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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan negara Republik Indonesia yang diamanatkan oleh pembentuk 

negara dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945), 

di antaranya adalah memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut 

mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan 

setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung 

terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang 

publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. 

Kesejahteraan umum sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 

NRI 1945 selanjutnya dijabarkan dalam materi UUD NRI 1945 Bab XIV 

dengan judul “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”, mulai dari 

Pasal 33 sampai dengan 34. Pasal 34 ayat (3) menegaskan bahwa Negara 

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak.  

Ketentuan Pasal 34 ayat (3) tersebut mengandung makna bahwa 

pemerintah daerah sebagai bagian dari negara Republik Indonesia ini juga 

bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasiltas pelayanan umum yang layak. Berkaitan dengan pelayanan umum 

(publik), pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menerbitkan 
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya 

dalam tulisan ini ditulis UU Pelayanan Publik). 

Pengertian pelayanan publik dijelaskan dalam Pasal 1 UU Pelayanan 

Publik sebagai berikut : 

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

publik. 

 

Pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu 

setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang 

dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan 

badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

Salah satu institusi penyelenggara negara adalah pemerintah daerah, 

sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (5) dan (6) UUD NRI 1945, yang 

menyatakan: 

(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 

urusan Pemerintah Pusat. 

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

 

Berdasar pada ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 di atas maka 

telah dibentuk Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, yang terakhir 

yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(selanjutnya ditulis UU Pemda). UU Pemda di antaranya mengatur pembagian 

kewenangan antara Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian 
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kewenangan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah 

Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, 

yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan kewenangan dari Pemerintah 

kabupaten/kota adalah urusan kependudukan dan catatan sipil, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf j.1 

Di bidang administrasi kependudukan, Pemerintah telah menerbitkan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (selanjutnya ditulis UU Administrasi 

Kependudukan).2 Kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota tentang 

administrasi kependudukan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan: 

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi 

Kependudukan dengan kewajiban meliputi : 

a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting; 

b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional 

kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting; 

c. Mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan 

dokumen kependudukan; 

d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk 

danpencatatan Sipil; 

                                                 
1 Mety Aspalinda, Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Karimun (Studi Kasus Pada Pelayanan Akta Kelahiran), Jurnal Jurusan Program Studi Ilmu 

Administrasi Negara FISIP Universitas Riau Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Panam, 

Pekanbaru 28293, Tahun 2021. 
2 Robi Cahyadi Kurniawan, Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah, Jurnal 

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Tahun 2020. 
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e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas 

peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting; dan 

f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi 

yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

 

Pelayanan publik adalah: “pemberian layanan (melayani) keperluan 

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”3. Di lain pihak 

pelayanan publik juga merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang dan 

atau kelompok orang atau instansi untuk memberikan bantuan dan kemudahan 

kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu4. Pelayanan 

publik menurut Keputusan MENPAN RI Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 yaitu: 

“..segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan..” 

 

Menurut Talcott dalam buku Soetendyo Wignjo Soebroto, 

mengemukakan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, setiap 

masyarakat selalu merupakan suatu kesatuan politik. Artinya, masyarakat 

senantiasa berusaha untuk mencapai berbagai tujuan yang dianggapnya baik. 

Dalam rangka pencapaian tersebut, masyarakat akan bergerak sebagai suatu 

kesatuan. Semakin baik sifat kesatuan untuk bergerak mencapai tujuan itu, 

maka semakin tinggi jadinya sifat masyarakat itu sebagai suatu kesatuan politik. 

