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ABSTRAK 

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP UMRAH 

  Implementasi Kebijakan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang 

Administrasi Kependudukan di Kelurahan Dompak Kota Tanjungpinang, 

Indikator yang dapat dilihat dalam proses implementasi kebijakan ini meliputi 

Komunikasi, Sumber-sumber, Kencenderungan-kecenderungan dan Struktur 

Birokrasi. 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan 

Implementasi Kebijakan di Kelurahan Dompak Kota Tanjungpinang, Penelitian 

ini menggunakan Teori Edward III pada buku Budi Winarno dan jenis 

penelitiannnya bersifat deskriptif kualitatif. Adapun Responden yang diteliti oleh 

peneliti berjumlah delapan belas orang, sumber data yang diperoleh dalam bentuk 

data primer dan data sekunder. Dimana teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. 

1. Kesimpulan dari Implementasi Kebijakan Undang-undang nomor 24 tahun 

2013 tentang administrasi kependudukan dapat berjalan sebagai mestinya, dan 

dapat dilihat sebagai berikut : 

a. Dimensi komunikasi kebijakan ini dapat berjalan dengan semestinya, sehingga 

komunikasi tersebut dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat Kelurahan 

Dompak.  

b. Dimensi sumber-sumber ketersediaan yang menunjang dalam pelaksanaan 

kebijakan ini sudah memadai diantaranya adanya penambahan staf yang 

membidangi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, fasilitas yang 

digunakan diantaranya terdapat kendaraan operasional kantor berupa sepeda 

motor, listrik, dan komputer guna proses pengimputan data administrasi 

kependudukan.  

c. Dimensi kecenderungan-kecenderungan sudah memadai, yakni dapat dilihat 

dari hasil wawancara dengan staf dan Kepala seksi pelayanan umum dan 

kesejahteraan sosial yang menjelaskan bahwa insentif bagi para pelaksana 

kebijakan sudah diatur.  

d. Dimensi struktur birokrasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah 

melaksanakan kewajibannya dengan menyediakan buku pedoman petunjuk teknis. 

2. Kendala. 

Faktor letak wilayah dan lokasi jalan yang masih belum semuanya bagus dan 

tidak terjangkau sehingga dapat mempengaruhi akuratnya data administrasi 

kependudukan. 

3.  Saran. 

a. Implementasi Kebijakan dalam rangka meningkatkan Kualitas pelaksanaan 

Administrasi Kependudukan di Kelurahan Dompak Kota Tanjungpinang sudah 

dapat berjalan secara optimal. 

b. Kendala yang dihadapi untuk program kerja kedepannya lebih dapat 

mengembangkan kegiatan-kegiatan di bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan 

Kesehatan. 

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, administrasi kependudukan, Undang- 

         undang nomor 24 tahun 2013 
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ABSTRACT 

Students of Administrative Science State, FISIP, UMRAH 

Implementation the law number 24, 2013 about population 

administration in Kelurahan Dompak Tanjungpinang city, the indicators that 

could be see in the process of implementation of this policy covering 

communication, dimensions, sources, trends, bureaucracy and structures. 

This experiment in do to can know obstacles in the process of the 

implementation of policies in Kelurahan Dompak Tanjungpinang city this study 

using the theory  Edward III on the books of the Budi Winarno and the type of 

his research are diskriptif qualitative, the respondents to be minutely by 

researchers a total of eighteen persons, data sources in get data in the form of 

primary and secondary data, where's the technical data on doing an interview 

observation and documentation. 

1. the conclusion of the policy implementation of Law No. 24 of 2013 on 

population administration can be run properly and can be seen as follows : 

a. Communication dimensions of this policy can work should be, so that 

communication it can be in and understand it well by the dompak urban 

village community. 

b. Sources dimensions of the availability of support in the implementation of 

this policy can be sufficient in which the additional staff in charge of 

administration policy in the population, that support facilities in the process of 

the implementation of this policy in the form of operational vehicles an office 

such as motorcycle, electricity, and computer. 

c. Disposition dimensions was adequate, namely can see from in interviews 

with staff and head of section for public services and social welfare who 

explained that the incentive for implementing policy already regulated based 

on act number 24 2013 about population administration and espouses bylaw in 

number 2 year 2008 on the implementation of the citizen and civil. 

d. Bureaucratic Structure dimensions department of population and civil 

registration alreay carry out their obligations by providing guidelines for the 

technical guidelines. 

2. Obstacles. 

factors location of the region and the location of the road that is not all nice 

and affordable so that it can affect the accuracy of data on population 

administration. 

