
BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Bab IV ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Evaluasi Program 

Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Semarang. Seluruh data yang telah didapat selama proses penelitian dianalisis sesuai 

dengan focus dan kajian penelitian. Pada bab ini akan menjawab tujuan dari penelitian 

yang dilakukan mengenai Evaluasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sebagai berikut : 

4.1. Evaluasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Semarang 

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kinerja suatu kebijakan. 

Evaluasi baru bisa dilakuyjab jika suatu kebijakan berjalan cukup waktu. Karena jika 

evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak kebijakan belum 

tampak.Evaluasi merupakan suatu tahapan yang penting karena suatu program 

membutuhkan input serta melihat bagaimana program tersebut berjalan. 

 Dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan pemerintah membuat 

regulasi yang dibutuhkan , hal tersebut di atur oleh Undang – undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 

37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006. Dengan adanya 

administrasi kependudukan maka hak – hak masyarakat mengenai administrative 

yang bersangkutan dengan dokumen kependudukan diharapkan dapat terpenuhi 

dengan mudah. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat telah 



mencerminkan sebagian masyarakat sudah mulai sadar dengan pentingnya mengurus 

dokumen kependudukan. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan 

capaian RPJMD yang sebelumnya tidak mencapai target yang dipasangkan.  

 Program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Semarang merupakan sebuah program nasional yang telah dijalankan 

sesuai dengan regulasi pemerintah pusat yang ada. Proses evaluasi secara umum bisa 

dimulai ketika suatu program telah berjalan dalam kurun waktu tertentu .Untuk 

mempermudah penilaian keberhasilan program menurut William Dunn ada lima 

indikator evaluasi yang dapat dilihat dari : 

1. Efektivitas 

Menurut William Dunn (William Dunn 2000: 429) efektivitas merupakan 

berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, 

atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Dalam implementasinya, program 

pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Semarang menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, tetapi target yang dipasangkan 

pada RPJMD Kota Semarang tahun 2016 yaitu sebesar 100% belumlah tercapai. Pada 

tahun 2016 pencapaian akhir jumlah penduduk yang memiliki akta kematian hanya 

31.51% saja. Angka tersebut merupakan capaian paling rendah jika dibandingkan 

program administrasi kependudukan lainnya yang ada di Kota Semarang.  

Pemerintah sudah memerintahkansetiap daerah supaya patuh dan juga tertib 

dalam kegiatan administrasi kependudukan semenjak diterbitkan Undang – undang 

yang mengatur trntang administrasi kependudukan di Indonesia yaitu Undang – 

Undang No. 24 Tahun 2013. Tetapi, di kota semarang sendiri Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil sendiri baru focus dengan menata kembali program pencatatan 



akta kematian di kota semarang pada tahun 2015 dikarenakan hasil capaian target 

RPJMD Kota Semarang sebelumnya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang membutuhkan upaya yang 

lebih efisien dalam mencapai target yang di tetapkan berkaitan dengan pencatatan 

akta kematian di Kota Semarang. 

Menurut hasil penelitian wawancara dengan beberapa narasumber di lapangan 

ada  faktor yang mengakibatkan capaian program pencatatan akta kematian di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ini rendah dikarenakan kesadaran 

masyarakat yang masih sangat kurang. Dalam hal ini, masyarakat belum mengetahui 

sepenuhnya apa manfaat dari akta kematian, masyarakat masih menganggap bahwa 

jika ada kerabat yang sudah meninggal dunia maka urusannya sudah selesai. 

Memang tidak semua masyarakat berfikiran seperti itu, tetapi tidak dipungkiri 

keadaan lingkungan serta ekonomi juga mempengaruhi pola pikir masyarakat 

tersebut. Masyarakat yang status ekonominya menengah kebawah kebanyakan 

menganggap bahwa mengurus akta kematian tidaklah diperlukan, karena kerabat yang 

meninggal juga tidak memiliki harta waris yang harus di urus menggunakan akta 

kematian. 

