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Salam Inovasi,

Jumpa lagi para pembaca Inagara Magz 
di seluruh Indonesia. Kali ini kami hadir 
dengan tema “Layanan Adminduk yang 
Membahagiakan”. Di tengah kondisi pandemi 
Covid-19 yang belum usai ini, layanan 
Adminduk berbasis online merupakan salah 
satu yang menjadi favorit masyarakat. Hal 
tersebut mengingat pelayanan secara online 
dapat membatasi kegiatan tatap muka secara 
langsung sehingga akan mencegah segala 
bentuk kerumunan dan harapannya dapat 
menekan angka penyebaran Covid-19.

Dalam Inagara Magz ini kami sajikan beberapa 
contoh best practice pelayanan Adminduk dari 
beberapa instansi pemerintahan. Sejatinya 
saat ini pemerintah terus mengupayakan 
untuk senantiasa lebih kreatif dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Selain itu, di tengah arus globalisasi ini kami 
senantiasa optimis akan terus mendapat 
tempat di hati pembaca setia Inagara Mags. 
Kami berkomitmen akan terus senantiasa 
menghidupkan semangat berinovasi meskipun 
hanya melalui lembaran tulisan yang hanya 
beberapa halaman ini. Semoga apa yang kami 
sajikan dapat menginspirasi para pembaca 
sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan 
dalam penyusunan majalah ini. Terima kasih.

Redaksi

SALAM REDAKSI

Cover Story:
Lembaga Administrasi Negara 
melalui Pusat Inovasi Administrasi 
Negara tetap mendorong inovasi 
daerah terutama terkait dengan 
administrasi penduduk untuk 
membahagiakan masyarakat
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Seluruh umat manusia tentunya ingin Bahagia, 
meskipun dengan cara-cara yang berbeda-
beda. Secara umum bahagia diartikan 
sebagai “keadaan atau perasaan senang 

dan tenteram (bebas dari segala yang menyusahkan)”. 
Merujuk pengertian umum tersebut, tampaknya bukan 
merupakan suatu hal yang berlebihan ketika suatu 
bentuk layanan dituntut untuk dapat memberikan 
rasa bahagia pada pihak yang diberi layanan, 
termasuk didalamnya adalah layanan-layanan publik. 
Artinya, layanan pada publik atau masyarakat harus 
memberikan perasaan senang dan tenteram, serta 

tidak menyulitkan pada masyarakat 
yang diberi layanan. Hal inilah 
yang harus menjadi pegangan 
bagi instansi pemerintah dalam 
rangka menyelenggarakan dan 
melaksanakan segala jenis/macam 
dan seluruh aktivitas pemberian 
layanan pada masyarakat, termasuk 
diantaranya adalah layanan 
administrasi kependudukan.

Dalam rangka layanan administrasi 
kependudukan, jajaran Direktorat 
Jenderal Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kementerian 
Dalam Negeri telah mencanangkan 
slogan dan bertekad “memberikan 
layanan administrasi kependudukan 
yang membahagiakan masyarakat”. 
Slogan ini kemudian diteruskan 
sampai dengan Dinas-dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
di lingkungan pemerintahan daerah 
di seluruh Indonesia. 

Tekad untuk  “memberikan layanan 
administrasi kependudukan yang 
membahagiakan masyarakat”, 
sebenarnya merupakan salah satu 
bagian dari kampanye inovasi 
layanan yang digaungkan oleh 
Direktorat Jenderal Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kementerian 
Dalam Negeri, yaitu Gerakan 

Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau 
disingkat GISA, yang dicanangkan sejak Tahun 
2018. GISA mengkampanyekan upaya negara 
dalam memberikan hak-hak warga negara dan 
gerakan untuk membangun kesadaran pentingnya 
dokumen kependudukan. GISA ditargetkan untuk 
bisa membangun kesadaran kepada masyarakatnya, 
kepada Lembaga penguna data kependudukan dan 
kepada Petugas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil agar selalu memberikan pelayanan yang 
membahagiakan rakyatnya. Kesadaran yang 
diharapkan terwujud meliputi 4 (empat) hal, yakni (1) 
kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan; 
(2) kesadaran pentingnya pemanfaatan data 
kependudukan; (3) kesadaran pentingnya 
pemutakhiran data kependudukan, dan (4) kesadaran 
pentingnya pelayanan administrasi kependudukan 
yang membahagiakan rakyat.  

Inovasi-inovasi Administrasi Kependudukan

Tidak dipungkiri bahwa Kementerian, Lembaga, 
maupun Pemerintahan Daerah, dituntut harus 
berinovasi agar dapat berkinerja tinggi dalam 
memenuhi kebutuhan dan harapan publik, sehingga  
dapat memberi bukti akan kehadiran pemerintah 
yang  memudahkan  kehidupan masyarakat di semua 
sektor publik. Patut disyukuri bahwa inovasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan semakin berkembang 
maju. Hal ini ditandai dengan  semakin banyak 
munculnya inovasi pada berbagai sektor layanan publik, 
termasuk layanan administrasi kependudukan.

Sektor layanan Administrasi Kependudukan, 
merupakan salah satu titik sentral layanan negara. 
Hal ini dikarenakan layanan pada Administrasi 
Kependudukan akan berkaitan dengan layanan lainnya, 
seperti pendidikan, kesehatan, pertanahan, perpajakan, 
tenaga usaha, perijinan usaha, pemilu dan lain-lain. 
Kualitas layanan Administrasi Kependudukan juga akan 
mempengaruhi kualitas layanan sektor lainnya tersebut. 
Jenis-jenis pelayanan Administrasi Kependudukan 
yang banyak menunjukkan  keterkaitan dengan aspek 
pelayanan lainnya antara lain adalah pelayanan 
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta 

Foto:
Administrasi Kependudu-

kan di Indonesia



BE R ITA UTAMA

6 Vol. 6 | No 2 Desember 2020

Kelahiran, Akta Kematian, Surat Keterangan pindah 
serta keterangan-keterangan lainnya. 

Berdasarkan hasil penelaahan atas terhadap berbagai 
inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan 
yang dilakukan di tingkat pusat maupun daerah, 
dapat tergambarkan pola inovasi Administrasi 
Kependudukan, yang dapat dikembangkan sebagai 
basis model inovasi pelayanan Administrasi 
Kependudukan selanjutnya. Pola inovasi tersebut 
dapat dilihat dari pendekatan sifat tujuan inovasi dan 
pendekatan pelaku pelaksanaan inovasi.

Dari pendekatan sifat tujuan inovasi, dapat terlihat 
terdapat ada 5 (lima) pola inovasi yang berkembang 
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 
Administrasi Kependudukan, yaitu :

1. Pola inovasi terkait pemutakhiran data

2. Pola inovasi terkait pemberian kemudahan 
akss terhadap layanan

3. Pola inovasi terkait menjadikan NIK sebagai 
basis layanan

4. Pola inovasi pemberian informasi layanan 
Administrasi Kependudukan capil

5. Pola inovasi tata kelola internal Administrasi 
Kependudukan capil.

Sedangkan dari pendekatan pelaku/pelaksana inovasi, 
dapat terlihat terdapat ada 3 (tiga) pola inovasi yang 
berkembang dalam rangka pelaksanaan tugas dan 
fungsi Administrasi Kependudukan, yaitu :

1. Pola inovasi yang dilaksanakan sendiri

2. Pola inovasi yang dilaksanakan dengan 
kerjasama dengan instansi lain

3. Pola inovasi yang melibatkan masyarakat 
dalam pelaksanaan tugas Administrasi 
Kependudukan capil.

Apabila dikaitkan dengan lingkup tugas instansi 
Administrasi Kependudukan, (yang meliputi tugas 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, 
pengelolaan informasi kependudukan, pemanfaatan 
data kependudukan, dan pembinaan aparatur SDM 
Admiduk), pola inovasi yang berkembang baik dari 
pendekatan sifat tujuan inovasi dan pendekatan 
pelaku/pelaksana yang terlibat dalam inovasi, 
maka dapat dipetakan konsep inovasi yang dapat 
dikembangkan menjadi model dasar (basic model) 
dasar inovasi Administrasi Kependudukan dalam 
rangka pelaksanaan tugas fungsi Administrasi 
Kependudukan selanjutnya pada berbagai daerah di 
Indonesia, sebagai berikut.

Pengelompokkan Inovasi Administrasi Kependudukan yang Berkembang
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01Dalam lingkup pengelolaan informasi 
Administrasi Kependudukan, dapat 

dikembangkan model inovasi pemutakhiran data 
dengan melibatkan masyarakat, maupun melalui 
kerjasama antar instansi. 

o Inovasi pemutakhiran data yang melibatkan 
masyarakat, konsep dasar inovasi yang dapat 
dikembangkan adalah dengan pembentukan 
kader pendataan penduduk, yang nanti proses 
pelaksanaannya dapat dilakukan secara manual 
atau dengan memanfaatkan perangkat teknologi 
informasi. 

o Inovasi pemutakhiran data melalui kerjasama 
antar instansi, konsep dasar inovasi yang dapat 
dikembangkan adalah dengan instansi terkait 
mengirim informasi perubahan data penduduk 
kepada instansi Administrasi Kependudukan, yang 
nanti proses pelaksanaannya dapat dilakukan 
secara manual atau dengan memanfaatkan 
perangkat teknologi informasi.

02Dalam lingkup pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil, dapat dikembangkan 

model inovasi pemberian kemudahan akses untuk 
mendapatkan layanan Administrasi Kependudukan; 
dan pemberian layanan informasi Administrasi 
Kependudukan. 

o Model inovasi pemberian kemudahan akses 
untuk mendapatkan layanan Administrasi 
Kependudukan, dapat dilakukan sendiri oleh 
instansi Administrasi Kependudukan, melalui 
pelibatan masyarakat, atau melalui kerjasama 
antar instansi. 

	 Pada model inovasi pemberian kemudahan 
akses untuk mendapatkan layanan Administrasi 
Kependudukan yang dilakukan sendiri oleh 
instansi Administrasi Kependudukan, ada dua 
konsep dasar yang dapat dikembangkan, yaitu 

a) layanan melalui pembangunan atau 
pembuatan aplikasi yang memanfaatkan 
perkembangan teknologi informasi, mulai 
dari cara yang paling sederhana dan 
murah sampai dengan cara yang lebih 
kompleks dan mahal, seperti melalui 
aplikasi WhatsApp, e-mail, aplikasi web/
android, anjungan dukcapil mandiri.

b) Konsep kedua adalah memberikan 
pelayanan Administrasi Kependudukan 
secara langsung di lingkungan penduduk 
tinggal atau beraktivitas (jemput bola), 
yang pada proses pelaksanaannya dapat 
dilakukan secara manual atau dengan 
memanfaatkan perangkat teknologi 
informasi.

	 Pada model inovasi pemberian kemudahan 
akses untuk mendapatkan layanan 
Administrasi Kependudukan dapat pula 
dilakukan dengan melibatkan masyarakat. 
Konsep dasar yang dapat dikembangkan 
dalam inovasi ini adalah pembentukan kader 
atau agen layanan Administrasi Kependudukan 
di lingkungan masyarakat, yang pada proses 
pelaksanaannya dapat dilakukan secara 
manual atau dengan memanfaatkan perangkat 
teknologi informasi.

	 Pada model inovasi pemberian kemudahan 
akses untuk mendapatkan layanan Administrasi 
Kependudukan juga dapat dilakukan dengan 
melakukan kerjasama antar instansi. Konsep 
dasar yang dapat dikembangkan dalam inovasi 
ini adalah menetapkan agen atau membuka 
loket layanan Administrasi Kependudukan di 
kantor instansi layanan publik lainnya yang 
bekerja sama dengan instansi Administrasi 
Kependudukan. Pada proses pelaksanaannya 
dapat dilakukan secara manual atau dengan 
memanfaatkan perangkat teknologi informasi.

o Model inovasi pemberian informasi layanan 
Administrasi Kependudukan, umumnya dilakukan 
sendiri oleh instansi Administrasi Kependudukan. 
Konsep dasarnya adalah dengan pemanfaatan 
teknologi informas dalam menyebarluaskan 
informasi layanan Administrasi Kependudukan di 
di berbagai tempat khalayak ramai. 

03Dalam lingkup pemanfaatan data 
kependudukan, dapat dikembangkan model 

inovasi pemanfaatan NIK sebagai basis pemberian 
layanan publik. Inovasi ini hanya dapat dilakukan dengan 
melalui kerjasama antar instansi, baik yang sifatnya 
sukarela atau melalui kebijakan pimpinan instansi, atau 
melalui penetapan peraturan perundang-undangan. 
Konsep dasarnya adalah dengan  menjadikan 



BE R ITA UTAMA

8 Vol. 6 | No 2 Desember 2020

dokumen kependudukan sepeti NIK, sebagai syarat 
diberikannya pelayanan publik, atau instansi layanan 
publik melakukan pengecekan validitas NIK dengan 
menghubungi instansi Administrasi Kependudukan 
capil.  Pada pelaksanaannya, proses ini dapat 
dilakukan secara manual atau dengan memanfaatkan 
perangkat teknologi informasi.

04Dalam lingkup bina SDM Administrasi 
Kependudukan, dapat dikembangkan model 

inovasi tata kelola internal. Inovasi ini umumnya 
dilakukan sendiri oleh instansi Administrasi 
Kependudukan. Terdapat dua konsep inovasi 
yang dapat dikembangkan untuk terkait inovasi 
tata kelola internal, yaitu perbaikan mekanisme 

internal, dan peningkatan kinerja SDM Administrasi 
Kependudukan.  Kedua konsep tersebut dalam proses 
pelaksanaannnya dapat dilakukan secara manual 
maupun memanfaatkan teknologi informasi.

Secara ringkas, gambaran mengenai konsep inovasi 
yang dapat dikembangkan menjadi model dasar (basic 
model) dasar inovasi Administrasi Kependudukan 
dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi Administrasi 
Kependudukan pada berbagai daerah di Indonesia, 
dapat dilihat pada tabel berikut.

Konsep Inovasi dari Berbagai Inovasi Administrasi Kependudukan Capil

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2020.
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Pelayanan Administrasi Kependudukan Online-
Daring selama pandemi Covid-19. 

Kemendagri menghimbau agar mengoptimalkan 
pelayanan Administrasi Kependudukan secara online 
selama pandemi Covid-19. Kemendagri berdasarkan 
Surat dari instansi Kemendagri Nomor 443.1/2978/
Dukcapil per 16 Maret 2020 (yang telah diperpanjang 
masa berlakunya hingga pandemi Covid-19 berakhir) 
menghimbau kepada Dinas Dukcapil kabupaten/kota 
di Daerah PSBB memberikan layanan Administrasi 
Kependudukan secara online-daring. 

Pelayanan ini makin dioptimalkan selama pandemi 
Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan 
untuk mencegah berkembangnya pandemi tersebut. 
Untuk daerah yang masih ada layanan manual seperti 
perekaman KTP-el, wajib menggunakan protokol 
pencegahan penularan Covid-19; dan meminta 
seluruh Dinas Dukcapil yang belum memiliki aplikasi 
layanan online agar segera mengembangkannya 
secara bertahap beralih menuju online-daring. 

Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang belum memiliki 
aplikasi layanan Administrasi Kependudukan 
online dihimbau segera mengembangkannya, 
untuk meningkatkan kualitas layanan Administrasi 
Kependudukan. Di samping itu, juga mengumumkan 
dokumen kependudukan yang sudah selesai cetak 
di kantor Dinas, kecamatan, UPT, kelurahan/desa, 
atau di mall pelayanan publik, melalui pengumuman 
yang dipasang di kantor, atau media website, 
aplikasi playstore/ appstore, WA dan SMS, serta 

memberitahukan tempat pengambilan dokumen 
tersebut. Jumlah Dinas Dukcapil yang melaksanakan 
layanan Administrasi Kependudukan secara online-
daring selama pandemi Covid-19 dengan berbagai 
cara yang bisa diunduh via playstore, website, WA 
dan SMS, tercatat ada sebanyak 487 Dinas. Jumlah 
ini belum mencakup keseluruhan daerah provinsi dan 
kabupaten/kota.

