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Abstrak 

Pelaksanaan implementasi pelayanan publik di Kabupaten Blitar mempunyai 

kendala dalam pelayanan pembutan e-KTP dan akta kelahiran yang tidak sesuai 

dengan standar oprasional prosedur, tidak tercapainya target Permendagri dalam 

penerbitan e-KTP, kuantitas pegawai dan sosialisasi Dispendukcapil yang kurang. 

Hasil penelitian ini menjawab bahwa implementasi pelayanan publik di 

Dispendukcapil Kabupaten Blitar masih kurang baik terutama dalam pembuatan 

e-KTP dan akta kelahiran yang tidak sesuai dengan standar oprasional prosedur. 

Kualitas pegawai yang sudah baik menjadi faktor pendukung dalam memberikan 

pelayanan prima. Permasalahan adalah kurangnya kuantitas pegawai dan 

kurangnya sosialisasi. Pemberian pelayanan yang prima harus berdasarkan standar 

pelayanan yang telah ditentukan, kualitas dan kuantitas pegawai yang proposional 

dapat memaksimalkan pelayanan publik. Sosialisasi sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat dalam membuat kartu kependudukan. 

Kata kunci: implementasi, pelayanan publik, administrasi kependudukan, 

Dispendukcapil. 

Abstract 

while implementing such policies, the government needs to overcome numerous 

obstacles in relation to the identity card (KTP) and birth certificate publication. 

Among a number of those issues are the discrepancies over the standard operating 

procedures performed, the target unreality of Minister of the Interior Regulation 

(Permendagri) associating with the electronic identity card, the quantity 

of employees and socializing less Dispendukcapil. The findings revealed that the 

implementation of public services in Dispendukcapil in Blitar was still less than 

the maximum. First. The publishing of electronic identity card and birth certificate 
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did not adjust the procedures. The quality of the employees who are already well 

into the supporting factors in providing excellent service. The problem is the lack 

of quantity of officers and the lack of socialization. Granting a 

Prime Ministry should be based on standards determined, the quality and quantity 

of employees that States can maximize public services. Socialization is urgently 

needed by the people in making the residency card. 

Keywords: implementation, public services, population adminitration, 

Dispendukcapil (Department of Population and Civil Registry).  

A. Pendahuluan 

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah isu yang paling  penting 

karena masyarakat banyak menuntut kualitas pelayanan yang maksimal. 

Sementara penyelenggaraan pelayanan publik tidak mengalami perubahan yang 

berarti. Masyarakat setiap saat  menuntut pelayanan publik yang berkualitas, yaitu 

pelayanan yang mudah, murah dan cepat1. 

Pemerintah telah menetapkan kebijakan standar pelayanan minimal 

dibidang administrasi kependudukan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik2. Untuk mendukung peraturan tersebut Kabupaten 

Blitar telah menyelenggarakan administrasi kependudukan yang diperkuat oleh 

Peraturan Daerah kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pentingnya 

administrasi kependudukan dalam peraturan perundang-undangan  mengharuskan 

pemerintah daerah untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan 

tersebut dalam pelayanan publik terhadap kepengurusan adminsitrasi 

kependudukan untuk masyarakat Kabupaten Blitar. Administrasi kependudukan 

berperan penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan 

terhadap hak asasi peradilan, hak asasi sosial budaya, hak asasi hukum, hak asasi 

politik, hak asasi ekonomi, dan hak asasi pribadi. Perlindungan tersebut berupa 

pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti akta-akta 

catatan sipil termasuk Akta Kelahiran, kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), 

dan Kartu Identitas Anak (KIA)3. 