Sebuah kebijakan akan tercapai tujuannya jika semua yang berkaitan dengan 

implementasi kebijakan tersebut bekerjasama dengan baik. Dalam hal ini kegiatan – 

kegiatan  yang berkaitan dengan pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Semarang akan menjadi lebih efisien jika masyarakat juga 

lebih pro aktif. 

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Semarang adalah pelayanan Kependudukan langsung jadi atau satu hari 



jadi yang dilaksanakan di kelurahan. Selain itu, dilaksanakan kegiatan kerjasama 

dengan dua Rumah Sakit di kota Semarang perihal pencatatan akta kematian.  

Sesuai dengan teori efektivitas yang dikatakan oleh William Dunn dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas dari program pencatatan akta kematian di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dapat dinilai cukup baik karena 

adanya kenaikan pada hasil akhir meskipun kenaikan yang ada masih sedikit dan 

belum mencapai target yang ada. 

2. Efisiensi 

Menurut William Dunn (William Dunn 2000: 430) efisiensi berkenaan dengan 

jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Hal 

tersebut merupakan hubungan antara efektivitas dengan usaha apa yang dilakukan 

untuk mencapai efektivitas tersebut. Usaha yang dilakukan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Semarang ditetapkan dengan cara pendekatan terhadap target 

groups yaitu masyarakat Kota Semarang dengan melakukan program tertentu yang 

berkaitan dengan pencatatan akta kematian. 

Upaya-upaya yang dilakukan untuk saat ini adalah sosialisasi yang di setiap 

kecamatan yang ada di kota semarang yang dilakukan secara bergilir. Menurut 

wawancara yang dilakukan, sosialisasi sudah sering dilakukan sejak dulu karna 

menang hal tersebut merupakan hal yang paling utama yang dibutuhkan masyarakat 

karena masyarakat dianggap belum peka ataupun belum paham dengan program – 

program apa saja yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Semarang. Masyarakat juga masih ada yang belum tau pasti apa saja persyaratan yang 

dibutuhkan untuk mengurus akta kematian. Maka dari itu sosialisasi sangatlah penting 



untuk membantu mencapai tujuan program pencatatan akta kematian di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. 

Sosialisasi dianggap sangat penting dikarenakan masyarakat Kota Semarang 

dianggap memiliki kesadaran yang rendah dalam mengurus akta kematian. Dari 

wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber mereka sudah mengetahui 

kegunaan dan pentingnya memiliki akta kematian tetapi pada kenyataannya masih 

banyak juga yang enggan mengurus akta kematian kerabatnya yang sudah meninggal 

karena menganggap urusannya sudah selesai jika kerabatnya sudah meninggal. Cara 

pandang masyarakat terhadap pentingnya akta kematian tersebut yang harus berusaha 

di ubah, dan cara merubah pandangan masyarakat tersebut salah satunya adalah 

dengan sosialisasi. Mengenai cara padang masyarakat, tidak bisa dipungkiri jika 

banyak yang beranggapan bahwa dalam mengurus administrasi kependudukan seperti 

akta kematian dahulu sering terjadi pungutan liar yang dilakukan oknum tertentu yang 

memanfaatkan masyarakat yang berfikir bahwa mengurus dokumen kependudukan 

merupakan hal yang sulit sehingga mereka rela mengeluarkan uang untuk 

mempermudah hal tersebut. 

Selain sosialisasi ada juga program pembuatan akta yang pengurusannya bisa 

dari kecamatan, dan di ambil di Dukcapil Semarang jika sudah terbit, tetapi hal ini 

hanya bisa di lakukan di beberapa kecamatan saja belum di semua kecamatan yang 

ada di Kota Semarang. Dukcapil juga bekerja sama dengan rumah sakit di Kota 

Semarang untuk melayani pembuatan akta kematian melalui rumah sakit tersebut. 

Tetapi hanya dua rumah sakit yang dapat menerapkan program tersebut. program – 

program seperti ini yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, karena program tersebut 

merupakan salah satu cara yang efisien untuk mencapai target. Kemudahan 



masyarakat dalam menjangkau suatu program bisa meningkatkan hasil dari program 

tersebut.  