Penutup

Pemerintah telah berupaya melakukan inovasi 
pelayanan Administrasi Kependudukan yang 
memebrikan kebahagiaan pada masyarakat. 
Bahkan beberapa diantaranya telah berhasil 
meraih penghargaan dalam kompetensi inovasi 
pelayanan publik. Namun demikian ternyata dalam 
perkembangan praktek pelayanan Administrasi 
Kependudukan, masih muncul beberapa keluhan 
dari masyarakat terkait pelayanan Administrasi 
Kependudukan. Oleh sebab itu, inovasi administrasi 
kendudukan harus tetap terus berlanjut. Untuk inovasi 
yang sudah berjalan perlu dievaluasi secara berkala 
untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensinya 
dalam memberikan pelayanan administrasi 
kependudukan. Dengan adanya evaluasi tersebut, 
maka akan sangat membuka kemungkinan bagi 
kita untuk terus menghasilkan inovasi-inovasi baru 
demi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang 
membahagiakan Masyarakat.
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Negara memiliki kewajiban untuk 
memberikan perlindungan dan status 
hukum atas peristiwa kependudukan 
maupun peristiwa penting yang terjadi 

pada penduduk. Sebagai pihak yang memberikan 
perlindungan sekaligus yang memiliki otoritas untuk 
menerbitkan dokumen kependudukan, negara harus 
hadir hingga ke pelosok negeri memastikan bahwa 
semua penduduk terdaftar dan semua peristiwa 
kependudukan maupun pertistiwa penting yang 
terjadi tercatat dengan baik. 

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan 
salah satu pelayanan yang tidak bisa diselenggarakan 
oleh sektor privat. Cukup berbeda dengan urusan 
dasar seperti kesehatan dan pendidikan, sektor 
swasta sudah banyak terlibat menyelenggarakn 
pelayanan kesehatan dan pendidikan. Tentu urusan 
administrasi kependudukan harus dijalankan 
dengan penuh tanggung jawab. Namun, sangat 
disayangkan beberapa pihak yang memiliki otoritas 

untuk menerbitkan dokumen kependudukan sering 
terjebak pada status quo. Penduduk tidak memiliki 
pilihan tempat lain yang dapat menerbitkan dokumen 
kependudukan apabila  Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil tidak menjalankan tugasnya dengan 
baik. Media di Indonesia masih sering memotret 
kondisi pelayanan adminduk yang berbeli-belit, 
rentan calo, prosedurnya juga sulit.

Di sisi yang lain, berbagai inovasi juga telah 
dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab untuk 
memberikan perlindungan dan status hukum 
peristiwa kependudukan bagi penduduk. Salah 
satu penyelenggaraan urusan yang memiliki sangat 
banyak inovasi adalah administrasi kependudukan 

INOVASI
ADMINDUK

OLEH
PEMERINTAH

PUSAT
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. inovasi dilakukan mulai tingkat pusat sampai 
tingkat daerah. Inovasi-inovasi urusan administrasi 
kependudukan juga mendapatkan pengakuan 
secara nasional. Unit kerja yang menangani urusan 
adminduk di pemerintah daerah dan pemerintah 
pusat sering meraih penghargaan Top 99 maupun 
Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang 
diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. 
Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH menyampaikan bahwa 
administrasi kependudukan harus membahagiakan. 
Makna membahagiakan adalah memberikan 
perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan 

melalui administrasi kependudukan. Dua hal lainnya 
yang sedang dibangun oleh Kemendagri melalui 
Ditjen Dukcapil adalah brand yang selalu diingat oleh 
masyarakat dan reputasi yang baik. Mewujudkan tiga 
hal tersebut tentu pemerintah harus bekerja keras. 
Kerja keras pemerintah juga harus disambut dengan 
kesadaran masyarakat pada pentingnya administrasi 
kependudukan.

Pemerintah dan Masyarakat Harus Sama-Sama 
Aktif

Basis penyelenggaraan administrasi kependudukan 
di Indonesia adalah pendaftaran. Tidak seperti 

Foto:
Mesin ADM Otomatis 
sumber: dukcapil.ke-

mendagri.go.id
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sensus maupun survey. Dr. Ir. Gede Suratha, MMA 
Sekretaris Ditjen Dukcapil menyampaikan bahwa 
dengan metode pendaftaran, ada pihak yang 
bertanggung jawab pada kejadian penting yang 
terjadi, yang tertera dalam dokumen kependudukan 
maupun pencatatan sipil. 

Namun demikian, bukan berarti pemerintah pasif. 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan 
langkah strategis dalam penyelenggaraan urusan 
administrasi kependudukan. Sebelumnya dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan menganut sistem 
stelsel aktif pada penduduk. Artinya penduduk yang 
harus aktif melaporkan perisitwa kependudukan atau 
peristiwa penting pada pemerintah.  Berbeda dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Stelsel 
aktif ada pada pemerintah. Dr. Ir. Gede Suratha, 
MMA Sekretaris Ditjen Dukcapil menambahkan 
bahwa Pemerintah yang harus aktif untuk mencatat 
perubahan status kependudukan. Pemerintah 

aktif melakukan jemput bola untuk memberikan 
pelayanan. Perekaman KTP elektronik tidak hanya 
dilakukan di kantor dinas urusan kependudukan dan 
pencatatan sipil maupun kantor kecamatan saja, 
petugas dukcapil aktif turun ke desa-desa untuk 
melakukan perekaman KTP elektronik.

Pemerintah pusat juga aktif membangun ekosistem 
agar masyarakat sadar pentingnya administrasi 
kependudukan. Salah satu contoh adalah orang tua 
yang ingin mendaftarkan anaknya sekolah harus 
memiliki akta kelahiran. Kebijakan ini berlaku di 
seluruh Indonesia. Selain itu, untuk mendapatkan 
pelayanan perbankan, seorang warga negara harus 
menunjukkan identitasnya yang resmi yaitu KTP. 
Bahkan nomor selular pun harus didaftarkan dengan 
menggunakan NIK yang tertera di KTP. Dalam 
mewujudkan penataan adminduk yang baik memang 
harus dilakukan secara lintas sektoral.

Pada tahun 2018, Kemendagri melaunching Gerakan 
Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).  
Stelsel aktif pemerintah tentu harus direpson oleh 
masyarakat untuk mencapai hasil yang maksimal. 
GISA dilaksanakan dengan empat program, yaitu 
program sadar kepemilikan dikumen kependudukan, 
program sadar pemutakhiran data, program sadar 
pemanfaatan data kependudukan, dan program 
sadar melayani administrasi kependudukan. 
Operasional penerapannya adalah membentuk 
GISA mulai dari desa sampai tingkat kabupaten/ kota 
sadar adminduk.

Pembinaan Aparatur Adminduk

Pelayanan administrasi kependudukan yang baik 
tentu berasal dari aparatur yang cakap. Ekosistem 
yang dibangun akan memberikan ouput yang 
maksimal apabila didukung oleh apparat yang 
bertanggung jawab.

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil 
selalu memantau dan membina apparat dukcapil 
di daerah. Dalam upaya untuk memastikan bahwa 
pemerintah daerah melakukan progress, Ditjen 
Dukcapil melakukan rapat koordinasi dan evaluasi 
kinerja secara rutin dengan dinas dukcapil seluruh 

“
Perekaman KTP elektronik 

tidak hanya dilakukan di kantor 
dinas urusan kependudukan 
dan pencatatan sipil maupun 

kantor kecamatan saja, 
petugas dukcapil aktif turun ke 
desa-desa untuk melakukan 
perekaman KTP elektronik.

“
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Indonesia setiap minggu untuk melaporkan 
progress kinerja. Andi Kriamoni, SE., S.IP., MM 
selaku Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil menyampaikan Sembilan indicator 
kinerja utama yang dilaporkan adalah persentase 
capaian Perekaman KTP elektronik, Pencetakan 
KIA, print dokumen dengan Kertas Putih untuk 18 
dokumen, tanda tangan elektronik (TTE), Pelayanan 
elektronik, Pelayanan terintegrasi, pencatatan akta 
lahir, perjanjian kerjasama (PKS), dan Akses data.

Ditjen Dukcapil membuat levelisasi capaian kinerja. 
Dengan adanya levelisasi kinerja ini menjadi pemicu 
bagi Dinas Dukcapil Kabupaten/ Kota dan Provinsi 
untuk bekerja sehingga berada pada level yang 
tinggi tingkat kinerjanya. Rapat koordinasi dan 
evaluasi kinerja ini menjadi pemicu semangat bagi 
apparat dukcapil di daerah untuk meningkatkan 
kinerjanya. Levelisasi capaian kinerja didasarkan 
pada 9 indikator kinerja yang disebutkan di atas.

Dalam pembinaan aparatur adminduk menurut Prof. 
Dr. Zudan Arif Fakrulloh tidak boleh hanya bertumpu 
pada Ditjen Dukcapil Kemendagri. Pembinaan 

aparatur dukcapil sampai pada tataran dinas dukcapil 
di Kabupaten/ Kota merupakan kewenangan Ditjen 
Dukcapil. Tetapi aparatur dukcapil tidak hanya 
di dinas saja, tetapi juga sampai ke kecamatan, 
kelurahan, dan desa. Kewenangan pembinaan 
aparatur dukcapil di kecamatan, kelurahan, dan 
desa merupakan kewenangan kepala daerah. Oleh 
karena itu, kepala daerah juga perlu aware untuk 
urusan administrasi kependudukan secara khusus 
untuk pembinaan aparaturnya.
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“MELIPIR DI MAL”
Bentuk Nyata Collaborative Governance 
Antara Sektor Publik dan Swasta
Oleh: Mega Putri & Yeyen Sukrilah

Berdasarkan pengalaman 
ketika mendampingi 
berbagai instansi dalam 
membangun inovasi, 

pertanyaan yang terlontar pertama 
kali bukan tentang konsep 
inovasinya, tapi bagaimana tentang 
cara membiayai inovasi ditengah 
segala keterbatasan anggaran. 
Pertanyaan seperti itu tidaklah aneh 
atau haram ditanyakan, karena 
memang suatu hal yang lumrah 
bahwa operasionalisasi inovasi 
yang secara teknis memerlukan 
pembiayaan baik itu skala kecil 
hingga besar. Namun yang harus 
menjadi catatan adalah bukan 
berarti karena tidak adanya biaya 
kemudian menjadi penghalang untuk 
mewujudkan sebuah inovasi. Ada 
adagium klasik bahwa segalanya 
butuh uang, namun uang bukan 
segalanya. Banyak cara kreatif yang 
bisa dilakukan untuk mengatasi hal 
tersebut. Pengalaman yang akan 
dibagikan ini menjadi bukti nyata 
dimana kreatifitas yang tinggi mampu 
mengatasi terbatasnya pembiayaan 
melalui sebuah kolaborasi yang 
apik antara sektor publik dan sektor 
swasta.

Melipir Di Mall, pertama mendengar 
istilah ini pasti bertanya-tanya, 
mau apa melipir di mall? Ternyata 
ini adalah sebuah akronim 
yang sengaja diciptakan untuk 
menarik simpati publik dari inovasi 
“Menyediakan Layanan Administrasi 
Kependudukan yang Terintegrasi 
dan Mutakhir di Mall”. Salah satu 
inovasi Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil (Disdukcapil) 
Kota Tangerang Selatan, dengan 
menyediakan layanan administrasi 
kependudukan yang terintegrasi dan 
mutakhir di mall. 

Awal Mula

Sebanyak 50 persen penduduk di 
kota Tangsel adalah komuter, artinya 
penduduk yang bekerja di wilayah 
Jabodetabek namun berdomisili di 
Kota Tangsel. Kesibukan bekerja 
pada hari kerja dan mobilitas pulang-
pergi yang tinggi membuat banyak 
diantara mereka belum sempat 
melakukan pemutakhiran dokumen 
administrasi kependudukan dan 
memilih jalan pintas menggunakan 
jasa perantara atau calo. Dari 
kondisi tersebut inovasi ini digagas 
untuk mengaktualisasikan instruksi 
pemerintah menjawab kebutuhan 
masyarakat dalam hal administrasi 
kependudukan.

Inovasi “Melipir di Mal” diawali 
di Mal Living World Alam Sutera 
dengan dukungan Mesin Anjungan 
KIA Mandiri yang merupakan cikal 
bakal hadirnya Anjungan Dukcapil 
Mandiri (ADM). Adanya mesin 
tersebut ternyata direspon baik 
bagi masyarakat, mereka dapat 
membuat kartu KIA dengan mudah 
dan cepat dengan hanya datang ke 
mall tersebut sembari menghabiskan 
waktu akhir pekan bersama 
keluarga. Langkah ini ternyata dapat 
mengubah persepsi masyarakat, 
dari yang tadinya pelayanan harus 
selalu datang ke kantor Disdukcapil 
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dan terkesan formal, kini menjadi 
lebih santai, fleksibel, santai dan 
nyaman.

Pengembangan

Dengan adanya respon yang 
positif dari masyarakat, Disdukcapil 
merasa ini merupakan peluang yang 
harus diambil untuk memperbaiki 
citra birokrasi yang bisa dibilang 
kaku, serba formal. Maka dari itu 
dari yang tadinya hanya pelayanan 
KIA saja, perlu semakin ditambah 
jenis pelayanannya supaya 
semua kebutuhan administrasi 
kependudukan dapat dijangkau 
masyarakat dan berujung 
pada meningkatkan tingkat 
kepemilikan dokumen administrasi 
kependudukan. 

Pengembangan inovasi 
ini menimbulkan beberapa 
konsekuensi yang harus dihadapi, 
dari sisi penambahan ruang 
pelayanan, tenaga operasional, 
peralatan dan itu semua merujuk 
bertambahnya pembiayaan, 
ditambah lagi lokasi pelayanan 
berada di dalam mall yang bisa 
dibilang memakan biaya cukup 
tinggi, sementara di lain sisi 
sumber daya pemerintah terbatas. 
Disdukcapil membuat sebuah 
langkah yang berani dengan 
pendekatan kolaborasi pemerintah 
daerah dengan sektor swasta yang 
saling menguntungkan antar pihak, 
namun juga tidak keluar dari aturan 
yang berlaku. Diskusi meyakinkan 
seluruh stakeholder untuk bersama-
sama mensukseskan inovasi 
Melipir di mall terus dilakukan.

Kerjasama akhirnya dapat 
disepakati, dengan terbentuk 
pengembangan inovasi yang 
dilakukan di 2 mall tahun 2020 
yaitu Bintaro Plaza dan Teraskota 
Mall. Sumber daya inovasi ditekan 

sehingga sangat ekonomis agar 
biaya APBD tidak terlalu besar 
digunakan, hanyalah komputer, 
printer, mesin ADM dan jaringan 
internet serta dijalankan oleh 1 
orang tenaga administrasi dan 
2 orang operator. Untuk biaya 
fasilitas dan sarana prasarana dan 
pendukung lainnya ditanggung 
manajemen mall melalui tanggung 
jawab sosial perusahaan atau CSR.

Tidak berhenti di situ saja, tim inovasi 
Melipir di Mall terus melakukan 
terobosan-terobosan agar dapat 
menggapai antusiasme masyarakat 
untuk mau mengurus dokumen 
administrasi kependudukannya. 
Tahun 2020 juga sudah disepakati 
kerjasama dengan berbagai tenant 
yang ada di mall tersebut untuk 
memberikan harga discount kepada 
pemilik Kartu Identitas Anak (KIA) 
dengan hanya menunjukkan kartu 

pada saat melakukan pembelian 
produk.

Benefit Kolaborasi

Cerminan aktualisasi nyata 
collaborative governance ditandai 
dengan terbangunnya kolaborasi 
atas dasar simbiosis mutualisme 
“Bahagia untuk Semua”, sebab 
seluruh pihak mendapatkan 
kebahagiaan mulai Disdukcapil 
Tangsel, pihak swasta (manajemen 
mal), dan toko/tenant, serta 
masyarakat. Dalam melakukan 
proses kerjasama maka harus 
ada Benefit yang didapat oleh 
kedua belah pihak, yang saling 
menguntungkan. 

Adapun benefit yang didapat oleh 
Perusahaan antara lain:

Vol. 6 | No 2 Desember 2020
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• Dapat meningkatkan jumlah 
pengunjung.

• Dapat meningkatkan jumlah 
omset pendapatan perusahaan.

• Disdukcapil Tangsel Akan 
membantu Proses Publikasi 
dan informasi melalui Media 
Cetak dan Elektronik yang 
dimiliki.

Sedangkan benefit yang didapat 
oleh Pemerintah Kota Tangerang 
Selatan antara lain:

• Membantu Program 
Pemerintah dalam 
meningkatkan pendataan, 
perlindungan dan pelayanan 
publik serta sebagai upaya 
memberikan perlindungan dan 
pemenuhan hak konstitusional 
warga negara Indonesia.

• Membantu mempercepat 
Kepemilikan Kartu Identitas 
Anak (KIA) di Wilayah Kota 
Tangerang Selatan.

• Membantu program Pemerintah 
Kota Tangerang Selatan dalam 
mewujudkan Kota Layak Anak 
(KLA).

• Dengan jumlah pengunjung 
dan omset pendapatan 
perusahaan yang meningkat, 
maka pajak yang di setorkan 
menjadi Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kota Tangerang 
Selatan meningkat.