Oleh karena masyarakat ternyata juga merupakan suatu kesatuan politik, maka 

masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai 

                                                 
3 Joko Widodo, Good Governance, Insan Cendekia, Surabaya, 2001, hlm 269. 
4Sedarmayanti, Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika 

perubahan Lingkungan, CV.Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 195. 
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tindakan politik, sehingga masyarakat bergerak untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu dan mengorganisasikan partisipasi masyarakat di dalam usaha 

tersebut.5 

Salah satu prinsip penting dalam mencapai Good Governance terhadap 

kualitas pelayanan yakni, akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan 

pelayanan administrasi kependudukan berupa pembuatan Akta Kelahiran. Oleh 

karena itu, melihat fungsi utama pemerintah sebagai penyelenggara Good 

Governance sudah menjadi keharusannya melakukan perbaikan dalam hal 

pelayanan administrasi seiring dengan tuntutan dan perkembangan yang ada 

dan salah satu tuntutannya yaitu pelayanan administrasi harus dilaksanakan 

secara akuntabel oleh setiap unit pelayanan.6 Untuk mencapai good governance 

tersebut harus dimulai dari terwujudnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam 

good governance tersebut. Nilai-nilai yang merupakan ciri sekaligus sebagai 

prinsip-prinsip dari penyelenggaraan praktik good governance seperti efisiensi, 

partisipasi dan akuntabilitas dapat diterjemahkan secara lebih mudah dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas publik menjadi salah satu 

prinsip penting yang harus diwujudkan dalam kaitannya dengan penerapan 

praktik good governance dan dalam hal perbaikan kualitas penyelenggaraan 

pelayanan publik. Terkait dengan konsep ini, dalam praktiknya aparat 

Pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan atas kewenangan 

yang diembannya. Dalam hal mempertanggung jawabkan kewenangannya 

                                                 
5 Soetendyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan 

Huma, Jakarta, 2002, hlm55. 
6 Yayat Rukayat, Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan 

Pasirjambu, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) No. 2 Tahun XI Juni 2017. 
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inilah aparat Pemerintah dituntut untuk menjalankan asas-asas akuntabilitas 

publik ini dilaksanakan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.7 

Salah satu prinsip Good Governance yaitu prinsip penerapan 

transparansi dan akuntabilitas kegiatan penyelenggara pemerintah berupa 

penyusunan Standar layanan. Standar pelayanan sangat erat kaitannya dengan 

organisasi terutama instansi pemerintahan yang merupakan suatu pedoman 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Insani, standar 

layanan merupakan suatu pedoman pelaksanaan administrasi perkantoran guna 

peningkatan pelayanan.8 Standar layanan berarti juga sebagai suatu standar 

tertulis yang dipakai untuk mendorong dan menggerakkan suatu individu 

ataupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat adalah dibuatnya 

Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan suatu standar atau 

pedoman tertulis berupa tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk 

menyelesaikan suatu proses tertentu. Prosedur dapat diartikan sebagai strategi 

yang menggambarkan suatu tugas rutin atau tugas yang berulang yaitu prosedur 

yang informasi dan langkah-langkahnya mudah dipahami.9 

Prosedur pelayanan publik harus dibakukan agar pelayanan kepada 

masyarakat yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Keputusan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum 

                                                 
7 Jeremias T. Keban, Indikator Kinerja Pemerintah Daerah, UGM, Yogyakarta, 1995, hlm 34. 
8 Itsyadi Insani,.Standard Operating Procedures (SOP), Huta Media, Depok, 2016, hlm 17. 
9 Dasep Dodi Hidayah, Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan di 

Kecamatan Cipatujah KabupatenTasikmalaya), Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 

2614-2945 Volume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT 

Tasikmalaya, Tahun 2020. 
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Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mengatur bahwa aparat pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah memberikan pedoman 

berupa SOP. Setiap instansi pemerintah dalam melakukan pelayanan publik 

diharapkan memberi pelayanan dengan baik sesuai apa yang diharapkan 

masyarakat. Namun, masih ada suatu hal yang tidak sesuai dengan standar 

pelayanan, di antaranya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Kudus. 

Masyarakat tentunya mengharapkan pelayanan dari aparat adalah 

pelayanan yang baik. Prayugo dalam jurnalnya yang berjudul “Pelayanan 

Adminstrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

(DISDUKCAPIL) Kota Tanjung Pinang”, menyatakan bahwa ciri pelayanan 

yang harus dimiliki organisasi adalah:10 

1. Prosedur pelayanan harus mudah dipahami dan dilaksanakan, agar 

tidak berbelit-belit;  

2. Pelayanan harus jelas dan pasti;  

3. Pelayanan diselenggarakan secara efektif dan efisien;  

4. Pelayanan harus cepat dan tepat sesuai waktu yang ditentukan;  

5. Pengguna layanan harus mudah memperoleh infomasi secara terbuka;  

6. Pelayanan diberlakukan dengan motto: “costumer is king and 

costumer is right”. 

