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1  PENDAHULUAN 
 

 
Latar Belakang 

 
Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu hak sipil dasar seseorang di 

dalam kehidupannya sebagai warga negara. Seorang warga negara yang lahir 
harus segera diberikan haknya berupa identitas melalui akta kelahiran 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA No 11 Tahun 2011. Akta 
kelahiran merupakan identitas seseorang yang akan selalu digunakan hingga 
dewasa dalam berbagai kebutuhan. Mengingat pentingnya dokumen akta 
kelahiran dimiliki seseorang maka proses pencatatannya harus diatur dan 
difasilitasi oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang. Pencatatan akta 
kelahiran perlu disediakan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik.  

Peningkatan jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman setiap tahun 
menunjukkan bahwa perkembangan kesadaran masyarakat akan kebutuhan 
pelayanan publik yang berkualitas meningkat setiap tahunnya. Laporan tahunan 
Ombudsman Tahun 2011menunjukkan angka 1867 laporan yang masuk ke 
lembaga tersebut. Angka tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
angka laporan di Tahun 2006 sejumlah 761 laporan (Ombudsman, 2011).  
Perkembangan tersebut menuntut lembaga penyedia pelayanan publik untuk terus 
memperbaiki proses pelayanan. Kepuasan masyarakat akan pelayanan publik yang 
diterima menjadi salah satu indikator penilaian kinerja sebuah lembaga pelayanan 
publik. 

 Pelaporan masyarakat juga mengalami pergeseran kecenderungan setiap 
tahunnya. Peningkatan jumlah laporan masyarakat berkenaan dengan kinerja 
pelayanan Pemda menunjukkan bahwa masyarakat sangat mengharapkan 
perbaikan kinerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Perubahan ini menunjukkan bahwa trend instansi yang dilaporkan oleh 
masyarakat mulai mengalami perubahan dari pelayanan penegakkan hukum ke 
pelayanan administrasi pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran 
masyarakat akan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat administratif 
meningkat. Masyarakat telah mampu memanfaatkan pelayanan yang disediakan 
pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya. Fakta tersebut juga sejalan dengan 
laporan masyarakat kepada Ombudsman RI pada tahun-tahun sebelumnya 
(Ombudsman, 2011).  

Kota Depok secara geografis berdekatan dengan Ibukota Jakarta sehingga 
berfungsi sebagai kota satelit. Depok memiliki jumlah penduduk 1.813.612 jiwa 
di Tahun 2011 (BPS, 2011). Heterogenitas penduduk yang tinggi karena 
didominasi penduduk pendatang juga berpengaruh pada tingkat kesadaran 
masyarakat yang beragam pula akan kebutuhan akta kelahiran. Masih banyak 
masyarakat yang melakukan pencatatan akta kelahiran pada saat akan diperlukan. 
Upaya memperluas cakupan akta kelahiran dilakukan Disdukcapil Kota Depok 
antara lain dengan sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya akta 
kelahiran beserta kemudahan-kemudahan yang terus ditingkatkan instansi bagi 
masyarakat. 

Pencatatan akta kelahiran seluruh penduduk di Depok juga merupakan 
salah satu sasaran dalam program Kota Layak Anak (KLA) sebagai program 
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unggulan Kota Depok. Program KLA merupakan yang mengintegrasikan seluruh 
sektor pembangunan untuk menciptakan kondisi kota yang layak bagi tumbuh 
kembang anak. Salah satu sasaran utama dalam program tersebut di Kota Depok 
adalah mencapai pencatatan akta kelahiran seluruh penduduk. Berdasarkan alasan 
tersebut maka menjadi penting bagi pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas  
penyelenggaraan pelayanan sehingga mendukung pencapaian sasaran.    

Peningkatan kesadaran akan pentingnya hak sipil berupa akta kelahiran 
disertai dengan peningkatan kesadaran akan pelayanan yang berkualitas. 
Masyarakat semakin kritis dalam menyikapi pelayanan publik yang diterima. 
Demikian pula dengan lembaga publik yang menjadi berorientasi kepuasan 
masyarakat sebagai salah satu indikator penilaian lembaga publik. 