Selain adanya benefit di kedua 
belah pihak, inovasi ini berimplikasi 
pada perubahan paradigma dalam 
pelaksanaan pelayanan dokumen 
kependudukan. Mengubah cara 
pandang masyarakat terhadap 
pelayanan dokumen kependudukan 
yang saat ini semakin inovatif dan 
profesional dengan memperbaharui 
jenis serta tempat pelayanan 
menyesuaikan perkembangan dan 
struktur pola hidup masyarakat 
yang semakin modern. 

Melipir di Mall merupakan bukti 

bahwa sudah saatnya pemerintah 
semakin meningkatkan jalinan 
kerjasama dengan berbagai sektor, 
terutama swasta dalam upaya 
memperbaiki pola pelayanan yang 
beriorentasi pada hasil agar mampu 
meningkatkan kualitas pelayanan 
publik secara optimal dan berujung 
pada meningkatkan citra positif 
pemerintah.

Sejumlah anak dan orang tua mengantre 
untuk mencetak KIA di Anjungan KIA 

Mandiri yang berada di Living World Alam 
Sutera, beberapa waktu lalu. 

FOTO: Miladi Ahmad/Tangerang Ekspres
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Covid-19 Menghambat Pelayanan 
Publik

Corona Virus Diseases 2019 atau 
biasa disebut dengan Virus Covid-19 
menjadi permasalahan masyarakat 
di berbagai belahan dunia. Sejak 
pertama kali muncul di Wuhan, 
Provinsi Hubei, Tiongkok, pada 8 
Desember 2019, kini virus tersebut 
telah menyebar ke 216 negara. 
Pandemi Covid-19 ini tidak hanya 
mengancam kesehatan manusia, 
namun juga telah mempengaruhi 
seluruh sendi kehidupan. Situasi ini 
juga menyebabkan terhambatnya 
pelayanan publik khususnya yang 
berhadapan langsung dengan 
masyarakat. Namun dalam kondisi 
apapun, pelayanan publik harus 
tetap berjalan.

Era Covid-19 ini membuat birokrasi 
mempercepat pengoptimalan 
pemanfaatan teknologi informasi 
dan komunikasi dalam segala 
aspek. Walaupun ruang gerak 
terbatas karena mengikuti protokol 
kesehatan, masyarakat harus tetap 
diberikan haknya sebagai warga 
negara untuk dilayani. Salah satu 
cara yang bisa dioptimalkan pada 
masa pandemi ini adalah pelayanan 
melalui layanan elektronik (berbasis 
online). Transformasi model layanan 
manual yang ditandai dengan 
pelayanan tatap muka ke elektronik 
terus mengalami kenaikan yang 
signifikan dimasa Covid-19. 

Berbagai aplikasi teknologi 
dioptimalkan fungsinya untuk 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Kondisi seperti ini ada 
dihadapan kita dan memerlukan 
perubahan menuju kehidupan 
new normal, termasuk bagaimana 
birokrasi dalam memberikan 
pelayanan publik.

Komitmen untuk memberikan 
layanan kepada masyarakat secara 
optimal ditunjukkan oleh Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta. Optimalisasi 
pelayanan berbasis elektronik 
dilakukan guna memberikan 
kemudahan dan pendekatan 
layanan kepada warga Ibu Kota. 
Salah satu yang cukup popular 
dan mendapat banyak apresiasi 
adalah inovasi penyelanggaraan 
pelayanan publik melalui aplikasi 
“Alpukat Betawi”. Inovasi tersebut 
juga merupakan manifestasi 
reformasi administrasi dan reformasi 
birokrasi yaitu peningkatan kualitas 
pelayanan publik. Masyarakat tidak 
perlu  datang secara fisik untuk 
mengurus keperluan administrasi 
sehingga terhindar dari potensi 
penyebaran Covid-19.

Inovasi Pelayanan Publik 
Berbasis Elektronik

Inovasi adalah sebuah ide, 
gagasan, dan praktik yang dilandasi 
dan diterima sebagai suatu hal 

Alpukat Betawi: 
Inovasi Pelayanan Administrasi 
Kependudukan Berbasis Online 
di Masa Pandemi
Oleh:  Ahmad Maulana & Alih Nugroho
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yang baru oleh seseorang 
ataupun kelompok tertentu untuk 
diaplikasikan ataupun diadopsi. 
Tujuan dari inovasi ini ialah untuk 
menghasilkan produk baru, baik 
bagi dirinya sendiri maupun 
lingkungannya. Seseorang yang 
berhasil melakukan sebuah 
inovasi adalah seseorang yang 
inovatif. Secara tidak langsung, 
manfaat inovasi adalah membawa 
sesuatu hal yang baru sehingga 
dapat memudahkan kehidupan 
masyarakat dan membawa ke 
dalam kondisi kehidupan yang 
lebih baik.

Pelayanan publik adalah segala 
bentuk jasa pelayanan baik dalam 
bentuk barang publik maupun 
jasa publik yang pada prinsipmya 
menjadi tanggung jawab dan 
dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah baik pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah. Dalam 
suatu pelayanan publik harus 
adanya inovasi dalam pelayanan 
untuk mendukung program 
pemeritah pada e-government. 
Inovasi pelayanan publik adalah 
terobosan pelayanan publik yang 
berupa gagasan/ide kreatif yang 
dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat baik secara langsung 
maupun tidak langsung.

Pemerintahan elektoronik atau 
e-government adalah pengguna 
teknologi informasi oleh 
pemerintah untuk memberikan 
informasi dan pelayanan bagi 
masyarakat Indonesia serta hal-
hal lain yang berkenaan dengan 
pemerintahan. E-government ini 
bertujuan untuk meningkatkan 
efisiensi, kenyamanan, serta 
aksesibilitas yang lebih baik dari 
pelayanan publik. Disamping 
prestasi pemerintah dalam 
penyelenggaraan pemerintah 

yang lebih baik sejak reformasi, 
tentunya penerapan e-government 
ini dapat memberikan manfaat 
yang lebih kepada masyarakat. 
Manfaat yang dapat diterima oleh 
masyarakat dalam penerapan 
e-government ini yaitu untuk 
meningkatkan transparansi, 
kontrol, dan akuntabilitas 
penyelenggaraan pemerintahan 
dalam rangka penerapan konsep 
Good Governance di pemerintahan 
yang bebas dari KKN.

Alpukat Betawi: Menjawab 
Keterbatasan di Masa Pandemi 

Salah satu penerapan kegiatan 
dalam inovasi pelayanan publik 
yang ada di provinsi DKI Jakarta 
ini yaitu pemerintah telah 
mengubah tata cara pelayanan 
dalam mengurusi administrasi 
kependudukan yang berbasis 
online. Pemerintah provinsi DKI 
Jakarta telah mengeluarkan 
kebijakan baru dalam inovasi 
pelayanan publik yang berbasis 
online dan sudah diterapkannya 
dengan baik di seluruh keluruhan 
yang ada di DKI Jakarta. Inovasi 
pelayanan publik yang sudah di 
keluarkan oleh pemerintah provinsi 
DKI Jakarta berupa aplikasi dalam 
mengurusi pelayanan administrasi 
kependudukan dan aplikasi 
tersebut bernama “alpukat betawi”. 
Alpukat betawi ini adalah aplikasi 
yang disediakan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Provinsi DKI Jakarta khusus 
bagi warga DKI dalam memproses 
pengajuan pelayanan administrasi 
kependudukan secara digital, 
mudah, cepat, dan akurat.

Alpukat betawi merupakan 
singkatan dari akses langsung 
pelayanan dokumen kependudukan 

cepat dan akurat, yang menjadi 
salah satu bentuk akses langsung 
kepada masyarakat di DKI Jakarta 
untuk mengajukan pelayanan 
administrasi kependudukan. 
Hadirnya aplikasi ini di latar 
belakangi oleh pemerintah yang 
mengeluarkan kebijakan dalam 
kondisi saat pandemi covid-19 
yang memudahkan masyarakat 
di DKI Jakarta untuk mengurusi 
administrasi kependudukan 
secara online. Melalui aplikasi ini 
masyarakat dapat mengajukan 
permohonan layanan, penjadwalan 
layanan, dan memonitor layanan 
yang diajukan.  adi dengan 
menggunakan Alpukat Betawi, 
masyarakat dapat mengurus 
dokumen Dukcapil mulai dari 
akta lahir, kartu tanda penduduk 
elektronik (KTP-el), kartu keluarga 
(KK), kartu identitas anak (KIA), 
perubahan biodata, hingga akta 
kematian secara online.

Inovasi pelayanan publik melalui 
aplikasi Alpukat Betawi ini muncul 
karena keterbatasan yang terjadi 
pada kondisi pandemi covid-19. 
Dengan zaman yang sekarang 
ini ketersediaan teknologi 
dan informasi sudah semakin 
transparan, untuk itu pemerintah 
telah mengubah semua pelayanan 
publik yang diberikan kepada 
masyarakat secara tatap muka 
beralih ke pelayanan publik yang 
berbasis online. Pemerintah 
provinsi DKI Jakarta tetap 
menghimbau kepada masyarakat 
agar tetap menjaga jarak demi 
memutus rantai penyebaran virus 
covid-19. 

Pada penerapan inovasi pelayanan 
publik melalui aplikasi ini bahwa 
terdapat ada kelebihan dan 
kekurangan yang dapat dirasakan 
masyarakat dalam menggunakan 
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aplikasi tersebut. Kelebihan 
yang didapat masyarakat 
saat menggunakan aplikasi 
ini yaitu dengan adanya 
pelayanan publik yang 
berbasis online masyarakat 
dapat mengurusi administrasi 
kependudukan secara 
cepat dan tepat sehingga 
sudah tidak terlalu lama 
untuk menunggunya. Lalu, 
dengan adanya aplikasi 
tersebut masyarakat dapat 
mendaftarkan secara online 
dengan waktu kapan saja 
sehingga masyarakat yang 
ingin mengurusi administrasi 
kependudukan sudah 
tidak lagi untuk datang 
ke tempat pelayanan 
publik. Kemudian dengan 
adanya inovasi pelayanan 
publik yang berbasis 
online, masyarakat juga 
berperan untuk mendukung 
kebijakan pemerintah dalam 
menerapkan e-government.

Selain ada kelebihan, 
terdapat ada kekurangan 
yang dapat dirasakan 
masyarakat pada saat 
menggunakan aplikasi 
tersebut. Kekurangan yang 
dapat dirasakan masyarakat 
diantaranya yaitu dalam 
menggunakan aplikasi 
tersebut hanya bisa diakses 
oleh perangkat pengguna 
smarthphone bersistem 
play store saja, sehingga 
untuk perangkat pengguna  
smartphone yang bersisem 
ios aplikasi tersebut tidak 
dapat diakses. Serta 
kurangnya sosialisasi dalam 
menerapkan aplikasi alpukat 
betawi sehingga beberapa 

masyarakat masih ada yang 
tidak mengetahui terkait 
aplikasi tersebut.

PR Kedepan: Mendorong 
Literasi Digital Masyarakat

Pada akhirnya inovasi 
pelayanan publik ini muncul 
karena berkaitan dengan 
kondisi saat pandemi 
Covid-19, sehingga 
memungkinkan pemerintah 
untuk dapat mengubah 
sistem pelayanan publik 
yang berbasis online agar 
kebutuhan masyarakat dapat 
terlayani. Inovasi di sektor 
publik hanya akan berhasil 
apabila masyarakat banyak 
memiliki kemampuan untuk 
menjangkaunya. Inovasi 
menjadi tidak memiliki arti 
apa-apa dan tidak membuat 
perbedaan apabila tidak 
dapat dimanfaatkan oleh 
publik secara luas.

Berdasarkan hasil 
pembahasan diatas, 
terdapat beberapa saran 
dalam menerapkan 
inovasi pelayanan publik 
yang berbasis online 
melalui aplikasi alpukat 
betawi diantaranya yaitu: 
Seharusnya pemerintah 
harus lebih luas dalam 
mensosialisasikan aplikasi 
ini agar seluruh masyarakat 
di DKI Jakarta mengetahui 
tentang aplikasi tersebut. 
Pada penerapan aplikasi 
tersebut harus bisa diakses 
oleh semua perangkat 
smarthphone baik play store 
maupun app store.
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Dalam rangka membahagiakan 
masyarakat dalam memperoleh 
haknya atas kepemilikan 
dokumen kependudukan, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
telah melakukan berbagai inovasi 
sebagai upaya untuk memudahkan 
masyarakat mengurus dokumen 
kependudukan. Diantara inovasi 
tersebut yang dirasakan manfaatnya 
oleh masyarakat adalah kegiatan 
PALING MANTAP (Pelayanan 
Keliling Sampai Malam Hari Tanpa 
Pamrih).

Inovasi Paling Mantap dilaksanakan 
oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil setelah melakukan 
pengamatan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan pelayanan keliling di 
nagari sesuai dengan jam kerja. 
Diketahui bahwa masyarakat 
Kabupaten Pasaman sebagian 
besar penduduknya bermata 
pencarian di bidang pertanian. 
Disaat pelayanan keliling sesuai 
dengan jam kerja dilaksanakan di 
tingkat nagari dan jorong, sebagian 
masyarakat masih berada di 
sawah, kebun, ladang, kolam ikan 
dan sebagainya. Terkadang tidak 
dapat ditinggalkan untuk mengurus 
dokumen kependudukan. Akibatnya 
banyak peristiwa kependudukan 
dan peristiwa penting yang harus 
segera dilaporkan penduduk 
sebagai kewajibannya untuk 
memutahirkan data kependudukan 
pada dokumen kependudukan nya 

menjadi terlambat. Contoh peristiwa 
kelahiran, perkawinan, perubahan 
status penddidikan anak serta status 
perkawinan anggota keluarga. 
Sehingga ketika ada kebutuhan 
mendesak yang berhubungan 
dengan dokumen kependudukan, 
barulah masyarakat mengurusnya 
ke kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil. 

Demikian pula halnya dengan 
masyarakat yang bermata 
pencarian dibidang jasa seperti 
sopir, ojek, penjaga kedai, 
pedagang dan sebagainya. Pada 
saat jadwal pelayanan keliling Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil di nagarinya, tidak dapat 
dihadiri yang bersangkutan karena 
berbenturan dengan waktu kerja 
penduduk. Akibatnya pelayanan 
keliling yang sudah direncanakan 
oleh Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil menjadi 
tidak maksimal dan menyentuh 
masyarakat dengan kondisi yang 
demikian.

Atas dasar pengamatan dan evaluasi 
diatas, Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Pasaman berupaya memberikan 
solusi dengan  menciptakan 
kegiatan pelayanan keliling mulai 
dari pagi sampai malam hari di 
satu lokasi atau nagari. Ketika bus 
pelayanan keliling tiba di lokasi, 
maka pelayanan keliling dilakukan 

PALING MANTAP
(Pelayanan Keliling Sampai 
Malam Hari Tanpa Pamrih)
Inovasi Inkremental Menjawab Kebutuhan 
Masyarakat Kabupaten Pasaman
Oleh:  Sukardi
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terlebih dahulu di sekolah, baik 
itu perekaman KTP el bagi anak 
setingkat SMA/K/MA maupun ke 
sekolah tingkat SD dan SMP untuk 
pembuatan Akta Kelahiran dan KIA 
(Kartu Identitas Anak). Setelah usai 
pelayanan dokumen kependudukan 
di jam sekolah maka bus pelayanan 
keliling diarahkan di nagari atau 
jorong sesuai dengan kesepakatan 
antara Tim Pelayanan Keliling 
dengan Wali Nagari. Setelah lokasi 
ditentukan maka mulai dari siang 
hari sampai malam hari pukul 22.00 
wib Tim dari Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil memberikan 
pelayanan dokumen kependudukan 
kepada masyarakat terutama 
masyarakat yang menjadi sasaran 
kegiatan inovasi PALING MANTAP.

Khusus daerah pedalaman dan 
terisolir, Tim Pelayanan Keliling 
membutuhkan waktu tempuh 
ke lokasi yang cukup lam dan 
jauh. Mengingat hal tersebut, Tim 
Pelayanan Keliling akan menginap 
di lokasi tersebut karena tidak 
memungkinkan untuk pulang 
pergi dari ibukota Kabupaten. 
Penempatan Tim untuk menginap 
dan melaksanakan kegiatan 
PALING MANTAP terlebuh dahulu 
disepakati dengan Wali Nagari 
dan Jorong. Sementara untuk 
pembagian waktu kerja tetap sama 
yaitu pagi hari dilakukan pelayanan 
dokumen kependudukan di sekolah, 
kemudian siang sampai malam hari 
dilakukan di lokasi yang ditetapkan.

