya data masyarakat ada yang kurang atau data inkosisten, maka 

petugas OKP memberikan solusi tanpa harus melangar peraturan atau syarat yang 

sudah ditetapkan. Misalnya, ketika seseorang mengurus atau membuat Akta 

Kelahiran, ada nama yang salah di salah satu data pendukung, contohnya di Buku 

Nikah bernama „Soejono‟ dengan ejaan lama, kemudian di Kartu Keluarga 

dengan ejaan baru yakni „Sujono‟, maka pemohon harus memilih salah satu, 

memilih nama ejaan lama atau ejaan baru, kalau memilih ejaan lama, berarti Kartu 

Keluarga harus dirubah dan begitu dengan sebaliknya.  



 

Berdasarkan temuan penulis dilapangan bahwa para aktor yang terlibat 

berdasarkan SOP, misalnya OKP menjalankan tugasnya sesuai dengan perjanjian 

kontrak
121

 dan dalam melayani masyarakat harus sesuai dengan SOP yang 

diberlakukan oleh Dinas Kependudukan. Disisi lain yang menjadi bahan evaluasi 

oleh dinas adalah terkait pelayanan yang ada di kelurahan, baik itu persoalan 

pelayanan, petugas dan lingkungan, waktu penyelesaian ataupun terkait 

responsitas petugas OKP dalam melayani masyarakat/pemohon. Evaluasi tersebut 

dilakukan melalui kusioner untuk 4 (empat) pelayanan.  Di lain pihak, hal tersebut 

untuk mengontrol OKP apakah memberikan pelayanan itu memuasakan 

masyarakat atau malah sebaliknya. Seperti yang dikatakan oleh OKP Kelurahan 

Purwantoro, bahwa
122

:  

“Fifty-fifty  ada yang bilang ribet ada yang bilang bagus. Padahal 

persyaratnya sudah kita kasih ceklist ke setiap orang yang akan mengurus 

kesini, tetapi kenapa ceklist ini tidak dibaca sama orangnya. Jadi ada aja 

yag kurang lengkap. Seperti KTP elektronik untuk saksi, tertulis diceklist, 

tetapi beliaunya tidak membawa. Jadi dikira kita yang mempersulit 

masyarakat. Padahal di ceklist sudah ada. Mungkin belianya tidak mau 

membaca atau bagaimana. Akhirnya jadi bolakbalik. Kalau sudah 

memenuhi persyaratan orang-orang bilangnya ya sudah dipermudah, 

sudah sangat puas. Disini biasanya di Kelurahan Purwantro itu rutin 

beberapa bulan itu dapat kusioner dari Dispenduk untuk dsebarkan ke 

masing-masing pemohon. Jadi untuk evaluasi  apakah pelayanan sudah 

baik atau kurang atau bagaimana” 

Untuk meminimalisir tindakan kecurangan baik yang dilakukan pegawai 

dinas atau pun masyarakat, ada sanksi yang harus diterimanya, mulai dari 

kurungan hingga denda sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, misalnya 

masyarakat ketika mengurus empat pelayanan, apabila melalui calo, berakibat 

data tidak valid, yang kemudian ketika mengurus sesuatu akan terjadi kendala.  
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Dalam kaca mata NPS pemerintah harus responsif, seperti halnya yang 

dilkukan OKP, semisal untuk menyelesaiakan satu item, contohnya Akta 

Kelahiran diperlukan ketelitian yang serius, apabila tidak teliti, bisa berdampak 

fatal. Alasan mengapa diperlukan ketelitian  karena dokumen merupakan 

dokumen negara yang sah secara hukum. Dalam praktiknya, petugas OKP yang 

bertugas mencetak Akte Kelahiran di dinas, apabila melakukan kesalahan, maka 

terkena teguran dari kepala bidang, misalnya terdapat goresan karena tinta akan 

habis atau terdapat masalah pada printer atau komputer, petugas OKP harus 

benar-benar mengecek dan membetulkan. Persoalan akan semakin melebar, 

apabila Akte Kelahiran masuk pada kelurahan percepatan, dimana untuk 

teknisnya Akte Kelahiran yang akan di cetak sesuai, sudah di tanda tangani oleh 

Kepala Dinas yang kemudian baru di cetak oleh petugas OKP. Seperti yang 

dikatakan petugas OKP
123

; 

“jadi untuk mencetak Akte Kelahiran atau dokumen yang lain, harus teliti 

benar, jangan ada kesalahan sekecil apapun. Apabila dalam mencetak 

terdapat goresan sedikit, kita akan mendapat teguran langsung dari 

Kepala Dinas. Akan lebih parah, apabila dokumen masuk ke kelurahan 

percepatan, dokumen yang akan dicetak sudah ditandangani oleh Kepala 

Dinas, baru kalau sudah ada tanda tangan dicetak oleh petugas” 

 

Berdasarkan temuan dari peneliti bahwa untuk petugas OKP Kelurahan 

Purwantoro dalam kusioner yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dengan kriteria pelayanan yang meliputi persyaratan dan prosedur, kemudian 

dari sisi petugas dan lingkungan yang terdiri dari keramahan, kesopanan, 

kedisiplinan, kenyamanan, dan keamanan. Lebih lanjut lagi terkait waktu 

penyelesaian dan terakhir tentang respon terhadap keluhan/pengaduan. Dalam 

                                                           
123
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pesan dan kesannya mengatakan bahwa “Alhamdulillah tidak ada masalah. Saya 

datang langsung disambut dengan baik dan ramah”
124

. Ini artinya bahwa OKP 

dibekali dengan pelatihan teknis baik teknis untuk mengoperasikan seperangkat 

komputer, kegiatan administrasi dan dilatih karakteristik bagaimana melayani 

masyarakat tapa diskriminasi kepada siapapun. 

Di sisi lain, berdasarkan temuan dilapangan di Kelurahan Kiduldalem dan 

Kelurahan Purwantoro salah satu yang masih menjadi kendala adalah ketika listrik 

mati atau ketika aplikasi SIAK error, apabila hal tersebut terjadi, maka pelayanan 

tidak berjalan optimal, semisal ada pemohon akan mengurus dokumen 

kependudukan, namun listrik mati ada error, solusinya adalah pelayanan tetap 

berjalan, hanya saja sebatas menerima berkas tidak menginput data ke aplikasi 

SIAK. Seperti yang terjadi di beberapa kelurahan, hal ini disebabkan karena 

adanya perbaikan saluran listrik di wilayah Kelurahan Tlogomas, akhirnya 

pelayanan dokumen kependudukan tidak optimal untuk 2 hari
125

. Pada akhirnya 

akuntabilitas pejabat publik yang meliputi professional, legal dan demokratis 

dalam pelayanan administrasi di kelurahan bisa dikatakan belum sepenuhnya 

terpenuhi, hal ini terlihat dari pelayanan kurang optimal ketika adanya mati listrik 

dan adanya ganggungan jaringan di komputer. 

5.1.6 Pejabat Publik Memiliki Tugas Melayani bukan  Mengendalikan 

Indikator yang keenam adalah mengenai kepemimpinan. Sebagaimana 

yang disinggung oleh Denhardt dan Denhardt
126

 “It is increasingly important of 
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public servants touse shared, value-base leadhership in helping citizens articulate 

and meet their shared interests than attempting to control or steer society in new 

directions”, yang artinya semakin pentingnya aparat pemerintah mendayagunakan  

kepemimpinan berbasis nilai bersama dalam membantu warganya untuk 

mengartikulasikan dan menemukan kepentingan bersama daripada berusaha 

mengendalikan atau mengarahkan masyarakat menuju kearah yang baru
127

. 

Kepemimpinan sektor publik berlandaskan pada nilai yang disebut kepemimpinan 

transformasional dan kepemimpinan transaksional, dimana kepemimpinan 

transformasional adalah kepemimpinan yang mampu menjadi inspirasi dan 

keteladanan moral baik bagi pemimpin, bawahan, maupun publik secara 

keseluruhan, sedangkan kepemimpinan transaksional digerakan atas dasar motif 

timbal balik atau saling menguntungkan.
128

 

Berdasarkan temuan dilapangan, dilihat dari kaca mata NPS, bahwa 

pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan yang dilakukan dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil yakni kepemimpinan yang trasnformasional, 

misal yang dilakukan oleh Kepala Dinas maupun Walikota Malang, bahwa dalam 

menjalankan kepemimpinannya seringkali memberikan arahan kepada staf-staf 

baik, kepala bidang sampai petugas OKP bahwa melayani pemohon/masyarakat 

harus sopan dan tegas, misalnya ada persoalan di lapangan, ketika  pemohon 

dalam mengurus dokumen kependudukan terdapat dokumen yang kurang, data 

tidak konsisten sampai pemohon yang pemahamannya lambat terkait persyaratan 

maupun alur pelayanan, dalam penanganannya harus mengedepankan siap 

melayani tanpa harus menampilkan wajah yang kurang suka atau bahkan tidak 
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memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi pemohon. Seperti yang dikatakan 

Kepala Seksi Informasi dan Pengelolaan Data Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Malang
129

: 

“faktor kepemimpinan sangat penting dalam organisasi, ibaratnya 

nakhoda kapal, dibawa kemana saja, pegawainya ya ikut saja. Yang 

menjadi titik penting adalah konsistensi progam atau kebijakan. Sudah 

umum mas, ketika ganti pemimpin, ganti pula kebijakannya. Menurut saya 

itu tidak baik, hasilnya ya masyarakat lebih banyak menjadi korban” 

Dengan adanya dukungan dari pusat, terkait pelayanan adminstrasi 

kependudukan di keluraham, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menjadi 

sangat penting, karena apabila nanti ketika pergantian pemimpin progam tersebut 

tidak dengan mudah diganti dengan progam lain. Apalagi secara Undang-Undang 

memang mengisyaratkan untuk yang aktif adalah pegawai petugas pemerintah. 