3. Suggestion 

a. Policy implementation in order to improve the quality of administrative 

services in the village population Dompak Tanjungpinang city has been able to 

run optimally. 

b. Obstacles faced for the future work program will further develop activities 

in the field of economic , social, cultural and health. 

 

Keywords : implementation policy, population administration, act number 24  

  2013. 
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24  

TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  

DI KELURAHAN DOMPAK  

KOTA TANJUNGPINANG 
 

A. Latar Belakang 

 Dalam Undang-undang 

nomor 24 tahun 2013 dinyatakan 

bahwa otonomi daerah adalah hak, 

wewenang dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan 

perundang-undangan. 

  Pemerintah daerah adalah 

Badan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah bersama DPRD 

yaitu pihak legislatif, sesuai dengan 

cakupan kewenangannya, akan 

memberikan kontrol terhadap usulan 

yang diajukan oleh eksekutif. 

Menurut azas otonomi daerah dan 

tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 Untuk dapat melaksanakan 

kewenangan pemerintah daerah, 

maka dibuatlah peraturan-peraturan 

daerah yang secara umum, tujuan 

dari penciptaan peraturan daerah 

adalah untuk menciptakan ketertiban 

umum, menggali sumber pendapatan 

bagi daerah dan pelaksanaan 

pembangunan daerah.  

 Kepala pemerintahan di 

daerah diberikan kewenangan untuk 

menata sistem perundang-undangan 

atau peraturan daerah sesuai dengan 

kebutuhan. Oleh karena itu, 

diperlukan keseimbangan dalam 

pemanfaatan Pembangunan yang 

dilaksanakan selama ini di berbagai 

sektor dan aspek kehidupan, Kota 

Tanjungpinang secara umum telah 

menunjukkan perkembangan, 

kemajuan dan peningkatan yang 

cukup signifikan, baik ditinjau dari 

sisi penyediaan data dan dana 

pembangunan maupun dalam 

pengembangan program dan kegiatan 

pembangunannya itu sendiri yang 

bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 Namun mengingat bahwa 

pembangunan itu sendiri sangat 

kompleks dan bersifat multidimensi, 

maka diperlukan Standart Operating 

Procedures (SOP). Petunjuk teknis 
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dari struktur birokrasi dalam 

mengimplementasikan kebijakan 

administrasi kependudukan sangatlah 

perlu guna mengetahui permasalahan 

di suatu daerah dan untuk melihat 

secara lebih dalam lagi perlu 

dilakukan kajian terhadap 

perkembangan beberapa indikator 

yang  bersifat strategis dan terukur 

agar dapat dijadikan dasar pinjakan 

bagi para pengambil keputusan 

(decisionmakers) dalam membuat 

keputusan strategis untuk 

mensejahterakan masyarakat agar 

benar-benar efektif dan responsif 

terhadap perkembangan dan 

kemajuan tuntutan masyarakat dan 

lingkungan strategis. 

 Salah satu aspek yang 

dianggap strategis untuk dapat 

dijadikan dasar pijakan dalam 

penyusunan perencanaan 

pembangunan dan kebijakan 

pemerintah adalah indikator data 

administrasi kependudukan yang 

berkenaan dengan kesejahteraan 

rakyat yang perlu dilakukan 

pendataan dan analisis secara priodik 

dan tepat agar dapat bermanfaat, bagi 

masyarakat Kelurahan Dompak Kota 

Tanjungpinang yang kehidupan 

kotanya sangat dinamis sejalan 

dengan semakin meningkat peran 

dan fungsi kota dari waktu kewaktu, 

sehingga mau tidak mau  kualitas 

pembangunan yang terkait dengan 

aspek kesejahteraan rakyat yang 

harus dapat ditingkatkan lebih baik 

kedepannya. 

 Sebagaimana diketahui 

bahwa administrasi kependudukan 

adalah rangkaian kegiatan penataan 

dan penertiban dokumen data 

kependudukan melalui pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, 

pengelolaan sistem informasi 

administrasi kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan 

sektor lain, pendaftaran penduduk 

adalah pencatatan biodata penduduk, 

pencatatan atas pelaporan peristiwa 

kependudukan dan pendataan 

penduduk rentan administrasi 

kependudukan serta penertiban 

dokumen kependudukan berupa 

kartu identitas penduduk atau surat 

keterangan kependudukan. 

 Pengolahan data 

kependudukan di Kelurahan Dompak 

Kota Tanjungpinang memiliki tugas 

dalam meningkatkan perencanaan 
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pembangunan untuk kesejahteraan 

masyarakat. Dapat diharapkan akan 

ada realisasi yang dilakukan 

terutama kelurahan dompak dalam 

menciptakan kesejahteraan 

masyarakat di daerahnya. 

