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Abstrak 

Fokus penelitian ini adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran 

(Studi di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan).  Tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui seberapa besar Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran 

(Studi di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan). Dalam hal ini dapat diukur 

dengan tiga indikator yaitu adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat, adanya kesempatan 

masyarakat untuk berpartisipasi, adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Adapun  

populasi  dan  sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tembeling dengan menggunakan 

teknik sampling sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif 

dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, observasi, studi kepustakaan 

serta wawancara.  

Teknik pengujian data menggunakan uji hipotesis t-test satu sampel, hasil yang didapatkan 

dalam penelitian ini adalah 79,2% dari angka yang dihipotesiskan oleh peneliti yaitu 61%, sehingga 

dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat tergolong dalam kategori tinggi sesuai dengan 

nilai interval, ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti : adanya kemauan mencapai 76,73%, 

adanya kesempatan mencapai 75,93%, dan adanya kemampuan mencapai 91,61%. Dari pemaparan 

setiap indikator diatas yang paling tinggi terdapat pada indikator adanya kemampuan yaitu mencapai 

91,61%.Dari hasil ini membuktikan bahwa  masyarakat sudah mampu menilai bahwa akta kelahiran 

itu begitu penting dan sudah mengetahui manfaat serta tujuan dari akta kelahiran. Mereka juga 

mengatakan bahwa pada saat mengurus pembuatan akta kelahiran mendapatkan pelayanan yang 

sangat baik dan begitu mudah. Saran peneliti dalam hal ini agar Pemerintah Desa dan Khususnya 

Dinas Pencatatan Sipil harus memperluas sosialisasi atau penyuluhan didesa-desa terpencil dan harus 

selalu memberikan informasi terbaru mengenai pentingnya akta kelahiran, serta harus sering 

melakukan pelayanan keliling  mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar 

masyarakat lebih mudah berinteraksi serta mendapatkan informasi langsung dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. 

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Akta Kelahiran. 

 

Abstract   

 The focus of this study is the level of Public Participation In Birth Certificate of Ownership 

(Studies In the village of Teluk Tembeling Bintan Bintan regency). The purpose of this study is to 

determine how much Community Participation Rate in Ownership Birth Certificate (Studies in the 

village of Teluk Tembeling Bintan Bintan regency). In this case can be measured by three indicators, 

namely the willingness is given to the community, the community a chance to participate, the ability of 

the community to participate. The population and sample in this research is the village community 

Tembeling using systematic sampling technique. The method used in this research is descriptive and 

quantitative data collection techniques done by distributing questionnaires, observation, literature 

study and interviews. 

  

 Mechanical testing data using hypothesis testing one sample t-test, the results obtained in 

this study was 79.2% of the figures hypothesized by researchers at 61%, so it can be seen that the 

level of community participation classified in the high category in accordance with the value of the 
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interval, this can be seen from several indicators such as: the willingness reached 76.73%, the chance 

of reaching 75.93%, and the ability to reach 91.61%. From every indicator above the exposure is 

highest on indicators of the ability which reached 91.61%. From these results prove that the 

community has been able to assess that the birth certificate is so important and already know the 

benefits and purpose of a birth certificate. They also said that at the time of taking care of deed birth 

get very good service and so easy. Researchers suggestions in this regard that particular village 

government and Civil Registration Department should expand socialization or counseling in villages 

remote and should always provide updated information on the importance of birth certificates, and 

must often make mobile services on population administration and civil registration in order to more 

easily interact with the community as well as get information directly from the Board of Population 

and Civil Registration Bintan Regency. 

 

Keywords: Public Participation, Birth Certificate. 