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Malang
130

: 

“Jadi memang ada beberapa perubahan peraturan, baik itu ditingkat 

pusat dalam bentuk Undang-Undang, Permendagri ataupun surat-surat 

lainnya. Sehingga kita di dalam pelaksanaan didaerah harus 

menindaklanjuti. Contohnya pelayanan di kelurahan merupakan inovasi 

Kota Malang. Komitemen Pak Wali untuk lebih mendekatkan pelayanan 

kepada masyarakat. Karena di Undang-Undang pun sekarang pemerintah 

harus melakukan stesel aktif. Artinya yang aktif adalah bukan penduduk 

tetap ipetugas. Sehingga kenapa pelayanan itu kita letakan di kelurahan 

yaitu untuk mendekatkan kepada masyarakat. Dan Alhamdulillah 

pelayanan di kelurahan disambut baik oleh masyarakat karena mereka 

lebih dekat dengan masyarakat, tidak jauh-jauh ke Perkantoran Terpadu. 

Dan sekarang dikembankan lebih lanjut untuk berkomunikasi antara 

petugas dengan kita yang dikantor melalui pengembangan IT dan 

aplikasinya”.  
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 Wawancara dengan Sudarmanto selaku Kepala Seksi Bagian Informasi dan Pengelolaan Data 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 3 Juni 2016 pukul 14:36. 
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 Wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Metawati 

Ika Wardani dan sekaligus pencetus inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui jemput 

bola di kelurahan. Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2016. 



 

Dari penjelasan kepala dinas sudah jelas bahwa komitmen seorang pemimpin itu 

sangat diperlukan. Kemudian yang perlu digaris bawah adalah bahwa progam atau 

kebijakan di daerah adalah kewenangan Kepala Daerah. Ini artinya 

progam/kebijakan bisa dicabut atau dihilangkan oleh Kepala Daerah. 

Pengarahan dari seorang pemimpin terkait pelayanan administrasi 

kependudukan menjadi sangat penting, misalnya dalam mensukseskan progam 

yang sedang dijalankan. Ambil contoh terkait pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan se-Kota Malang, dimana dalam hal ini pemimpin 

yaitu Metawati Ika Wardani menginstruksikan kepada jajarannya untuk 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan administrasi 

kependudukan yang dilkukan setiap bulan dan apabila ada permintaan dari pihak 

kelurahan dan masyarakat agar mensosialisasikan pelayanan tersebut kepada 

warganya agar masyarakat paham dan mengerti akan pelayanan kependudukan, 

dimana pelayanan tersebut cukup dilakukan di kelurahan. Satu contoh sosialisasi 

yang dilakukan Dinas Kependudukan di Kelurahan Pandanwangi
131

, dimana 

sosialisasi tersebut dihadiri oleh pejabat kelurahan, masyarakat, RT, RW, dan 

perwakilan dari Dinas Kendudukan dan Bagian Pemerintahan Pemerintahan Kota 

Malang. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa pelayanan kependudukan 

dan pencatatan sipil dalam mengurusnya harus benar-benar memnuhi persyaratan 

dan data satu sama lain harus konsisten, apabila tidak konsisten solusinya adalah 

merubah data tersebut ataupun data-data pendukung. Di lain sisi yang dipaparkan 
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 Disini penulis mengikuti serangkaian acara sosilisasi dari Dispendukcapil kepada masyarakat, 

Ketua RT, Ketua RW dan pihak kelurahan. Sosialisasi tersebut menyangkut kepengurusan 

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta pelayanan Dispendukcapil yang diletakan di 

kelurahan meliputi pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Kematian dan KTP. 



 

adalah bahwa pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya 

sepersepun alias gratis, baik ditingkat RT, RW, Kelurahan sampai di dinas.  

Sosialisasi tersebut menjadi penting, karena hal ini menyangkut pelayanan 

kepada masyarakat. Dilain pihak yakni di dinas diuntungkan yakni masyarakat 

menjadi paham dan ketika akan mengurus dokumen benar-benar lebih teliti dalam 

persyaratan dan juga dinas akan mudah mentertibkan dokumen kependudukan 

masyarakat. 

Gambar 5.3 

Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 

Kelurahan Pandanwangi 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2016 

Kepemimpinan di Kelurahan Kiduldalem dan Kelurahan Purwantoro pun 

tidak kalah penting, dimana kelurahan menjadi tempat ujung tombak pelayanan 

administrasi kependudukan, yang kemudian saling berkolaborasi untuk 

mewujudkan pelayanan yang prima. Dalam temuan peneliti di kedua keluruhan 

tersebut dalam hal kepemimpinan yakni komunikasi dan koordinasi. Seperti 

diketahui komunikasi dan koordinasi sangat diperlukan. Begitu pentingnya 



 

komunikasi dan koordinasi, apabila keduanya terjadi kesalahan atau miss 

communication antar elemen, maka progam yang dijalankan berjalan tidak 

optimal. Begitu halnya progam pelayanan administrasi kependudukan di 

kelurahan, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang sempurna antar dinas 

dengan OKP atau pun dengan instansi yang berperan di dalamnya. Berdasarkan 

temuan dilapangan di dua kelurahan, yakni Kelurahan Kiduldalem dan Kelurahan 

Purwantoro, penulis merangkum bentuk komunikasi dan koordinasi yang 

meliputi: pertama, komunikasi antar dinas dengan petugas OKP, dimana 

komunikasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi gitsi, yang merupakan 

aplikasi yang berfungsi untuk video call atau pun menggunakan headphone. 

Aplikasi gitsi menghubungan antar kelurahan dan kelurahan dengan dinas dan 

digunakan ketika ada persolan yang tidak bisa diatasi oleh petugas OKP yang 

kemudian menanyakan kepada petugas OKP dikelurahan lain atau bisa langsung 

menanyakan ke petugas adminduk dinas. Dalam penggunaanya yang bisa 

menggunakan adalah petugas OKP dan Dinas, untuk staf  kelurahan tidak bisa 

menggunakan. Selain fungsi tersebut, aplikasi gitsi juga berfungsi sebagai 

penyambung langsung ke dinas untuk menanyakan NIK seseorang, karena 

memang yang hanya bisa mengakses NIK dinas bukan keluharan, walau sama-

sama menggunakan aplikasi SIAK.  

Di sisi lain, selain menggunakan aplikasi gitsi untuk memudahkan 

komunikasi dan koordinasi antar elemen, yakni dengan menggunakan media 

sosial yakni whatshap, dimana whatshap sangat berguna dalam memberikan 

informasi baik informasi kepada OKP ataupun kepada pihak kelurahan. Jadi 

petugas OKP memiliki grup whatshap sendiri begitu juga jajaran pegawai dinas. 



 

Seperti yang dikatakan Kepala Seksi Bagian Informasi dan Pengelolaan Data, 

bahwa:
132

 

”untuk mengefektifkan semua aktor, baik OKP, dinas, kami menggunakan 

whatshap, karena whatshap lebih mudah untuk menyebarkan informasi 

kepada pihak kelurahan ataupun ketika persoalan lain, rapat misalnya” 

Komunikasi memang memainkan peran penting bagi keberlangsunya 

koordinasi dan implementasi pada umumnya. Namun komunikasi yang benar-

benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi yang sulit untuk bisa diwujudkan, 

kalaupun tak disebut sebuah ilusi.
133

 Seperti halnya yang terjadi, berdasarkan hasil 

pengamatan penulis, bahwa komunikasi yang dibangun oleh dinas dengan OKP 

bisa dikatakan sangat membantu, namun di sisi lain, komunikasi petugas OKP 

dengan pegawai kelurahan baik stafnya ataupun lurah, misalnya ketika ada 

informasi dari dinas tidak secara langsung disampaikan kepada pihak kelurahan. 

Alhasil ketika ada informasi terkait pelayanan menjadi tidak optimal, contohnya 

ada perubahan persyaratan dan kemudian seringnya yang mendapat keluhan dari 

masyarakat pihak kelurahan bukan pihak dinas. Padahal yang melakukan 

perubahan adalah pihak dinas. Seperti yang disampaikan oleh Lurah 

Kiduldalem
134

: 

“pernah terjadi miss komunikasi antar OKP dengan kelurahan, informasi 

yang seharusnya segera disampaikan, tapi beberapa hari kemudian baru 

disampaikan, itupun pihak kelurahan yang menanyakan langsung kepada 

dinas, apakah ada informasi, karena kelurahan sering ada komplain dari 

masyarakat” 
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Wawancara dengan Sudarmanto Kepala Seksi Bagian Informasi dan Pengelolaan Data pada 

tangal 25 Mei 2016. 
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 Solichin Abdul Wahab. 2012.  Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyususnan Model-

Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakrata: PT Bumi Aksarat.hlm.175. 
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 Wawancara dengan Dedy Tri wahyudi selaku Lurah Kelurahan Kiduldalem pada tanggal 25 

Mei 2016. Dalam pernyataannya bahwa OKP tersebut merupakan OKP tahun kedua, yang 

kemudian diganti dengan OKP dengan yang baru bernama Hafid Yoga dan memiliki karakter yang 

welcome. 