Disdukcapil Kota Depok sebagai bagian dari Pemda merupakan salah satu 
lembaga penyelenggara layanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) dilakukan secara berkala setiap tahun sejak Tahun 2007 oleh Pemkot. 
Angka yang dihasilkan dari IKM tersebut menjadi umpan balik bagi masing-
masing unit pelayanan di Depok untuk melakukan perbaikan terus-menerus 
(Bappeda Depok, 2012). Pelayanan akta kelahiran sudah mencapai IKM cukup 
tinggi sebesar 82.12. Trend yang terlihat pada angka IKM terhadap pelayanan akta 
kelahiran adalah terus mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut 
melambat setiap tahunnya.  

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa telah terdapat upaya dari 
Disdukcapil untuk terus memperbaiki pelayanan sehingga IKM pelayanan akta 
kelahiran terus mengalami peningkatan. Akan tetapi melambatnya pertambahan 
angka IKM juga bisa dikarenakan upaya yang dilakukan Dinas merupakan 
perbaikan di area atribut jasa yang memang sudah dianggap memuaskan oleh 
masyarakat. Sementara masih terdapat atribut jasa lainnya yang belum 
mendapatkan perhatian maksimal dari Dinas sehingga dianggap belum 
memuaskan oleh masyarakat. Peluang untuk mencapai angka IKM maksimum 
tersebut yang menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian juga dilakukan 
dengan maksud mengkritisi pengukuran IKM yang telah dilakukan. Aspek jumlah 
responden yang digunakan menjadi alasan utama dilakukan analisis mengenai 
tingkat kepuasan masyarakat melalui penelitian ini. Apabila dibandingkan dengan 
jumlah pendaftaran yang masuk, maka jumlah responden yang disurvei belum 
menggambarkan tingkat kepuasan mendekati sebenarnya.  

Sesuai fungsinya maka Disdukcapil Kota Depok berhubungan erat dengan 
upaya melayani kebutuhan masyarakat. Pelayanan prima merupakan motivasi 
utama institusi untuk terus memberikan pelayanan publik yang baik dalam 
memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat. Paradigma baru dalam 
penyelenggaraan fungsi pelayanan publik yang lebih demokratis dan transparan 
adalah pelayanan publik yang berorientasi kepada pelanggan. Artinya kebijakan 
pemerintah dalam bidang pelayanan umum harus disesuaikan dengan 
kepentingan, keinginan, harapan dan tuntutan masyarakat dalam rangka 
memenuhi segala hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku (Istianto, 2011).  
 Upaya Kota Depok untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap 
pelayanan akta kelahiran maka menjadi penting bagi institusi untuk melakukan 
perbaikan terus menerus dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pola 
pelayanan terpadu satu atap yang diterapkan saat ini adalah salah satu  upaya 
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institusi untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan. Disdukcapil 
Kota Depok juga telah melakukan sosialisasi melalui mobil keliling mengenai 
proses pendaftaran akta kelahiran. Disdukcapil bahkan memudahkan warga yang 
mendaftarkan akta lebih dari setahun tanpa melalui proses pengadilan di tingkat 
pengadilan negeri, namun cukup dilakukan di tingkat kecamatan.  
 Kepuasan masyarakat saat ini telah menjadi orientasi suatu lembaga 
negara dalam menyelenggarakan pelayanan. Umpan balik dari masyarakat 
mengenai pelayanan yang selama ini diberikan akan sangat bermanfaat bagi 
institusi. Pemahaman akan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang 
diberikan dapat menjadi acuan penentuan skala prioritas dalam melakukan 
perbaikan. Ini merupakan bagian dari proses perbaikan terus menerus Disdukcapil 
untuk mencapai IKM maksimum terhadap pelayanan yang diberikan.  
 