PENDAHULUAN 

 

Peristiwa-peristiwa penting dalam 

kehidupan manusia wajib dicatatkan, seperti 

peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, 

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, 

pengesahan anak, pengangkatan anak, 

perubahan status perkawinan, pembatalan 

perkawinan, pembatalan perceraian, dan 

peristiwa penting lainnya. Perlunya dicatat 

peristiwa penting tersebut sebagai bukti untuk 

memberikan identitas warga Negara, 

dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2006 tentang Pendaftaran 

Penduduk  dan Pencatatan Sipil  bertujuan 

untuk memberikan identitas dan kepastian 

hukum atas dokumen  penduduk, perlindungan 

status hak sipil penduduk, dan mendapatkan 

data yang benar dan lengkap. Secara umum, 

perlunya pencatatan peristiwa penting ialah 

sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap 

hukum yang berlaku, karena sesuai dengan 

UUD 1945 pasal 2 yang menjelaskan bahwa 

Indonesia adalah Negara hukum. Bentuk 

kepatuhan masyarakat terhadap hukum ialah 

dari awal seseorang dilahirkan, dengan 

mencatatkan bukti identitas untuk hak sipilnya 

yaitu berupa akta kelahiran.  

Pasal 27 ayat 1 dalam Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan disebutkan bahwa setiap 

kelahiran wajib dilaporkan kepada institusi 

ditempat kelahiran paling lambat 60 (enam 

puluh) hari setelah kelahiran. Sedangkan pasal 

27 ayat 2 mengisyaratkan bahwa berdasarkan 

laporan sebagaimana yang dimaksudkan pada 

ayat 1, Penjabat Catatan  Sipil akan membuat 

catatan pendaftaran dan mengeluarkan Kutipan 

yaitu Akta Kelahiran.  
Secara umum syarat pembuatan akta 

kelahiran tidaklah sulit, seperti yang dijelaskan 

pada pasal 52 Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 25 tahum 2008 tentang 

syarat dan tata cara pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil antara lain: 

1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong 

kelahiran 

2. Nama dan identitas saksi kelahiran 

3. KK orang tua 

4. KTP orang tua, dan 

5. Kutipan akta nikah/ akta perkawinan orang 

tua. 

 Pada umumnya masyarakat pedesaan 

jarang memiliki akta nikah, persyaratan  ini 

yang menjadikan masyarakat tidak mau 

membuat akta kelahiran. Anggapan 

masyarakat tentang akta kelahiran yaitu 

mahalnya biaya pembuatan akta kelahiran dan 

berbelit-belit syarat pembuatan akta kelahiran, 

hal ini terjadi dibeberapa wilayah di Indonesia. 

Sebagai contoh di Kabupaten Bintan, 

merupakan kabupaten yang memiliki 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 

mengenai Administrasi Kependudukan, 

dimana semua penduduk  tidak lagi 

bermasalah dengan pencacatan sipil seperti 

kepemilikan akta kelahiran. Namun, dilihat 

dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bintan, mengenai masyarakat 

yang membuat akta kelahiran pada tahun 2012 

dan 2013, baik yang sebelum 60 hari dan yang 

lewat dari 60 hari (terlambat) membuat akta 

kelahiran.  
Desa Tembeling merupakan salah satu 

desa di Kecamatan Teluk Bintan,yang berada 

di Kabupaten Bintan. Di Kecamatan Teluk 

bintan memiliki  6 desa yaitu Tembeling 

Tanjung, Bintan Buyu, Pangkil, Penaga, 

Pengujan, dan Tembeling dengan jumlah 

penduduk sebanyak 10.808 jiwa atau dengan 

jumlah kepala keluarga 2.984. Sedangkan 

jumlah penduduk desa tembeling  1.105 jiwa 



atau jumlah kepala keluarga 302 dengan 

jumlah laki-laki sebanyak 575 jiwa dan 

perempuan sebanyak 530 jiwa.   
Tujuan dari penelitian “Tingkat 

Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan 

Akta Kelahiran (Studi di Desa Tembeling 

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten 

Bintan”) yaitu peneliti ingin mengetahui 

seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat 

dalam kepemilikan akta kelahiran (Stusi di 

Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan”). 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk menerapkan ilmu yang telah 

dipelajari khususnya dibidang Ilmu 

Administrasi Negara dan dapat 

menambah ilmu pengetahuan dan 

informasi bagi peneliti tentang pentingnya 

akta kelahiran. 

b. Untuk memberikan informasi/masukan 

bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bintan akan pentingnya 

akta kelahiran bagi masyarakat terutama 

masyarakat perdesaan yang kurang 

pemahaman tentang akta kelahiran, 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai acuan bagi peneliti yang lain 

sebagai bahan literatur. 