Dengan berbagai upaya dan inovasi 
yang sudah dilakukan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Pasaman untuk 
membahagiakan masyarakat pada 
tahun 2020 seluruh capainan target 
nasional dokumen kependudukan 
dapat dicapai. Perekaman KTP 
telah mencapai 101,07 %, dan 
capaian kepemilikan Akta Kelahiran 
0-18 tahun telah mencapai 98%.
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Pandemi covid 19 telah 
merubah berbagai tatanan 
kehidupan di berbagai 
belahan dunia, tanpa kecuali 

Bangsa Indonesia. Sistem ekonomi, 
sosial, budaya bahkan pemerintahan 
di Indonesia juga ikut berubah 
menyesuaikan dengan kondisi 
akibat pandemi tersebut. Pelayanan 
kepada masyarakat yang dilakukan 
oleh birokrasi pun turut berubah 
agar sisi kesehatan dan keamanan 
masyarakat tetap menjadi prioritas 
utama disamping pelayanan yang 
selalu optimal. Di masa pandemi 
seperti saat ini, jangan sampai 
kualitas pelayanan publik menjadi 
turun tetapi perlu dilakukan berbagai 
penyesuaian agar pelayanan kepada 
masyarakat tetap meningkat. 
Salah satu yang pasti berubah 
dan memerlukan penyesuaian 
adalah pelayanan administrasi 
kependudukan. 

Seperti yang diketahui selama 
ini bahwa masyarakat yang 
meminta pelayanan administrasi 

k e p e n d u d u k a n 
setiap hari banyak 
jumlahnya, dapat 
mencapai ratusan 
orang. Bahkan 
seringkali dijumpai 
m a s y a r a k a t 
sampai antri dan 
berdesak-desakan 
demi memperoleh 
pelayanan tersebut. 
Otomatis kondisi 
tersebut harus 
berubah dengan 
adanya pandemi 
covid 19, dimana 
jarak menjadi salah 
satu persyaratan 
yang harus 

dijalankan agar tidak terjadi penularan. 
Dapat dikatakan pelayanan 
administrasi kependudukan 
merupakan pelayanan idaman yang 
sering dituju oleh masyarakat, oleh 
karena itu agar antrian tanpa jarak 
tidak menjadi sumber penularan 
maka perlu disiasati oleh pemerintah. 

Sebagai contoh Pemerintah 
Kota Bandung, yang mempunyai 
strategi dalam perubahan dan 
penyesuaian pelayanan administrasi 
kependudukan di era pandemi saat 
ini. Melalui Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil, berbagai langkah 
diupayakan untuk membatasi 
pergerakan warga yang ingin 
memperoleh pelayanan. Salah satu 
program yang digalakkan adalah 
bagaimana warga Kota Bandung 
dapat mengurus berbagai urusan 
administrasi kependudukan di rumah 
saja dan tidak perlu repot-repot datang 
ke Kantor Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil. Program ini 
mulai dijalankan sejak Bulan Juli 
2020 ketika pandemi sudah terjadi, 
dimana warga Kota Bandung dapat 
mengurus dokumen administrasi 
kependudukan dari rumah bahkan 
dapat mencetak dokumennya sendiri 
(kecuali KTP dan KIA). Program 
ini juga melatih kemandirian warga 
di tengah-tengah pandemi agar 
mencegah penularan semakin 
meluas dan pelayanan tetap diterima 
secara optimal. Hal ini tentunya 
mempermudah warga Kota Bandung 
untuk mendapatkan pelayanan 
administrasi kependudukan. Kegiatan 
yang menunjang program ini antara 
lain : 

01Layanan Daring

Layanan daring ini berupa 
penggunaan aplikasi Pemuda, 

Oleh: Harditya Bayu Kusuma

PELAYANAN ADMINDUK
DISDUKCAPIL KOTA BANDUNG 
VS COVID 19
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Salaman, e-Punten ataupun 
email yang dapat dilakukan 
untuk mengurus administrasi 
kependudukan secara online. 
Pemuda singkatan dari 
“Pemutakhiran Data Mandiri” 
merupakan aplikasi berbasis 
web dan mobile yang dapat 
dipergunakan untuk memperbarui 
data kependudukan yang dapat 
dilakukan secara mandiri. 
Sedangkan Salaman atau “Selesai 
dalam Genggaman”, yang dapat 
diartikan bahwa pelayanan ini 
dapat diakses melalui handphone 
yang ada di genggaman warga. 
Layanan yang ada antara lain: 
Akta Kelahiran, Akta Kematian, KIA 
(Kartu Identitas Anak), dan Surat 
Pindah Keluar. Kemudian e-Punten 
yang merupakan singkatan dari 
“elektronik pendaftaran penduduk 
tidak permanen”, yaitu merupakan 
aplikasi untuk pengurusan Surat 
Tinggal Sementara bagi penduduk 
pendatang di Kota Bandung. Ketiga 
aplikasi ini dapat diakses melalui 
web ataupun mobile. Melalui 
berbagai aplikasi ini, pelayanan 
administrasi kependudukan akan 
terasa mudah diakses oleh warga. 

02Cetak Sendiri

Dokumen Kartu Keluarga, 
Akta Kelahiran dan Surat Pindah 
Keluar dapat dicetak sendiri oleh 
warga Kota Bandung. Warga dapat 
memperoleh dokumen-dokumen 
tersebut berupa file PDF pada 
menu dokumen di aplikasinya 
dan mencetaknya sendiri dengan 
kertas A4 80 gram berwarna putih. 
Dengan mencetak sendiri dokumen 
yang diurus tentunya akan lebih 
memberikan keuntungan bagi 
warga, tanpa repot antri dan 
menunggu lama mereka bisa print 
sendiri dokumen tersebut. 

03Tanda Tangan Elektronik 
(TTE)

Kartu Keluarga dan seluruh 
dokumen akta-akta pencatatan sipil 
telah menggunakan Tanda Tangan 
Elektronik (TTE). Tanda Tangan 

Elektronik (TTE) ini berupa QR 
Code yang dapat dicek keasliannya 
dengan aplikasi pembaca QR 
Code dan tidak memerlukan lagi 
dilegalisir. Dengan ini warga tidak 
perlu lagi bolak balik ke kantor 
Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Bandung hanya untuk 
melakukan legalisir dokumen yang 
dibutuhkan untuk berbagai urusan.

04Security Printing

Dokumen yang masih 
menggunakan blanko security 
printing adalah KTP-el dan KIA. 
Hal ini untuk meningkatkan 
keamanan KTP-el dan KIA agar 
tidak mudah dipalsukan untuk 
disalahgunakan bagi orang yang 
tidak berkepentingan. 

05#DiRumahAja

Berbagai dokumen 
administrasi kependudukan dapat 
diakses dengan mudah secara 
online dari rumah. Akses layanan 
online Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Bandung ini 
dapat dilakukan melalui aplikasi 
dan email sehingga praktis dan 
mudah diterapkan.

Melihat berbagai hal yang 
dilakukan oleh Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kota Bandung, ada beberapa hal 
yang perlu digarisbawahi untuk 
menjadi referensi bagi instansi 
pemerintah lainnya yang juga 
selama ini melakukan pelayanan 
langsung kepada masyarakat. 
Hal ini dilakukan untuk mencegah 
penularan dan mengoptimalkan 
pelayanan di masa pandemi covid 
19. Pertama, kesehatan dan 
kemanan tetap menjadi prioritas 
utama. Kesehatan dan keamanan 
bagi pihak yang melayani dan 
dilayani harus diutamakan. 
Berbagai program dan kegiatan 
yang akan dikembangkan di masa 
pandemi ini harus mendasarkan 
pada tingkat kesehatan dan 
keamanan. Sehingga pelayanan 
dapat terlaksana optimal tetapi 

penularan covid 19 dapat 
dicegah. Kedua, optimalisasi 
pelayanan online. Bagi instansi 
pemerintah lainnya, langkah untuk 
menerapkan pelayanan online 
merupakan cara jitu di masa 
pandemi saat ini. Pengembangan 
aplikasi-aplikasi baru untuk 
mempermudah pelayanan dan 
mengurangi pertemuan langsung 
sangat cocok diterapkan untuk 
mencegah penularan covid 19. 
Ketiga, pelayanan tetap menjaga 
jarak dan mengurangi kontak fisik. 
Pelayanan yang membutuhkan 
kontak langsung harus dikurangi 
bahkan kalau terpaksa ditiadakan, 
jikapun perlu dilakukan maka 
protokol kesehatan harus 
dikedepankan. Misalnya : adanya 
pengecekan suhu tubuh bagi 
warga yang datang, menyiapkan 
tempat cuci tangan, terdapat cairan 
disinfektan, penggunaan masker 
bagi warga dan petugas, dan 
adanya penanda untuk jaga jarak.  
Dan, Keempat, pengembangan 
inovasi pelayanan publik di masa 
pandemi. Inovasi pelayanan 
publik tidak boleh terhenti di masa 
pandemi. Instansi pemerintah yang 
memberikan pelayanan langsung 
harus dapat mengembangkan 
inovasi pelayanan publik, hal 
ini untuk mempermudah dan 
mempercepat pelayanan yang 
diberikan. 

Hal yang dapat dijadikan 
pembelajaran bahwa pelayanan 
publik harus tetap optimal selama 
masa pandemi covid 19. Pelayanan 
publik tidak harus berhenti total tapi 
terus berjalan dengan mutu yang 
tetap berkualitas. Kesehatan dan 
keamanan pihak yang melayani dan 
dilayani harus tetap diutamakan. 
Pandemi covid 19 bukan sesuatu 
yang harus dihindari tetapi harus 
dihadapi dengan inovasi.
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Pendahuluan

Pemerintah Kebupaten Sleman 
merupakan salah satu pemerintah 
daerah yang telah mengembangkan 
berbagai inovasi pelayanan 
kependudukan yang terbukti mampu 
memberikan dampak dan manfaat 
yang signifikan bagi peningkatan 
kualitas pelayanan kependudukan di 
Kabupaten Sleman. Salah satunya 
adalah Lukadesi (Keluarga Berduka 
Desa Siaga) di Kabupaten Sleman 
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Salah satu permasalahan yang 
dihadapi dalam bidang administrasi 
kependudukan adalah masih 
rendahnya kesadaran masyarakat 
mengenai pentingnya administrasi 
kependudukan. Hal tersebut juga terjadi 
pada pencatatan kejadian kematian 
masyarakat. Seringkali ditemui bahwa 
masih banyak masyarakat yang 
tidak melaporkan kematian anggota 
keluarganya, karena menganggap 
hal tersebut sebagai hal yang kurang 
penting. Selain itu seringkali ketika 
terjadi peristiwa kematian, anggota 
keluarga tengah mengalami duka cita 
dan disibukkan dengan segala prosesi 
pemakaman serta prosesi lainnya, 
sehingga pencatatan kematian anggota 
keluarga bukan menjadi prioritas. 
Setelah selesai dengan segala prosesi 
pemakaman serta prosesi lainnya, 
pencatatan kematian masih dirasakan 
bukan sebagai kewajiban yang 
mendesak dan harus dilakukan. 

Masih banyaknya anggota masyarakat 

yang enggan untuk mencatatkan 
kematian anggota keluarganya ini 
berdampak pada ketidaksinkronan 
data kependudukan di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil dengan data riil di lapangan. 
Padahal, data kependudukan di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
merupakan data formal yang seringkali 
digunakan sebagai rujukan dalam 
perumusan kebijakan, baik kebijakan 
di tingkat daerah maupun di tingkat 
nasional. Sebagai contoh, keberadaan 
data kependudukan sebagai basis 
penentuan masyarakat penerima 
bantuan sosial. Contoh lain adalah 
penggunaan data kependudukan di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil yang diadopsi dalam penetapan 
Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam 
Pilkada/Pemilu. Ketidakakuratan 
data kependudukan memberikan 
celah terjadinya penyalahgunaan 
hak suara. Oleh karena itu, data 
kependudukan Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil sebagai data 
formal kependudukan harus riil dan 
akurat. Salah satu nya adalah dengan 
memastikan pencatatan pada setiap 
pertambahan dan pengurangan 
penduduk, salah satunya pencatatan 
kematian.

Masalah masih rendahnya 
pencatatan peristiwa kematian 
menjadi salah satu perhatian 
bagi Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. 
Sehingga Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman 

Oleh:  Rima Ranintya yusuf

INOVASI KEPENDUDUKAN 
LUKADESI 
(Keluarga Berduka Desa Siaga) di Kabupaten 
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
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mengeluarkan inovasi dalam pencatatan peristiwa 
kematian penduduk yang dikenal dengan nama 
Lukadesi (Keluarga Berduka Desa Siaga).

Permasalahan rendahnya penca-tatan peristiwa 
kematian tersebut mulai teratasi dengan adanya 
inovasi Lukadesi (Keluarga Berduka Desa Siaga). 
Sejak adanya Lukadesi, anggota keluarga cukup 
memberikan dokumen untuk mengurus akta kematian 
seperti fotokopi KK, fotokopi KTP warga yang 
meninggal, serta surat lelayu kepada Kepala Dukuh 
atau anggota masyarakat yang ditunjuk. Selanjutnya 
Kepala Dukuh atau anggota masyarakat yang ditunjuk 
akan membantu menyampaikan dokumen tersebut 
ke tingkat Desa. Petugas di tingkat Desa akan 
mengirimkan data tersebut ke Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Dan dalam 
waktu kurang dari 1 hari (kecuali jika kematian 
terjadi di luar hari kerja), kutipan akta kematian 
diterbitkan. Bahkan kutipan akta kematian tersebut 
diserahkan kepada anggota keluarga pada saat 
acara pemakaman. Selain mendapatkan kutipan akta 
kematian, pemohon juga akan langsung diterbitkan 
Kartu Keluarga dan KTP elektronik bagi suami/istri 
yang ditinggal meninggal dengan adanya perubahan 
dalam status perkawinan menjadi cerai mati.

Keberadaan Lukadesi (Keluarga Berduka Desa 
Siaga) ini terbukti meningkatkan angka pencatatan 
kematian masyarakat, sehingga data kependudukan 
yang dihimpun oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil lebih akurat dan valid. Inovasi ini 
meringankan anggota keluarga yang sedang berduka. 
Anggota keluarga yang sedang berduka tidak perlu 
mengurus sendiri akta kematian anggota keluarganya. 
Pencatatan kematian pun dilakukan pada saat itu juga 
(real time), sehingga updating data kependudukan 
lebih akurat dan valid. Serta mekanisme pelaporan 
hingga penerbitan akta kematian cepat dan mudah.

Deskripsi Inovasi

Menjamin terselenggaranya pelayanan kependudukan 
yang berkualitas merupakan salah satu tanggung 
jawab penyelenggara negara, termasuk salah satunya 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Sleman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Sleman berupaya untuk meningkatkan 
keakuratan data kependudukan yang dimiliki melalui 
berbagai inovasi, salah satunya melalui inovasi 
pelayanan pencatatan kematian Lukadesi (Keluarga 

Berduka Desa Siaga). 

Sebelum digunakannya aplikasi Lukadesi (Keluarga 
Berduka Desa Siaga), anggota keluarga yang berduka 
harus mengurus sendiri pencatatan kematian anggota 
keluarga nya, hingga akta kematian tersebut diterbitkan. 
Padahal pada saat yang bersamaan anggota keluarga 
tengah mengalami duka cita. Selain itu banyak 
masyarakat yang tidak mencatatkan kematian anggota 
keluarganya karena tidak menganggapnya sebagai 
hal yang penting. Dampaknya, data kependudukan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Sleman kurang akurat dan tidak mencerminkan kondisi 
riil lapangan. 

Pada awalnya inovasi pelayanan ini diinisiasi oleh 
Desa Wukirsari Cangkringan Sleman pada tahun 2017, 
yang kemudian diadopsi dan diimplementasi secara 
lebih luas di Kabupaten Sleman. Adapun strategi 
pelaksanaan Lukadesi diantaranya sebagai berikut :

1. Ketika terjadi peristiwa kematian, masyarakat 
menginformasikan kepada Kepala Dukuh 
setempat atau tokoh masyarakat.

2. Kepala Dukuh setempat atau tokoh masyarakat 
setempat mendatangi masyarakat yang 
mengalami duka cita, serta meminta dokumen 
untuk mengurus akta kematian seperti fotokopi 
KK, fotokopi KTP warga yang meninggal.

3. Fotokopi KK, fotokopi KTP warga yang meninggal, 
serta surat lelayu yang diterbitkan oleh tokoh 
setempat dibawa ke Pemerintah Desa. 

4. Petugas registrasi kependu-dukan tingkat Desa 
memfoto dokumen tersebut, dan mengirimkan 
dokumen tersebut melalui aplikasi SIDAMPAK. 
Dokumen asli dapat dikirimkan dikemudian hari.

5. Petugas di Dinas Kependu-dukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Sleman memverifikasi keabsahan 
dan kelengkapan dokumen permintaan yang 
diminta.

6. Setelah lengkap, Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman menerbitkan 
surat kematian. Surat kematian diterbitkan di hari 
kerja. Apabila kematian terjadi di hari libur, maka 
penerbitan kutipan akta kematian akan dilakukan 
pada hari kerja dan diserahkan pada acara tahlilan.