 Kemudian telah dikeluarkan 

kebijakan Undang-undang nomor 24 

tahun 2013 tentang administrasi 

kependudukan tentang pendaftaran 

dan pencatatan data kependudukan, 

kemudian didukung dengan Perda 

No.02 Tahun 2008 Tentang 

Penyelenggaraan Pendaftaran 

Penduduk dan Catatan Sipil. 

 Namun keakuratan data 

kependudukan di kelurahan Dompak 

ini masih tetap tidak sesuai, hal ini 

terlihat dari perbandingan antara 

jumlah data kependudukan bulan 

Januari tahun 2009 dengan jumlah 

penduduk bulan januari 2010 

sangatlah jauh bedanya dan belum 

jelas akan perbedaan datanya. 

 Kelurahan Dompak selama 

tahun 2006 sampai tahun 2010 

berdasarkan data dari dinas 

kependudukan Kota Tanjungpinang 

memiliki 18 Kepala Keluarga yang 

belum memiliki data administrasi 

kependudukan, baik itu KK, KTP, 

akte kelahiran dan surat-surat yang 

berkenaan dengan kependudukan. 

Namun masih tetap ada masyarakat 

dalam kehidupan bersekolah maupun 

berobat dan dalam pembuatan surat-

surat penting diantaranya pembuatan 

surat keterangan hak kepemilikan 

tanah atau alas hak dan sertifikat 

maupun dalam proses pembuatan 

surat usaha yang guna kepentingan 

perekonomian masyarakat itu 

sendiri. Namun data kependudukan 

yang bersangkutan belum ada atau 

proses administrasi kependudukan 

belum lengkap. 

 Masalah penyebab terjadinya 

ketidak akuratan data administrasi 

kependudukan diantaranya letak 

wilayah yang tidak terjangkau oleh 

warga masyarakat dan para pegawai 

kelurahan sulit untuk 

mensosialisasikan administrasi 

kependudukan di daerah yang sangat 

tidak terjangkau dikarenakan ketidak 

strategisnya jalan dan pemisahan 

pulau antar RW dan RT yang 

bersebrangan, dan banyaknya jalan 

yang masih berlubang, dan 

keterbatasan struktur birokrasi dan 

alat transportasi darat dan laut, guna 
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mengimplementasikan kebijakan 

administrasi kependudukan. 

 Kelurahan Dompak yang 

merupakan salah satu daerah 

pengembangan perencanaan 

pembangunan, pusat Pemerintahan 

ini berada di wilayah kecamatan 

Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, 

dimana pembagian administrasi 

pemerintahan.  Kelurahan Dompak 

ini terdiri dari 4 RW dan 13 RT. 

 Kegiatan administrasi 

kependudukan juga dapat 

memastikan pilihan-pilihan 

persoalan utama yang akan diatasi 

oleh Pemerintah Daerah yang dalam 

hal ini yang sedang menjalankan 

kegiatan administrasi kependudukan 

adalah sosialisasi di Kelurahan 

Dompak untuk dapat secara akurat 

dalam pengelolaan data 

kependudukan membuat peneliti 

merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian di Kelurahan Dompak 

Kota Tanjungpinang dengan gejala-

gejala sebagai berikut : 

Terhimpunnya data-data adminitrasi 

kependudukan kelurahan Dompak, 

kemudian data tersebut diupayakan 

menganalisisnya sesuai dengan 

ketersediaan sekaligus dijadikan 

sebagai data dasar kesejahteraan 

sosial. 

 Terumuskannya persoalan 

utama dibidang kesejahteraan sosial 

dan akar persoalan. Kemudian 

dengan proses itu dihasilkan 

rumusan kebijakan dan program 

untuk memperbaiki derajat 

kehidupan sosial masyarakat. 

 Kelurahan Dompak 

merupakan daerah yang masih dalam 

proses peningkatan mutu sumber 

daya manusia, agar dapat menjadi 

sumberdaya yang berkualitas maka 

dibutuhkan pendataan administrasi 

kependudukan yang akurat demi 

kepentingan data kependudukan 

warga setempat dan pemerintah. 

Guna pengembangan pembangunan 

kedepannya. Serta keterbatasan 

sumber-sumber yang dimiliki pada 

Kelurahan Dompak dari Pemerintah 

Kota Tanjungpinang seperti sistem 

informasi, staf dan fasilitas/anggaran. 

Faktor letak wilayah dan lokasi jalan 

yang masih belum semuanya bagus 

dan tidak terjangkau sehingga dapat 

mempengaruhi keakuratnya data 

administrasi kependudukan. 