Sejauh ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sudah 

melakukan beberapa usaha untuk membantu terwujudnya efektivitas dengan 

melakukan usaha berupa sosialisasi program pembuatan akta kematian dan memberi 

akses pembuatan akta kematian melalui Rumah Sakit dan beberapa kecamatan. Hal 

tersebut sesuai dengan teori yang dikatakan oleh William Dunn tentang efisiensi yang 

merupakan indikator dengan cara melakukan usaha-usaha yang berkaitan dengan 

program.  

 

 

3. Kecukupan 

Menurut William Dunn (William Dunn 2000: 430) kecukupan berkenaan dengan 

seberapa jauh suatu tingkat eektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan 

yang menumbuhkan adanya masalah. Penyelesaian yang dilakukan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang terhadap permasalahan yang 

terjadi dalam proses pencatatan akta kematian merupakan hal yang dibahas pada poin 

ini. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Semarang memiliki masalah yang 

cukup beragam. Masalah yang dialami oleh pemberi layanan yaitu dinas serta 

masalah yang dialami oleh penerima layanan yaitu masyarakat.  

Sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dibidang administrasi 

kependudukan di Kota Semarang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotas 

Semarang menyatakan jumlah pemohon pencatatan akta kematian semakin bertambah 



pada setiap harinya, hal tersebut merupakan hasil dari beberapa usaha yang memang 

sengaja di lakukan Dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk 

memenuhi target capaian yang ditetapkan. Bertambahnya jumlah pemohon pencatatan 

akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang juga 

berarti bertambahnya dokumen – dokumen yang masuk dan harus di proses oleh dinas 

khususnya pada bagian yang mengurus pencatatan akta kematian. 

Dari wawancara yang dilakukan bisa diketahui bahwa masalah yang dialami 

oleh para pemberi layanan yaitu petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

Kota Semarang adalah penumpukan berkas pemohon dikarenakan kurangnya sumber 

daya manusia dan juga ada keterlambatan penyerahan berkas dari kecamatan. 

Kurangnya SDM sangat mempengaruhi bagaimana berjalannya program – program 

yang sudah dirancang untuk memenuhi target. Kurangnya SDM juga mempengaruhi 

pola komunikasi yang ada antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Semarang dengan pengurus akta kematian di kecamatan maupun kelurahan. Hal 

tersebut juga berkaitan dengan teori yang dikatakan oleh Merilee S. Grindle (dalam 

Subarsono, 2013 : 93) yaitu sebuah progrgram akan berjalan dengan baik jika 

didukung dengan sumber daya yang memadai. 

Keterbatasan sumberdaya ini dapat mempengaruhi pencapaian target 

kebijakan pencatatn akta kematian. Keterbatasan sumber daya menusia ini menjadi 

salah satu penghambat masih rendahnya kenaikan capaian prpgram pencatatan akta 

kematian. Jumlah sumber daya manusia yang mengurus permasalahan akta kematian 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah tiga orang. 

Tiga orang tersebut merupakan kepala bidang, sekretaris dan staff bagian 

penerimaaan permohonan pembuatan akta kematian. penambahan sumber daya 

manusia merupakan hal yang penting agar dokumen yang dikerjakan bisa cepat 



diselesaikan dan dapat diserahkan kepada pemohon sesuai dengan waktu yang 

dijanjikan. Untuk sementara, staff yang mengurus program pencatatan akta kematian 

harus bekerja lebih giat lagi agar target yang ditetapkan bisa terkejar. 

Menumpuknya berkas dari pemohon pastinya berdampak kepada hal penting 

lainnya yaitu penerbitan akta kematian. karena berkas yang menumpuk maka akta 

kematian yang seharusnya diterima pemohon tepat waktu, sering kali mengalami 

keterlambatan. Dalam mengatasi kedua permasalahan ini maka pihak Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sedang berusaha memperbaiki 

kinerja pegawainya agar masalah – masalah seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian 

hari. 

Pada indikator kecukupan, dapat dikatakan belum sesuai dengan teori yang 

dikatakan oleh William Dunn karena penyelesaian masalah yang dialami oleh 

pemberi dan penerima layanan belum maksimal.  