Standar Oprasional Prosedur (SOP) dalam pembuatan akta kelahiran di 

Kabupaten Blitar paling lama 2 hari, Namun pada pelaksanaannya penyelesaian 

pencatatan tersebut bisa berlangsung cukup lama. Berdasarkan SOP bahwa 

pelayanan publik dalam pembuatan administrasi kependudukan dilakukan dengan 
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melalui beberapa tahapan dan tidak dipungut biaya. Data dari Dispandukcapil 

Kabupaten Blitar memberikan beberapa informasi terkait kepemilikan akta 

kelahiran antara umur 0-18 tahun sebesar 83,3% sedangkan yang belum memiliki 

Akta kelahiran antara umur 0-18 tahun sebanyak 16,6% dari total keseluruhan 

kelahiran anak di Kabupaten Blitar yaitu 326.020 jiwa4
. Berdasarkan data diatas 

menegaskan bahwa pelaksanaan pembuatan akta kelahiran belum mencapai 

100%. Masih banyak masyarakat yang belum mencatatkan kelahiran anak mereka 

ke Dispendukcapil Kabupaten Blitar, dikarenakan proses pencatatan kelahiran 

yang membutuhkan waktu lebih dari 2 hari. Hal ini dikarenakan penginputan data 

ke database yang membutuhkan waktu lebih dari 2 hari sehingga mempengaruhi 

proses pembuatan administrasi kependudukan.  

Di Kabupaten Blitar Kartu Identitas Anak (KIA) baru dilaksanakan pada 

tahun 2016. Jumlah anak di Kabupaten Blitar yang sudah terdaftar di 

Dipendukcapil untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 39.575 

anak dari total jumlah anak yang berusia 0-16 berjumlah 276.265 anak5. 

Berdasarkan data tersebut bahwa hanya 14,3% anak yang baru terdaftar di 

Dispendukcapil. Sedangkan 85,6% belum terdaftar di Dispendukcapil Kabupaten 

Blitar. Data diatas menunjukan masih banyaknya anak usia 0-16 tahun yang 

belum terdaftar KIA di Dispendukcapil.  Hal ini menunjukan bahwa kinerja 

pemerintah kurang optimal dalam menyebarluaskan informasi terkait dengan 

Kartu Identitas Anak (KIA).  

Berdasarkan data penduduk Kabupaten Blitar,  jumlah penduduk Kabupaten 

Blitar yang wajib e-KTP pada tahun 2017 sebanyak 1.056.426 jiwa. Sedangkan 

yang sudah melakukan perekaman e-KTP hanya sebesar 964.970 jiwa dan masih 

ada 91.456 jiwa yang masih belum terekam data kependudukannya6. Maka 

berdasarkan data tersebut perekaman e-KTP Kabupaten Blitar sampai tahun 

2017 hanya 91,3% yang tercatat, sedangkan berdasarkan Permendagri nomor 

69 tahun 2012 target pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal) 

penerbitan KTP Elektronik yang harus dicapai oleh daerah Kabupaten/kota 

pada tahun  2015 sebesar 100% (seratus persen)7. Kondisi ini menunjukkan 

terdapat kesenjangan sebanyak 10% dari target pemerintah Kabupaten Blitar. 

Hal tersebut menunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

melaksanakan perekaman e-KTP.  Hal ini menunjukan bahwa pelayanan e-

KTP di Disdukcapil Kabupaten Blitar kurang optimal.  

Persoalan lain yang di hadapi Disdukcapil adalah luas wilayah Kabupaten 

Blitar yang menyulitkan akses warga untuk mendatangi Disdukcapil. Hal ini 
                                                           
4 Dispendukcapil Kabupaten Blitar. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Target Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan 

Minimal). Pasal 3. 



disebabkan karena kurangnya inisiatif Pemerintah Desa dalam memfasilitasi 

warganya untuk melengkapi berkas administrasi kependudukannya. Warga yang 

tinggal di daerah pegunungan akan cenderung malas mendatangi Disdukcapil 

karena proses pengurusannya cenderung lama apalagi tidak di dukung dengan 

inisiatif oleh perangkat desa dalam memberikan sosialisasi atau mefasilitas untuk 

warga yang ingin mengurus berkas kependudukannya. Pemerintah Desa yang 

tidak aktif mengurus warganya akan menghambat proses pencatatan kepedudukan 

bagi warga Kabupaten Blitar. 

