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

Abstrak: Administrasi Kependudukan dalam Perspektif New Public Service oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (Studi Kasus di Kelurahan 

Purwantoro dan Kelurahan Kiduldalem). 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. Penelitian ini menggunakan teori New Public Service sebagai 

pisau analisis. Adapun jenis penelitian yakni penelitian kualitatif yang dipaparkan secara 

deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa pelayanan diantaranya tidak adanya diskriminasi 

pelayanan, 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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A. PENDAHULUAN 

Terobosan pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan yang 

dilakukan oleh Dinas Kependuudkan dan 

Pencatatan Sipil Kota Malang dimana 

untuk pelayanan dasar kependudukan 

seperti  Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, 

Akta Kematian dan e-KTP dilakukan di 

semua kelurahan yang ada di Kota 

Malang. Pelayanan administrasi 

kependudukan lahir mengacu pada UU 

Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian 

berubah menjadi UU Nomor 24 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 

Pencatatan 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 Perda Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yang kemudian di 

sempurnakan dengan Peraturan Wali 

Kota Malang Nomor 56 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 

Kelurahan. 

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
1
, 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
2
. 

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. 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. 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.  

Untuk mengetahui bagaimana 

penerapan progam pelayanan 

administrasi kependudukan di kelurahan, 

penulis mengambil di Kelurahan 

Kiduldalem dan Kelurahan Purwantoro 

dengan alasan, pertama berdasarkan 

                                                           
1
Jarak tempuh menggunakan spidometer sepeda 

motor oleh Ibu Ridha Fauziah, pegawai 

Kelurahan Tlogomas pada tanggal 1 Februari 

2016. 
2
 Ibid. Wawancara pada tanggal 18 februari 2016. 
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jumlah penduduk
3
, dimana jumlah 

penduduk se-Kota Malang apabila 

diurutkan, maka Kelurahan Kiduldalem 

memiliki jumlah penduduk terendah 

dengan jumlah penduduk 6.024 jiwa
4
 

diantara kelurahan-kelurahan yang 

lainnya dengan animo masyarakat  394 

selama bulan Februari-Juni 2016, 

sebaliknya Kelurahan Purwantoro, 

dimana Kelurahan Purwantoro memiliki 

jumlah penduduk tertinggi dengan total 

31.393 jiwa  dengan animo masyarakat 

1.346. 

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. 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 misal 

faktor ekonomi dan kesadaran dalam 

mengurus dokumen kependudukan. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

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 

                                                           
3
 Data jumlah penduduk Kota Malang 

berdasarkan kelurahan bisa dilihat pada tabel 1.1  
4
Jumlah penduduk berdasarkan Laporan 

Kependudukan Perkecamatan se-Kota Malang 

untuk Bulan April 2016. 

ketiga adalah New Public Service.
5
 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
6
. Berbagai kebijakan dan progam 

diarahkan untuk memenuhi kepentingan 

warga masyaraat dan dilakukan melalui 

tindakan kolektif dan proses dialog 

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
7
. 

J.V. Denhardt dan R.B Denhardt 

menyarankan untuk meninggalkan NPM 

untuk beralih ke NPS. Menurut 

keduanya, administrasi publik harus
8
: 

1. Melayani Masyarakat Bukan 

Pelanggan 

Adminitrator publik 

bekerja untuk kepentingan publik 

(public interest) dan buka untuk  

kepentingan diri sendiri (self-

                                                           
5
 Denhart dan Denhardt dalam Miftah Thoha. 

2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. 

Jakarta: Kencana. Hlm. 83.  
6
 Wirman Syafri. Studi tentang Administrasi 

Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2012. Hlm. 

196. 
7
 Ibid. 

8
 J.V. Denhardt & R.B. Denhardt. The New 

Public Service: Serving Not Steering. Expandaed 

Edition. New York: M.E. Sharpe. Hlm.42. 
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interest). Kepentingan publik 

lebih merupakan hasil dari sebuah 

dialog tentang nilai bersama 

(shared value) dari pada 

merupakan agregasi dari 

kepentingan individu.  

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 publik 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. 

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. 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif, yang di 

paparkan secara deskriptif analisis. 

Lokasi penelitian adalah di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang dengan studi kasus di Kelurahan 

Purwantoro dan Kelurahan Kiduldalem. 