 

Lebih lanjut lagi, Lurah Kiduldalem mengatakan bahwa sering terjadi 

seperti itu, mungkin karena faktor human error, letaknya di petugas OPK, yang 

memang memiliki karakter acuh. Alhasil komunikasi dan koordinasi antar OKP 

dan kelurahan terbangun, tetapi memiliki cacat, kemudian berdampak kurang 

optimalnya pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan Kiduldalem dan 

Purwantoro. 

Dengan demikian, penulis setuju yang dikatakan Denhardt dan Denhardt 

bahwa kedudukan pemimpin bukan sebagai pemilik tetapi pelayanan masyarakat 

atau abdi masyarakat. 

5.1.7 Menghargai Orang bukan karena Latar Belakang atau Produktivitas 

Semata. 

Pada indikator terakhir, Denhardt dan Denhardt menjelaskan dalam 

bukunya yang terkenal “The New Public Service: Serving, Not Streering” yakni 

dengan mengatakan bahwa “public organizations and the net works in which they 

participate are more likely to be successful in the long run if they are operated 

through processes of collaboration and shared leadership based on respect for all 

people”
135

, yang mempunyai maksud bahwa organisasi publik dan seluruh 

jaringannya dalam berpartisipasi mencapai kepentingan publik akan berhasil 

dalam jangka panjang bila mereka bisa berjalan lewat proses kolaborasi dan 

kepemimpinan bersama yang didasarkan atas rasa saling menghormati semua 

orang. NPS melihat bahwa pelayanan publik bukan hanya sekedar pekerja yang 

menjamin keamanan dan bekerja dalam struktur birokrasi, seperti dalam Old 

Public Administration atau seperti New Public Management yang mengunakan 
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 Op.Cit. hlm. 155.  



 

mekanisme pasar, tetapi lebih dari itu, pelayanan publik adalah orang yang 

motivasi dan penghargaannya lebih dari sekedar bayaran dan masalah 

keamanan.
136

 

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai proses kolaborasi terkait 

pelayanan administrasi di kelurahan, terlebih dahulu melihat terbentuknya 

pelayanan tersebut. Secara umum, suatu progam/kebijakan sudah dipersiapakan 

segala sesuatunya, diantaranya sarana dan prasarana ataupun peraturan yang 

berkaitan dengan mekanisme, prosedur, kewenangan atau pun informasi lain yang 

berkaitan dengan progam tersebut. Misalnya dari sisi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil sebagai pencetus progam pelayanan adminduk di kelurahan, 

dimana dalam melaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang, dimana 

Undang-Undang tersebut merupakan jenis kebijakan publik yang memerlukan 

kebijakan penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.
137

 Dari 

penjelasan tersebut ditafsirkan bahwa pelayanan adminduk di kelurahan lahir 

karena memang peraturan pelaksanaan berkata demikian, misalnya di Undang-

Undang Nomor 24 tahun 2013 mengamanatkan bahwa yang aktif adalah petugas 

pelayanan, kemudian dari pasal tersebut memiliki pengertian dengan maksud 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kewenangan dalam 

menerbitkan dokumen kependudukan dengan cara apapun dan terpenting tidak 

menyalahi Undang-Undang tersebut. Di lingkup perda atau bisa dikatakan 

kebijakan publik yang bisa langsung operasional seperti Keppres, Inpres, Kepmen, 
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 Op.Cit. hlm 249.  
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 Riant Nugroho menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan public, ada dua 

pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk progam atau 

melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik. Hlm 494. 



 

Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lainnya.
138

 Seperti 

halnya yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kota Malang, dimana untuk 

menerjemahkan Undang-Undang tersebut, terbitlah Peraturan Walikota Malang 

Nomor 56 Tahun 2013 terkait pelayanan perizinan dan non perizinan di lakukan 

di satu tempat yakni kelurahan yang ada di Kota Malang.  

Dari penjelasan di atas bahwa dalam tataran peraturan memberikan 

stimulan kepada instansi yang mengurus administrasi kependudukan ataupun 

kepada aktor-aktor yang berperan didalamnya, misalnya Kepala Daerah dengan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dan Kepala Dinas dengan Keputusan 

Kepala Dinas atau Surat Edaran yang lainnya. Dengan demikian sudah jelas, 

bahwa dinas berwenang dalam membuat peraturan terkait pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan yang meliputi mekanisme atau prosedur, pelaksana 

teknis, sarana dan prasaran, persyaratan pelayanan, dan kejelasan waktu yang 

mendukung pelayanan tersebut. Sebagai contohnya dalam kepengurusan 

Pencatatan Kelahiran atau pembuatan Akta Kelahiran. 

Pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan tidak akan berjalan 

apabila elemen-elemen terkait tidak memiliki tujuan yang sama. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku aktor yang mendominasi terhadap 

pelayanan administrasi di kelurahan, dan dinas sendiri menjadi aktor penyedia, 

pengontrol, evaluasi serta menerbitkan dokumen kependudukan. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri memiliki visi, diantaranya
139

: 

a. Meningkatkan profesionalitas, efisiensi, dan efektifitas organisasi, 

b. Mengoptimalkan dan meningkatkan pengelolaan administrasi 

kependudukan, dan 
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 Ibid. hlm. 495.  
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 Dispendukcapil.malangkota.go.id di akses pada tanggal Kamis 23 Juni 2016. 



 

c. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan admnistrasi 

kependudukan secara prima. 

Dari visi tersebut secara tersirat bahwa semua elemen yang terlibat dalam 

pelayanan tersebut harus memiliki satu tujuan yang sama yakni bersama-sama 

menertibkan dokumen kependudukan yang selanjutnya dibungkus dengan 

maklumat pelayanan
140

 “dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan 

pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah di tetapkan dan apabila tidak 

menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-

ndangan yang berlaku”. Di sisi lain, salah satu yang penting lainnya adalah 

komitmen Kepala Daerah, dimana Mochammad Anton selaku Walikota Malang 

berkomitmen dimana dalam satu misinya mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat yang dalam praktinya mengeluarkan Peraturan Walikota Malang 

Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pelayanan PTSP di kelurahan. Dilanjut lagi upaya 

Pemerintahan Kota Malang mengoptimalkan e-government dengan memacu 

setiap kelurahan untuk meingkatkan kulitas SDM di bidang Informasi Teknologi 

(IT).
141

 

Di lain pihak, seperti dijelaskan di paragraf di atas, ada beberapa aktor 

yang terlibat dalam pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan, pertama  

petugas OKP selaku implementator lapangan yang menjadi ujung tombak 

pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ini artinya bahwa OKP 

adalah salah satu yang berperan penting dalam keberhasilan progam pelayanan 

jemput bola di kelurahan. Selanjutnya apabila ada persoalan yang tidak bisa 

menjawab, jawabannya harus seragam dalam menjawab, ataupun ketika ragu atas 
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jawabannya, maka bisa ditanyakan ke sesama petugas OKP atau ke dinas 

langsung melalui aplikasi gitsi
142

.  

Kedua, pihak Kelurahan. Untuk merespon adanya Undang-Undang nomor 

24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Wali Kota Malang 

mengeluarkan Perwali Nomor 56 Tahun 2013 pasal 1 angka 9 tentang pelayanan 

terpadu satu pintu pada kelurahan, yang kemudian menjadikan kelurahan sebagai 

tempat atau pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya 

mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan di 

satu tempat. Dengan adanya Perwali tersebut, berdampak pada pelayanan di RT 

dan RW, walau hanya dalam batas sebagai penyedia formulir, tandan tangan dan 

stempel. Berdasarkan temuan dilapangan, bahwa kelurahan dengan pelayanan 

administrasi kependudukan di keleruhan bukan satu SKP, tetapi berbeda, hanya 

saja dalam praktik inovasi pelayanan jemput bola di letakan di kelurahan. Karena 

memang ketika masyarakat mengurus 4 (empat) item harus ada tanda tangan dari 

Lurah setempat yang kemudian antara staf kelurahan dengan OKP saling 

membantu apabila tugas masing-masing selesai atau ketika satu sama lain 

membutuhkan. 

Ketiga, Diskominfo. Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 

2014 bahwa Diskominfo menfasilitasi internet seluruh SKPD se-Kota Malang, 

termasuk memfasilitasi internet untuk kegiatan administrasi kependudukan di 

dinas atau pun di kelurahan. Kemudian Diskominfo bekerjasama dengan pihak 

swasta yakni Telkom sebagai penyedia jaringan internet. Selama 2 (dua) tahun 
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Adalah alat untuk melakukan tanya langsung melalui video ataupun earphone dengan 

menggunakan layanan internet. Alat ini digunakan kepada sesame OKP antar kelurahan atau pun 

OKP dengan OKP yang ada di dinas.  



 

Diskominfo memberikan bandwitch untuk kelurahan sebesar 10 mega sedangkan 

untuk server 25 mega. Menurut Boby
143

 selaku Kepala Server mengatakan bahwa: 

“bandwitch kita dikasih 50 mega oleh diskominfo, maksudnya 25 untuk 

SKPD lain, 25 mega untuk disdukcapil, namun apabila SKPD lain tidak 

menggunakan 25 mega itu, maka kita bisa menggunakannya, dan disetiap 

kelurahan bandwitchnya 10 mega, dan itu sudah cukup” 

 

Salah satu hal yang menghambat pelayanan kependudukan adalah ketika 

mati listrik/padam. Hal ini berdampak pada semua pelayanan, baik pelayanan di 

kelurahan maupun di dinas. Begitu juga untuk jaringan internet, akan mati. 