4. Perataan 

Menurut William Dunn (William Dunn 2000: 434) perataan erat berhubungan 

dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha 

antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kemudahan akses serta 

keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan layanan maupun informasi yang 

berkaitan dengan Program Pencattan Aakta Kematian di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Semarang merupakan salah satu faktor pendukung. Informasi 

berkaitan dengan pencatatan akta kematian harus diketahui jelas oleh masyarakat.  

Selama ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang 

melakukan sosialisasi agar pesan maupun informasi yang penting bisa tersampaikan. 

Selain sosialisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang juga 



mencantumkan informasi yang dibutuhkan seperti kelengkapan apa saja yang harus 

disediakan untuk mengurus akta kematian melalui website resmi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. 

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Semarang untuk saat ini hanya melibatkan petugas yang ada di kelurahan dan 

kecamatan, kemudian petugas menyampaikan hasil dari sosialisasi melalui surat yang 

diedarkan kepada masyarakat  melalui RT/RW setempat.  

Sedangkan kemudahan akses yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah mobil keliling yang berada di tengah kota 

yaitu daerah simpang lima. Mobil tersebut beroprasi setiap hari, sehingga masyarakat 

yang tidak memiliki waktu untuk mengurus akta kematian di hari kerja dapat 

melakukannya di akhir pekan. Mobil ini beroprasi di hari senin sampai kamis mulai 

dari jam 09.00 – 14.00, hari jumat jam 09.00 – 12.00, sedangkan di hari sabtu dan 

minggu dari jam 10.00 – 13.00 WIB. Dengan adanya fasilitas ini maka diharapkan 

masyarakat yang berkepentingan mengurus dokumen kependudukan tetapi jauh dari 

lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang terletak di 

daerah Gayamsari bisa terbantu. 

Akses yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Semarang mungkin belum bisa menjangkau semua masyarakat kota semarang. tetapi 

usaha yang dilakukan Dukcapil mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, 

karena kemudahan – kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan khususnya 

akta kematian sangatlah dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Banyak masyarakat 

yang masih menganggap mengurus dokumen kependudukan merupakan hal yang 

susah karena memang dulu masih banyak oknum yang mempersulit, tetapi sekarang 



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang berusaha hadir ditengah 

masyarakat dengan memberikan akses, fasilitas, serta informasi yang jelas dan merata 

demi kenyamanan masyarakat Kota Semarang. 

Pemerataan yang ditemukan di lapangan dapat dikatakan sudah sesuai dengan 

teori William Dunn, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Semarang sudah melakukan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan 

informasi tentang pencatatan akta kematian. Penyajian informasi secara online yang 

ada di website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang juga 

merupakan bentuk penyampaian informasi yang jelas. Selain itu, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sudah menyediakan fasilitas 

berbentuk fisik berupa mobil keliling.  

5. Responsivitas 

Menurut William Dunn (William Dunn 2000: 437) responsivitas berkenaan dengan 

seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai 

kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Mengamati tingkat kepuasan masyarakat 

Kota Semarang terkait Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Semarang serta melihat dukungan untuk program tersebut. 

Masyarakat merasa kurang puas dikarenakan mereka kurang mendapatkan informasi 

yang cukup terkait dengan pengurusan dokumen kependudukan, khususnya 

pencatatan akta kematian. Masyarakat membutuhkan  informasi yang jelas mengenai 

program pencatatan akta kematian. Meskipun masyarakat kurang puas, tetapi mereka 

menyambut baik program – program yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan baik. Program seperti pembuatan akta yang 

tidak melewati banyak birokrasi merupakan program yang diharapkan oleh 

masyarakat. 