Penelitian ini, peneliti mengunakan 2 

(dua) jenis data yaitu data primer dan 

data sekunder. Data Primer seperti hasil 

wawancara dengan informan seperti 

Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan 

Informasi, Bagian Informasi dan 

Pengelolaan Data Dispendukcapil, 

Server, OKP, Kepala Lurah Purwantoro 

dan Kepala Lurah Kiduldalem, Ketua RT 

dan RW dan masyarakat di kedua 

kelurahan tersebut. Adapun untuk data 

sekunder, peneliti menggunakan Buku 
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Profil Perkembangan Kependudukan 

Kota Malang Tahun 2014-2016, Perwali, 

Perda ataupun Surat Edaran baik oleh 

Kementerian Dalam Negeri, Walikota 

Malang, Dispendukcapil ataupun Surat 

Edaran dari kepala lurah. Penelitian ini 

menggunakan 3 (tiga) metode untuk 

mengumpulkan data yakni wawancara, 

dokumentasi, dan studi pustaka. 

Selanjutnya data yang diperoleh dianalis 

dengan menggunakan analisis Miles dan 

Huberman yang meliputi dari kegiatan 

pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

D. PEMBAHASAN 

Pelayanan Administrasi Kependudukan 

dalam Perspektif New Public Service 

oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Malang (Studi 

Kasus di Kelurahan Purwantoro dan 

Kelurahan Kiduldalem) 

1. Melayani warga negara bukan 

pelanggan 

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. 

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. 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.  

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. 

2. Mengutamakan Kepentingan 

Publik 

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 
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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.  

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
9
. 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 dengan 

menerbitkan Peraturan Walikota Malang 

Nomor 56 tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu pada Kelurahan.  

Di pihak lain, masyarakat 

terbantu secara biaya 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 

                                                           
9
Wawancara dengan Sudarmanto selaku Kepala 

Seksi Informasi dan Pengelolaan Data Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang 

dan Wawancara dengan Boby selaku Kepala 

Server di Dispendukcapil pada tanggal 30 Mei 

2016. 

(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,-.  

Ada beberapa point berdasarkan 

temuan di lapangan yakni di Kelurahan 

Kiduldalem
10

 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
11

 diantaranya jumlah 

                                                           
10

 Dalam pelayanan kelurahan percepatan, 

Kelurahan Purwantoro tidak masuk dalam daftar 

kelurahan percepatan. 
11

 Kelurahan percepatan adalah inisiasi dari 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dalambentuk perintah kepada pegawai yang 

terlibat, termasuk OKP agar dibentuk kelurahan 

percepatan, yang selanutnya diharpkan kelurahan 

percepatan di terapkan di seluruh kelurahan di 

Kota Malang. 
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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. 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%.
12

 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 

                                                           
12

 Wawancara dengan Hafid Yoga F petugas OKP 

di Kelurahan Kidul Dalem pada tanggal 8 Juni 

2016. 

pendukung ataupun dokumen yang 

menjadi syarat.  

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. 

Kedua, meminimalisir percaloan. 

Pelayanan administrasi kependudukan di 

kelurahan masih mengalami persoalan 

seperti 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. Kedua, kurangnya 

informasi. 

3. Lebih menghargai warga 

negara/masyarakat dari pada 

kewirasusahaan 

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
13

 Kota Malang 

yang dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Seperti pada dijelaskan 

pada bab sebelumnya bahwa jumlah di 

Kota Malang secara umum mengalami 

peningkatan. 

                                                           
13

 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. 
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 Pada tahun 2014 sampai dengan 

2015 mengalami peningkatan yang cukup 

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
14

. 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. 

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. Ketiga, 

jarak tempuh yang jauh
15

. Kempat, 

mengantri terlalu lama. Kelima, 

meminimalisir tindakan percaloan.  

 

                                                           
14

 Buku Profil Perkembangan Kependudukan 

pada tahun 2015.  
15

 Berdasarakan temuan penelitian beradasarkan 

informan yang peneiliti wawancarai baik dari 

pihak pemerintah, OKP, RT, RW, LSM dan 

masyarakat mengatakan bahwa pelayanna 

administrasi melalui jemput bola di kelurahan 

sangat membantu masyarakat, diantaranya tidak 

jauh-jauh ke Dispendukcapil untuk mengurus 

Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan Akta 

Kematian, menghemat biaya dan waktu dan yang 

jelas pelayanan tersebut mendekatkan kepada 

masyarakat. 