Berdasarkan masalah diatas, menggambarkan bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di Kabupaaten Blitar belum dapat 

memberikan kepuasan kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Implementasi Pelayanan Publik 

dalam Penerbitan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Blitar”. 

B. Metode 

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif yang mengarah pada pemberian data secara sistematis dan akurat terkait 

kondisi dilapangan. Adapun penelitian ini menggambarkan tentang implementasi 

pelayanan publik dalam penerbitan administrasi kependudukan dan persoalan 

dalam penerbitan dministrasi di Kabupaten Blitar. Adapun data yang 

dikumpulkan, diolah, dianalisis bersifat primer maupun sekunder. Sumber data 

primer terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat, tokoh masyrakat, pemerintah 

daerah, Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Blitar. Adapun data 

sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari arsip-arsip atau dokumen-

dokumen sebelumnya, terutama berkenaan dengan arsip laporan, dokumen resmi, 

majalah, koran, internet dan lainya sebagai penunjang penulisan ini. Selain itu 

variabel-variabel yang akan dianalisis meliputi pelayanan masyarakat terhadap 

implementasi pelayanan publik dalam penerbitan administrasi kependudukan di 

Kabupaten Blitar. 

C. Tinjauan Teori 

1. Implementasi Kebijakan 

Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara 

bersungguh-sungguh berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan 

kegiatan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Hord yaitu8: 

a) Standar dan sasaran kebijakan, b) Sumber daya, c) Karakteristik organisasi, d) 

Sikap para pelaksana, e) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-

kegiatan pelaksanaan, f) Lingkungan sosial ekonomi dan politik. Ripley dan 

                                                           
8 Sulaiman. 1998. Public Policy. Kebijakan pemerintah. Bandung: UNPAD-IIP. 



Franklin (1982) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah 

kebijakan perundang-undangan ditetapkan yang memberikan otoritas program, 

keuntungan (benefit), kebijakan, atau sejenis keluaran yang nyata (tangible 

output). 

2. Pelayanan publik 

Menurut Kolter (1995) jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud 

dan tidak mengakibatkan kepemilikan. Pelayanan publik menurut Sinembela 

dalam buku pasalong (2011) diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah kepada sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan memberikan kepuasan  

meskipun  hasilnya  tidak terikat pada   suatu   produk   secara fisik9. Adapun 

layanan publik yang di maksud dalam teori ini hanya di batasi dalam tiga 

pelayanan saja yaitu: a) e-KTP, b) Akta Kelahiran, c) Kartu Identitas Anak (KIA). 

a. New Public Service 

Dalam perspektif new public service menyetujui peran administrator publik 

untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani 

masyarakat. Denhadrt and Denhardt (2003) kemudian menyampaikan sejumlah 

prinsip new public service yaitu10: 

a. serve citizens, not customer yaitu new Public Service melihat publik sebagai 

‘citizen’ atau  warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik 

yang sama. 

b. seek the public interest yaitu administrasi publik harus memberikan 

kontribusi untuk membangun sebuah kebersamaan, membagi gagasan dari 

kepentingan publik. 

c. value citizenship over entrepreneurship yaitu kepentingan publik lebih baik 

dijalankan oleh komitmen aparatur pelayanan publik dan warga Negara 

untuk membuat kontribusi yang lebih berarti. 

d. think strategically, act democratically yaitu kebijakan dan program untuk 

memenuhi kepentingan publik dapat dicapai secara efektif dan bertanggung 

jawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif. 

e. recognize that accountability is not simple yaitu dalam perspektif ini 

aparatur pelayanan publik seharusnya lebih peduli dari pada mekanisme 

 

                                                           
9 Rachmadi, Muhhamad dan Muslim. 2015. Manajemen Pelayanan Publik Dalam Perspektif 

Islam. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Vol 14 No.2. 