 Keterbatasan komunikasi dan 

jalur penghubung transportasi laut 
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untuk menuju ke Kelurahan Dompak 

menjadi kendala untuk 

mengimplementasikan kebijakan 

administrasi kependudukan. 

a. Perumusan Masalah 

 Arikunto (2006:24) 

“menyatakan bahwa apabila telah 

diperoleh informasi yang cukup dari 

studi pendahuluan/studi eksploratios, 

maka masalah yang akan diteliti 

menjadi jelas. Agar penelitian dapat 

dilaksanakan sebaik-baiknya, maka 

peneliti harus merumuskan 

masalahnya sehingga jelas dari mana 

harus mulai. 

 Berdasarkan latar belakang 

yang peneliti kemukakan pada sub 

sebelumnya, maka penulis dapat 

merumuskan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : Bagaimana 

Implementasi Kebijakan  Undang-

Undang  Nomor  24 Tahun 2013 

Tentang Administrasi 

Kependudukan Di Kelurahan 

Dompak Kota Tanjungpinang? 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian. 

1. Untuk mengetahui implementasi 

kebijakan Undang-undang nomor 

24 tahun 2013 tentang  

administrasi kependudukan di 

Kelurahan Dompak Kota 

Tanjungpinang. 

2. Untuk mengetahui kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan 

kebijakan Undang-undang nomor 

24 tahun 2013 di Kelurahan 

Dompak Kota Tanjungpinang. 

b. Kegunaan Penelitian. 

1. Diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan suatu masukan 

kepada Pemerintah Kota 

Tanjungpinang khususnya 

Kelurahan Dompak dalam upaya 

menanggulangi masalah 

administrasi kependudukan ke 

arah yang lebih baik lagi sehingga 

dapat mewujudkan administrasi 

yang akurat pada administrasi 

kependudukan di Kelurahan 

Dompak, guna memperbaiki 

kesejahteraan sosial. 

2. Sebagai bahan referensi dan acuan 

bagi peneliti yang lain dalam 

usaha pengembangan konsep 

yang baru di bidang Ilmu 

Administrasi Negara. 

c. Metode Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode yang bersifat 

deskriptif kualitatif, yaitu penulis 

berupaya mencari fakta-fakta sesuai 
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dengan ruang lingkup judul 

penelitian, kemudian dipaparkan 

secara jelas guna memberikan 

gambaran tentang implementasi 

kebijakan Undang-undang nomor 24 

tahun 2013 tentang administrasi 

kependudukan di Kelurahan Dompak 

Kota Tanjungpinang. 

 Menurut Sugiyono (2012:11) 

“penelitian deskriptif” yaitu 

penelitian dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik satu variabel atau lebih 

(independent) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan 

antara variabel satu dengan variabel 

lainnya”. 

B. Landasan Teoritis 

 Implementasi berasal dari 

Bahasa Inggris yaitu to implement 

yang berarti mengimplementasikan, 

Implementasi merupakan penyediaan 

sarana untuk melaksanakan sesuatu 

yang menimbulkan dampak atau 

akibat terhadap sesuatu. Sesuatu 

tersebut dilakukan untuk 

menimbulkan dampak atau akibat itu 

dapat berupa undang-undang, 

peraturan pemerintah, keputusan 

peradilan dan kebijakan yang dibuat 

oleh lembaga-lembaga pemerintah 

dalam kehidupan Kenegaraan. 

 Secara etimologis pengertian 

implementasi menurut Kamus 

Webster yang dikutip oleh Wahab 

adalah : Konsep implementasi 

berasal dari Bahasa Inggris yaitu to 

implement. Dalam kamus besar 

webster, to implement 

(mengimplementasikan) berarti to 

provide the means for carrying out 

(menyediakan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu) dan to give 

practical effect to (untuk 

menimbulkan dampak/akibat 

terhadap sesuatu) 

 (Webster dalam Wahab, 

2004:64) Implementasi kebijakan 

merupakan suatu upaya untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu 

dengan sarana-sarana tertentu dan 

dalam urutan waktu tertentu. 

 Sunggono (1994:137) 

Berdasarkan pengertian diatas maka 

implementasi itu merupakan 

tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk mencapai 

tujuan yang telah di tetapkan dalam 

suatu keputusan kebijakan.  

 Akan tetapi pemerintah 

dalam membuat kebijakan juga harus 
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mengkaji terlebih dahulu apakah 

kebijakan tersebut dapat memberikan 

dampak yang buruk atau tidak bagi 

masyarakat. Hal tersebut bertujuan 

agar suatu kebijakan tidak 

bertentangan dengan masyarakat 

apalagi sampai merugikan 

masyarakat. 