Lukadesi sebagai Inovasi Kependudukan

Keberadaan inovasi Lukadesi terbukti dapat menjadi 
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alternatif solusi bagi penerima layanan maupun 
penyelenggara pelayanan untuk menghadirkan 
pelayanan pencatatan kematian yang mudah dan 
cepat. Menurut Everett Rogers (2003), sesuatu dapat 
dikatakan sebagai inovasi apabila memiliki karakteristik 
sebagai berikut : a) keuntungan relatif, b) bersifat 
kompatibel, c) memiliki tingkat kerumitan, d) sudah 
diujicoba dan e) mudah diobservasi atau diamati. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Lukadesi telah 
memenuhi karakteristik tersebut, dengan penjelasan 
sebagai berikut:

a. Keuntungan Relatif

Inovasi Lukadesi telah memberikan keuntungan 
dan nilai tambah bagi pengguna layanan 
(masyarakat) dan instansi penyelenggara. 
Keuntungan yang dirasakan pengguna adalah 
kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh 
akta kematian. Kemudahan karena pengguna 
hanya perlu menyiapkan fotokopi KK, fotokopi 
KTP warga yang meninggal, serta surat lelayu. 
Selain itu pengguna layanan tidak perlu mengurus 
sendiri. Dan dokumen akta kematian, Kartu 
Keluarga dan KTP elektronik bagi suami/istri yang 
ditinggal meninggal dapat diperoleh dalam waktu 
yang cepat. Dari sisi instansi penyelenggara, 
keberadaan inovasi Lukadesi ini membantu untuk 
mendapatkan data kematian secara realtime dan 
cepat, sehingga data kependudukan yang dimiliki 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah 
data yang riil, tepat dan akurat.

b. Kesesuaian

Inovasi Lukadesi ini telah kompatibel atau sesuai 
dengan keadaan sebelumnya maupun dengan 
kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh dokumen 
persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan 
akta kematian masuh sama, yaitu Fotokopi KK, 
fotokopi KTP warga yang meninggal, dan surat lelayu.

c. Kerumitan

Inovasi menawarkan cara baru dan cara yang lebih 
baik. Meskipun keberadaan inovasi ini memberikan 
beban yang lebih kepada Kepala Dusun atau 
anggota masyarakat yang ditunjuk untuk membawa 
dokumen persyaratan ke pemerintah Desa. Dan 
pemerintah desa harus mengirimkan dokumen 
tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil melalui aplikasi, namun hal tersebut tidak 
menjadi masalah karena tingkat literasi teknologi 
dari petugas di tingkat desa cukup tinggi.Meskipun 

dengan sistem baru, petugas di tingkat desa 
maupun petugas di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil terbukti telah siap dan mampu 
beradaptasi dengan diterapkannya sistem layanan 
Lukadesi ini.

d. Sudah Diujicoba

Inovasi dapat digunakan secara lebih luas apabila 
telah behasil melalui tahap ujicoba. Hal tersebut 
akan memberikan penilaian sejauh mana inovasi 
tersebut mampu memberikan nilai tambah 
pada penerima layanan (masyarakat) maupun 
pemerintah sebagai penyedia layanan. Demikian 
pula dengan Lukadesi. Pada awalnya inovasi 
pelayanan Lukadesi diinisiasi oleh Desa Wukirsari 
Cangkringan Sleman pada tahun 2017, yang 
kemudian diadopsi dan diimplementasi secara 
lebih luas di Kabupaten Sleman. 

e. Mudah Diobservasi atau Diamati

Inovasi Lukadesi dapat yang diterapkan oleh 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Sleman dapat diamati secara fisik, 
yaitu dapat dilihat dari hasilnya, yaitu penerbitan 
akta kematian. Selain itu inovasi Lukadesi 
memberikan kecepatan dan kemudahan dalam 
penerbitan akta kematian, Kartu Keluarga dan 
KTP elektronik bagi suami/istri yang ditinggal 
meninggal jika dibandingkan dengan sebelum 
adanya inovasi. Kedua hal tersebut membuktikan 
bahwa inovasi Lukadesi dapat diamati.

Selain itu keberadaan inovasi Lukadesi terbukti 
mampu memicu kenaikan data pelaporan kematian 
yang sangat signifikan. Dibandingkan dengan data 
tahun 2016 dan 2017, Lukadesi berhasil memacu 
kenaikan data laporan kematian kurang lebih sebesar 
30% (LAKIP Sleman, 2018).

Cakupan Penerbitan Akte Kematian

Sebelum dan Sesudah Inovasi Lukadesi di 
Kabupaten Sleman

No Tahun Jumlah 
Kematian

Dicarikan Akte 
Kematian

Persen-
tase

1 2016 5233 3054 66,83%
2 2017 6059 4214 69,55%
3 2018 6744 6108 90,56%
Sumber : LAKIP Sleman Tahun 2018 (data diolah)
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Christensen dan Laergreid (dalam Muluk: 2008) 
menyebutkan terdapat dua kategori tingkat inovasi, 
yaitu inovasi terusan dan inovasi terputus. Berdasarkan 
pengamatan, inovasi Lukadesi ini termasuk dalam 
inovasi terusan atau sustaining innovation. Lukadesi 
menimbulkan perubahan-perubahan baru, akan 
tetapi masih mendasarkan pada kondisi pelayanan 
sebelumnya. Perubahan hanya terletak pada cara 
yang dilakukan untuk mendapatkan akta kematian. 
Jika sebelumnya masyarakat harus mengurus sendiri 
untuk mendapatkan pelayanan, dengan Lukadesi 
masyarakat hanya perlu menyiapkan dokumen yang 
dibutuhkan. Dokumen tersebut akan dibawa oleh 
Kepala Dusun atau anggota masyarakat yang ditunjuk 
ke Desa. Dan Desa mengirimkan dokumen tersebut ke  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Sleman untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan jenis 
dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan 
akta kematian sama. 

Tantangan dalam Penyelenggaraan

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan Lukadesi 
adalah keterbatasan jaringan internet. Kejadian seperti 
server down atau tiba tiba sambungan terputus karena 
tidak ada jaringan internet beberapa kali terjadi. 
Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk 
menyediakan jaringan internet yang handal, cepat 
dan stabil untuk mendukung kelancaran penyediaan 
layanan.

Selain itu komitmen dan kompetensi dari aparatur 
penyelenggara layanan baik di tingkat Dusun, 
Desa maupun di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil menjadi salah satu tantangan 
dalam penyelenggaraan inovasi Lukadesi ini. Karena 
dalam penyelenggaraannya pelayanan Lukadesi 
membutuhkan keterampilan penggunaan teknologi 
informasi dalam proses kerjanya. Selain itu kesediaan 
dan komitmen dari Kepala Dusun atau petugas yang 
ditunjuk menjadi tantangan yang akan menentukan 
tingkat kesuksesan implementasi inovasi ini. 

Prasyarat Replikasi

Inovasi pelayanan Lukadesi dapat direplikasi oleh 
penyelenggara pelayanan lain, dengan prasayarat 
sebagai berikut :

1. Tersedianya jaringan internet yang stabil baik.

2. Tersedianya perangkat teknologi (handphone dan 

perangkat komputer) yang jumlahnya memadai, 
cepat dan handal di pemerintah level desa maupun 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

3. Komitmen pimpinan untuk mengawasi 
pelaksanaan kebijakan tersebut, serta terus 
melakukan perbaikan dan penambahan fitur ke 
dalam sistem layanan.

4. Komitmen dan kompetensi Kepala Dusun atau 
anggota masyarakat yang ditunjuk, pelaksana 
layanan di tingkat desa, dan Petugas Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Adanya sosialisasi dan edukasi terhadap aparatur 
di tingkat dusun, desa dan masyarakat.

Penutup

Inovasi pelayanan Lukadesi terbukti menjadi salah 
satu inovasi kependudukan yang berhasil menawarkan 
kecepatan dan kemudahan, serta memberikan 
dampak signifikan terhadap pendaftaran kematian 
dengan memanfaatkan teknologi informasi. 

Lukadesi merupakan salah satu bentuk inovasi yang 
meringankan beban masyarakat dalam pengurusan 
dokumen administrasi kependudukan. Lukadesi 
memindahkan beban pelayanan administrasi yang 
sebelumnya harus diurus langsung oleh masyarakat, 
dengan inovasi ini masyarakat cukup menyiapkan 
dokumen persyaratan yang dibutuhkan.  Dalam waktu 
yang singkat surat kutipan kematian, beserta Kartu 
Keluarga dan KTP elektronik bagi suami/istri yang 
ditinggal meninggal diterbitkan. 
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Pendahuluan 

Pelayanan administrasi 
kependudukan (adminduk) 
merupakan pelayanan publik yang 
penting karena ruang lingkupnya yang 
luas mencakup semua penduduk 
di Indonesia sejak lahir sampai 
meninggal. Dinamika perubahan 
kependudukan yang terjadi dari 
waktu ke waktu juga mempengaruhi 
kompleksitasnya. Oleh karena itu, 
pelayanan ini menjadi titik sentral 
bidang pelayanan lainnya, seperti 
pelayanan pendidikan, kesehatan 
dan sosial dan lain-lain. Pelayanan 
adminduk ini dilaksanakan oleh Dinas 
dukcapil yang tersebar di seluruh 
daerah di Indonesia yang meliputi 
34 (tiga puluh empat) provinsi; 
dan 416 (empat ratus enam belas) 
kabupaten; serta 98 (sembilan puluh 
delapan) kota. Kualitas pelayanan 
di masing-masing instansi tersebut 
bervariasi karena dipengaruhi oleh 
berbagai faktor seperti kondisi 
geografis, dan permasalahan yang 
dihadapi lokal maupun global serta 
kemampuan yang berbeda dalam 
mengimplementasikan kebijakan 
adminduk. 

Kebijakan adminduk berupa 
peraturan perundangan-undangan 
merupakan acuan untuk mengatasi 
permasalahan adminduk yang 
dihadapi. Peraturan perundang-
undangan tersebut adalah UU No. 
24/ 2013 tentang Perubahan UU 
No. 23/2006 tentang Adminduk. UU 

ini mengamanahkan kepada setiap 
pemerintah daerah kabupaten/kota 
agar menyelenggarakan urusan 
adminduk dengan baik. Petunjuk 
teknisnya yang diterbitkan tahun 2019 
antara lain,Permendagri No.7/2019 
tentang Pelayanan Adminduk 
secara Daring; dan Permendagri 
No. 96/2019 tentang Pendataan dan 
Penerbitan Dokumen Kependudukan 
bagi Penduduk Rentan Adminduk. 
Selanjutnya, Kementerian Dalam 
Negeri menerbitkan surat No. 
443.1/2978/Dukcapil tanggal 16 Maret 
2020, perihal Pelayanan Adminduk 
dan Pencegahan Virus Corona 
(Covid-19), kepada Dinas Dukcapil 
di Provinsi, Kabupaten/Kota. Melalui 
surat ini dihimbau kepada Kepala 
Dinas tersebut agar mengutamakan 
layanan adminduk secara online-
daring dan pencegahan Covid-19. 
Adanya permasalahan dan kebijakan 
pemerintah menjadi faktor pendorong 
dilakukannya inovasi pelayanan 
publik, misalnya inovasi pelayanan 
adminduk.

Inovasi adalah pengenalan cara 
baru dalam mengubah input 
menjadi output sehingga dihasilkan 
perubahan meningkatnya nilai 
manfaat (Fontana, 2011). Kegiatan 
inovasi merupakan penciptaan nilai. 
Dalam penciptaan nilai tersebut, 
inovasi harus mampu memberikan 
nilai tambah kesejahteraan (Nasution 
& Kartajaya, 2018). Menurut OECD 
(2019), innovation is a source of 

Oleh:  Wisber Wiryanto

Inovasi Pelayanan Administrasi 
Kependudukan di Indonesia 
Selama Pandemi Covid-19
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growth and a tool for addressing 
global challenges like climate 
change and social issues such as 
inequality. Regions are seeking 
to promote their economic 
development increasingly through 
support to innovation. They define 
and implement strategies and 
policy instruments to build on their 
strengths and to shift course. Jadi, 
inovasi merupakan kegiatan yang 
penting dilakukan oleh pemerintah 
dengan memperkenalkan cara baru 
dalam mengubah input menjadi 
output untuk pembangunan dan 
kesejahteraan masyarakat. 

Inovasi merupakan proses sosial 
yang sangat dipengaruhi oleh 
interaksi antar pihak (Saparita, 
2015: 14). Sedangkan menurut 
Dyer et.al (2013), pemikir inovatif 
menghubungkan bidang ilmu, 
masalah, atau ide, dimana 
orang lain memandangnya tidak 
berhubungan. Oleh karena itu, 
pejabat pemerintahan perlu 
mengambil inisiatif inovasi 
berdasarkan ide-ide, kemampuan 

di bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi, mengatasi 
permasalahan yang dihadapi 
untuk dicarikan pemecahannya 
dan adanya perubahan kebijakan, 
dengan mengambil keputusan 
inovasi. Keberhasilan inisiasi 
dan implementasi inovasi 
ditentukan oleh pemerintah dan 
masyarakat, terutama dalam 
mengembangkan inovasi untuk 
kesejahteraan rakyat. Dalam hal 
ini, inovasi merupakan proses 
transformasi yang mengubah 
input (masyarakat miskin) menjadi 
output (masyarakat sejahtera) 
melalui pemanfaatan inovasi. 
Artinya, keberhasilan inovasi 
ditentukan oleh keberhasilan 
proses perubahan ke arah yang 
lebih baik. Jadi, inovasi sektor 
publik merupakan upaya solusi 
terhadap permasalahan yang 
dihadapi dan perubahan kebijakan 
sehingga proses pelayanan publik 
dalam hal ini pelayanan adminduk 
efisien dan efektif.

Pelayanan adminduk menghadapi 

permasalahan yang bersifat 
lokal berkaitan dengan geografi 
serta faktor sistem dan manusia. 
Selain itu, permasalahan global 
pandemi Covid-19 menjadi faktor 
yang sangat mempengaruhinya.
Pandemi Covid-19 menelan 
korban sebanyak setengah juta 
jiwa sampai pertengahan tahun 
2020 (Tempo, 2020). Terkait 
dengan berbagai upaya yang 
dilakukan pemerintah untuk 
menanggulangi pandemi Covid-19, 
dibutuhkan kajian dan rekomendasi 
kebijakan. Pandemi Covid-19 
membuat perilaku sosial berubah, 
begitu pun kohesi sosial. Pandemi 
berdampak langsung pada 
kehidupan masyarakat Indonesia 
sehingga mengalami perubahan 
yang cukup dramatis. Pola hidup 
berubah, mulai dari sisi individual 
sampai tataran sosial, budaya, 
ekonomi, politik, dan hukum (Lipi, 
2020). Jadi, pandemi Covid-19 
telah berdampak pada perubahan 
pola kerja di seluruh dunia, 
termasuk pelayanan publik bidang 
adminduk di Indonesia.
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Studi inovasi pelayanan selama 
pandemi Covid-19 masih sedikit, 
yaitu terkumpul ada 4 (empat) 
judul saat ini. Penyebabnya, 
permasalahan pandemi Covid-19 
baru terjadi dan masih berlangsung. 
Judul studi tersebut: (1) Memahami 
Gaya Kepemimpinan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
dan Inovasi yang dilakukan 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Dalam Penanganan 
Covid-19: Sebuah Studi Literatur, 
oleh Ferryno, Muhamad Hafilh, 
dalam JPLN (Journal of Public 
Policy and Applied Administration), 
Jakarta: STIA-LAN, 2020; (2) 
Inovasi Pelayanan Konseling 
dalam Kerangka Merdeka Belajar 
oleh Nita, R.W., Sari, E.K.W., 
dan Usman, C.I. dalam Prosiding 
Seminar Nasional Bimbingan 
dan Konseling Universitas Negeri 
Malang, 2020; (3) Inovasi Model 
Donasi Masjid Melalui Penerapan 
Financial Technology di Era 
Pandemi Covid-19, oleh Wisandiko, 
Firman Adhar & Tias A. Indrawati, 
dalam Ajim (Airlangga Journal 
of Innovation Management), 
Surabaya: Universitas Airlangga, 
2020; dan (4) Inovasi Kebijakan 
Publik tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Corona Virus 
(Covid-19) di Jawa Barat, oleh 
Anggara, S.,Alfiah, S., Farida, A.S. 
dan Muslim, J dalam Digital Library 
UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

Sehubungan latar belakang 
permasalahan tersebut, dipandang 
urgensi melakukan kajian inovasi 
pelayanan adminduk selama 
pandemi Covid-19. Dengan 
rumusan permasalahan, apa 
saja inovasi pelayanan adminduk 
yang dilakukan instansi Dukcapil 
selama pandemi Covid-19? 