Hlm 155. 
10 Ibid. Hlm 197. 



f. pasarserve rather than steer yaitu penting sekali bagi aparatur pelayanan 

publik untuk menggunakan kepemimpinan yang berbasis pada nilai bersama 

dari pada mengontrol. 

g. value people, not just productivity yaitu organisasi publik beserta 

jaringannya lebih memungkinkan untuk mencapai keberhasilan dalam 

jangka panjang jika dijalankan melalui proses kerjasama. 

b. Asas Pelayanan Publik 

Menurut mahmudi dalam memberikan pelayanan publik ssuatu organisasi 

harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut11: 

a. Transparansi adalah Pelayanan publik harus transparan, mudah dan dapat 

diakses oleh setiap masyarakat. 

b. Akuntabilitas adalah Pelayanan publik harus bisa di pertanggung jawabkan 

sesuai dengan undang-undang. 

c. Kondisional adalah Pelaksanaan pelayanan publik harus sesuai dengan 

kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan 

berpedoman pada prinsip efektifitas dan efesiensi pelayanan publik. 

d. Partisipasi adalah Mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan 

pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, aspirasi 

dan harapan masyarakat. 

e. Tidak diskriminatif adalah Pemberian pelayanan publik tidak diskriminasi 

yaitu tidak membedakan ras, suku, golongan dan kepentingan. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban adalah Pelayanan publik harus bisa 

memenuhi hak dan kewajiban semua pihak.  

c. Prinsip Pelayanan Publik 

Menurut  John Stewart dan Michael Clarke yaitu sedikitnya ada tiga fungsi 

utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, 

yang pertama fungsi pelayanan kepada masyarakat (public service function), 

kedua fungsi pembangunan (development function) dan ketiga fungsi 

perlindungan (protection function)12. 

d. Kinerja Pelayanan Publik 

Menurut Munir penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang 

penting untuk dapat mengetahui sejauh mana tujuan organisasi berhasil 

diwujudkan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Menurut Prawiro sentono 

kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang pada suatu organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab 

masing–masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan norma dan etika. 
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12 Mote, Frederik. 2008. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik 

di Pukesmas Ngesrep di Kota Semarang. Jurnal Ilmu Administrasi. Semarang. Vol 1. Hlm 34. 



e. Kualitas Pelayanan Publik 

Crosby, Lethimen dan Wyckoff, mengartikan kualitas pelayanan sebagai 

penyesuaian terhadap perincian-perincian (conformance to specification) dimana 

kualitas pelayanan dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai. 

Dilakukannya kontrol secara terus-menerus dalam mencapai keunggulan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa. 

3. Administrasi Kependudukan 

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006, Administrasi 

Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam 

penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil dan pengelolaan informasiserta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan. Dimana pendaftaran penduduk adalah 

pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan 

dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan13. 

Dokumen kependudukan adalah berupa kartu indentitas atau surat keterangan 

kependudukan.  

 

D. Pembahasan 

 

A. Standar SOP dan SPM Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Kabupaten Blitar 

Standar yang didasarkan kepada SOP yang telah ditentukan oleh pemerintah 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada 

pasal 21 yang menyatakan bahwa standar pelayanan meliputi dasar hukum, 

persyaratan, sistem, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk pelayanan, sarana 

dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan 

pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian 

pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan 

keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen dalam memberikan rasa aman, 

evaluasi kinerja pelaksana14.  