Solusinya adalah di setiap kelurahan dan dinas ada ginset yang apabila ada 

pemadaman listrik, maka komputer atau server bisa menyimpan dengan waktu 15 

(lima belas) menit. Solusi lain lain adalah pelayanan tetap berjalan dengan cara 

pelayanan manual. Artinya berkas-berkas dari pemohon dicek terlebih dahulu, 

persyaratannya ada yang kurang atau salah, yang kemudian data dimasukanke 

aplikasi SIAK setelah listrik menyala atau internet sudah tersedia. 

NPS memandang warga negara tidak hanya aktor-aktor publik ataupun 

masyarakat pada umumnya, organisasi dan komunitas juga termasuk warga 

negara. Berdasarkan temuan di lapangan, peran LSM belum optimal. Hal ini 

dilihat dari keterlibatannya. Di Kota Malang sendiri ada LSM yang bergerak di 

bidang pelayanan publik yaitu LSM Pattiro. LSM Pattiro sendiri bekerjasama 

dengan Dinas Kependudukan terakhir adalah pada tahun 2010 berkaitan dengan 

kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara keseluruhan 

(tidak dibatasi 4 item)
144

.  
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 Wawancara dengan Boby selaku Kepala Sarver SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Malang pada tanggal 30 Mei 2016. 
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 Wawancara dengan Annisa Bagian Sumber Daya Manusia LSM Pattiro pada tanggal 23 Mei 

2016 pada pukul 15:52 WIB. 



 

Pada akhirnya proses kolaborasi dengan kepemimpinan masing-masing 

bidang tercipta atas dasar saling menghormati pada semua orang, dan berdampak 

positif bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kepada masyarakat atau 

pun kepada aktor-aktor lain yang terlibat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB VI 

 PENUTUP 

Setelah penjabaran panjang  atas pertanyaan yang dikemukaan peneliti 

pada rumusan masalan, maka  bab ini adalah bab penutup dari pemaparan  hasil 

penelitian ataupun ketika proses penelitian berlangsung. Di lain sisi, peneliti 

memberikan rekomendasi kepada instansi terkait ataupun bagi penelitian 

selanjutnya. Kesimpulan yang terdapat pada bab ini merupakan jawaban atas 

penggunaan teori pada analisisi permasalahan. 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebagai bentuk Pelayanan Publik Baru (NPS), dilihat dari: 

a. Melayani Masyarakat bukan Pelanggan 

Pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diletakan di kelurahan 

diperuntukan untuk semua warga Kota Malang  tanpa terkecuali 

dengan catatan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Pelayanan tersebut tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang 

secara fisik sehat, akan tetapi juga dinikmati oleh masyarakat yang 

secara fisik tidak sehat atau mempunyai kelainan (difabel) dan juga 

kepada masyarakat yang secara umur sudah tua. Ini artinya 

pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan tidak ada 

diskrimasi pelayanan kepada siapapun.  
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b. Mengutamakan Kepentingan Publik 

Secara umum masyarakat Kota Malang terbantu dengan 

adanya pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan. 

Dipihak pemerintah daerah atau Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil sebagai pelaku (implementator) terbantu, yakni 

pemerintah daerah atau dinas mudah untuk mentertibkan data 

kependudukan baik data yang sudah lama ataupun data yang baru 

masuk. Di pihak masyarakat terbantu. Secara biaya, masyarakat 

diuntungkan, yakni tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bolak-

balik ke dinas yang bisa menelan biaya cukup mahal untuk 

kalangan masyarakat pada umumnya. Selain itu, masyarakat tidak 

perlu ragu akan kevalidatan dokumen kependudukan dan 

pencatatan yang telah diurus.  Kemudian secara pelayanan, 

mendekatkan kepada masyarakat yakni masyarakat tidak perlu lagi 

bertandang ke kantor dinas untuk mengurus persoalan 

kependudukan, cukup dikelurahan yang bisa melalui kepengurusan 

regular ataupun melalui kelurahan percepatan. Di sisi lain dalam 

implementasinya masih terdapat percaloan, semisal di Kelurahan 

Kiduldalem dan Kelurahan Purwantoro. Hal ini disebabkan, 

kurangnya informasi dan sibuk bekerja. Secara ekonomis 

masyarakat terbantu. Di lain sisi secara kejujuran, keadilan dan 

kemanusian dalam pelayanan administrasi kependudukan di 

kelurahan sudah optimal. Hal ini bisa dilihat dari peran pejabat 

publik melalui sosilisasi ataupun melalui pengaduan. Selanjutnya 



 

yang perlu digaris bawah adalah pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan dibangun untuk kepentingan bersama.  

c.  Lebih Menghargai Warga Negara/Masyarakat dari pada 

Kewirausahaan 

Pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan menjadi 

suatu terobosan dikarenakan beberapa hal, diantaranya jumlah 

pendudukan, akesibilitas, jarak tempuh, mengantri terlau lama dan 

meminimalisir tindakan percaloan. Seperti halnyaApabila 

disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas dan 

aktor-aktor lain yang terlibat tidak semata-mata untuk kepentingan 

pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil, tetapi lebih ke bagaimana pemerintah dan elemen-elemen 

terkait memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat. 

Dalam indikator ini, pelayanan adminsitrasi kependudukan di 

kelurahan belum sepenuhnya memenuhi indikator ke dua dalam 

NPS. Di sini aktor pemerintah yang bermain, selebihnya 

masyarakat berperan sebatas penerima, selebihnya masyarakat 

berperan melalui interaksi setiap bulan (rapat atau sosialisasi) atau 

lewat pengaduan. Akan tetapi untuk mengatasi persoalan 

kependudukan, bisa dikatakan sudah melayani masyarakat tanpa 

adanya diskriminasi.  

d. Keterlibatan Masyarakat dalam Berpikir Strategis Bertindak 

Demokratis 



 

Dalam indikator ini, masyarakat berperan ketika progam 

sudah diimplementasikan, semisal melalui diskusi yang disedikan 

kelurahan 1 bulan sekali atau yang dilakukan dinas 2 tahun sekali. 

Selebihnya aktor-aktor pemerintah yang berperan, semisal OKP, 

Diskominfo, Kelurahan, ataupun RT dan RW.  Artinya apabila 

disimpulkan dalam indikator ini belum sepenuhnya terwujud. 

e. Menyadari bahwa Akuntabilitas bukan Sesuatu yang Tidak Mudah 

Dalam indikator ini untuk pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan, pelayanan tersebut belum sepenuhnya 

memenuhi indikator tersebut apabaila dilihat dari sisi demokratis, 

contoh pelayanan berhenti ketika adanya mati listrik, seperti halnya 

terjadi di Kelurahan Tlogomas. Namun untuk akuntabalitas secara 

professional dan legal terpenuhi. Hal ini terbukti, semisal OKP, 

dimana sebagai ujung tombak pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan dalam menjalankan tugasnya 

berdasarkan SOP yang berlaku. Namun di sisi lain, OKP berjalan 

fleksibel, artinya saling membantu dengan pihak kelurahan. Di sisi 

lain, ketika ada kecurangan baik dilakukan oleh pegawai atau 

masyarakat akan terkena sanksi sesuai kecurangan yang dilakukan. 

f. Pejabat Publik Memiliki Tugas Melayani bukan Mengendalikan 

Teori NPS melihat bahwa kepemimpinan terbagi menjadi 

dua, yakni kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan 

transaksi. Kepemimpinan dalam progam pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan dilihat dari perspektif NPS bisa 



 

dikatakan memenuhi yakni kepemimpinan transformansional. Hal 

ini dilihat bagaimana Kepala Dinas Metawati Ika Wardani dalam 

merespon tuntutan publik dan persoalan terkait kependudukan. Di 

sisi lain peran kepala daerah sangat berperan, seperti Wali Kota 

Malang Abah Anton yang salah satu misinya adalah mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat. Kepemimpinan transformasional 

juga terjadi di kelurahan, dalam hal ini Kelurahan Kiduldalem dan 

Kelurahan Purwantoro dimana yang ditekankan adalah komunikasi 

dan koordinasi antar elemen agar tidak terjadi miss communication. 

g. Menghargai Orang Bukan Karena Latar Belakang atau 

Produktivitas Semata 

Makna warga negara dalam NPS luas, tidak hanya pejabat 

publik dan masyarakat, akan tetapi ada komunitas atau organisasi 

pun masuk dalam warga negara. Dalam hal ini kolaborasi antar 

aktor, diantaranya Dispendukcapil, Diskominfo, Kelurahan, OKP, 

Ketua RW dan RT sekaligus masyarakat sebagai pengguna 

pelayanan, pelayanan administrasi di kelurahan sudah efektif dan 

memenuhi dalam indikator, tetapi apabila disimpulkan belum 

sepenuhnya optimal karena tidak adanya peran komunitas dalam 

hal ini LSM, yakni LSM Pattiro, dimana LSM tersebut bergerak di 

pelayanan publik di Kota Malang. 