Tujuan kajian untuk mengetahui 
inovasi pelayanan adminduk 
selama pandemi Covid-19. Hasil 
identifikasi inovasi pelayanan 
adminduk selama pandemi 
Covid-19 diharapkan menjadi 
masukan bagi instansi dukcapil, 
dan dimanfaatkan sebagai 
masukan inovasi pelayanan 
adminduk Era New Normal untuk 
membangun kembali daya saing 
dan keberlanjutan organisasi 
dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik. 

Studi ini menggunakan metode 
studi pustaka. Sampel penelitian 
diambil menggunakan teknik 
accidental sampling (Sugiyono, 
2009: 85) yaitu mengambil sampel 
yang ditemukan secara kebetulan 
karena cocok digunakan untuk 
sumber data. Sampel yang 
digunakan adalah instansi dinas 
dukcapil yang melakukan inovasi 
layanan adminduk. Sampel yang 
diambil dibatasi jumlahnya 15 
(limabelas) dinas dukcapil yang 
tersebar di wilayah Indonesia. 
Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan sumber media 
tertulis, cetak dan elektronik 
termasuk website. Data yang 
dikumpulkan berupa jenis 
inovasi yang dilakukan oleh 
instansi pelayanan adminduk 
selama masa pandemi Covid-19. 
Pengolahan data dilakukan 
dengan mengidentifikasi data 
menurut kelompok tipologi 
inovasi. Selanjutnya dilakukan 
pembahasan dengan melakukan 
analisis data deskriptif kualitatif, 
untuk menjelaskan inovasi 
pelayanan adminduk selama 
pandemi Covid-19. Penelitian 
dilakukan pada kuartal kedua 
tahun 2020.

Hasil dan Pembahasan

Dinas dukcapil pemerintah provinsi 
dan kabupaten/kota menjalankan 
tugas dan fungsinya untuk 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat di tengah pandemi 
Covid-19 dilakukan dengan inovasi 
layanan adminduk Hasil penelitian 
menunjukkan ada 3 (tiga) jenis 
inovasi adminduk yang dilakukan. 
Pertama, inovasi layanan 
adminduk online-daring,  dilakukan 
oleh dinas dukcapil, sebagai 
berikut: (1) Dinas dukcapil provinsi 
DKI Jakarta melakukan inovasi 
Alpukat Betawi (Akses langsung 
layanan. kependudukan cepat, 
akurat untuk meng-input data bayi) 
saat pandemi Covid-19 melayani 
online, fasilitas kesehatan isi 
data, hasilnya diantar (Liputan6.
com,  2020); (2) Dinas dukcapil 
kota Denpasar melakukan inovasi 
Taring Disdukcapil (Pendaftaran 
melalui online-daring)social dan 
physical distancing di tengah 
pandemi Covid-19(Balipost.com, 
2020); (3) Dinas dukcapil kota 
Makassar melakukan inovasi 
layanan adminduk di tengah 
pandemi Covid-19 secara online-
daring untuk mencetak KK dan 
akta kelahiran di rumah (Sonora.
id, 2020); (4) Dinas dukcapil kab. 
Bener Meriah melakukan inovasi 
layanan online melalui Petugas 
Registrasi Kampung (PRK) dan 
Whatsapp, mencegah antrian (KK, 
KTP-el & akte kelahiran), social 
& physical distancing diterapkan 
(Drka.acehprov.go.id, 2020); 
(5) Dinas dukcapil kab. Agam 
melakukan inovasi Pak Dewa 
(Pelayanan adminduk dengan 
Whatsapp) saat Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) 
Covid-19 (Sumbar.antaranews.
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com, 2020). 

Selanjutnya, (6) Dinas dukcapil 
kab. Padang Pariaman melakukan 
inovasi layanan Nagita (Layanan 
Nagari Go Digital) aplikasi android 
dukcapil Ceria Mobile/aplikasi 
berbasis web, pada masa PSBB 
(Posmetropadang.co.id, 2020); 
Selanjutnya, (7) Dinas dukcapil 
kab. Sukabumi melakukan inovasi 
layanan Mopeling Sarasa (Motor 
Pelayanan Keliling Saba Rahayat 
Desa) layanan jemput bola saat 
pandemi Covid-19; melalui WA, 
online web-site, protokol kesehatan 
dan penyemprotan disinfectan 
diterapkan (Portal.sukabumikota.
go.id, 2020); (8) Dinas dukcapil 
kab. Buleleng melakukan inovasi 
layanan adminduk daring, 
penyemprotan desinfectan, 
penerapan social distancing 
(jaga jarak & membatasi pegawai 
masuk kerja), layanan daring untuk 
memutus rantai virus (Balipost.
com, 2020); (9) Dinas dukcapil kab. 
Penajam Paser Utara melakukan 
inovasi layanan aplikasi Go PPU 
(Go Penajam Paser Utara) saat 
pandemi Covid-19, layanan 
adminduk online-daring, melalui 
aplikasi di Play-store, hasilnya 
bisa langsung di print-out di rumah 
(Kaltim.antaranews.com, 2020). 
Dan (10) Dinas dukcapil kab. 
Maluku Barat Daya melakukan 
inovasi layanan pengurusan 
dokumen adminduk online melalui 
media sosial Whatsapp & mobile 
ke desa dan dusun saat pandemi 
Cov id-19(War tamaluku.com, 
2020); serta (11) Dinas dukcapil 
kab. Teluk Bintuni melakukan 
layanan pengurusan dokumen 
adminduk online melalui whatsapp 
dan facebook selama tanggap 
darurat Covid-19 (Taburapos.com, 

2020). 

Jadi, dinas dukcapil pada 
umumnya melakukan inovasi 
layanan adminduk online-daring. 
Inovasi layanan yang dilakukan 
adalah layanan proses pengurusan 
dokumen kependudukan 
pada pengiriman data/berkas 
persyaratannya menggunakan 
media elektronik yang berbasis 
web dengan memanfaatkan 
fasilitas teknologi, komunikasi dan 
informasi. Fasilitas tersebut antara 
lain whatsapp dan facebook.  
Inovasi layanan adminduk online 
tersebut ada yang dilakukan 
secara tersendiri dan ada pula yang 
dilakukan secara terpadu dengan 
layanan protokol kesehatan dan/
atau jemput bola.

Kedua, inovasi layanan adminduk 
dengan protokol kesehatan, 
dilakukan oleh dinas dukcapil, 
sebagai berikut: (1) Dinas dukcapil 
provinsi DKI Jakarta melakukan 

inovasi Alpukat Betawi (Akses 
langsung layanan. kependudukan 
cepat, akurat untuk meng-input 
data bayi) saat pandemi Covid-19 
melayani online, fasilitas kesehatan 
isi data, hasilnya diantar (Liputan6.
com,  2020); (2) Dinas dukcapil 
kota Denpasar melakukan inovasi 
Taring Disdukcapil (Pendaftaran 
melalui online-daring)social dan 
physical distancing di tengah 
pandemi Covid-19 (Balipost.com, 
2020).

Selanjutnya, (3) Dinas dukcapil kab. 
Bener Meriah melakukan inovasi 
layanan online melalui Petugas 
Registrasi Kampung (PRK) dan  
Whatsapp, mencegah antrian (KK, 
KTP-el & akte kelahiran), social 
& physical distancing diterapkan 
(Drka.acehprov.go.id, 2020); (4) 
Dinas dukcapil kab. Sukabumi 
melakukan inovasi layanan 
Mopeling Sarasa (Motor Pelayanan 
Keliling Saba Rahayat Desa) 
layanan jemput bola saat pandemi 

Dinas dukcapil pada umumnya 
melakukan inovasi layanan adminduk 
online-daring. Inovasi layanan yang 
dilakukan adalah layanan proses 

pengurusan dokumen kependudukan 
pada pengiriman data/berkas 

persyaratannya menggunakan media 
elektronik yang berbasis web dengan 

memanfaatkan fasilitas teknologi, 
komunikasi dan informasi.
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Covid-19; melalui WA,online 
website, protokol kesehatan 
dan penyemprotan desinfectan 
diterapkan (Portal.sukabumikota.
go.id, 2020); dan (5) Dinas 
dukcapil kab. Buleleng melakukan 
inovasi layanan adminduk daring, 
penyemprotan desinfectan, 
penerapan social distancing  
(jaga jarak & membatasi pegawai 
masuk kerja), layanan daring untuk 
memutus rantai virus (Balipost.
com, 2020). 

Jadi, ada sebagian dinas dukcapil 
melakukan inovasi layanan 
adminduk dengan menerapkan 
protokol kesehatan. Protokol 
kesehatan dilakukan dengan 
menerapkan social &physical 
distancing (menjaga jarak dan 
membatasi pegawai masuk kerja), 
dan penyemprotan desinfectan. 
Inovasi layanan adminduk dengan 
menerapkan protokol kesehatan 
tersebut tidak ada yang dilakukan 
secara tersendiri melainkan 
dipadukan dengan layanan online 
dan/atau jemput bola.

Ketiga, inovasi jemput bola. 
Inovasi layanan adminduk jemput 
bola dilakukan oleh dinas dukcapil, 
sebagai berikut: (1) Dinas dukcapil 
kota Bogor melakukan inovasi 
layanan adminduk jemput bola 
dengan layanan perekaman KTP-
el langsung di tempat khusus 
lansia, difabel dan warga yang 
sakit keras saat pandemi Covid-19 
(Bogorupdate.com, 2020); (2) Dinas 
dukcapil kota Sukabumi melakukan 
inovasi Mopeling Sarasa (Motor 
Pelayanan Keliling Saba Rahayat 
Desa) layanan jemput bola saat 
pandemi Covid-19; melalui WA, 
online website, protokol kesehatan 
dan penyemprotan desinfectan 

diterapkan (Posmetropadang.
co.id, 2020); (3) Dinas 
dukcapil kabupaten Cilacap 
melakukan inovasi kerjasama 
dinasdukcapil dan PT Pos 
Indonesia mendistristribusikan 
KTP-el (telah diajukan cetak ke 
operator kecamatan) langsung 
ke rumah masyarakat saat 
pandemi Covid-19 (Disdukcapil.
cilacapkab.go.id, 2020); (4) Dinas 
dukcapil kabupaten Bandung 
Barat melakukan inovasi Silayung 
(Sistem pelayanan antar langsung) 
dokumen adminduk diserahkan 
ke rumah pemohon saat pandemi 
Covid-19 (Pasundanekspres.
co, 2020); dan (5) Dinas dukcapil 
kabupaten Trenggalek melakukan 
inovasi gandeng blojek untuk 
percepat layanan kirim dokumen 
adminduk saat pandemi Covid-19 
protokol kesehatan diterapkan 
(Trenggalekkab.go.id, 2020); dan 
(6) Dinas dukcapil kabupaten 
Maluku Barat Daya melakukan 
inovasi layanan pengurusan 
dokumen adminduk online melalui 
media sosial Whatsapp & mobile 
ke desa dan dusun saat pandemi 
Covid-19 (Wartamaluku.com, 
2020). 

Jadi, ada sebagian dinas dukcapil 
melakukan inovasi layanan 
adminduk secara jemput bola. 
Layanan jemput bola adalah 
layanan proses pengurusan 
dokumen kependudukan hingga 
pendistribusiannya  kepada 
penduduk yang bersangkutan. 
Layanan jemput bola bervariasi di 
masing-masing daerah, bentuknya 
antara lain:  melakukan perekaman 
KTP-el langsung di tempat khusus 
lansia, difabel dan warga yang 
sakit keras di masa Covid-19; 
dan mendistribusikan dokumen 

adminduk (KTP-el) langsung ke 
rumah penduduk. Layanan jemput 
bola ada yang dilakukan oleh Dinas 
Dukcapil bekerjasama dengan PT 
Pos Indonesia atau menggandeng 
ojek. Inovasi layanan adminduk 
dengan cara jemput bola ada yang 
dilakukan secara tersendiri (jemput 
bola); ada yang dilakukan bersama 
layanan online secara terpadu 
(jemput bola dan online); dan ada 
yang dilakukan bersama layanan 
online dan protokol kesehatan 
(jemput bola, online dan protokol 
kesehatan).

Dari hasil penelitian tersebut 
menunjukkan, bahwa adanya 
permasalahan pandemi Covid-19 
dan perubahan kebijakan 
menjadi faktor pendorong bagi 
Dinas dukcapil untuk mengatasi 
permasalahan dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya dengan 
mencarikan solusi dengan 
cara melakukan perubahan 
pola kerja melalui inovasi. Hal 
ini menunjukkan adanya pola 
hubungan antara permasalahan 
pandemi Covid-19 dan perubahan 
kebijakan untuk mengatasi 
permasalahan dengan inovasi 
pelayanan adminduk selama 
pandemi Covid-19 sehingga 
dilakukan inovasi dalam jenis 
online-daring, penerapan protokol 
kesehatan dan jemput bola untuk 
menjamin pelayanan adminduk 
berfungsi dengan baik.Cara 
yang banyak dilakukan adalah 
mengutamakan pelayanan online-
daring, Di samping itu, dilakukan 
penerapan protokol kesehatan 
berupa social dan physical 
distancing yaitu menjaga jarak 
antara petugas dan pelanggan 
untuk mencegah penularan wabah 
tersebut; dan juga dilakukan cara 
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jemput bola. Selanjutnya, inovasi 
pelayanan adminduk selama 
pandemi Covid-19 yang ada, 
dapat dijadikan sebagai sebuah 
masukan guna melakukan inovasi 
pelayanan adminduk Era New 
Normal untuk membangun kembali 
daya saing keberlanjutan bagi 
organisasi, pelayanan publik di 
bidang adminduk.

Penutup 

Permasalahan pandemi Covid-19 
dan perubahan kebijakan menjadi 
faktor pendorong bagi dinas 
dukcapil melakukan inovasi 
pelayanan adminduk selama 
pandemi, ditemukan ada 3 (tiga) 
jenis inovasi yaitu online-daring, 

penerapan protokol kesehatan dan 
inovasi jemput bola. Instansi dinas 
dukcapil lainnya perlu mencontoh 
inovasi pelayanan adminduk 
selama pandemi Covid-19 
diantaranya inovasi online, 
penerapan protokol kesehatan 
dan jemput bola disesuaikan 
kondisi daerah setempat agar 
pelayanan berfungsi dengan baik. 
Selanjutnya, inovasi pelayanan 
adminduk selama pandemi 
Covid-19 dapat dijadikan masukan 
untuk kesiapan melakukan inovasi 
pelayanan adminduk Era New 
Normal.

Daftar Pustaka 

Dyer, J. et.al.  2013. The Inovator’s DNA- Mastering the Five Skill of Disruptive Innovators. Penerjemah: 
Cornelius Trihendardi, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Fontana, A. 2011. Innovate We Can! Bekasi: Cipta Inovasi Sejahtera.

Mulgan, G. & Albury, D. 2003, Innovation in the Publik Sector, p. 31.

Nasution, A.H. & Kartajaya, H. 2018. Inovasi, Yogyakarta: Penerbit Andi.

OECD. 2019. http://www.oecd.org/governance/regional-policy/regionalinnovation.htm, 15 Juni 2020.

Saparita, R. et.al. 2015. Membangun Inovasi untuk Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta: Lipi Press.

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Alfabeta.

Undang-Undang No. 24/2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23/2006 tentang Administrasi 
Kependudukan.

Permendagri No.7/2019 tentang Pelayanan Adminduk secara Daring.

Permendagri No. 96/2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk 
Rentan Administrasi Kependudukan.

Surat Kemendagri No. 443.1/2978/Dukcapil tanggal 16 Maret 2020, perihal Pelayanan Adminduk dan 
Pencegahan Virus Corona (Covid-19).



I NO  UPDATE

34 Vol. 6 | No 2 Desember 2020

‘Village Preneurship’
Bawa LAN kembali Raih 

Penghargaan Top 45 Inovasi 
Pelayanan Publik Tahun 2020
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Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali 
meraih Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan 
Publik Tahun 2020 dengan judul inovasi Village 

Preneurship “Sinergi Antar Stakeholders dalam 
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa” dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). 
Pemberian penghargaan diserahkan secara 
langsung oleh Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, 
S.H., kepada Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si., 
pada acara Penghargaan Top Inovasi Pelayanan 
Publik Tahun 2020, Apresiasi Inovasi Pelayanan 
Publik Penanganan Covid-19, dan Top Kompetisi 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 
2020 yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan 
Covid-19 yang ketat dan disiarkan secara langsung 
melalui kanal YouTube Kementerian PANRB, Rabu 
(25/11).

Pada kesempatan itu Wakil Presiden Republik 
Indonesia (Wapres RI), K.H Ma’ruf Amin, yang 
hadir secara virtual memberikan arahan dan juga 
mengungkapkan apresiasinya kepada para peraih 
penghargaan. Menurutnya, pandemi Covid-19 
justru menjadi pemicu untuk menciptakan inovasi 
dan mengelola pengaduan pelayanan publik yang 
optimal. 

“Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara 
menyeluruh dari hulu hingga ke hilir. Ini semua harus 
kita upayakan terus menerus agar peningkatan 
kualitas pelayanan publik sebagai ujung reformasi 
birokrasi dapat tercapai sesuai harapan masyarakat, 
melalui birokrasi yang lincah dan cepat dalam 
pengambilan keputusan,” tambah Wakil Presiden 
Republik Indonesia, Ma’ruf Amin.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Wapres, 
Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, S.H., mengatakan 
bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dan 
inovasi pada sektor pemerintahan perlu senantiasa 
ditingkatkan setiap tahunnya agar terjadi terobosan 
dan lompatan pelayanan publik yang menjadi 
harapan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“Untuk itu, Kementerian PANRB selaku instansi 
pembina pelayanan publik nasional selalu mendorong 
kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk 
terus melakukan percepatan pelayanan publik yang 
memenuhi harapan masyarakat,” ujar Tjahjo. 

Sementara itu Kepala LAN, Dr Adi Suryanto, MSi, 
menyampaikan bahwa inovasi Village Preneurship 
“Sinergi Antar Stakeholders dalam Pengembangan 
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”  memberi 
banyak sekali lesson-learned dalam pembangunan, 
terutama di level pedesaan. Selain itu inovasi 
Village Preneurship hadir untuk mengikis ego 
sektoral pemerintah (pusat maupun daerah) dalam 
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 
yang berbasis kepada potensi desa.

“Inovasi ini merupakan upaya dalam rangka 
mengikis ego sektoral sebagaimana mandat atau 
arahan Presiden Joko Widodo bahwa kita tidak 
boleh lagi mengedepankan ego institusi dan ego 
daerah untuk melakukan kerja tim secara bersama-
sama,” ungkap Adi Suryanto.

Kepala LAN menambahkan terpilihnya inovasi 
Village Preneurship  menjadi Top 45 Inovasi 
Pelayanan Publik Tahun 2020, akan membuat LAN 
semakin bersemangat terus melahirkan inovasi-
inovasi lainnya.

“Penghargaan ini sangat berarti bagi LAN, khususnya 
di masa pandemi ini. Apresiasi atas inovasi ini, tentu 
saja akan semakin meningkatkan motivasi dan 
semangat Pegawai LAN untuk terus bekerja & terus 
berinovasi di masa pandemi ini, untuk memberikan 
pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.
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LAN Konsisten 
Menginovasi Negeri Melalui 
Laboratorium Inovasi
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Foto:
Launching inovasi 

Kabupaten Manggarai

Sepanjang Tahun 2020, Lembaga Administrasi Negara telah berhasil menyeleng-
garakan Laboratorium Inovasi (Labinov) di 4 lokus, yaitu Kabupaten Manggarai, 
Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Pandeglang.

Peta sebaran Jumlah Launching Inovasi

Program Laboratorium Inovasi merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mengak-
selerasi pertumbuhan daerah, dimana sesuai dengan kesepakatan dalam trilateral meet-
ing antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Lembaga Administrasi Negara, bahwa 
dalam jangka 5 tahun kedepan (2020-2024), Lembaga Administrasi Negara mendapatkan 
amanah untuk berkontribusi secara aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan daerah 3T 
(Tertinggal, Terdepan, Terluar) melalui akselerasi Inovasi tata pemerintahan.

Program Laboratorium Inovasi ini diselenggarakan oleh Pusat Inovasi Administrasi Nega-
ra pada Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) 
LAN. 

Laboratorium inovasi menggunakan metode 5D+1 dalam menghasilkan dan mengem-
bangkan inovasi sektor publik secara co-creation. Lembaga Administrasi Negara meyak-
ini bahwa inovasi di sektor publik merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung 
jawab secara parsial oleh masing-masing instansi/ unit kerja teknis tertentu. Oleh karena 
itu, sifat saling dalam laboratorium inovasi merupakan core value dalam laboratorium ino-
vasi.

Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan Laboratorium Inovasi cukup bervariasi 
pada masing-masing tahapannya, mulai dari ceramah, konsultasi, visitasi, hingga penye-
lenggaraan kegiatan seremonial. 

Namun, Pada penyelenggaraan Laboratorium Inovasi tahun 2020, diakibatkan pandemi 
covid-19 yang melanda sejak triwulan pertama 2020, maka kunjungan lokus hanya dapat 
dilakukan 1 kali dari yang semula direncanakan 3 kali, namun demikian tidak mengurangi 
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intensitas komunikasi dengan cara mengubah 
bentuk perkonsultasian yang tadinya diadakan 
secara kovensional tatap muka, diubah men-
jadi daring atau virtual menggunakan aplikasi 
zoom. 

Kunjungan ke lokus hanya dilakukan pada 
tahap D4-launching inovasi, sekaligus mer-
upakan tahap terakhir yang dilaksanakan pada 
penyelenggaraan Laboratorium Inovasi 2020.

Program Laboratorium Inovasi telah memberi-
kan banyak manfaat, diantaranya :

Foto (atas ke bawah):
1. Launching inovasi Kabupaten Seluma
2. Launching inovasi Kabupaten Seluma
3. Launching inovasi Kabupaten Pandeglang

Memperkuat kompetensi Inovasi ditandai 
dengan banyaknya ide Inovasi yang muncul 
dari setiap OPD

Inovasi yang digagas di setiap lokus 
meliputi kedelapan area perubahan program 
reformasi birokrasi sehingga menjadi 
sinyalemen positif dalam perbaikan tata 
kelola pemerintahan.

Inovasi yang digagas merupakan solusi dari 
permasalahan yang dihadapi OPD, sehingga 
dengan Inovasi tersebut, dapat memperbaiki 
pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih 
ringkas dan cepat agar tingkat kepuasan 
masyarakat meningkat.

1
2

3
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Ringkasan Eksekutif

Pajak berperan sebagai tulang punggung penerimaan negara. Optimalisasi 
sistem pajak ikut menentukan sejauh mana pemerintah mampu mencapai target 
pembangunan, baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun kesejahteraan 
masyarakat. Kurang lebih 75% penerimaan negara berasal dari pajak. Sepuluh 
tahun terakhir target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Salah satu 
penyebab yang diindikasikan mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak yang masih belum optimal. Dimana target kepatuhan 
yang dicanangkan selama beberapa tahun terakhir tidak pernah tercapai seiring 
dengan tidak tercapainya pula penerimaan pajak. Sehingga diperlukan strategi/ 
kebijakan tersendiri terkait dengan pencapaian tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
yang diharapkan dapat meningkatkan pula realisasi penerimaan pajak.

Latar Belakang Masalah

Di era ekonomi digital sekarang ini, semua kegiatan transaksi ekonomi tidak 
akan terlepas dari aplikasi digital yang terkoneksi dengan internet baik melalui 
mobile maupun pc/laptop. Jutaan transaksi terjadi setiap hari menggunakan 
jasa perusahaan di dalam maupun di luar negeri. Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) juga telah mendorong Wajib Pajak (WP) untuk menggunakan media 
digital baik dalam masalah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) maupun 
dalam pembayaran pajaknya. 

Kesuksesan dalam penyelenggaraan perpajakan memerlukan kepatuhan 
Wajib Pajak yang tinggi. Seperti yang telah diketahui, Indonesia menerapkan 
sistem self assessment dimana dalam sistem self assessment tersebut, 
pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan 
demikian, kesadaran dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku menjadi ujung tombak keberhasilan sistem 
perpajakan. Wajib Pajak bertanggungjawab dalam memenuhi segala kewajiban 
perpajakannya secara akurat dan tepat waktu.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai dengan batas akhir 
penyampaian SPT Tahunan PPh Badan (30 April 2020), DJP baru menerima 
11,9 juta SPT, dimana tingkat kepatuhan yang dicapai baru terealisasi 63% 
dari target sampai dengan akhir tahun sebesar 80% (www.news.ddtc.co.id). 
SPT sendiri merupakan sarana pelaporan kewajiban bagi Wajib Pajak akan 
tetapi bagi DJP, SPT merupakan salah satu data yang dipakai dalam menguji 
kepatuhan Wajib Pajak dalam hal penghitungan dan pembayaran pajaknya. 
Pentingnya SPT bagi DJP juga selaras dengan salah satu misi DJP yaitu IN

TE
RM

EZ
ZO Oleh:  Sudardi

Analisis Kepatuhan Pelaporan 
Wajib Pajak Terhadap Realisasi 
Penerimaan Pajak
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“Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat 
dan mandiri dengan “mengumpulkan penerimaan 
berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi 
dan penegakan hukum yang adil” yang harus benar-
benar dipahami oleh para pegawai pajak.

Rendahnya kepatuhan penyampaian SPT tentunya 
mempengaruhi penerimaan pajak. Dalam sepuluh 
tahun terakhir target penerimaan pajak tidak pernah 
tercapai. Kalau DJP tidak memiliki data WP, tentu 
saja DJP tidak memiliki akses untuk mendapatkan 
data tersebut kecuali melalui pemeriksaan pajak. 
Pemeriksaan sendiri melalui proses yang cukup 
panjang dan memakan waktu serta tahun/masa pajak 
yang diperiksa merupakan tahun/masa pajak yang 
sudah berlalu sehingga hasilnya belum tentu dinikmati 
di tahun ini juga, dan tentunya WP akan memenuhi 
kewajibannya jika tidak ada perselisihan dengan fiskus 
(WP mengajukan keberatan/banding).

Tabel 1. Target dan Realisasi Kinerja DJP dalam Tiga 
Tahun Terakhir (dalam triliun)

Tahun 2017 2018 2019
Target 1.283,57 1.424,00 1.577,56

Realisasi 1.151,03 1.315,51 1.332,06
Capaian 89.67% 92.23% 84.44%

Sumber: LAKIN DJP 2019

Saat ini kapasitas otoritas pajak di Indonesia dirasa 
masih lemah yang akhirnya mengakibatkan belum 
optimalnya kinerja pelayanan, pengawasan, serta 
penegakan hukum pajak. Sebagai contoh, DJP 
hanya memiliki sekitar 50.000 pegawai di tahun 2018. 
Padahal jumlah Wajib Pajak ataupun potensi Wajib 
Pajak yang harus dilayani sangatlah besar.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan infrastruktur IT 
yang ada sekarang ini, ditambah dengan meningkatnya 
ekonomi global yang tidak lagi mengenal waktu dan 
batas wilayah negara. Transaksi global yang tidak bisa 
dipantau dan diperoleh datanya tentu saja akan sangat 
menyulitkan pemajakannya. Hal ini menunjukkan 
betapa besarnya ancaman ekonomi digital pada sektor 
perpajakan bagi sebuah negara, kesigapan pemerintah 
dalam merespon perkembangan ini sangat diperlukan 
untuk meminimalkan potensi hilangnya basis pajak.

Kebocoran pajak yang terjadi pada umumnya karena 
adanya praktik penghindaran pajak yang mengakibatkan 
penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (base 
erosion and profit shifting/BEPS). Contohnya melalui 

transfer pricing, treaty shopping, pembayaran bunga 
pinjaman yang berlebihan, hybrid financial instrument, 
penggelapan pajak lintas negara (offshore tax evasion) 
dan sebagainya.

Analisis Masalah

Menurut IBFD International Tax Glossary, kepatuhan 
pajak (tax compliance) adalah tindakan prosedural 
dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi 
kewajiban wajib pajak berdasarkan aturan pajak yang 
berlaku.

Tingkat kepatuhan pelaporan WP yang rendah 
berpengaruh pada penerimaan, hal ini selaras dengan 
capaian DJP selama beberapa tahun terakhir, dimana 
tingkat kepatuhan tidak tercapai demikian pula target 
penerimaan pajak tidak tercapai. Hal ini juga sudah 
dibuktikan dengan adanya beragam penelitian yang 
mencari hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak 
(khususnya penyampaian SPT Masa/Tahunan) telah 
banyak dilakukan dan hasilnya beragam. Ada yang 
berkorelasi ada pula yang tidak. Kembali pada definisi 
SPT diatas, jika DJP tidak memperoleh data dari WP 
dan data-data lain dari pihak ketiga sulit diperoleh, 
tentu saja hal ini berdampak besar bagi penerimaan. 
Begitu pula ditengarai masih banyak sektor-sektor 
usaha terutama yang dilakukan oleh orang pribadi 
tidak terjamah (underground economy) sehingga 
potensi penerimaan tidak bisa digali dan dioptimalkan.

Gambar 1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak
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Kepatuhan dapat diidentifikasi berdasarkan pada 
kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, 
kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan surat 
pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan jelas, 
serta kepatuhan dalam pembayaran piutang perpajakan.

Ketiga indikator kepatuhan pajak ini pula yang 
digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
sebagai dasar untuk menganalisis risiko kepatuhan 
wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis ini DJP 
kemudian menyusun peta kepatuhan guna membuat 
skema pilihan perlakuan (treatment) untuk wajib pajak 
berdasarkan perilaku kepatuhan wajib pajak dan 
kapasitas sumber daya yang dimiliki.

Beberapa penelitian sudah dilakukan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan Wajib Pajak antara lain kesadaran wajib 
pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, 
dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan. 
Hasilnya beragam, dan atas faktor-faktor tersebut 
DJP juga melakukan perubahan mulai dari adanya 
standar pelayanan, kualitas dan kuantitas sosialisasi/
penyuluhan pajak dengan berbagai metode dan cara. 
Walaupun sudah ditingkatkan tetapi pengetahuan dan 
pemahaman masyarakat/Wajib Pajak terkait peran 
pajak dan manfaatnya, akan tetapi mereka secara 
tidak langsung menikmatinya membuat mereka juga 
enggan membayar pajak apalagi melaporkannya.

Sedangkan untuk sanksi perpajakan, hal ini juga terkait 
dengan tingkat kepatuhan dan pemahaman Wajib Pajak 
terkait peraturan yang berlaku. Banyaknya peraturan 
perpajakan dan peraturan yang tidak jelas (abu-abu) 
semakin membuat Wajib Pajak harus berhadapan 
langsung dengan fiscus, perselisihan masih kerap 
terjadi. Akibatnya penegakan hukum yang dilakukan 
DJP juga tidak maksimal. Sistem perpajakan yang 
ada juga tidak mendukung peningkatan penerimaan, 
seperti buah simalakama. Di kutip dari Yustisnus 
Pranowo, ada lima penyebab penerimaan tidak tercapai 
yaitu harga komoditas dan perdagangan internasional 
turun, banyaknya insentif pajak, pemanfaatan data 
dan informasi yang belum optimal, serta tertundanya 
pemungutan pajak e-commerce.

Analisis Alternatif Kebijakan

DJP harus bisa membuat formula pemungutan pajak 
yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini bisa dicapai 
dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh 
system yang ada termasuk semua fasilitas dan 

insentif pajak yang ada. Tax Ratio yang rendah 
bisa ditingkatkan dengan memperluas basis pajak, 
walaupun tentu ada pro dan kontranya. Single Identity 
Number yang pernah diinisiasi DJP bisa dimunculkan 
dan dilaksanakan kembali, satu identitas untuk seluruh 
transaksi yang dilakukan Wajib Pajak. Tentunya hal 
ini memerlukan dukungan dari instansi pemerintah 
lainnya. Sinergi dan Kerjasama berkelanjutan sangat 
dibutuhkan. Misalnya dengan satu nomor NIK, satu 
nomor rekening bank, satu nomor telepon selular 
untuk setiap orang tentu akan lebih memudahkan dan 
menyederhanakan semua transaksi yang ada. Ini dapat 
dilakukan mengingat infrastruktur IT dan teknologi 
sudah mendukungnya. Diharapkan apabila semua 
bisa dilakukan keengganan masyarakat Wajib Pajak 
bisa berkurang dan partisipasi kepatuhan “sukarela” 
dapat meningkat. Kecuali untuk para penggelap 
dan penghindar pajak, ini harus dihadapi dengan 
penegakan hukum yang tegas, yang bisa memberikan 
efek kejut kepada mereka, sekaligus memberikan efek 
bola salju kepada kepatuuhan dan penerimaan pajak.

Adapun jika perubahan sistem perpajakan dirasakan 
membutuhkan waktu yang lama, DJP bisa fokus ke 
internal dahulu dengan memberikan pemahaman 
kepada pegawai pajak terhadap ketentuan yang 
terkait kepatuhan formal dan material. Pengawasan 
dan kontrol rutin terhadap semua kebijakan terutama 
yang terkait penerimaan, sehingga pegawai maupun 
Wajib Pajak mau tidak mau sikapnya akan berubah 
(controlled behaviour) harus dilakukan secara 
komprehensif dan terus menerus. Ini sudah merupakan 
kewajiban bagi setiap Kanwil DJP dan Kantor Pusat 
Direktorat Jenderal Pajak. 