 Pandangan Van Meter dan 

Van Horn bahwa implementasi 

merupakan tindakan oleh individu, 

pejabat, kelompok badan pemerintah 

atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam suatu keputusan 

tertentu.  

 Badan-badan tersebut 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan 

pemerintah yang membawa dampak 

pada warga negaranya. Namun 

dalam pelaksanaannya badan-badan 

pemerintah sering menghadapi 

pekerjaan-pekerjaan di bawah 

mandat dari Undang-Undang, 

sehingga membuat mereka menjadi 

tidak jelas untuk memutuskan apa 

yang seharusnya dilakukan dan apa 

yang seharusnya tidak dilakukan. 

Mazmanian dan Sebatier 

mendefinisikan implementasi 

sebagai berikut : 

 “Implementasi adalah 

pelaksanaan keputusan kebijakan 

dasar, biasanya dalam bentuk 

undang-undang, namun dapat pula 

berbentuk perintah perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang 

penting atau keputusan badan 

peradilan”. (Mazmanian dan 

Sebastiar dalam Wahab,2004:68). 

 Implementasi menurut 

Mazmanian dan Sebastier merupakan 

pelaksanaan kebijakan dasar 

berbentuk undang-undang juga 

berbentuk perintah atau keputusan-

keputusan yang penting atau seperti 

keputusan badan peradilan.  Proses 

implementasi ini berlangsung setelah 

melalui sejumlah tahapan tertentu 

seperti tahapan pengesahan undang-

undang, kemudian output kebijakan 

dalam bentuk pelaksanaan keputusan 

dan seterusnya sampai perbaikan 

kebijakan yang bersangkutan. 

 Menurut uraian di atas, 

implementasi itu merupakan 

tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk mencapai 

tujuan yang telah di tetapkan dalam 

suatu keputusan kebijakan. Akan 

tetapi pemerintah dalam membuat 

kebijakan juga harus mengkaji 
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terlebih dahulu apakah kebijakan 

tersebut dapat memberikan dampak 

yang buruk atau tidak bagi 

masyarakat, 

 Hal tersebut bertujuan agar 

suatu kebijakan tidak bertentangan 

dengan masyarakat apalagi sampai 

merugikan masyarakat. 

a. Pengertian Kebijakan 

 Kebijakan secara etimologis, 

istilah kebijakan berasal dari Bahasa 

Inggris “policy”. Akan tetapi, 

kebanyakan orang berpandangan 

bahwa istilah kebijakan senantiasa 

disamakan dengan istilah 

kebijaksanaan. Padahal apabila 

dicermati berdasarkan tata bahasa, 

istilah kebijaksanaan berasal dari 

kata “wisdom”. 

 Pendapat Anderson yang 

dikutip oleh Wahab, merumuskan 

kebijaksanaan sebagai langkah 

tindakan yang secara sengaja 

dilakukan oleh seseorang aktor atau 

sejumlah aktor berkenaan dengan 

adanya masalah atau persoalan 

tertentu yang sedang dihadapi 

(Anderson dalam Wahab, 2004:3). 

Oleh karena itu, kebijaksanaan 

menurut Anderson merupakan 

langkah tindakan yang sengaja 

dilakukan oleh aktor yang berkenaan 

dengan adanya masalah yang sedang 

di hadapi. Kebijakan menurut 

pendapat Carl Friedrich yang dikutip 

oleh Wahab bahwa : “Kebijakan 

adalah suatu tindakan yang 

mengarah pada tujuan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok 

atau pemerintah dalam lingkungan 

tertentu sehubungan dengan adanya 

hambatan-hambatan tertentu seraya 

mencari peluang-peluang untuk 

mencapai tujuan atau mewujudkan 

sasaran yang diinginkan”.(2004:3) 

 Berdasarkan definisi di atas, 

kebijakan mengandung suatu unsur 

tindakan-tindakan untuk mencapai 

tujuan.  

 Umumnya tujuan tersebut 

ingin dicapai oleh seseorang, 

kelompok ataupun pemerintah. 

Kebijakan tentu mempunyai 

hambatan-hambatan pada 

pelaksanaannya tetapi harus mencari 

peluang-peluang untuk mewujudkan 

tujuan yang diinginkan karena 

Kebijakan mengandung suatu unsur 

tindakan untuk mencapai tujuan dan 

umumnya tujuan tersebut ingin 

dicapai oleh seseorang, kelompok 

ataupun pemerintah. 
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 Kebijakan tentu mempunyai 

hambatan-hambatan tetapi harus 

mencari peluang-peluang untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran yang 

diinginkan. 