 
METODOLOGI 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif 

kuantitatif. Menurut Saebani (2008:128) 

menjelaskan penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang menggunakan angka dan 

analisis yang menggunakan uji statistika. 

penelitian kuantitatif dengan format deskriptif 

bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan 

berbagai situasi dan kondisi atau berbagai 

variabel yang timbul di masyarakat yang 

menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang 

terjadi dilapangan. 

Lokasi penelitian adalah di Desa 

Tembeling Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan. Alasan peneliti mengambil 

judul mengenai “Tingkat Partisipasi 

Masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran 

di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan”, karena peneliti melihat 

adanya kesadaran dari individu itu sendiri dan 

menganggap pentingnya akta kelahiran seperti 

yang telah dipaparkan pada latar belakang 

masalah penelitian sehingga peneliti tertarik 

untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta 

kelahiran di Desa Tembeling Kecamatan 

Teluk Bintan Kabupaten Bintan tersebut. 

peneliti mengambil populasi dalam 

penelitian ini  yaitu seluruh masyarakat yang 

memiliki anak yang berada di Desa Tembeling 

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. 

Setelah melakukan observasi awal 

kelokasi penelitian, diketahui bahwa jumlah 

Kepala Keluarga (KK) sebanyak 302 KK. 

Sampel dalam penelitian ini dihitung 

berdasarkan ketentuan besaran sampel atas 

besaran populasi dengan menggunakan teknik 

sampling sistematis yang merupakan bagian 

dari teknik nonprobability. Menurut Sugiyono 

(2003:95) sampling sistematis adalah 

pengambilan anggota sampel berdasarkan 

urutan dari anggota populasi yang telah diberi 

nomor urut, kemudian pengambilan sampel 

menggunakan kelipatan yaitu kelipatan lima. 

Adapun pengambilan sampel 

berdasarkan jumlah Kepala Keluarga dengan 

menggunakan teknik sampling sistematis yaitu 

: 

Keterangan : 

- 302 = Kepala Keluarga 

-    5 = Kelipatan  
   

 
      

 Hasilnya 60,4 sehingga dibulatkan 

menjadi 61 orang. 

 Berdasarkan perhitungan diatas dengan 

teknik sampling sistematis maka diperoleh 

sampel sebanyak 61 orang. 

Penelitian ini menggunakan dua jenis 

sumber data yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data yaitu: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh 

langsung dari responden, berkaitan 

dengan fakta yang ada di Desa Tembeling 

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten 

Bintan, yaitu mengenai tingkat partisipasi 

masyarakat dalam kepemilikan akta 

kelahiran. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang berfungsi 

sebagai pelengkap yang diperoleh dari 

berbagai sumber, seperti: profil 

kelurahan, informasi masyarakat 

setempat, serta arsip-arsip dan dokumen 

yang tersedia di instansi tersebut. Data 

sekunder juga dapat berupa majalah, 

artikel, buku, tesis, jurnal, dan lain 

sebagainya. Peneliti menggunakan data 

seperti ini untuk memperkuat dan 



melengkapi informasi yang telah 

dikumpulkan. 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik dan alat pengumpulan 

data berupa: 

1. Kuesioner 

Yaitu suatu daftar yang berisikan 

pertanyaan- pertanyaan yang harus dijawab 

oleh orang-orang yang menjadi sasaran 

(respoden) kuesioner tersebut. 