 

Disdukcapil Kabupaten Kudus sebagai salah satu instansi pemerintah 

memberikan pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan seperti 

penerbitan Kartu Tanda penduduk (e-KTP), penerbitan Kartu Keluarga (KK), 

Akte Kelahiran (AK) dan administrasi kependudukan lainnya. Disdukcapil 

                                                 
10Prayugo, Rommy, Kinerja Pelayanan Adminstrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Tanjung Pinang, JUrnalFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2016. 
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Kabupaten Kudus berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

baik, konsisten, efektif dan efisien.  

Kualitas pelayanan administrasi kependudukan ditentukan oleh tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap aktivitas layanan yang diberikan dan kepuasan 

masyarakat itu dapat dipenuhi dengan penerapan prinsip good governance pada 

seluruh pegawai instansi salah satunya adalah prinsip akuntabilitas publik, 

sehingga permasalahan kualitas pelayanan administrasi kependudukan seperti 

yang telah dijelaskan di atas akan dapat dicegah dan diminimalisir. Secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa menciptakan akuntabilitas pelayanan berarti 

menyelaraskan prosedur pelayanan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma 

yang ada di masyarakat demi kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan publik 

yang diberikan.11 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas Penulis tertarik untuk menulis 

skripsi berjudul: “Model Penerapan Standar Pelayanan Administrasi 

Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) 

Kabupaten Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah : 

                                                 
11 Nixon Edwar Samuel Tude, Novie R. Pioh, Welly Waworundeng, Kualitas Pelayanan Publik 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, Jurnal Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Volume 4 No. 4 Tahun 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam 

Ratulangi Fispol Unsrat. 
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1. Bagaimanakah model penerapan standar pelayanan administrasi 

kependudukandi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) 

Kabupaten Kudus dalam rangka mewujudkan good governance? 

2. Kendala-kendala dalam penerapan standar pelayanan administrasi 

kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) 

Kabupaten Kudus dalam rangka mewujudkan good governance ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut maka, tujuan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan model penerapan standar pelayanan 

administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

(Disdukcapil) Kabupaten Kudus dalam rangka mewujudkan good 

governance. 

2. Untuk mengetahui dan menjelasakan kendala-kendala apa saja dalam 

penerapan standar pelayanan administrasi kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kudus 

dalam rangka mewujudkan good governance 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan 

sebagai berikut di bawah ini. 

1. Kegunaan Teoritis. 
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 Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan guna 

pengembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu 

Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara pada khususnya. 

2. Kegunaan Praktis. 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran, terutama para pihak yang terlibat sehingga dalam memberikan 

model penerapan standar pelayanan administrasi kependudukan di 

Disdukcapil Kabupaten Kudus dalam rangka mewujudkan good 

governance dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang ada, sehingga dapat meminimalisir atau menghindari berbagai 

permasalahan yang timbul. 

E. Sistematika Penulisan 

Uraian skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab saling 

ada keterkaitannya. Tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, 

sebagaimana diuraikan di bawah ini. 

BAB I berjudul pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II berjudul tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang 

berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, 

yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang tinjauan umum pelayanan publik, 

administrasi kependudukan, dan tata pemerintahan yang baik (good 

governance).  
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BAB III berjudul metode penelitian yang terdiri dari metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode 

penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode 

analisis data. 

BAB IV berjudul hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti 

dari skripsi ini yang meliputi model penerapan standar pelayanan administrasi 

kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Kudus dalam rangka mewujudkan 

good governance dan kendala-kendala dalam penerapan standar pelayanan 

administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Kudus dalam rangka 

mewujudkan good governance. 

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan 

kesimpulan ini, Penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang terkait dengan model penerapan standar pelayanan 

administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Kudus dalam rangka 

mewujudkan good governance 