 Hal tersebut berarti kebijakan 

tidak boleh bertentangan dengan 

nilai-nilai dan pelaksanaan sosial 

yang ada dalam masyarakat. 

 Apabila kebijakan berisi 

nilai-nilai yang bertentangan dengan 

nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat, maka kebijakan tersebut 

akan mendapat kendala ketika di 

implementasikan. Sebaliknya, suatu 

kebijakan juga harus mampu 

mengakomodasikan nilai-nilai dan 

praktik-praktik yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat. 

b. Pengertian Implementasi 

Kebijakan. 

 Pengertian implementasi 

kebijakan menurut Edward III 

(1980:1)  adalah sebagai berikut : 

“policy implementation as we have 

seen is the stage of policy making 

between the establishment of a policy 

such as the passage of a legislative 

act, the issuing of an executive order, 

the handing down of a judicial 

decision, or the promulgate on of a 

regulatory rule and the 

consequences of the policy for the 

people whom it affects”. 

 Jadi implementasi itu 

merupakan tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk 

mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam suatu keputusan 

kebijakan.  

 Akan tetapi pemerintah 

dalam membuat kebijakan juga harus 

mengkaji terlebih dahulu apakah 

kebijakan tersebut dapat memberikan 

dampak yang buruk atau tidak bagi 

masyarakat. Hal tersebut bertujuan 

agar suatu kebijakan tidak 

bertentangan dengan masyarakat 

apalagi sampai merugikan 

masyarakat. Implementasi kebijakan 

pada prinsipnya merupakan cara agar 

sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya. Lester dan Stewart yang 

dikutip oleh Winarno, (2002:101-

102) menjelaskan bahwa 

implementasi kebijakan adalah: 

“Implementasi kebijakan dipandang 

dalam pengertian luas merupakan 

alat administrasi hukum dimana 

berbagai aktor, organisasi, prosedur 

dan teknik yang bekerja bersama-

sama untuk menjalankan kebijakan 
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guna meraih dampak atau tujuan 

yang diinginkan”. 

 Definisi diatas menekankan 

bahwa implementasi kebijakan 

merupakan sesuatu yang dilakukan 

untuk menimbulkan dampak atau 

akibat dapat berupa Undang-undang, 

peraturan pemerintah, keputusan 

peradilan dan kebijakan yang dibuat 

lembaga-lembaga pemerintah dalam 

kehidupan bernegara. 

1. Communication 

2. Resources 

3. Disposition 

4. Bureaucratic 

5. Implementation 

 Implementasi kebijakan 

menurut Nugroho terdapat dua 

pilihan untuk 

mengimplementasikannya dalam 

bentuk program-program dan melalui 

formulasi kebijakan derivate atau 

turunan dari kebijakan tersebut 

(Nugroho, 2003:158), Oleh karena 

itu, implementasi kebijakan yang 

telah dijelaskan oleh Nugroho 

merupakan dua pilihan, dimana yang 

pertama langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk 

program dan pilihan kedua melalui 

formulasi kebijakan. 

 Berdasarkan pengertian 

implementasi kebijakan diatas, maka 

George Edward III (1980:10) 

mengemukakan beberapa hal yang 

dapat mempengaruhi keberhasilan 

suatu implementasi, yaitu : 

1. Comunication (komunikasi) 

2. Resources (sumber daya) 

3. Disposition (kecendrungan atau 

tingkah laku) 

4. Bureaucratic Structure (struktur 

birokrasi) 

C. Hasil Penelitian 

1. Komunikasi. 

 Dari hasil pendukung 

observasi tampak jelas bahwa 

komunikasi kebijakan Undang-

undang nomor 24 tahun 2013 tentang 

administrasi kependudukan sudah 

terlihat jelas di spanduk dan papan 

pengumuman. Kemudian melalui 

penyampaian surat edaran tentang 

administrasi kependudukan yang di 

sosialisasikan kepada masyarakat 

sudah dilaksanakan dilihat dari 

undangan rapat yang  di berikan oleh 

lurah Dompak Kota Tanjungpinang. 

2. Sumber – sumber. 

 Hasil analisa dapat 

disimpulkan bahwa pada kantor 

Kelurahan Dompak, jumlah pegawai 
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dan staf yang ada sudah cukup 

memadai dalam 

mengimplemntasikan kebijakan 

Undang-undang nomor 24 tahun 

2013 tentang administrasi 

kependudukan. Dan pegawai dan staf 

yang ada pada kantor Kelurahan 

Dompak berusaha secara konsisten 

dalam menjalankan kebijakan sesuai 

dengan amanat Undang-undang 

nomor 24 tahun 2013 dan didukung 

dengan sumber daya yang ada, serta 

fasilitas yang ada. 