Jmlah data anak yang belum memiliki akta kelahiran sebesar 54.357 anak 

atau sekitar 16,67%. Data tersebut membuktikan bahwa pelayanan publik yang di 

berikan Dispendukcapil Kabupaten Blitar kurang maksimal. Terbukti dari keluhan 

masyarakat yang menyatakan bahwa pembuatan akta kelahiran yang memerlukan 

waktu yang lama. Pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran yang tidak sesuai 

dengan setandar yang telah ditentukan dapat menghambat pencapaian target yang 

sudah ditentukan oleh Permendagri. Seharusnya Dispendukcapil memberikan 

inovasi pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran atau memaksimalkan serta 
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14 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Passal 1. 



menambah pegawai dalam bidang administrasi dan menambah fasilitas fisik 

seperti komputer  sehingga tidak akan terjadi penumpukan dalam pembuatan akta 

kelahiran dan dapat selesai sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. faktor yang 

mempengaruhi pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran adalah kurangnya 

pegawai dalam bidang administrasi serta fasilitas fisik yang kurang. 

bahwa sekitar 964.970 jiwa sudah melaksanakan perekaman e-KTP tetapi 

yang belum melaksanakan perekaman e-KTP juga masih cukup banyak sekitar 

91.458 jiwa kebanyak masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP dari 

golongan orang dewasa, manula dan anak yang baru berusia 17 tahun. Dengan 

masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman membuat 

masyarakat tidak puas akan pelayanan yang diberikan oleh Dispendukcapil. 

sehingga pelayanan yang diberikan Dispendukapil kurang baik atau kurang prima 

dalam pelaksanaan perekaman e-KTP. hal ini karena dalam pembuatan e-KTP 

membutuhkan waktu lebih dari 30 hari kerja yang tidak sesuai dengan prosedur 

pelayanan yang harusnya  selesai 30 hari kerja. Lamanya dalam pembuatan e-KTP 

karena tidak proposionalnya antara pegawai dengan masyarakat yang datang 

dalam mengurus administrasi kependudukan.  

Dispendukcapil Kabupaten Blitar memberikan inovasi-inovasi pelayanan 

dengan bekerjasama dengan kecamatan seperti Kecamatan Ponggok, Kademangan 

dan Srengat untuk melaksanakan administrasi kependudukan. Sehingga 

masyarakat dapat melakukan pembuatan e-KTP secara langsung di Kecamatan. 

Tetapi untuk perubahan data kependudukan tidak bisa dilakukan di kecamatan, 

perubahan data kependudukan hanya bisa di lakukan di Dispendukcapil 

Kabupaten Blitar karena data kependudukan dapat di buka di Dispendukcapil. 

Selain Dispendukcapil Kabupaten Blitar masyarakat yang ada diluar Kabupaten 

Blitar juga bisa membuat atau merubah data secara langsung di mentri dalam 

negri.  

KIA di Kabupaten Blitar masih berada pada tahap pencetakan kartu KIA. 

Pada tahapan awal pemerintah pusat memberikan 40.000 keping blangko untuk 

pencetakan KIA. Pada pencetakan tahap pertama ini Dispendukcapil hanya dapat 

mencetak KIA sebanyak 39.575 keping. Pencetakan tahap pertama ini sesuai 

dengan jumlah data anak usia 0-6 tahun di Kabupaten Blitar. Data tersebut 

diperoleh dari 1.126 lembaga PAUD dan posyandu. Dispendukcapil memilih data 

anak usia 0-6 tahun karena prosedur untuk pencetakan tidak memakai foto. Sisa 

keping blangko KIA akan digunakan ke tahap berikutnya untuk di beri 

penambahan blangko lagi.  

B. Kapasitas dan Kualitas Penyelenggara Pelayanan Administrasi 

Kependudukan 

Target Disdukcapil tersebut mengupayakan untuk memberikan administrasi 

kependudukan kepada seluruh warga Kabupaten Blitar sebagai bentuk pengakuan 



bahwa administarsi kependudukan ini merupakan hak dan kewajiban seluruh 

warga Indonesia khususnya warga Kabupaten Blitar dengan pelayanan yang 

maksimal. 

1. Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Dipendukcapil Kabupaten Blitar. 