2. Observasi  

Yaitu serangkaian pengumpulan data 

yang dilakukan secara langsung terhadap 

subjek atau objek penelitian melalui mata, 

telinga, perasaan dengan melihat fakta-fakta  

dari objek yang diteliti  dan mendapatkan 

masukan dari pihak-pihak terkait di dalam 

penelitian. Fakta-fakta dan informasi yang 

diperoleh secara langsung dilapangan dan 

dicatat untuk dijadikan data sekunder sebagai 

pendukung data primer. 

3. Studi Kepustakaan 

  Digunakan untuk mendapatkan uraian 

yang benar dari beberapa para ahli, yakni 

dengan mempelajari dan membaca buku-buku, 

literatur, serta karya ilmiah yang pernah dibuat 

dan dipublikasikan sebagai bahan referensi 

yang ada dengan penelitian ini. 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berbentuk kuesioner, skala 

pengukuran dalam penelitian ini menggunakan 

Skala Likert (Sugiyono, 2011:107). Indikator 

variabel disusun melalui item-item instrumen 

yaitu dalam bentuk pertanyaan, kemudian 

diberikan jawaban setiap item instrumennya 

secara gradasi sangat positip sampai sangat 

negatif. 

Hasil selanjutnya akan diuji dengan 

menggunakan Statistic Product and Service 

Solution (SPSS) versi 20. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Penelitian yang berjudul Tingkat 

Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan 

Akta Kelahiran (Studi di Desa Tembeling 

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan), 

dalam hal ini peneliti akan menjawab rumusan 

masalah yng telah dibuat sebelumnya yaitu : 

Seberapa Tingkat Partisipasi Masyarakat 

dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa 

Tembeling Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan ?  

 Untuk menjawab rumusan masalah 

tersebut, terlebih dahulu peneliti melakukan 

perhitungan. Berdasarkan perhitungan yang 

telah dilakukan, maka jawaban dari Tingkat 

Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan 

Akta Kelahiran (Studi di Desa Tembeling 

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan) 

mencapai angka 79,2%, dimana hasil ini telah 

di uji dengan melakukan pengujian hipotesis 

yaitu hasil t- hitung lebih besar dari t-tabel ( 

11,984 > 1,671 ), berarti Ha diterima karena 

dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam 

Kepemilikan Akta Kelahiran (Studi di Desa 

Tembeling Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan) lebih besar yaitu mencapai 

angka 79,2% dari angka yang diharapkan yaitu 

61%. 

Dari hasil pengujian hipotesis dapat 

dijelaskan bahwa Tingkat Partisipasi 

Masyarakat dalam Kepemilikan Akta 

Kelahiran di Desa Tembeling Kecamatan 

Teluk Bintan Kabupaten Bintan mencapai 

angka 79,2%, dari yang dihipotesiskan yaitu 

61%, ini artinya tingkat partisipasi masyarakat 

dalam kepemilikan akta kelahiran masuk 

dalam kategori tinggi. 

 

PEMBAHASAN 

Dari analisis Tingkat Partisipasi 

Masyarakat dalam Kepemilikan Akta 

Kelahiran di Desa Tembeling Kecamatan 

Teluk Bintan Kabupaten Bintan dapat dilihat 

dari teori yang dipakai dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan teori Margono Slamet 

dalam Turindra (2010:26). Dalam teori 

Margono Slamet terdapat tiga indikator yang 

digunakan untuk penelitian, yaitu adanya 

kemauan, adanya kesempatan, dan adanya 

kemampuan. 

 Pada indikator pertama yaitu  adanya 

kemauan, dimana terdapat dua sub indikator 

yang terdiri dari : 1) melakukan sosialisasi 

tentang akta kelahiran, dan 2) kesadaran 

masyarakat tentang akta kelahiran. 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, 

indikator ini memperoleh hasil 76,73%. 