3. Kecenderungan-

kecenderungan. 

 Tanggapan dari analisa dapat 

disimpulkan bahwa pengangkatan 

birokrat melalui pejabat yang 

berwenang dapat menimbulkan 

semangat kerja, dan dari pemberian 

SK pelaksana kebijakan lebih dapat 

mengetahui tugas kerja, sehingga 

para pelaksana kebijakan dapat 

mengetahui tugas dan fungsinya, 

sehingga dalam mengimplementasi 

kebijakan dapat berjalan dengan 

baik. 

4. Struktur Birokrasi. 

 Hasil analisa dapat 

disimpulkan struktur birokrasi 

terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi Implementasi 

Kebijakan Undang-undang nomor 24 

tahun 2013 tentang administrasi 

kependudukan pada kantor 

Kelurahan Dompak Kota 

Tanjungpinang dan dapat dikatakan 

sudah cukup berjalan dengan baik, 

akan tetapi masih terdapat kurangnya 

perhatian dari pemerintah daerah 

setempat dalam pengembangan 

pembangunan di wilayah Kelurahan 

Dompak Kota Tanjungpinang. 

D. Penutup. 

1. Kesimpulan. 

 Implementasi kebijakan 

Undang-undang nomor 24 tahun 

2013 tentang administrasi 

kependudukan di Kelurahan Dompak 

Kota Tanjungpinang dapat berjalan 

sesuai aturan yang berlaku, untuk 

dapat mengetahui implementasi 

kebijakan tersebut, maka peneliti 

dapat menguraikan dimensi-dimensi 

sebagai berikut : 

1. Komunikasi. 

 Komunikasi merupakan salah 

satu komponen yang terpenting di 

dalam penyampaian suatu pesan dan 

informasi kepada penerima 

kebijakan, komunikasi akan menjadi 

kurang sempurna jika terdapat 
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kendala dalam penyampaian pesan 

kepada penerima pesan. 

 Berdasarakan hasil observasi 

yang telah peneliti lakukan sudah 

tampak jelas bahwa komunikasi 

dalam implementasi kebijakan 

Undang-undang nomor 24 tahun 

2013 tentang administrasi 

kependudukan di Kelurahan Dompak 

Kota Tanjungpinang sudah berjalan 

dengan semestinya, sehingga 

komunikasi tersebut dapat dipahami 

dengan baik oleh masyarakat 

Kelurahan Dompak, terlihat jelas 

dari pemasangan spanduk, papan 

pengumuman, dan melalui 

penyampaian surat edaran yang 

diberikan kepada RT dan RW, 

dirapatkan serta di sosialisasikan 

kepada masyarakat setempat. 

2. Sumber-sumber. 

Merupakan sumber daya yang di 

miliki dalam mengimplementasikan 

kebijakan administrasi 

kependudukan di wilayah Kelurahan 

Dompak Kota Tanjungpinang, dalam 

pelaksanaan kebijakan ini sudah 

memadai diantaranya adanya 

penambahan staf yang membidangi 

pelaksanaan kebijakan administrasi 

kependudukan, adanya peningkatan 

sistem informasi, fasilitas yang 

digunakan diantaranya terdapat 

kendaraan operasional kantor berupa 

sepeda motor, listrik, komputer, 

printer guna proses pengimputan 

data administrasi kependudukan. 

3. Kecenderungan-

kecenderungan 

 Merupakan sikap dan 

perilaku dalam memandang sebuah 

kebijakan yang telah dikeluarkan 

guna dapat memotivasi para 

pelaksana kebijakan.  

 Kecenderungan ini dapat di 

ketahui dengan adanya insentif yang 

di berikan kepada pembuat kebijakan 

kepada para pelaksana kebijakan, 

diatur berdasarkan undang-undang 

nomor 24 tahun 2013 tentang 

administrasi kependudukan dan di 

dukung perda nomor 2 tahun 2008 

tentang penyelenggaraan pendaftaran 

penduduk dan catatan sipil. 

4. Struktur Birokrasi 

 Merupakan institusi atau 

kantor organisasi, Dinas pelaksana 

program kebijakan yang memiliki 

struktur pelaksana kegiatan. Dimana 

setiap prosedur program pengolahan 

data dapat memberikan petunjuk 

teknis, (buku pedoman) sehingga 
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dalam melaksanakan kebijakan dapat 

berjalan sesuai aturan yang berlaku. 