Setiap pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

sudah memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu 

pada saat bekerja secara langsung atasan memantau para pegawainya dan 

memberikan bimbingan atau arahan kepada pegawai baru. Sumberdaya manusia 

Dispendukcapil Kabupaten Blitar belum berkompeten dalam pelayanan 

administrasi kependudukan. Apabila ada pegawai yang tidak berkompeten maka 

pegawai akan diberikan pelatihan-pelatiahan oleh Dispendukcapil selama tiga hari 

agar pegawai dapat mengoprasikan alat sehingga dapat dengan cekatan melayani 

masyarakat. 

2. Disposisi Para Pelaksana 

Sikap pegawai Dipendukcapil dalam melayani masyarakat dalam 

administrasi kependudukan sudah dilakukan dengan baik mulai dari memberikan 

pelayanan yang maksimal dan memberikan arahan ke pada masyarakat tentang 

syarat-syarat pendaftaran kependudukan. Selain itu pegawai Dispendukcapil juga 

harus ramah ke pada masyarakat. Tidak cukup dengan pelayanan yang ramah tapi 

pegawai harus disiplin dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut akan 

berpengaruh kepada kinerja pegawai Dispendukcapil.  

Dispendukcapil Kabupaten Blitar mempunyai tujuan memberikan pelayanan 

prima kepada masyarakatnya agar kebijakan-kebijakan baru yang dibuat 

Dispendukcapil Kabupaten Blitar dapat terealisasikan dengan baik. Pelayanan 

prima adalah salah satu usaha yang dilakukan instansi untuk melayani pelanggan 

dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan 

dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik berupa barang atau 

jasa. Salah satu pelayanan prima Dispendukcapil dalam melayani administrasi 

kependudukan antara lain jemput bola atau one by one dan akta kelahiran online. 

3. Karakteristik Dispendukcapil 

Selain prosedur-prosedur kerja dalam standar oprasional pelayanan dan 

fragmentasi karakteristik organisasi dapat dilihat dari keterbukan atau transparan 

suatu organisasi tersebut. Seperti Dispendukcapil Kabupaten Blitar mempunyai 

keterbukaan dalam pemberian informasi tentang administrasi kependudukan. 

Keterbukaan informasi tersebut hanya di dapat apabila masyarakat harus datang 

langsung ke Dispendukcapil karena Dispendukcapil belum menyebar luaskan 

informasi melalui media online seperti web Dispendukcapil Kabupaten Blitar. 

Keterbatasan penyebarluasan informasi melalui media online menyebabkan 

kurang baiknya dalam pelayan publik yang di berikan oleh Dispendukcapil. Selain 

itu sikap non diskriminasi harus di miliki oleh organisasi pelaksana. 



Dispendukcapil Kabupaten Blitar memberikan pelayanan yang adil kepada 

masyarakat tidak mengutamakan kepentingan pribadi melainkan mengutamakan 

kepentingan umum. Karena Dsipendukcapil adalah organisasi yang memberikan 

pelayanan publik jadi harus mengutamakan masyarakat. dengan begitu tidak ada 

pihak yang merasa dirugikan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh 

Dispendukcapil Kabupaten Blitar.  

C. Koordinasi Dengan Instansi atau Lembaga Kecamatan/Kelurahan 

Pelaksanaan pelayanan publik yang prima harus ada koordinasi dengan 

lembaga-lembaga terkait seperti koordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan 

dan desa. 

1. Koordinasi Dispendukcapil Kabupaten Blitar dengan Kecamatan 

Mensukseskan program pemerintah dibidang administrasi kependudukan 

khususnya mengenai penerapan e-KTP, akta kelahiran dan KIA,  diperlukan 

adanya koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kecamatan 

untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi seperti pemberian bimbingan teknis 

(bimtek) dan pendampian teknis (damtek) kepada aparatur kecamatan khususnya 

tenaga operasional/operator sehingga memiliki kemampuan untuk 

mengoperasikan seluruh peralatan administrasi kependudukan baik yang bersifat 

perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Dispendukcapil 

Kabupaten Blitar sudah bekerjasama dengan 3 kecamatan untuk melaksanakan 

administrasi kependudukan. Tiga kecamatan tersebut antara lain Kecamatan 

Ponggok, Kecamatan Srengat dan Kecamatan Kademangan. 