 

 

 



 

6.2 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menawarkan beberapa 

rekomendasi atas beberapa permasalahan yang bisa dijadikan alternatif 

pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan, diantaranya: 

a. Secara umum pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan 

sangat berdampak pada masyarakat, salah satunya mendekatkan 

pelayanan baik di Kelurahan Kiduldalem maupun Purwantoro. 

Namun masih perlu diperbaiki adalah terkait informasi persyaratan 

kepengurusan dokumen. Perbaikan informasi bisa melalui 

sosialisasi di kelurahan atau pun dari pertemuan RT dan RW 

dengan warga. 

b. Pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan dilihat dari 

pelayanan memang mendakatkan kepada masyarakat, secara 

persyaratan masyarakat pun dimudahkan, akan tetapi masih 

terdapat percaloan baik di kelurahan ataupun di dinas, kemudian 

untuk mengatasi persoalan percaloan, bisa menggunakan jalan 

alternatif, yakni dari pihak Dispendukcapil sebagai aktor paling 

berwenang melalaui OKP, memberitahukan kepada 

pemohon/masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan 

adalah yang bersangkutan ataupun pihak keluarga dengan 

menunjukan KTP elektronik asli agar tercipta komunikasi antara 

masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan.  

c. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan 

komitmen yang tinggi dan konsisten dalam mengawal progam 



 

administrasi kependudukan di kelurahan. Untuk itu ketika mati 

listrik, pelayanan tidak ikut mati (berhenti) akan tetapi tetap lanjut 

dengan cara diberikan getset  perkelurahan yang pada akhirnya 

pelayanan tetap berjalan. 

d. Proses kolaborasi antar elemen dalam pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan dikatakan sesuai yang diharapkan. 

Akan tetapi belum proporsial, seperti misal di Kelurahan 

Purwantoro dengan jumlah animo penduduk yang tinggi dalam 

mengurus dokumen kependudukan diperlukan penambahan jumlah 

petugas OKP serta menerapkan nomor antrian. 

e. Hasil penelitian di lapangan baik di Kelurahan Kiduldalem dan 

Purwantoro bahwa akuntabilitas memang sesuatu yang tidak 

mudah dilaksanakan apabila dilihat dari kaca mata NPS, semisal 

ketika listrik mati atau ada ganguan teknis lainnya, untuk itu 

peneliti merekomendasikan kepada Dinas agar memberikan gitset 

kepada kelurahan minimal 1 (satu). 

f. Peran seorang pemimpin memang penting. Dalam konteks progam 

pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan, akan lebih 

bagus ketika pemimpin terjun ke setiap kelurahan, memberikan 

motivasi ataupun memberikan arahan kepada pegawai yang pada 

akhirnya pemimpin tidak hanya sebatas antara atasan dan bawahan, 

tetapi lebih bagaimana memanusiakan manusia melalui media yang 

ada. 



 

g. Diperlukan sosialisasi yang intens kepada masyarakat, terlabih 

kalau ada perubahan persyaratan serta memanfaatkan IT lebih 

optimal, semisal ketika mengirim Surat Edaran kepada lurah, 

alangkah baiknya soft file dikirim terdahulu lewat email. 
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Transkip Wawancara 

(Kepala Dinas Dispendukcapil) 

Menurut Ibu pelayanan Publik yang dilakukan Dispendukcapil bagaimana Bu? 

“Jadi memang ada beberapa perubahan peraturan, baik itu ditingkat pusat dalam bentuk 

Undang-Undang, Permendagri ataupun surat-surat lainnya. Sehingga kita di dalam 

pelaksanaan didaerah harus menindaklanjuti. Contohnya pelayanan di kelurahan merupakan 

inovasi Kota Malang. Komitemen Pak Wali untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Karena di Undang-Undang pun sekarang pemerintah harus melakukan stesel 

aktif. Artinya yang aktif adalah bukan penduduk tetap ipetugas. Sehingga kenapa pelayanan 

itu kita letakan di kelurahan yaitu untuk mendekatkan kepada masyarakat. Dan 

Alhamdulillah pelayanan di kelurahan disambut baik oleh masyarakat karena mereka lebih 

dekat dengan masyarakat, tidak jauh-jauh ke Perkantoran Terpadu. Dan sekarang 

dikembankan lebih lanjut untuk berkomunikasi antara petugas dengan kita yang dikantor 

melalui pengembangan IT dan aplikasinya”.  

Kenapa alasan dibentuknya pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan? 

Pertama tadi sudah dijelaskan, karena peraturan, kedua adalah komitmen Pak Wali, 

komitmen Pak Wali untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar mereka tidak 

usah jauh, dan mereka lebih mudah, lebih dekat dengan tempat tinggal masing-masing dan 

untuk mempercercepat juga proses pelayanan itu sendiri.  

Untuk mekanismenya bagaimana Bu? 

Jadi untuk mekanisme di kelurahan kita pertamakan sudah memenuhi saran dan prasarana 

di kelurahan, kedua SDM sudah terpenuhi, ketika berkaitan dengan administrasinya yaitu 

petugas dispenduk yang ada di kelurahan itu menerima permohonan dari masyarakat sesuai 

dengan domilisi masing-masing, setewlah itu berkas idlakukan entri untuk melihat kesusaian 

data. Sebelum mereka (OKP) mengirim berkas kesini mereka menyeken dulu, menyeken 

berkas yang sudah diterima, yang sudah lengkap dan benar, dia menyeken digital itu, 

kemudian sore seperti yang dilihat tadi rame, mereka mengirim berkas itu ke mansing-

masing coordinator perkecamatan. Jadi yang ada tulisannya di papan dikaca-kaca, misal 

Kecamatan Klojen, jadi setornya ke verifikasi itu. Mereka melakukan validasi data, input 

data, itu dicetak ke teman kita yang bagian cetak. Setelah cetak KK contohnya diperiksa oleh 

Kepala Seksi, ditanda tangan saya, paraf deregister, turun lagi ke anak-anak OKP langsung 

diambil besok dibawa ke kelurahan, diserahkan kepada pemohon. 

Kurang lebih estimasi waktu berapa BU? 

Bervariatif, untuk kami ada yang dibuat percepatan 21 kelurahan itu 3 hari, kalau yang tidak 

percepatan atau regular itu 5 hari. 

Kenapa harus 4 item, tidak lebih dari 4 item? 

Karena itu permohonan yang paling mendasar yang dibutkan oleh masyarakat. 

Kalau begitu ada pemingkatan dalam pembuatan itu? 

Ya sementara ini kami belum melakukan pendataan karena volume perhari itu rata-rata 

antara 600-700-800 perhari. Banyak, makanya saya tanda tangan Kartu Keluarga banyak.  



 

 

Apakah inovasi pelayanan publik ini replikasi dari daerah lain atau real dari Dispendukcapil? 

Real, di sleuruh Indonesia hanya Kota Malang yang menggunakan pelayanan ini, semetara 

yang saya tahu itu. Di Jakarta tiu hanya beberapa kelurahan , kalau kita kan 4 jenis 

pelayanan.  

Apakah dalam memnetukan 4 jenis pelayanna ini ada peraturan ? 

Tidak ada, semata-mata hanya karenatingkat permohonann masyarakat pada 4 pelayanna 

itu yang tinggi. 

Dalam membuatan trobosan ini ada peraturannya Bu? 

Ada, PTSP namamnya, Pelayanna Satu Pintu. Yang lain, karena UU 23 tadi itu, yang aktif 

adalah petugas pelayanan. 

Kalau begitu ada apa tidak lanjut kepada kelurahan? 

Kita memberi kan arahan kepada lurah yang kemudian ke RT dan RW terkait dengan 

kemudahan persyaratan, terkait dengan jangka waktu layanan. Dengan surat itu kita tidak 

bisa, karena dengan Perwali sudah cukup. Surat-surat yang dikirm ke kelurahan hanya 

sebatas pemberitahuan apabila terjadi perubahan pelayanan.  

Sebelum adanya pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan itu seperti apa ya BU? 

Pelayanan yang dilakukan di dinas, ya pelayann di dinas ini, kita juga melakukan 

pelayannajemput bola, tetapi hanya untuk perekaman e-KTP. Terserah masyarakat mas, di 

kelurahan bisa di dinas juga bisa, tetapi memang kita arahkan di kelurahan, kecuali untuk 

kebutuhan mendesak, imigrasi dan lain2, kita proses. Dan semua pelayanan gratis. Sampai 

sekrang saya belum menemukan apabila pelayanan tidak gratis. 

Sarana apa saja yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan? 

Tentunya, saranan pertama komputer, lemari, alat-alat kantor , meja kursi, terus untuk 

jaringan kita menggunakan gitsi untuk komunikasi petugas dengan teman-teman yang ada 

disini. Untuk jumlahnya sesuai dengan jumlah kelurahan yaitu 57 kelurahan. 

Kalau untuk petugasnya satu-satu atau ada yang dua Bu? 

Ada dua, seperti di kelurahan Tanjungrejo dan yang kedua kotalama, ada yang volumenya 

banyak kita kasih dua orang. 

Dengan adanya pelayanan administrasi kependudukan di keluraha, apa ada peningkatan 

permohonan yang dilakuakn oleh masyarakat? 

Ada kenaikan, dari yang dulu hanya sebelumnya 400 pemohon perhari, sekarang 700-800.  

Bagaimana dengan pegawai Dispendukcapil, apakah ada peningkatan dalam bekerja? 