Adapun kendala atau hambatan yang 

di hadapi dalam Implementasi 

Kebijakan Undang-undang nomor 24 

tahun 2013 tentang administrasi 

kependudukan adalah : 

Kelurahan Dompak merupakan 

daerah yang masih dalam proses 

peningkatan  mutu sumber daya 

manusia, agar dapat menjadi sumber 

daya yang berkualitas maka 

dibutuhkan pendataan administrasi 

kependudukan yang akurat demi 

kepentingan data kependudukan 

warga setempat dan pemerintah 

daerah. Guna pengembangan 

pembangunan kedepannya. Serta 

masih terdapat keterbatasan sumber - 

sumber yang dimiliki pada kantor 

Kelurahan Dompak dari 

PemerintahKotaTanjungpinang 

seperti sistem informasi, dan 

fasilitas/anggaran. 

Faktor letak wilayah dan lokasi jalan 

yang masih belum semuanya bagus 

dan tidak terjangkau sehingga dapat 

mempengaruhi keakuratnya data 

administrasi kependudukan. 

 

 

2. Saran 

 Setelah peneliti melakukan 

penelitian implementasi kebijakan 

undang-undang nomor 24 tahun 

2013 tentang administrasi 

kependudukan di Kelurahan Dompak 

Kota Tanjungpinang yang dapat 

disarankan kepada Kelurahan 

Dompak maupun Pemerintah yang 

terkait dalam hal ini, adalah sebagai 

berikut : 

a. Implementasi kebijakan. 

 Implementasi Kebijakan 

undang-undang nomor 24 Tahun 

2013 tentang Administrasi 

Kependudukan dalam rangka 

meningkatkan Kualitas pelaksanaan 

Administrasi Kependudukan di 

Kelurahan Dompak Kota 

Tanjungpinang sudah dapat berjalan 

secara optimal. 

b. Implementasi kebijakan di 

Kelurahan Dompak Kota 

Tanjungpinang sudah dapat berjalan 

sesuai dengan aturan yang berlaku, 

dengan adanya penambahan staf di 

bagian administrasi kependudukan, 

serta didukung dengan buku 

petunjuk teknis ( buku pedoman ) 

serta aturan yang jelas. 
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3. Kendala yang di hadapi dalam 

Implementasi Kebijakan. 

a. Dalam mewujudkan 

implementasi kebijakan undang-

undang nomor 24 tahun 2013 

tentang administrasi 

kependudukan di Kelurahan 

Dompak Kota Tanjungpinang, 

pemerintah daerah semestinya 

dapat lebih memperhatikan hal 

seperti peningkatan sarana dan 

prasarana dengan baik dari segi 

perbaikan jalan, jembatan, 

jaringan telekomunikasi, dan di 

butuhkan kerja sama yang baik 

antara Kelurahan dan Dinas 

terkait, sehingga dapat  melayani 

kepentingan masyarakat. 

b. Kelurahan Dompak 

merupakan daerah yang masih 

dalam proses peningkatan mutu 

sumber daya manusia, agar dapat 

menjadi sumber daya yang 

berkualitas maka dibutuhkan 

pendataan administrasi 

kependudukan yang akurat demi 

kepentingan data kependudukan 

warga setempat dan pemerintah 

daerah, guna pengembangan 

pembangunan kedepannya. Serta 

keterbatasan sumber-sumber yang 

dimiliki pada Kelurahan Dompak 

dari Pemerintah Kota 

Tanjungpinang seperti sistem 

informasi, staf dan 

fasilitas/anggaran. 

c. Selama ini pemerintah 

daerah hanya memfokuskan pada 

pembangunan infrastruktur, 

sehingga masih terdapat 

kurangnya perhatian pemerintah 

daerah akan pengembangan di 

bidang Ekonomi, Sosial Budaya 

dan Kesehatan, dan dapat 

diharapakan untuk pemerintah 

daerah untuk program kerja 

kedepannya lebih dapat 

mengembangkan kegiatan-

kegiatan di bidang Ekonomi, 

Sosial Budaya dan Kesehatan. 

d. Penelitian ini hanya 

menjelaskan tentang 

Implementasi Kebijakan karena 

adanya batasan-batasan tersendiri 

dalam membuat suatu kebijakan 

pemerintah,dalam hal ini dapat 

kita lihat pada bentuk Peraturan 

Daerah Nomor 2 tahun 2008 

TentangPenyelenggaraan 

PendaftaranPenduduk dan Catatan 

Sipil.
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