2. Koordinasi Dengan Kelurahan 

Guna tercapainya kesatuan tindakan dan kesatuan gerak untuk menghindari 

terjadinya konflik maupun kekosongan dalam pekerjaan serta untuk mengarahkan 

kepada satu tujuan yaitu tercapainya tujuan koordinasi yang baik. Dengan 

demikian camat perlu untuk mengadakan pengkoordinasian dengan pejabat 

kelurahan maupun dengan staf kecamatan. Bentuk koordinsi yang dilakukan 

camat yaitu rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh camat dengan tujuan 

untuk membahas program-program apa saja yang ingin dilaksanakan dalam 

rangka mempercepat tuntasnya pelaksanaan administrasi kependudukan 

Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat, Kecamatan Kademangan.  

D. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik 

Variabel yang disebutkan dalam teori Van Metter adalah bagaimana kondisi 

sosial, ekonomi dan politik suatu negara. 

1. Lingkungan Sosial 

Kondisi sosial warga Kabupaten Blitar secara umum sudah sangat baik dan 

aman. Situasi tersebut kemudian memberikan kemudahan kepada warga dalam 

mengakses informasi terkait pengurusan administrasi kependudukan di 



Disdukcapil maupun melalui program inovatif yang dibuat oleh Disdukcapil 

sebagai bentuk pelayanan pada warga Kabupaten Blitar. 

Kegunaan e-KTP, akta kelahiran dan KIA dalam kehidupan sosial yaitu 

sebagai identitas diri sebagai warga negara Indonesia, sebagai syarat untuk 

mendapatkan hak konstitusional dalam segi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan 

politik. e-KTP merupakan salah satu bentuk identitas yang terprogram secara 

online dan sangat membantu untuk proses pengungkapan suatu tindak kejahatan, 

dengan mendapat petunjuk secara online melalui registrasi nomor identitas 

kependudukan (NIK), di mana ada kode Kabupaten/kota,  tanggal lahir an nomor 

aslinya. Selain itu dapat membantu warga dalam berbagai urusan administrasi.  

2. Ekonomi 

Kondisi ekonomi warga Kabupaten Blitar tentu tidak sama satu sama lain. 

Tetapi jika dilihat dari aspek geografis memungkinkan bagi warga Kabupaten 

Blitar yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan untuk mengeluarkan biaya 

ekonomi yang lebih besar sehingga akan memberatkan warga dalam mengurus 

administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Blitar. 

Administrasi kependudukan seperti e-KTP, akta kelahiran dan KIA 

mempunyai peranan yang sangat besar dalam kegitan ekonomi. Seperti e-KTP 

dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan bisnis perbankan, sebagai jaminan 

terpercaya. 

3. Politik 

Keberhasilan dalam implementasi administrasi kependudukan adalah 

adanya dukungan dari elite politik. Adanya dukungan  dari kalangan elite politik 

sangat di perlukan, karena elite politik sebagai salah satu aktor kebijakan 

dukungannya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. 

Elite politik tersebut, seperti pemerintah daerah, DPRD dan tokoh masyarakat. 

Bentuk dukungan yang di berikan berupa melalui pemberian ijin atau pengesahan 

kebijakan tersebut yang akan di implementasikan dan adanya pengawasan baik 

terhadap implementasi kebijakannya maupun dalam hal modal. 

E. Sosialisasi Kepada Masyarakat Kabupaten Blitar Tentang Pentingnya 

Administrasi Kependudukan. 