Tentu itu mas, memaksimalkan, memperbaiki sarana dan prasarana, SDMnya kita ikutkan 

diklat, kit amembuat bimbet etika pelayanna, kita perbaiki sarana dan prasarana, dan 

pelatihannya teragntung dari surat yang dikirim dari pusat. Minimal dalam satu tahun ada 

10 orang, namanya diklat teknis.  

 



 

 

Bu Trini Kasubag Kependudukan 

1. Menurut Ibu, pelayanan kependudukan di kelurahan? 

Pelayanan di kelurahan ada 4, 2 kependudukan 2 capil. Pada dasarnya pelayanan di 

kelurahan ada hubungannya dengan stelsel aktif pelayanan pendekatan pada masyarakat 

sesuai dg UU terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pelayanan mendekatkan 

pada masyarakat. Sebelumnya di Dinas Kependudukan, kemudian di pindah di Kecamatan 

sejak 2011. Kemudian ada 2015 tanggal 5 Maret dengan adanya UU Nomor 24 Tahun 2013 

yang kemudian diuandangkan bulan Desember 2013. Selanjutnya oleh Kepala Dinas, kita 

berpatokan pada stesel aktif itu, pelayanan jemput bola, mendekatkan kepada masyarakat ke 

57 kelurahan. Kenapa dulu pelayaan di kecamatan sekarang dirubah seluruh 57 kelurahan, 

itu ada hubungannya stesel aktif dengan pelayanna kebutuhan dokumen dasar seperti KK, 

KTP, akata kelahiran, dan akta kematian. Sedangkan dokumen lain masih di dinas. 

2. Alasan lain dari Dinas?  

Merupakan inovasi pelayanan dari Dinas Kependudukan. Di Indonesia baru dua daerah 

yang melakukan inovasi pelayanan di kelurahan yang pertamakali di Jakarta, 

Dispendukcapil  semua yang ada di kelurahan, kemudian kita Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Malang. Selain dari amanat UU tadi itu dan juga inovasi Kepala 

Dinas untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. 

3. Kenapa daerah lain belum berani?  

Yaitu tadi karena terkait dengan kelengkapan peralatan di kantor kelurahan, misal 

membuthkan komputer 57, selain itu juga ketersediaan tenaga kerja tambahan tenaga kita 

pakai tenaga bantu, tenaga aoutsourching di kontrak selama satu tahun. Jadi pelayanan 

setengah delampan sedengan setengan dua, jam dua mereka datang, menyetorkan ke 

verifikator. Kalau untuk kelurahan padat seperti pandanwangi, tanjung itu OKPnya dua, 

karena tidak nyaut, kalau ndak begitu pelayanan tidak prima. Jadi disesuakan dengan 

kondisi kelurahan. Tenaga outsorcing di rekrut secara terbuka dengan kontrak 1 tahun. 

Sebanyak 80 orang dengan mengikuti serangkaian seleksi. Dan mereka secara otomatis tidak 

diterima lagi. Jadi yang kemarin banyak yang tidak diterima, ketika mengikuti lagi, kita 

sistem perekrutmennya terbuka. Untuk tahun ini yang daftar banyak, 250 pendaftar. Setelah 

itu kita umumkan di media masa, website. 

4. Siapakah inisiator tersebut?   

Kepala dinas, menginginkan pelayanan yang cepat, mendekatkan kepada masyarakat, dan 

mudah secara otomatis. Dan memang di UU 24 gratis. Untuk dikelurahan bukan 

kewenangan kita, memang keinginan walikota yang menginginkan semua pelayanan gratis. 

Sekarang kan tidak boleh apabila ada pengutan, kalau ada akan diperingatkan nanti lurah-

lurahnya. 

5.  Mekanisme pelayanan bagaimana Bu?  

Masyarakat mengajukan formulir pengajuan di RT/RW, kemudian diidi oleh yang 

bersangkutan karena di setiap RT, RW ada formulir pengajuan yaitu KK, Akta Kelahiran, 

Akta Kematian dan KTP, kemudian ke kelurahan, sudah berhenti, tidak usah ke dinas. 



 

 

6. Apakah ada tanda pengambilan?  

Ada, petugas akan memberikan tanda pengambilan. Ada yang regular yaitu 5 hari kerja. Dan 

percepatan selama 3 hari kerja. Jika mau datang ke Dinas langsung bisa sehari jadi, tetapi 

tidak boleh diwakilkan. Ada kelurahan percepatan, kelurahan percepatan ada 22 kelurahan. 

Kenapa dipercepat? Karena pengajuan pembuatan dokumen tidak terlalu banyak.  

7.  Sarana apa yang digunakan sebelum pelayanan ini dilaksanakan?   

Pelayanan dilaksanakan di kantor Kecamatan, dan pada tahun 2015 pelayanan di kelurahan. 

8. Apakah menurut Ibu progam seperti ini efektif?  

Sangat efektif, karena mereka keterbatasan biaya untuk naik angkot yang tidak memiliki 

kendaraan, naik angkot aja kesini 3 kali. Ke kecamatan juga jauh rumahnya, kalau di 

kelurahan jalan kaki aja kan bisa.  

9. Apakah ada kendala yang dialami?  

Saya kira tidak. Kedepannya akan ada pelayanan drive thru untuk pengurusan KTP. Jadi 

dibeberapa Kecamatan yang sudah siap tempatnya, atau ditunjuk mungkin sebagai 

percontohan, renacananya Kecamatan Lowokwaru. 

10. Apakah ada masyarakat yang mengeluh dengan pelayanan tersebut?  

Tidak, mereka mensuport pelayanan kita, karena lebih senang pelayanan di kelurahan. Dekat 

dengan mereka, lebih mudah, waktu lebih pas. Apalagi keluraahan percepatan.  

11.  Siapakah yang mengadakan sosialisasi progam tersbeut?  

Kelurahan yang akan memfasilitasi sosialisasi langsung kepada mesyarakat melalui ketua 

RT/RW. Sosialisasi diadakan setiap tahun, atau kondisional berdasarkan kebijakan. 

Sosialisasi bisa karena ada perubahan, ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, 

kemudahan-kemudahan apa yang kita sosialisasikan kepada masyarakat yaitu tadi lewat 

bidang informasi. Ada juga terkait dengan perda kita. Pasti ada perubahan-perubahan, 

karena tidak mungkin pelayanan ajeg. 

12. Apa harapan pemerintah dengan adanya pelayanan yang baik bagi masyarakat?  

Adanya peningkatan pelayanan, seperti tadi adanya inovasi, seperti langsung jadi kan itu 

inovasi. Jadi dulu pada tahun 2015 belum bisa jadi, sekarang jadi. Hal tersebut juga tidak 

lepas dari masukan dari warga untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, lewat 

sosialisasi, keinginan mereka bagaimana. 

13. Jika dipercepat apakah masyarakat langsung datang ke Dinas?  

Untuk mekanismenya tetap melalui kelurahan, Cuma untuk pelayanannya cepat. Untuk 

berkas yang masuk ke kelurahan percepatan itu jadi berapa ya segitu. Kalau yang satu item 

KK atau KK, Akta Kelahiran itu 3 hari, hari akta+kk 4 hari dan untuk akta+KK+ktp 7 hari. 

14. Kalau misalkan masyarakat datang langsung apakah sering kali bermasalah seperti 

persyaratan tidak lengkap?  

Biasa itu masyarakat datang kesini ingin cepatcepat jadi, untuk keperluan BPJS atau 

pasport. Tapi biasanya yang bermasalah datang kesini melalui loket pengaduan melakukan 

konsultasi.konsultasi ke loket 29.  



 

 

 

Bapak Dedy, Lurah Purwantoro 

 

1. Bagaima masyarakat Kiduldalem dalam pemahaman adminduk? 

Pemahaman masyarakat kurang terhadap administrasi kependudukan, sehingga 

pemerolehan administrasi identitas dirinya seringkali kurang diperhatikan. 

Kelanjutannya, ketika merek atidak butuh, tidak memproses. Jarang sekali warga 

mengurus. Kemungkinan pola pikir dari masyarakat itu sendiir, itu bisa kami lihat 

ketika ada persoalan KK dari KK kecamatan kemudian dinas, selanjutnya perekaman 

e-KTP. Jadi kita hanya bisa sosialisasi door to door. Selama ini yang kita lakukan 

adalah melalui RT/RW mengharapakan undangan Rt kalau ada pertemuan. 

Untungnya untuk e-KTP itu seumur hidup. 

1. Apakah tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pola pikir warga terhadap 

administrasi kependudukan?  

Sedikit berpengaruh, kalau di Kiduldalem SMP ke bawah dan 80% warga kita tinggal 

dipinggir brantas.  

2. Bagaimana kecenderungan masyarakat untuk mengurus akta kematian? 

Untuk tahun ini pengurusan akta kematian di kota Malang menurun, karena tidak ada 

lagi santunan dari Abah Anton. Masyarakat biasanya tidak mengurus akta kematian, 

hanya memiliki surat kematian dari kelurahan. Biasanya baru diurus saat akan 

mengurus warisan. Masyarakat perlu memahami lebih fungsi dan makna akta 

kematian yang notabene sama pentingnya dengan surat tanah. Data pada Database 

nasional yang berkaitan dengan almarhum baru akan di update jika sudah memiliki 

akta kematian. 

