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ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang dengan tegas dan tekad yang kuat ingin maju. 

Tekad dan ketegasan itu telah dibuktikan sejak kita memperjuangkan kemerdekaan yang ternyata 

dilanjutkan pula dalam era kemerdekaan. Tekad dan ketegasan ini akan terus melandasi usaha 

dan perjuangan kita mengisi kemerdekaan itu yaitu dengan mewujudkan masyarakat yang maju, 

sejahtera, adil dan makmur berdasarkan pancasila . Pegawai Negeri Sipil sebagai penyelenggara 

negara memiliki peranan yang besar karena terwujudnya masyarakat yang kita cita-citakan 

tergantung pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara 

negara serta seluruh masyarakat. 

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat 

dituntut utuh mempunyai disiplin dan rasa tanggung jawab agar dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik, serta ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang 

- Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, sehingga dengan demikian dapat memusatkan 

segala perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala daya dan tenaganya untuk 

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna. 

Pemberian kewenangan di dalam undang-undang memiliki implikasi yang besar terhadap 

akuntabilitas publik, yaitu aparat dan lembaga pelayanan publik di daerah harus dapat 

dipertanggungjawabkan apa yang mereka berikan atau mereka lakukan untuk kepentingan 

masyarakat. Dalam konteks ini pelayanan pbulik diberi makna yang luas, artinya tidak hanya 

sebatas pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat, tetapi juga menyangkut semua kegiatan 

yang dilakukan pemerintah baik langsung atau tidak langsung. 

Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau 

kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada 

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi sangat penting 

karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat banyak atau khalayak ramai yang memiliki 

keanekaragaman kepentingan dan tujuan. 

Kebutuhan untuk mengurus KTP meningkat seiring dengan habisnya masa berlaku. Hal ini 

disebabkan oleh banyaknya peminta untuk perpanjangan KTP, maka untuk itu Kecamatan 

Nganjuk harus dapat memenuhi pelayanan yang terbaik dan tepat waktu. 

Seiring dengan perkembangan sering dijumpai berbagai keluhan masyarakat kemerosotan 

profesionalisme dalam rangka pelayanan publik hampir seluruh sektor pemerintah yang ditandai 

dengan menurunya kualitas pelayanan publik. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya 

masalah tentang keluhan masya  

rakat tentang lambatnya mengurus KTP yang tidak cepat ditangani oleh aparatur itu sendiri. Hal 

itulah penyebab banyaknya keluhan yang dikemukakan oleh masyarakat akibatnya masyarakat 

merasa kecewa dan mulai meragukan intregritas pemberi pelayanan yang adil. Dalam system 



pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan sebagian masyarakat yang sudah puas dengan 

pelayanannya dan sebagian ada yang belum puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak 

Kecamatan (Sumber Data : Bagian Pelayanan Kecamatan Nganjuk). 

Kondisi yang demikian kiranya juga membelenggu Kecamatan Nganjuk sebagai kantor yang 

berkonotasi pelayanan masyarakat (public service). Target-target kualitas pelaksanaan 

pembanguan, penyelenggaraan pemerintahaan maupun pelayanan masyarakat yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun, menurut peningkatan dukungan pengadaan pelayanan cepat, tepat 

dan benar. Oleh karena itu peningkatan kinerja Kecamatan harus terus menerus dilakukan. 

Terlebih lagi dengan adanya Peraturan Daerah No.11 Tahun 2005 dan Peraturan Gubernur No.14 

tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Jawa Timur dalam hal ini Kecamatan 

bertanggung jawab terhadap pengaduan dan pelayanan KTP maka barang tentu kecamatan 

senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan kualitas yang 

lebih baik sebagai instansi pelayan masyarakat umum agar masyarakat merasa puas dengan 

pelayananya.  

Kecamatan Nganjuk merupakan perangkat daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat. 

Salah satu tugas Camat adalah memahami aspirasi kebutuhan masyarakat dan juga harus dapat 

menetapkan kebijakan penanganannya dengan baik sehingga segala urusan kegiatan baik yang 

berasal dari jalur pemerintah atasan maupun yang berasal dari aspirasi masyarakat dapat terpadu 

dengan baik 

 