Kesadaran masyarakat akan tertib administrasi merupakan hal yang penting 

terkait dengan program pencatatan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Semarang. Kesadaran masyarakat tersebut dapat diwujudkan 

melalui pengenalan serta kebiasaan masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus 

mengerti bagaimana kepengurusan dokumen kependudukan khususnya akta kematian 

sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Banyak program – program yang diadakan 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang bertujuan untuk 

mempermudah masyarakat, maka masyarakat sudah seharusnya memberikan 

dukungan dan saling bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan 

tersebut. Pola komunikasi yang selama ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Semarang juga harus ditingkatkan. Koordinasi yang baik antara 

para implementor akan menghasilkan kelancaran dalam implementasi program 

pencatatan akta kematian. dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik maka 

masyarakat akan memberikan kepercayaan dan dukungannya terhadap Program 

Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Semarang. Hal tersebut memiliki kaitan dengan teori Merilee S. Grindle (dalam 

Subarsono, 2013 : 93) yang menjelaskan bahwa suatu program memiliki tujuan untuk 

memiliki outcome yaitu sebuah program yang bisa diterima dan mendapatkan 

dukungan dari masyakat, individu, ataupun kelompok.  

Jika diamati secara menyeluruh dapat dilihat bahwa Program Pencatatan Akta 

Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sudah cukup 

baik dan sudah sesuai dengan teori William Dunn, meskipun masih terdapat beberapa 

kekurangan hal tersebut dikatakan cukup baik karena adanya peningkatan di setiap 

tahunnya meskipun peningkatan tersebut terjadi secara bertahap. Upaya – upaya yang 

dilakukan juga harus ditekuni serta lebih ditingkatkan agar mencapai target yang ada. 



4.2. Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Program Pencatatan Akta 

Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang 

Menurut Lewin dalam teori force field analysist sebelum adanya sebuah hasil 

maka ada gaya yang menguntungkan untuk berubah yakni faktor pendorong dan 

adanya faktor yang menahannya yaitu hambatan untuk berubah segingga menjadi 

suatu keadaan yang diinginkan.  

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi program pencatatan akta 

kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dapat peneliti 

uraikan sebagai berikut : 

4.2.1 Faktor Penghambat 

Ada beberapa faktor penghambat yang penulis dapatkan di lapangan yang 

merupakan hasil wawancara, faktor – faktor tersebut saling mempengaruhi 

berjalannya program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota semarang. Faktor yang pertama ada sumber daya manusia yang 

kurang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang membutuhkan 

banyak sumber daya manusia untuk memuhi kebutuhan sosialisasi yang dilakukan di 

luar kantor dinas, seperti di kelurahan maupun kecamatan. Sehingga sosialisasi 

biasanya dilakukan bergantian oleh staff yang ada. Kurangnya sumber daya manusia 

mengakibatkan kurangnya sosialisasi secara langsung terhadap target groups. 

Padahal, sosialisasi merupakan hal yang penting yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih tertib dan tidak acuh dengan 

administrasi kependudukan sehingga masyarakat juga mengerti seberapa penting 

mengurus dan memiliki dokumen kependudukan. Sumber daya manusia juga 

seharusnya dapat meninjau kegiatan sosialisasi yang sudah terlaksana apakah sudah 



sesuai dengan apa yang diharapkan dan apakah sosialisasi tersebut dapat membantu 

mencapai tujuan dari program pencatatan akta kematian oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.Sumber daya manusia juga dibutuhkan untuk 

memperlancar jalannya koordinasi serta bertukar informasi antar pengurus program 

pencatatan akta kematian yang berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Semarang maupun yang berada diluar.  

Dengan kurangnya sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Semarang khususnya di program pencatatan akta kematian 

maka menjadikan komunikasi sebagai hambatan lainnya. Sumber daya manusia yang 

kurang menjadikan petugas dari Dinas Kependudkan dan pencatatan sipil Kota 

Semarang kesulitan dalam berkomunikasi. Sering adanya kesalahpahaman dalam 

brkomunikasi antara sesama implementor . Kesalahpahaman yang terjadi ini dapat 

mengakibaykan maksud serta tujuan diadakannya sosialisasi tidak tercapai. 

masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui keperluan serta persyaratan apa saja 

yang diperlukan untuk melakukan pencatatan akta kematian, hal tersebut merupakan 

kurangnya komunikasi tersebut. Komunikasi yang kurang baik tidak hanya 

berdampak pada penyedia layanan pencatatan akta kematian  tetapi juga menjadi 

masalah bagi masyarakat sebagai penerima layanan pencatatan akta kematian di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.  