3. Yang bapak ketahui tentang pelayanan jemput bola pelayanan di kelurahan?  

Merupakan program dari bapak Wali Kota untuk mengefisienkan proses pengurusan 

dokumen kependudukan. Lebih menyamankan warga. Alhamdulillah respon warga 

masyarakat positif, tinggal merubah orang-orang yang tadi itu. Warga kami yang 

merasa positif itu karena memang dalam kondisi butuh, karena war Kiduldalem 

secara umum seperti itu. Pernah sering terjadi kejadian dulu sekarang berkurang, 

warga kepingin cepat-cepat, karena butuh. Terlepas itu semua, apresiasi positif kami 

progam walikota sekarang, karena dengan pelayanan mendekatkan ini, pertama lebih 

dekat pelayanannya, kedua waktu penyelesaiannya lebih pasti, terus dengan adanya 

tenaga bantuan dari Dispenduk walau mereka bukan PNS, tetapi pola penangannya 

sudah dibagi, kalau dulu tersentral lima orang atau berapa, kala sekarang kan 

perloket kecamatan, warga dan juga sudah tahu jam kantor, yang kemudian bisa 

menata, tidak jauh-jauh kesana, tidak bingung kendaraannya. 

4. Bagaimana kekurangan dari program tersebut?  

Kalau kekurangannya, kita belum berupaya menyambungkan apa yang terbiasa , jadi 

berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang tidak dilakukan secara rutin, 

contoh kaya waris itu kan ada hal2 yang disinini, akhirnya warga tidak mau 



 

 

mengurus, karena yaitu tidak ada kelengkapanberkas, nah itu yang belum bisa 

ditemukan titik temu dengan Dispenduk. Contoh mencoret nama orangtua di KK atau 

memperbarui KK, memperbaharui KK Kecamatan ke KK Dinas itu kalau ada nama 

orang tua harus melampirkan identitas Surat Nikah Orangtua, kalau orang sekarang, 

Surat Nikah Orangtua masih ada. Tapi katakanlah yang sudah usia 50-60 ke atas 

dimana secara tidak langsung usia orangtuanya lebih tua 20 tahun melahirkan dia, 

berarti kalau semisal anak umur 50 tahun otomatis umur ayahnya 70 tahun, dimana 

mereka menemukan berkasnya. Akhirnya KK bisa diperbaharui, tapi hanya nama Ibu, 

nama Bapaknya tidak bisa. Karena tidak bisa menunjukan data yang tadi. Nama 

ibunya bisa diambil dengan membuat Akta Kelahiran yang disitu anak seorang Ibu. 

Kalau tidak ada nama bapaknya yaitu nanti ada kaitannya dengan waris. Akhirnya 

warga tidak mau ngurus, daripada warga bermasalah di waris ya meding tidak 

diurus. Ini yang belum bisa menemukan titik temu dengan Dispenduk. Kenapa di 

Dispenduk belum menemukan titik temua karena Dispenduk acuanya dari pusat, 

aturan-aturan tersebut kan tidak ada cara menyelesaikannya, mungkin itu hanya 

persoalan kecil. Jadi dianggap kasusitik wilayah. Kalau kami sarankan, adalah sisi 

toleransi. Jadi cukup diperlukan surat pernyataan atau apalah.  

Pemerintah masih berusaha untuk menyelaraskan pemahaman dan kebutuhan warga 

akan pengurusan dokumen kependudukan. Karena pada dasarnya dokumen 

kependudukan akan dibutuhkan dalam berbagai hal terkait status kependudukan 

seseorang seperti saat akan menikah, atau mengurus dokumen kependudukan anak. 

5. Kemudian solusinya bagaimana?  

“memaksakan” masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan demi lancarnya 

proses pengurusan dokumen kependudukan di waktu mendatang. 

6. Menurut anda apakah persyaratan untuk mengurus dokumen tersebut masih 

susah/ribet? Saya kira tidak susah. Efeknya yaitu. Hanya saja, untuk merubah status 

seseorang perlu melampirkan dokumen terkait. Seperti contoh untuk menghapus 

nama orang tua dari KK, maka perlu melampirkan dokumen terkait (surat kematian, 

dll) sebagai dasar untuk menentukan status. Tapi yaitu mas kasus-kasus seperti itu 

masih belum bisa diatasi. Persoalan diatas adalah data yang belum masuk database, 

tapi kalau sudah masuk bukan kewenangan kita.   

7. Sejak kapan pembuatan dokumen kependudukan tidak melewati kecamatan?  

Awal 2015. 

8. Permasalahan kepengurusan Akta Kelahiran? 

Sejak 2016 permasalahan kepengurusan sudah terminimalisir atau sudah tidak ada. 

Karena pemahaman orang tua yang sudah lebih baik. Permasalahan yang terkadang 

muncul adalah saat anak yang terlahir karena “accident” akan susah memperoleh 

status dari kedua orang tua bilogisnya karena tidak ada dokumen pendukung yang 

membuktikan.  

9. Bagaimana dengan e-ktp?  

E-ktp sudah jarang mucul masalah. Kalau dulu yang sering muncul adalah 

keterlambatan proses pembuatan ktp sehingga baru bisa jadi setelah beberapa waktu. 

Dikarenakan semua proses terpusat di kantor pusat (Jakarta), kemudian ada 

masalah, sementara warga bingung, SIAKnya kepakai atau tidak, semisal dari 



 

 

informasi SIAK tidak bisa dipakai sampai bulan apa, kemudian ada perubahan dan 

itu sering terjadi. 

10. Sebelum adanya proses seperti sekarang, adakah praktik percaloan?  

Dulu sempat pernah ahad, tetapi tidak banyak, dikarenakan kesadaran masyarakat 

untuk mengurus dokumen kependudukan masih rendah. Bagaimana dengan 

sekarang? Sekarang masih ada, saya berfikir selama ada kekuasaan pemohon ya 

tidak masalah.  

11. Program pelayanan administrasi di kelurahan secara otomatis kelurahan tidak di 

bawah disdukcapil secara langsung, bagaimana proses koordinasi antara kelurahan 

dan diskucapil?  

Di kelurahan diberikan tenaga bantu dari dinas untuk membantu proses pengurusan 

dokumen kependudukan. Selama tidak ada masalah yang berarti, koordinasi cukup 

dilakukan melalui tenaga bantu tersebut. Akan tetapi, lebih baik jika ada koordinasi 

langsung dengan dinas. Dan berharap dengan dinas, yang penting ada kejelasan 

informasi. Sekarang kan jaman informasi, misalnya via IT terlebih dahulu, email 

misalnya, kemudian hardcopinya menyusul. Jadi dulu pernah ada berkas informasi 

dari Dispenduk soal persyaratan kepengurusan kependudukan, saya punya staf 

kemudian menginformasikan kepada warga, ternyata di dinas ada perubahan, 

akhirnya warga komplain dengan kelurahan, padahal aturan-aturan yang buat dinas.  

12. Bagaimana jika ada informasi yang harus disampaiakan ke kelurahan? 

Bisa melalui tenaga bantu tersebut, karena mereka setiap hari juga ke kelurahan. 

13. Bagaimana kelurahan memfasilitasi program tersebut? 

Menyediakan peralatan seperti meja pelayanan. Untuk internet langsung dari 

kominfo, komputer kertas printer kertas sebagainya dari dipendukcapil. Jadi kita 

hanya menyediakan tempat saja. 

14. Dalam implementasi adakah faktor eksternal selain percaloan?  

Putusnya informasi dari dinas ke kelurahan, yang menyebabkan proses masuknya 

informasi tidak berjalan lancar dan bisa menyebabkan terjadinya missed 

communication. Selain itu, kelurahan juga tidak bias menjelaskan permasalahan 

tertentu yang terjadi dalam proses pelayanan. OKP di Kiduldaelm sudah berganti 4 

kali termasuk Mas Hafid, mereka mempunyai karakter masing-masing. Tapi khusus 

sebelumnya ada hal keterputusan informasi. Di kala informasi terkait persyaratan 

kependudukan yang disampikan operator kependudukan, baik persyaratan ataupun 

yang lainnya, ini tidak boleh itu tidak boleh, warga kanmelihat bahwa itu orang yang 

ada di kelurahan, tidak tahu orang Dispenduk yang ada di kelurahan, akirnya 

komplain ke kami, pas ketemua bagaimana si Pak Lurah stafnya? Kita menyampaikan 

itu bukan orang kami, bukan orang Dispenduk mereka kan tidak mau tahu, terus kami 

komplainnya kemana? Apakah kita harus kesana sendiri, lah itu ada Pak lurah. 

Padahal untuk kesitu bukan ranah kita, itu ranahnya Dispenduk. 

15. Bagaimana dengan kejelasan waktu penyelesaian layanan?  

Sudah, masyarakat sudah mulai memahami tentang hal tersebut, terlebih sejak tahun 

2016. Tahun lalu masih sering terjadi beberapa permasalahan.  

16. Bagaimana koordinasi dengan keluharan terkait pelakasanaan pelayanan di 

kelurahan? Ada SOP yang diberikan. Sehingga waktu pengurusan menjadi lebih jelas 



 

 

dan cepat. Pada tahun lalu masih sering terjadi proses pelayanan yang memakan 

waktu lama. 

17. Apakah pelayanan yang sudah ada sekarang sudah efektif?  

Masih perlu ditingkatkan lagi terkait dengan scanner e ktp. Terutama bagi warga 

yang membutuhkan surat keterangan domisili. Agar memudahkan pemohon saat 

mengajukan dokumen kependudukan.  