Artinya dalam hal ini pemerintah Desa atau 

Dinas Pencatatan Sipil sudah peduli kepada 

masyarakat mengenai kepemilikan akta 

kelahiran dengan melakukan sosialisasi dan 

masyarakat juga sudah menyadari bahwa akta 

kelahiran penting. oleh karena itu masyarakat 

sudah mulai mengurus pembuatan akta 

kelahiran sebelum lewat dari 60 hari setelah 

lahir. Akta kelahiran juga penting untuk 



pendidikan karena akta kelahiran merupakan 

syarat utama sebelum masuk dan akta 

kelahiran juga penting dalam hal mencari 

pekerjaan. 

 Pada indikator pertama yaitu  adanya 

kemauan, dimana terdapat dua sub indikator 

yang terdiri dari : 1) melakukan sosialisasi 

tentang akta kelahiran, dan 2) kesadaran 

masyarakat tentang akta kelahiran. 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, 

indikator ini memperoleh hasil 76,73%. 

Artinya dalam hal ini pemerintah Desa atau 

Dinas Pencatatan Sipil sudah peduli kepada 

masyarakat mengenai kepemilikan akta 

kelahiran dengan melakukan sosialisasi dan 

masyarakat juga sudah menyadari bahwa akta 

kelahiran penting. oleh karena itu masyarakat 

sudah mulai mengurus pembuatan akta 

kelahiran sebelum lewat dari 60 hari setelah 

lahir. Akta kelahiran juga penting untuk 

pendidikan karena akta kelahiran merupakan 

syarat utama sebelum masuk dan akta 

kelahiran juga penting dalam hal mencari 

pekerjaan. 

 Indikator kedua yaitu adanya 

kesempatan, dimana terdapat dua sub indikator 

yang terdiri dari : 1) mendapatkan informasi 

mengenai akta kelahiran, 2) mengetahui 

prosedur tentang pembuatan akta kelahiran. 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, 

indikator ini memperoleh hasil 75,93%. Dari 

hasil tersebut membuktikan bahwa masyarakat 

mengetahui kalau adanya pembuatan akta 

gratis, akan tetapi itu hanya berlaku untuk 

masyarakat yang terlambat mengurus akta 

kelahiran bagi anaknya yang sudah berumur 

diatas satu tahun. Kemudian masyarakat 

mendapatkan informasi kebanyakan di kantor 

desa setempat dan masyarakatpun tidak pernah 

manyebarkan informasi tentang akta kelahiran 

kepada masyarakat lain. Masyarakat pun sudah 

mengerti prosedur dan mengetahui persyaratan 

untuk mengurus pembuatan akta kelahiran. 

Indikator ketiga yaitu adanya 

kemampuan, dimana terdapat dua sub 

indikator yang terdiri dari : 1) menilai 

pentingnya akta kelahiran, 2) kemampuan 

pegawai dalam memberikan pelayanan. 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, 

indikator ini memperoleh hasil 91,61%. Ini 

artinya masyarakat sudah mampu menilai 

bahwa akta kelahiran itu begitu penting dan 

sudah mengetahui manfaat serta tujuan dari 

akta kelahiran. Mereka juga mengatakan 

bahwa pada saat mengurus pembuatan akta 

kelahiraan mendapatkan pelayanan yang 

sangat baik dan begitu mudah. 

Dari hasil kuesioner yang telah diolah, 

terdapat beberapa hal yang menyebabkan 

tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan 

itu juga dapat dikatakan sebagai faktor 

pendukung untuk tertatanya Administrasi 

Kependudukan dengan baik dan  jelas. Faktor 

tersebut antara lain sebagai berikut : 

1.  Pemerintah Desa atau Dinas Pencatatan 

Sipil sudah mau melakukan sosialisasi 

atau penyuluhan mengenai akta kelahiran, 

karena peran pemerintah sangat 

mempengaruhi masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dan menyadarkan 

masyarakat akan pentingnya akta 

kelahiran itu. Akta kelahiran sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan kita, 

terutama pada saat masuk sekolah agar 

tidak ada penambahan umur pada saat 

masuk sekolah. 