4.2.2. Faktor Pendorong  

 Meskipun program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki hambatan – hambatan yang mempengaruhi 

tercapainya tujuan tetapi ada dorongan yang mempermudah jalannya program 

pencatatan akta kematian tersebut. faktor pendorong yang pertama adalah, adanya 



regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang dianggap fondasi dari apa yang 

dikerjakan. Di dalam Undang – undang Dasar 1945 Pasal 26  ayat 3 disebutkan “hal – 

hal mengenai Warga Negara dan Penduduk di atur oleh Undang – undang” ayat 

tersebut menjelaskan tentang pengurusan administrasi kependudukan yang di atur 

oleh negara. Administrasi kependudukan juga diperkuat oleh keberadaan Undang – 

undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2007 

tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006. Program – program yang berjalan saat 

ini merupakan pengembangan dari regulasi yang mengatur tentang pengurusan 

administrasi kependudukan tersebut yang bertunuajn untuk menciptakan masyarakat 

Kota Semarang yang tertib adimistrasi.  

 Selain regulasi, faktor pendorong lainnya adalah fasilitas fisik yang dimiliki 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Fasilitas fisik yang 

dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah 

fasilitas mobil keliling, mobil tersebut merupakan bentuk dari pelayanan yang 

fleksibel serta bertujuan agar pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dapat diakses dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat Kota Semarang 

yang hendak mengurus dokumen kependudukan. Mobil keliling tersebut melayani 

perekaman data KTP elektronik, pembuatan akta kelahira dan pembuatan akta 

kematian. mobil keliling yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

berada di tengah kota semarang yaitu di kawasan simpang lima. 

 

 4.2.2. Faktor Penghambat 

 Ada beberapa faktor penghambat yang penulis dapatkan di lapangan 

yang merupakan hasil wawancara, faktor – faktor tersebut saling mempengaruhi 



berjalannya program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota semarang. Faktor yang pertama ada sumber daya manusia yang 

kurang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang membutuhkan 

banyak sumber daya manusia untuk memuhi kebutuhan sosialisasi yang dilakukan di 

luar kantor dinas, seperti di kelurahan maupun kecamatan. Sehingga sosialisasi 

biasanya dilakukan bergantian oleh staff yang ada. Kurangnya sumber daya manusia 

mengakibatkan kurangnya sosialisasi secara langsung terhadap target groups. 

Padahal, sosialisasi merupakan hal yang penting yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih tertib dan tidak acuh dengan 

administrasi kependudukan sehingga masyarakat juga mengerti seberapa penting 

mengurus dan memiliki dokumen kependudukan. Sumber daya manusia juga 

seharusnya dapat meninjau kegiatan sosialisasi yang sudah terlaksana apakah sudah 

sesuai dengan apa yang diharapkan dan apakah sosialisasi tersebut dapat membantu 

mencapai tujuan dari program pencatatan akta kematian oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.Sumber daya manusia juga dibutuhkan untuk 

memperlancar jalannya koordinasi serta bertukar informasi antar pengurus program 

pencatatan akta kematian yang berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Semarang maupun yang berada diluar.  

Dengan kurangnya sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Semarang khususnya di program pencatatan akta kematian 

maka menjadikan komunikasi sebagai hambatan lainnya. Sumber daya manusia yang 

kurang menjadikan petugas dari Dinas Kependudkan dan pencatatan sipil Kota 

Semarang kesulitan dalam berkomunikasi. Sering adanya kesalahpahaman dalam 

brkomunikasi antara sesama implementor . Kesalahpahaman yang terjadi ini dapat 

mengakibaykan maksud serta tujuan diadakannya sosialisasi tidak tercapai. 



masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui keperluan serta persyaratan apa saja 

yang diperlukan untuk melakukan pencatatan akta kematian, hal tersebut merupakan 

kurangnya komunikasi tersebut. Komunikasi yang kurang baik tidak hanya 

berdampak pada penyedia layanan pencatatan akta kematian  tetapi juga menjadi 

masalah bagi masyarakat sebagai penerima layanan pencatatan akta kematian di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. 

 

 

	