Basis data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak 
harus diperkuat lagi terlebih dengan landasan Pasal 35 
dan Pasal 35A akan lebih bermanfaat bagi pelaksana 
kebijakan di lapangan. Selain itu pertukaran data dan 
informasi antar Lembaga juga harus ditingkatkan, 
sehingga bisa terjalin sinergi yang utuh antar instansi 
pemerintah. Secara internal pemanfaatan data bisa 
dioptimalkan seiring dengan meningkatnya kualitas data 
yang diperoleh. Sehingga diharapakan analisis terhadap 
kepatuhan formal dan material Wajib Pajak bisa lebih 
ditingkatkan dan berakibat naiknya penerimaan pajak.

Perlu dibuat aturan yang menyeluruh (omnibus tax 
law) yang lebih komprehensif dan membumi sehingga 
pelaksanaan di lapangan mudah diterapkan tidak 
tumpang tindih dan tidak ada perbedaan penafsiran. 
Wajib Pajak tentu akan lebih senang jika peraturan 



INTERMEZZO

44 Vol. 6 | No 2 Desember 2020

perpajakan bisa semudah dan sesederhana mungkin.

Rekomendasi Kebijakan

Dari uraian di atas penulis memberikan beberapa 
rekomendasi kebijakan:

1. Mengevaluasi kembali semua kebijakan terkait 
kepatuhan formal dan material Wajib Pajak bersama 
dengan pihak-pihak terkait sehingga bisa didapatkan 
kebijakan yang menyeluruh dan bisa dipahami dan 
dilaksanakan oleh Wajib Pajak dan juga pengawasan 
kepatuhan Wajib Pajak oleh petugas pajak menjadi 
lebih mudah dan mengena.

2. Mengevaluasi kembali semua kebijakan terkait 
perolehan, pengolahan dan pemanfaatan data 
bersama pihak-pihak terkait sehingga kebijakan 
yang ada dapat memperoleh dukungan dan data 
yang diperlukan baik dalam kaitannya dengan 
kepatuhan formal dan material maupun untuk 
keperluan pengawasan dan pemeriksaan oleh 
petugas pajak. 

3. Membuat daftar negatif/positif atas kebijakan-
kebijakan terkait yang ada, termasuk aplikasi yang 
ada, sehingga baik Wajib Pajak dapat melakukan 
kewajiban perpajakan dengan benar, lengkap 
dan jelas serta sebaliknya petugas pajak dengan 
aplikasi yang ada bisa memperoleh, menganilisis 
data yang ada untuk keperluan intensifikasi 
maupun ekstensifikasi. Dimana akhirnya tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak baik formal maupun 
material meningkat.

4. Satu inovasi yang bisa dibuat adalah perlu 
dibuat rekening Wajib Pajak yang memudahkan 
penghitungan pajaknya secara otomatis, sehingga 
Wajib Pajak bisa mengecek pajak apa yang 
terutang dan jumlahnya berapa dan penyetoran 
cukup disetor ke satu nomor rekening Wajib 
Pajak (semisal virtual account di marketplace), 
tanpa harus repot membuat billing yang kode 
dan jenis setorannya sangat beragam, sehingga 
seringkali terjadi kesalahan dan membuat Wajib 
Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan 
dan berakibat pada tugas pelayanan di Kantor 
Pelayanan Pajak menjadi lebih banyak dikarenakan 
kesalahan tersebut. Adanya kemudahan dalam 
pembayaran diharapkan dapat mendorong Wajib 
Pajak untuk lebih patuh dalam menjalankan 
kewajiban perpajakannya.
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Pendahuluan

Revolusi industry 4.0 yang sudah dimulai sejak tahun 2011 telah memberikan 
efek besar kepada ekosistem dunia dan tata cara kehidupan, revolusi yang 
ditandai dengan konektivitas, interaksi dan batas antara manusia dan mesin. 
Revolusi ini menjadikan penggunaan Big Data sebagai pilar utama, dengan 
makin banyaknya data yang bisa dianalisis untuk ditemukan pemecahan 
masalah dengan tepat. Big data bukanlah teknologi baru melainkan teknologi 
yang telah ada sejak lama, akan tetapi  pada beberapa tahun ini mengalami 
perkembangan yang sangat pesat membawa dampak sosial ekonomi yang 
tidak terbayangkan sebelumnya.

Dengan data yang sangat melimpah dan tidak semua terolah dengan baik 
menjadikan banyak informasi yang terbuang sia-sia, mencermati hal ini 
machine learning dapat digunakan sebagai sistem pengolahan data sehingga 
dapat mempermudah dalam mengolah informasi yang begitu banyak sehingga 
nantinya informasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam berbagai 
bidang keilmuan yang membutuhkan. Machine learning mencari pola pada 
data, lalu data yang sudah diketahui machine learning dapat mengambil 
kesimpulan berupa pola yang telah terbentuk sehingga keputusan dapat 
ditentukan setelah kesimpulan telah ditentukan.  Machine learning sendiri 
memiliki sifat prediktif dan deskriptif sehingga dengan machine learning ini 
sendiri nantinya dapat menentukan keputusan dengan tepat. 

PREDIKSI 
SEDERHANA 

PENYEBARAN 
COVID INDONESIA 
DENGAN MACHINE 

LEARNING 
LOGISTIC MODEL

Oleh:  Pujiatmo Subarkah
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Salah satu teknik machine learning adalah logistic 
regression yang merupakan sebuah pendekatan 
untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi 
linear atau biasa disebut dengan istilah Ordinary Least 
Squares (OLS) regression. Perbedaannya adalah 
pada regresi logistik terdapat dua kategori, misalnya : 
Ya dan Tidak, Baik dan Buruk atau Tinggi dan Rendah. 
Regresi Logistik digunakan untuk memodelkan 
populasi pada tahun 1800an yang merupakan salah 
satu bentuk regresi non linear dimana hubungan 
antara variabel bebas dan variabel terikatnya tidak 
berbentuk garis lurus setelah dibuatkan plotnya. Tidak 
seperti regresi linear, regresi ini tidak mengasumsikan 
hubungan antara variable independent dan dependent 
secara linear, pola dari regresi logistik akan membentuk 
variable predictor/respon yang merupakan kombinasi 
linear dari variabel independent. 

Saat ini dengan Covid-19 menyebabkan dampak yang 
besar terhadap dunia dimana lebih dari 8 juta orang 
dari lebih dari 100 negara terinfeksi virus ini dan tidak 
ada yang tahu pasti kapan pandemik akan berakhir. 
Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome 
coronavirus-2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang 

menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi 
virus ini disebut COVID-19, virus ini menyebabkan 
gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi 
paru – paru yang berat, hingga kematian. Virus yang 
pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada 
akhir Desember 2019 dan dalam beberapa bulan saja 
telah menyebar sangat cepat.

Laman Worldmeter yang mengumpulkan data tentang 
kasus Covid-19 secara global, sampai dengan Maret 
2021 menunjukkan jumlah terpapar virus ini sudah 
mencapai 120 juta dengan Amerika Serikat adalah 
negara paling parah terdampak virus dimana yaitu 30 
jutaan orang telah terpapar. 

Sementara itu di Indonesia, per Maret 2021 terdapat 
1,4 jutaan kasus positif Covid-19, dari total ini tercatat  
provinsi – provinsi  menyumbang angka penularan 
tertinggi seperti  DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Klater 
keluarga disinyalir memiliki kontribusi paling besar 
terhadap peningkatan kasus positif Covid-19, data 
yang dihimpun platform edukasi Pandemictalks 
menyebutkan setidaknya 230 keluarga di lima kota 
besar di Indonesia seperti Bekasi, Bogor, Yogyakarta, 
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Semarang dan Malang diketahui saling menularkan 
virus corona ke anggota keluarga lainnya. 

Telah banyak yang dilakukan oleh para data scientist 
dalam memprediksi jumlah orang terpapar covid-19, 
hasil prediksi yang didapat oleh tiap data scientist 
kemungkinan berbeda, hal ini karena matematika yang 
digunakan dalam membangun model juga berbeda 
antara satu data scientist dengan data scientist yang 
lain tetapi tidak mengurangi esensi dari prediksi itu 
sendiri dimana dasar dari tujuan prediksi ini sendiri 
adalah memberikan aware kepada pemerintah dan 
masyarakat. 

Methodology

Dengan dataset yang didapat dari website: https://
data.humdata.org/dataset/indonesia-covid-19-cases-
recoveries-and-deaths-per-province, kasus aktif 
harian covid-19 di Indonesia sampai dengan 22 Maret 
2020 telah mengalami penurunan dengan posisi pada 
saat puncaknya kasus harian sampai dengan 12 ribu 
pada bulan Februari 2021. 

Jika dilihat dari data kumulatif kasus harian aktif 
sampai dengan tanggal 22 Maret 2021, sejak kasus 
pertama terdeteksi (3 Maret 2020) kurva pertumbuhan 

virus corona di Indonesia memang naik tajam, dari 
awalnya 2 orang, puluhan orang hingga kini mencapai 
jutaan. Dataset yang digunakan adalah data total 
kasus terkomfirmasi positif Covid-19 sampai dengan 
tanggal 22 Maret 2021. Dataset tersebut bersifat time 
series dengan atribut yang dipergunakan pada analisis 
ini adalah Tanggal dan Total Kasus(akumulasi data 
terkonfirmasi positif Covid-19 tiap hari).

Tahapan analisis dimulai dengan pengubahan 
tanggal yang semula menjadi jumlah hari yang 
dimulai dari 0, setelah itu dataset dianalisis dengan 
permodelan logistik kemudian dilakukan analisis 
dengan prediksi puncak pada grafik model logistik 
selanjutnya dilakukan analisis koefisien determinasi 
dan analisis residual pada model logistik. Berdasarkan 
dataset yang ada,  bentuk grafik kasus aktif kumulatif 
di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut :

Jika satu orang yang terinfeksi menulari rata – rata 
dua orang lainnya, jumlahnya orang yang terinfeksi akan 
menjadi dua kali lipat tiap prosesnya. Pelipatgandaan 
ini biasa dikenal sebagai pertumbuhan eksponensial. 
Namun, pertumbuhan yang bersifat eksponensial 
tidak akan mengalami hal tersebut selamanya, 
dengan berbagai upaya yang telah dilakukan seperti 
Pembatasan Sosial Berskala Besar, social distancing, 
dan dengan makin sadarnya orang – orang terhadap 
protokol Kesehatan tentunya diharapkan dalam suatu 
waktu pertumbuhan virus corona ini akan  melandai 
atau melambat. Matematikawan Belgia Pierre François 
Verhulst pertama kali menjabarkan model matematika 
dari pertumbuhan seperti ini pada tahun 1845. Model 
ini menghasilkan kurva yang disebut kurva logistik.
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Pertumbuhan eksponensial (kiri, biru) dan 
pertumbuhan logistik (kanan, merah).

Model pertumbuhan logistik sering digunakan 
sebagai model yang digunakan untuk mengetahui 
perubahan jumlah populasi yang diturunkan terhadap 
waktu. Sehingga fenomena dari perubahan jumlah 
populasi dapat dimodelkan dengan persamaan 
diferensial. Terinspirasi dari model matematika yang 
dikembangkan dalam memprediksi infeksi covid – 
19 di Italy1, Gianluca Malato mendefinisikan formula  
matematika untuk klasifikasi regresi logistic sebagai 
fungsi dari neural network dan yang paling umum 
digunakan dalam fungsi logistik itu adalah :

 ………………..(1)

Pada formula tersebut, variabel x adalah waktu dan 
tiga parameter a,b,c adalah 

a adalah kecepatan infeksi

b adalah laju pertumbuhan tingkat penyebaran virus

c adalah total jumlah orang yang terinfeksi 

c adalah angka tertinggi dari orang yang terinfeksi 
covid-19 dan pada saat angka menyentuh c ini 
diasumsikan bahwa pandemi berakhir. Sementara 
untuk point b adalah pada saat virus tersebut 
mengalami penurunan atau infeksi mulai berkurang 
keagresifannya. 

1  https://towardsdatascience.com/covid-19-infection-in-ita-
ly-mathematical-models-and-predictions-7784b4d7dd8d

Hasil dan Pembahasan

Perkiraan nilai parameter dan starting error dari dataset 
yang digunakan didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil model logistik

Parameter Nilai Standar Error

a 66.7214658 0.692611660626479

b 358.039632 2.686075869416985

c 2512716.25 51111.196500099446

Koefisien Determinasi (R2) digunakan sebagai 
ukuran seberapa baik hasil observasi direplikasi 
oleh model. R2 adalah proporsi dari varians dalam 
variabel dependen yang dapat diprediksi dari variabel 
independen. Nilai R2 dapat dinyatakan dengan rumus 
berikut:

……………………..(2)

Keterangan :

 = observasi respon ke-i

= observasi respon ke-i

 = observasi respon ke-i

Jika diaplikasikan pada rumus R2 diatas maka nilai 
akan berada pada range 0 – 1,  oleh karena itu nilai R2 
seringkali akan memiliki nilai dengan range 0 – 1. R2 
akan bernilai 1 jika model dianggap dapat menjelaskan 
keseluruhan variasi dari data, jika bernilai 0 maka 
berlaku sebaliknya. Nilai R2 seringkali akan memiliki 
nilai yang optimum ketika asumsi dalam pemodelan 
terpenuhi. Analisa pada koefisien determinasi pada 
model logistik mendapatkan nilai sebesar 0.9975, atau 
dapat dikatakan pula bahwa variabel bebas dalam 
menjelaskan variabel terikatnya adalah sebesar 99%.

Residual adalah perbedaan antara setiap titik 
eksperimen dan titik teoritis yang sesuai. Analisis residu 
dilakukan dengan kedua model untuk memverifikasi 
fitting curve terbaik. Pada perkiraan pertama, semakin 
rendah mean squared error (MSE) antara data teoritis 
dan eksperimen, maka akan semakin baik kesesuaian 
nya. Dalam analisa ini, didapatkan mean squared 
error pada model logistik dengan nilai sebesar 
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MSE digunakan sebagai parameter untuk keakuratan 
nilai target keluaran, semakin kecil nilai MSE tidak 
menjamin semakin tinggi nilai akurasinya. Tidak ada 
nilai pasti untuk MSE, semakin kecil nilai semakin 
baik dan nilai mendekati 0 berarti model adalah baik. 
Begitupula untuk R2, nilai 100% merupakan korelasi 
yang baik tetapi juga nilai R2 yang rendah bisa menjadi 
model yang baik. 

Analisis model logistik yang telah dilakukan pada 
tahap sebelumnya dilanjutkan dengan membuat plot 
serta disandingkan dengan database awal (real data). 
Plotting dilakukan dengan menggunakan package 
matplotlib pada Python.

Dengan menerapkan fungsi prediksi pada model 
logistik, didapatkan prediksi puncak wabah Covid-19 
di Indonesia adalah 1470 hari setelah tanggal 02 
Maret 2020  yakni pada tanggal 11 Januari 2024. Hasil 
prediksi dengan model logistik ini juga memperkirakan 
jumlah kasus maksimal orang yang terinfeksi Covid-19 
adalah sebanyak   2.563.827 orang.

Diskusi

Pada beberapa prediksi  dengan menggunakan model 
logistik yang sama,  hasil yang didapatkan dapat 
berbeda, hal ini sangat dimungkinkan dengan seberapa 
banyak data yang digunakan karena semakin banyak 

data yang digunakan akan mempengaruhi keefektifan 
prediksi. Model selain logistic regression seperti 
moving average juga dapat dicoba untuk melihat 
prediksi dan hasilnya juga pasti berbeda. 

Wabah berakhir pada tanggal 11 Januari 2024 dan 
jumlah kasus maksimal orang terinfeksi sekitar 2,5 
jutaan bukan prediksi  yang bagus namun masih dapat 
dikatakan mendekati jika melihat  pendapat ahli virologi 
seperti Profesor Hendrim Streeck2 yang  mengatakan 
virus mungkin masih bisa ditemukan sampai dengan 
2023, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga 
memperkirakan pandemi COVID-19 baru bisa berakhir 
sampai dengan dua tahun ke depan dengan mengacu 
pada pandemi flu spanyol tahun 1918. 

Berbagai kebijakan – kebijakan pemerintah akan 
mempengaruhi jumlah kasus positif di Indonesia dan 
variabel lainnya seperti vaksinasi, semakin taatnya 
orang terhadap protokol Kesehatan, social distancing 
dan lainnya tentu akan sangat mempengaruhi 
prediksi ini dan jika dilihat kasus harian yang juga 
telah menurun, hal ini tentunya akan mempengaruhi 
selesainya pandemi di Indonesia. 

2 https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5162370/

kapan-pandemi-corona-berakhir-ini-prediksi-ilmuwan-jerman.
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