2. Mendapatkan informasi dengan baik. 

Masyarakatnya mendapatkan informasi 

mengenai pembuatan akta kelahiran 

cukup jelas dari pemerintah setempat 

maupun masyarakat lainnya. Informasi 

yang di dapatkan secara jelas akan 

membuat timbulnya keinginan 

masyarakat untuk berpartisipasi. 

3. Masyarakat menilai akta kelahiran 

sangatlah penting. Akta kelahiran tidak 

hanya diperlukan untuk masuk sekolah 

saja, akan tetapi banyak diperlukan dalam 

hal lain seperti : mencari pekerjaan, untuk 

pembuatan KTP, pembuatan passport, 

pembuatan buku nikah, untuk 

melaksanakan ibadah haji, dan lain-lain. 

Serta Pelayanan yang diberikan sangat 

baik, sehingga masyarakat merasa puas 

akan pelayanan yang diberikan  dan tidak 

pernah dipersulit pada saat mengurus 

administrasi. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti mengenai Tingkat 

Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan 

Akta Kelahiran (Studi di Desa Tembeling 

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan”, 

yang mana dapat diketahui bahwa Tingkat 

Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan 

Akta Kelahiran (Studi di Desa Tembeling 

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan) 

tergolong dalam kategori tinggi sesuai dengan 



nilai interval yaitu mencapai angka  79,2 % 

dari angka yang dihipotesiskan oleh peneliti 

yaitu 61%.  

Dari hasil penyebaran kuesioner  yang 

telah lakukan oleh peneliti terlihat bahwa 

tingginya Tingkat Partisipasi Masyarakat 

dalam Kepemilikan Akta Kelahiran (Studi di 

Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan). Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut tingkat partisipasi 

masyarakat dalam Kepemilikan Akta 

Kelahiran (Studi di Desa Tembeling 

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan)  

dapat dilihat dari beberapa indikator seperti :  

1. Adanya kemauan memperoleh hasil 

76,73%, dimana terdapat dua sub 

indikator yang terdiri dari : 1) 

melakukan sosialisasi tentang akta 

kelahiran, dan 2) kesadaran masyarakat 

tentang akta kelahiran. Artinya dalam 

hal ini pemerintah Desa atau Dinas 

Pencatatan Sipil sudah peduli kepada 

masyarakat mengenai kepemilikan akta 

kelahiran dengan melakukan sosialisasi 

dan masyarakat juga sudah menyadari 

bahwa akta kelahiran penting. oleh 

karena itu masyarakat sudah mulai 

mengurus pembuatan akta kelahiran 

sebelum lewat dari 60 hari setelah lahir. 

Akta kelahiran juga penting untuk 

pendidikan karena akta kelahiran 

merupakan syarat utama sebelum masuk 

dan akta kelahiran juga penting dalam 

hal mencari pekerjaan. 

2. Adanya kesempatan memperoleh hasil 

75,93%., dimana terdapat dua sub 

indikator yang terdiri dari : 1) 

mendapatkan informasi mengenai akta 

kelahiran, 2) mengetahui prosedur 

tentang pembuatan akta kelahiran. Dari 

hasil tersebut membuktikan bahwa 

masyarakat mengetahui kalau adanya 

pembuatan akta gratis, akan tetapi itu 

hanya berlaku untuk masyarakat yang 

terlambat mengurus akta kelahiran bagi 

anaknya yang sudah berumur diatas satu 

tahun. Kemudian masyarakat 

mendapatkan informasi kebanyakan di 

kantor desa setempat dan 

masyarakatpun tidak pernah 

manyebarkan informasi tentang akta 

kelahiran kepada masyarakat lain. 