Masyarakat di kecamatan Ponggok mengatakan bahwa masih ada perangkat 

desa yang kurang aktif dalam memberikan bantuan pelayanan kepada warganya 

dan menjadikan hambatan bagi Disdukcapil dalam memberikan pelayanan yang 

prima. Selain belum maksimalnya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat 

Dispendukcapil juga masih minim dalam mensosialisasikan administrasi 

kependudukan di media masa maupun media online seperti web Dispendukcapil 

yang minim akan informasi tentang administrasi kependudukan. Sehingga banyak 

masyarakat yang susah untuk mengakses informasi secara lengkap tentang 

administrasi kependudukan secara online. Selain itu masyarakat Kabupaten Blitar 



belum semuanya mengerti tentang tekhnologi hanya sebagian masyarakat saja 

yang melek akan teknologi sehingga kualitas masyarakat juga menjadi masalah 

yang harus segera ditangani. 

F. Kuantitas Pegawai Dispendukcapil Kabupaten Blitar 

Pelayanan pencatatan kependudukan hanya terdapat 5 pegawai dalam 

melayani adminitrasi kependudukan contohnya seperti akta kelahiran, e-KTP, 

KK, akta kematian dan lain-lain. Dengan 5 pegawai tersebut sangat kurang di 

bandingkan dengan jumlah masyarakat yang datang dalam mengurus surat 

kependudukan. Masyarakat yang datang ke Dispendukcapil perhari mencapai 300 

orang yang akan mengurus berbagai administrasi kependudukan. Banyaknya 

jumlah masyarakat yang datang dalam mengurus administrasi kependudukan 

harusnya Dispendukcapil Kabupaten Blitar menambah pegawai dalam pelayanan 

administrasi sehingga tidak terjadi penumpukan antrian. Untuk di bagian 

perekaman e-KTP hanya 2 orang saja karena perekam e-KTP hanya memerlukan 

waktu yang sebentar. Sehingga di pelayanan perekaman e-KTP tidak begitu antri 

seperti di pelayanan administrasi. Dengan penambahan pegawai yang proposinal 

dengan jumlah masyarakat yang datang akan membantu sebuah pelayanan 

berjalan dengan baik. 

E. Kesimpulan 

Kesimpulan dari pembahasan  hasil temuan penelitian tentang implementasi 

pelayanan publik dalam penerbitan administrasi kependudukan di Kabupaten 

Blitar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di 

Kabupaten Blitar berjalan dengan kurang baik dalam pelayanan pembuatan e-KTP 

dan akta kelahiran karena tidak sesuai dengan standar oprasional prosedur yang 

berlaku. Selain itu kualitas pegawai juga sebagai salah satu faktor pendukung 

dalam implementasi pelayanan publik. Kualitas pegawai di Dispendukcapil 

Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan kriteria dalam pelayanan publik. Dalam 

meningkatkan pelayanan Dispendukcapil memberikan pelayanan yang prima 

kepada masyarakat. Dispendukcapil Kabupaten Blitar memeberikan inovasi 

pelayanan publik yaitu jemput bola dan akta kelahiran online.  

Kendala yang dihadapi oleh Disdukcapil lebih pada kurangnya 

mensosialisasikan informasi pencatatan administrasi kependudukan melalui 

sosialisasi secara langsung kepada kecamatan, masyarakat dan media online 

seperti web Dispendukcapil yang minim akan informasi tentang pencatatan 

kependudukan. Kendala lain adalah di kuantitas pegawai Dispendukcapil yang 

tidak propoorsional dan tidak adanya penambahan pegawai dalam pelayanan 

administrasi kependudukan. Sehingga proses pelayanan yang di berikan menjadi 

lama. Kendala yang dihadapi oleh Disdukcapil dievaluasi secara eksternal dan 

internal yang pada akhirnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik untuk 

masyarakat saat mengurus kartu kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Blitar. 
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