18. Apakah peran lembaga terkait sangat berpengaruh terhadap suksesnya pelayanan 

tersebut?  

Sangat berpengaruh, karena lembaga tersebut yang berkoordinasi bersama untuk 

mensukseskan pelayanan, utamanya terkait ketepatan pelayanan guna meminimalisir 

kesalahan. Hal tersebut didukung dengan kesiapan operator yang bertugas.  

 

 

Pak Achmad  

Apa yang anda ketahui tentang layanan jemput bola? Dispendukcapil menempatkan 

petugasnya di kelurahan. Sangat membantu masyarakat, cepat, tempatnya dekat, 

sehingga warga lebih antusias. Selain itu ada pemangkasan birokrasi sehingga 

prosesnya lebih cepat dan mudah.  

 

Mas Hafid, OKP Kelurahan Kiduldalem 

Apa yang anda ketahui tentang pelayanan Jemput Bola? 

Pelayanan dari pemerintah untuk lebih dekat dengan warganya supaya lebih enak, dan tidak 

terlalu jauh di sentuh, dengan jumlah warga yang jutaan bisa lebih di tangani, persyaratan 

bisa lebih enak jika ada yang kurang dan untuk menjelaskannya bisa datang ke kelurahan. 

Mengapa empat item? 

Karena kebutuhan mendasar masyarakat ialah 4 item tersebut. WNA juga bisa mengurus 

agama islam, tetapi untuk nikah yang di luar islam didispendub supaya lebih mudah. Karena 

di sini lebih banyak warga Islam. 

Untuk siapa saja 4 item tersebut? 

Warga malang, khususnya Indonesia, dan islam atau luar malang  bisa di kelurahan dengan 

syarat sudah ada pergantian nama di dispendub. Pengurusan pada dasarnya bisa 

dikelurahan. Untuk perekaman juga awal di sini, untuk selnjutnya berkas di arahkan ke sana. 



 

 

Terkait kekurangan data bisa ke sini lagi, semuanya kembali ke sini, termasuk perubahan 

ijazah, agama, pekerjaan, dll. Dengan syarat ada data pendukung. 

Untuk KK? 

Sama saja, karena dasar pembuatan KTP adalah KK. KTP bisa dibuat jika KK sudah betul. 

Nomor yang digunakan adalah nomor NIK. Perubahan agama, status, dll, bisa menggunakan 

buku nikah, tapi untuk merubah KK harus ada pendukung. Untuk pindah diri ke capil. 

Sedangkan KTP KK sudah bisa sialihkan ke sini. Tetapi sebelum masuk ke saya, perubahan 

dari luar kota, luar jawa, sebelumnya ke dispendub dulu, jika sudah ada stempel dari 

dispendub dengan catatan waktu 30 hari maka bisa langsung ke sini.  

Kendala terbanyak ada di pindahan, soalnya menyesuaikan NIK KTP. Mau merubah data 

KK harus ada pendukung, sedangkan untuk Akta kelahiran, yang baru dan terlambat 

syaratnya sama. Bedanya yang terlambat harus ada keterangan keterlambatan kepemilikan 

kurang dari setahun, karena berbagai alasan, misalnya karena ilang, rusak, atau tidak mau 

membuat (males). Semua menjadi catatn di sini, jadi missal mau mebuat harus ada 

keterangan alasan. Kalau misal ilang kan harus ke polisi dulu. Bedanya akta lahir yang baru 

dan terlambat ada di Surat Pernyataan dan Penginputan data. Penginputan data akta lahir 

itu banyak sesuai dengan persyaratannya, Buku nikah harus dilegalisir. 

Faktor kedua karena belum mengurus, bisa karena masalah dari bidannya, dari KTP orang 

tua, dll. Untuk pengurusan disini tetap satu paket. Saat ini mulai ada penertiban pembukuan 

terkait pengurusan hal tersebut. 

Akta kematian prosesnya sama satu paket dengan KK KTP, biasanya disertakan KTP istri 

membuat status jika sudah menikah, misalnya kawin jadi cari mati. Jika belum, berarti hanya 

KK. Bedanya dengan akta lahir, pada pengurusan akta kematian ini buku nikah tidak perlu 

dilegalisir, Karena kita hanya ingin tahu namanya antara KK, KTP dan akta lahir apakah 

beda atau tidak, jika beda akan dibuat surat pernyataan nama yang dipilih adalah nama 



 

 

yang mana disesuaikan dengan buku nikah dan akta lahir anak karena untuk selanjutnya 

akta kematian itu diperlukan untuk anaknya. Kepengurursan semua untuk anaknya 

Akta lahir dan kematian pada dasarnya sama, untuk keterlambatan batasnya lebih dari 60 

hari. Akta lahir menggunakan keterangan dokter, jika tidak ada maka keterangan polisi. 

Untuk yang dibawah tahun 2000 yang menggunakan dukun, maka keterangan dari sini 

dengan adanya saksi, misal keluarga dengan syarat lebih tua dari pelapor dan sudah punya 

e-KTP (melampirkan fotocpy KTP), untuk lebih dari 2000 maka pakai dokter. Yang 

dicantumkan ialah pelapor dan nama anaknya.  

Dokumen yang dilampirkan adalah fotocopy yang dilegalisir. Pengurusan rata-rata 3 hari 

kerja tergantung tanda tangan kepala dinas. Untuk akta lama dan akta baru biasanya ada 

perbedaan, terutama pada NIK. Kalau ada revisi nama ada ketengan kutipan di pinggir atau 

dibelakang, Warna kertas semuanya sama, kecuali akta 0-60 biru, dan untuk yang terlambat 

hijau, untuk akta mati hijau. Semua pelayanan gratis, mulai melayani bulan februari 

Bagaimana antusias masyarakat? 

Tergantung kesadaran orangnya, sedikit kurang untuk menengah ke bawah. Siapapun bisa 

melaporkan dengan adanya KK.  Akta lahir agak ribet untuk legalisir.  

Fasilitas?   

Komputer printer lemari besi, seperangkat komputer. 

OKP ada SOPnya gak? 

Ada, tetapi perubahan secara lisan sampai sekarang belum di update 

Keefektifan 4 item?  

Lebih dekat dengan warga, kepengurusan lebih mudah, lebih cepat, bisa langsung tanpa 

harus ke dinas. Kalau Dinas kan jauh, memakan waktu lama, antri, kalau kurang pasti 

orangnya. Tetapi ya tergantung masyarakat atau kembali lagi ke masyarakat. Data untuk 

data pendukung bisa menanyakan ke masyarakat. 



 

 

Kekurangan?  

Untuk update yang sekarang KTP itu bisa di aktivasi, di sini belum ada fasilitas tersebut. 

Saya pernah dengar di Bandung, di Jakarta KTP itu bisa di aktiviasi ada alatnya. Jadi 

misalkan membeli kartu, aktivasi kan orang sendiri yang ngisi.  

Kelemahan dari pelayanan administrasi kependudukan?  

Dari pelayanan tidak ada, tetapi dari orangnya tetap ada, kalau persyaratannya marah.  

Komunikasi dan koordinansi penting? 

Penting, sepertinya ini bernama Ernawati, sudah pernah melakukan perekamn apa belum, 

kalau sana sudah berarti tinggal mencetak KTP. Untuk mengkomunikasikan lewat gitsi dan 

lewat WA lebih cepat.  

Evaluasi kerja? 

Ada, setiap bulan, rapatnya apa di dinas kita terapkan disini, laporan-laporan, rapat 

perubahan. Atau persyaratan untuk pembuatan dokumen. 

Faktor pemimpin?  

Yang menompang saran adalah pemimpin sehingga sangat penting keberadaanya. 

 

Pak Sudarmanto , Kepala Seksi Informasi dan Pengelolaan Data 

Ada penurunan, awalnya pembuatan dengan keamauan sendiri, tetapi pada tahun 20XX 

pemerintah memberikan santunan sebesar Rp 1jt dan syarat untuk mencairkan dana tersebut 

adalah adanya akta, sehingga warga banyak yang mengurus. Santunan diberitahukan lewat 

pengumuman.   

Uji coba 10 kelurahan dilakukan untuk melihat potensi kelurahan, perangkat, alat, tempat, 

dan juga animo masyarakat yang banyak. Kegiatan SDM, sarana prasarana. 

Pelayanan untuk siapa saja? 

Untuk penduduk malang. Jika pindahan, menjadi penduduk malang baru bisa menggunakan 

layanan ini. 

Kalau untuk akta, umum itu umur 0-60 hari (umum), terlambat itu lebih dari 60 hari. Non 

regular itu karena alasan khusus, misalnya momentum khusus ulang tahun kota malang, dll. 



 

 

Kelahiran pasar dan kematian pasar-perhitungan statistik 

Mengapa tidak mengunakan kelurahan Tlogomas? 

Karena melihat dari aspek tersebut. 

Pelayanan jemput bola atau satu paket? 

Pelayanan jemput bola. 

Apa yang terkait dengan pelayanan jemput bola tersebut? 

Jumlah OKP sekitar 80an 

Sample minimal 3, kelurahan paling banyak pemohon, tengah-tengah dan paling rendah. Dari 

julah penduduk juga bisa.  

Banyak: Sawijajar, pandanwangi, purwantoro 

Tengah-tengah: Lowokwaru, mojolangu, purwodadi, Penanggungan 

Sedikit: Tunggul wulung, polowijen, arjosari, 

 

 

 