Masyarakat pun sudah mengerti 

prosedur dan mengetahui persyaratan 

untuk mengurus pembuatan akta 

kelahiran. 

3. Adanya kemampuan memperoleh hasil 

91,61%., dimana terdapat dua sub 

indikator yang terdiri dari : 1) menilai 

pentingnya akta kelahiran, 2) 

kemampuan pegawai dalam 

memberikan pelayanan. Ini artinya 

masyarakat sudah mampu menilai 

bahwa akta kelahiran itu begitu penting 

dan sudah mengetahui manfaat serta 

tujuan dari akta kelahiran. Mereka juga 

mengatakan bahwa pada saat mengurus 

pembuatan akta kelahiraan mendapatkan 

pelayanan yang sangat baik dan begitu 

mudah. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan  yang telah dipaparkan diatas 

dengan judul yaitu Tingkat Partisipasi 

Masyarakat dalam Kepemilikan Akta 

Kelahiran (Studi di Desa Tembeling 

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan) 

tergolong dalam kategori tinggi sesuai dengan 

nilai interval yaitu mencapai angka  79,2 % 

dari angka yang dihipotesiskan oleh peneliti 

yaitu 61%, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah Desa dan Dinas Pencatatan 

Sipil harus memperluas sosialisasi atau 

penyuluhan didesa-desa terpencil 

lainnya mengenai pentingnya akta 

kelahiran, agar tidak ada lagi 

masyarakat yang tidak memiliki akta 

kelahiran baik orang tuanya maupun 

anaknya.  

2. Dinas Pencatatan Sipil harus selalu 

memberikan informasi terbaru mengenai 

pentingnya akta kelahiran kepada 

masyarakat melalui poster, spanduk, 

iklan diradio, televisi dan lain 

sebagainya, sehingga dapat membuat 

masyarakat  akan semakin perduli 

terhadap identitas diri. 

3. Pemerintah Desa dan Dinas Pencatatan 

Sipil harus sering melakukan pelayanan 

keliling  mengenai administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil agar 

masyarakat lebih mudah berinteraksi 

serta mendapatkan informasi langsung 

dari Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.  



 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis menyampaikan terima kasih 

yang setinggi-tingginya kepada ke dua orang 

tua Alirman (Ayah) dan Rakimah  (Ibu)  dan 

kakak  ku Saparinah serta adik ku Oktarianti 

yang telah memberikan dukungan do’a, serta 

ibu angkatku dr. Agustine Purwanti, Sp.PD 

yang sangat membantu dari moril maupun 

materil demi tercapainya tujuan penulis. 

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan 

kepada Bapak Edy Akhyari, M.Si dan Bapak 

Suradji, M.Si selaku dosen pembimbing yang 

telah membimbing penulis hingga selesai. 

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada 

suami tercinta Erpa Mardiana,S.Pi,  yang 

selalu mendo’akn dan memberikan dorongan 

serta tak terlupakan  teman seperjuangan yang 

selalu membantu. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999:29). 

Panduan Penguatan Menejemen 

Lembaga Swadaya Masyarakat. 

Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan 

dukungan AusAID melalui Indonesia 

HIV/AIDS and STD Prevention and 

Care Project. 

Ahmad Saebani, Beni. 2008. Metode 

Penelitian, Pustaka Setia,Bandung. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, 2011. 

Profil Kesehatan Kabupaten Bintan 

2011. Penerbit, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bintan. Tanjungpinang. 

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Maritim Raja Ali Haji, 

2011, Pedoman Penulisan Usulan 

Penelitian & Skripsi Serta Ujian 

Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Maritim Raja Ali 

Haji, Tanjungpinang. 

Hero, Gunawan, 2011. Metodologi Penelitian 

Administrasi. Universitas Sriwijaya. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, 2012. Profil Anak 

Indonesia 2012, Penerbit KPP&PA. 

Jakarta. 

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian 

Administrasi. Bandung: Alfabeta. 