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. 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.  

4. Keterlibatan masyarakat dalam 

berpikir strategis, bertindak 

demokratis 

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 
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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. 

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 yakni memfasilitasi 

internet untuk kegiatan administrasi 

kependudukan di dinas atau pun di 

kelurahan. Kemudian, apabila terjadi 

listrik padam atau internet mati, 

pelayanan tetap berjalan dengan cara 

pelayanan manual. Kedua, Kelurahan. 

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. 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 rumah sakit yang bekerjasama 

yakni Rumah Sakit Galery Candra dan 

Puri Bunda
16

. 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 dengan rincian 57 OKP sesuai 

jumlah kelurahan yang ada di Kota 

Malang. 

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. Menyadari bahwa akuntabilitas 

bukan sesuatu yang mudah 

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-

                                                           
16

 Wawancara dengan OKP yang ditempatkan di 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Mas Iwan pada tanggal 7 Agustus 2016. 
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aktor lain yang berperan dalam progam 

tersebut, salah satu contohnya percaloan, 

inkosistensi data dan lain-lain. Persoalan 

tersebut menjadi batu sandung baik 

kepada masyarakat ataupun pemerintah 

apabila tidak segera diselesaiakan atau 

setidaknya diminimalisir. Misalnya 

percaloan. 

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. Berdasarkan temuan 

penulis dilapangan bahwa para aktor 

yang terlibat berdasarkan SOP, misalnya 

OKP menjalankan tugasnya sesuai 

dengan perjanjian kontrak
17

 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 

                                                           
17

Addendum Surat Perjanjian Kerja yang 

berisikan tanda tangan kontrak selama satu tahun 

dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dengan seseorang yang menjadi pegawai 

PTT yang kemudian disebut dengan Operator 

Kependudukan. 

OKP apakah memberikan pelayanan itu 

memuasakan masyarakat atau malah 

sebaliknya.  

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. 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. 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
18

. 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. 

                                                           
18

 Wawancara Hafid  OKP Kelurahan Kiduldalem 

pada tanggal 4 Agustus 2016. 
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6. Pejabat publik memiliki tugas 

melayani bukan mengendalikan 

Berdasarkan temuan dilapangan, 

dilihat dari kaca mata NPS, bahwa 

pelayanan administrasi kependudukan di 

kelurahan yang dilakukan dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil yakni 

kepemimpinan yang transformasional, 

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 memberikan 

solusi atas persoalan yang dihadapi 

pemohon.  

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.  

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.  

Dengan demikian, penulis setuju 

yang dikatakan Denhardt dan Denhardt 

bahwa kedudukan pemimpin bukan 

sebagai pemilik tetapi pelayanan 

masyarakat atau abdi masyarakat. 

7. Menghargai orang bukan karena 

latar belakang atau produktivitas 

semata 

Pelayanan administrasi 

kependudukan di kelurahan yang 

dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Malang lahir 

amanat 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 
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publik yang bisa langsung operasional 

seperti Keppres, Inpres, Kepmen, 

Keputusan Kepala Daerah, Keputusan 

Kepala Dinas, dan lainnya.
19

 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. 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.  

Ada beberapa aktor yang terlibat 

dalam pelayanan administrasi 

kependudukan, seperti Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang, Dinas Komunikasi dan 

Informasi, Kelurahan, RT dan RW. 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 

                                                           
19

 Ibid. hlm. 495.  

Dinas Kependudukan terakhir adalah 

pada tahun 2010 berkaitan dengan 

kepengurusan dokumen kependudukan 

dan pencatatan sipil secara keseluruhan 

(tidak dibatasi 4 item)
20

.  

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. 

E. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, 

maka kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: Pertama, bahwa 

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.  

Kedua, 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 

                                                           
20

 Wawancara dengan Annisa Bagian Sumber 

Daya Manusia LSM Pattiro pada tanggal 23 Mei 

2016 pada pukul 15:52 WIB. 
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diuntungkan, yakni tidak perlu 

mengeluarkan biaya untuk bolak-balik ke 

dinas. 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.  

Ketiga, 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. Keempat, 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. 

Kelima 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 

. Keenam, bahwa kepemimpinan 

dalam 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. Ketujuh, dalam indikator 

ini proses 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. 
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