 

Perumusan Masalah 
 

Persepsi merupakan salah satu faktor yang menentukan kepuasan 
seseorang mengenai apa yang diterimanya, sebab berkaitan dengan harapan serta 
kenyataan yang diterima. Kepuasan masyarakat mengenai pelayanan pendaftaran 
akta kelahiran yang dirasakan sangat bergantung dengan persepsi mereka. 
Harapan akan pelayanan yang baik kemudian akan diperbandingkan dengan 
kenyataan layanan yang diterima. Kepuasan masyarakat saat ini menjadi salah 
satu indikator kualitas pelayanan yang dilakukan Disdukcapil Depok dalam 
mengukur diri. Angka IKM menjadi masukan dalam mengukur kepuasan 
masyarakat mengenai pelayanan instansi. 

Kepuasan masyarakat sebagai pelanggan ditempatkan sebagai sasaran 
pencapaian tujuan dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. 
Kenyataan ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam 
pelayanan birokrasi yang semula berorientasi pada tahapan proses berubah lebih 
berorientasi pada kepentingan masyarakat (Dwimawanti, 2004). 

Pengukuran IKM yang dilakukan Pemkot Depok pada Tahun 2012 
terhadap kepuasan masyarakat mengenai pelayanan publik memberikan angka 
82.12%. Angka ini termasuk ke dalam kriteria sangat baik dalam skala IKM yang 
ditentukan. Akan tetapi dalam pengukuran tersebut, responden yang digunakan 
hanya 40 orang. Jumlah berkas pendaftaran yang masuk dalam satu hari mencapai 
100-150 berkas dan dalam satu bulan dapat mencapai 1000-1500 kutipan akta 
yang dikeluarkan Dinas. Dengan demikian dikatakan bahwa 40 responden yang 
disurvei kurang dapat menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat. Oleh karena 
itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat 
khususnya mengenai pelayanan pencatatan akta kelahiran saja. 

Perbaikan kualitas memerlukan umpan balik tidak hanya melalui kepuasan 
masyarakat. Komitmen internal untuk terus melakukan perbaikan dapat diukur 
sebagai pendamping angka kepuasan masyarakat. Disdukcapil sebagai institusi 
yang melakukan pencatatan sipil terus berupaya untuk melakukan perbaikan terus 
menerus dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan mengacu pada 
dimensi kualitas layanan prima, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh 
mana persepsi pegawai Disdukcapil mengenai penyelenggaraan pelayanan publik 
sesuai dengan harapan masyarakat. Persepsi internal tersebut akan didampingkan 
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dengan persepsi masyarakat terhadap upaya yang telah dilakukan Disdukcapil 
dalam menyelenggarakan pelayanan publik untuk pencatatan akta kelahiran. 
Permasalahan yang ingin diteliti dijabarkan dalam pertanyaan berikut. 

1. Bagaimana persepsi pegawai Disdukcapil Depok dalam 
menyelenggarakan pelayanan publik yang prima mengenai pencatatan akta 
kelahiran? 

2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang 
diselenggarakan Disdukcapil Depok mengenai pencatatan akta kelahiran?  

3. Rumusan strategi apa yang dapat diberikan mengenai peningkatan 
pelayanan Disdukcapil Depok dalam menyelenggarakan pencatatan akta 
kelahiran? 
 
 

Tujuan Penelitian 
 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara 
deskriptif mengenai proses penyelenggaraan pencatatan Akta Kelahiran di Depok. 
Secara lebih spesifik bertujuan untuk : 

1. Menganalisis persepsi pegawai Disdukcapil Depok dalam memberikan 
pelayanan publik yang prima mengenai pencatatan akta kelahiran. 

2. Menganalisis persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang 
diselenggarakan Disdukcapil Depok mengenai pencatatan akta kelahiran. 

3. Merumuskan strategi peningkatan pelayanan Disdukcapil Depok dalam 
menyelenggarakan pencatatan akta kelahiran. 

 
 

Manfaat Penelitian 
 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 
pengembangan keilmuan yaitu memperkaya khasanah keilmuan dan dapat 
dijadikan umpan balik studi lebih lanjut mengenai pelayanan publik. Manfaat bagi 
Disdukcapil adalah sebagai sumber informasi merumuskan strategi pencapaian 
pelayanan prima dalam pencatatan akta kelahiran bagi masyarakat.  
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