Tesis  

Sumiyarsono, Elmi. 2010. Partisipassi 

masyarakat dalam Pembangunan dan 

Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air 

Bersih di Desa Mataiwoi Kecamatan 

Kolono Kabupaten Konawe Selatan 

Provinsi Sulawesi Selatan. Universitas 

Diponegoro, Semarang.  

Yulianty, Meitya. 2005. Partisipassi 

masyarakat dalam Memelihara Benda  

Cagar Budaya di Pulau Penyengat 

Sebagai Upaya Pelestarian Warisan 

Budaya Melayu. Universitas 

Diponegoro, Semarang. 

Jurnal 

Christina Endarwati, Maria. 2013. Jurnal Tesa 

Arsirektur, Volume 11, Nomor 1, 

tentang Pengaruh Mitos pada Bentukan 

Ruang Bermukim di Desa Ngadas 

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten 

Malang. Institut Teknologi Nasional. 

Rahayu, Ayu, 2013, Ejournal Ilmu 

Pemerintahan, Volume 1, Nomor 2, 

tentang Persepsi Masyarakat Terhadap 

Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran 

Di Dinas Kependudukan Dan Catatan 

Sipil Kota Samarinda, Kalimantan 

Timur. 

Yansen Kaligis, Petrus, 2013. Jurnal 

Elektronik Mahasiswa, tentang 

Sosialisasi Akta Kelahiran di Kota 

Pontianak, penerbit Ilmu Pemerintahan 

Universitas Tanjungpura, Pontianak. 

Skripsi 

Firnanda, Desi. (2012). Partisipasi 

Masyarakat Dalam Penerapan e-KTP. 

Tanjungpinang. 

Septiana, Johan. (2013). Tingkat Partisipasi 

Masyarakat dalam Kepemilikan Akta 

Kelahiran di Kecamatan Cibadak 

Kabupaten Lebak. Universitas Sultan 

Agung Tirayana. 

Turindra, Aziz. (2010). Tingkat Partisipasi 

Masyarakat Desa Miskin dalam 

Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk 

Perempuan di Kecamatan Bendosari 

Kabupaten Sukoharjo. Universitas 

Sebelas Maret, Surakarta. 

Dokumen 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

25 pasal 52 tahun 2008 tentang syarat 

dan tata cara pendaftaran penduduk 

Undang-Undang Nomor 23 tahun  2006 

tentang Administrasi Kependudukan, 

lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2006 Nomor 124, tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674 penyelenggara 

Administrasi kependudukan. 



UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 No.109 

UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan 

Sumber Lain: 

http://definisi-masyarakat.html 

http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi 

http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/

05/partisipasi-masyarakat/ 

http://turindraatp.blogspot.com/2009/06/penge

rtian-partisipasi.html 

http://www.antaranews.com/berita/260188/45-

juta-anak-indonesia-tidak-tercatat-

kelahirannya 

http://www.slideshare.net/edypurnomo70/1ma

nusia-masyarakat-dan-budaya 

http://www.unicef.org/indonesia. 

http://konsep-dasar-pengujian-hipotesis.html 

 

http://definisi-masyarakat.html/
http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi
http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/
http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/
http://turindraatp.blogspot.com/2009/06/pengertian-partisipasi.html
http://turindraatp.blogspot.com/2009/06/pengertian-partisipasi.html
http://www.antaranews.com/berita/260188/45-juta-anak-indonesia-tidak-tercatat-kelahirannya
http://www.antaranews.com/berita/260188/45-juta-anak-indonesia-tidak-tercatat-kelahirannya
http://www.antaranews.com/berita/260188/45-juta-anak-indonesia-tidak-tercatat-kelahirannya
http://www.slideshare.net/edypurnomo70/1manusia-masyarakat-dan-budaya
http://www.slideshare.net/edypurnomo70/1manusia-masyarakat-dan-budaya
http://www.unicef.org/indonesia

