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ABSTRAK 

 

 

Administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah rangkaian kegiatan penataan 

dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain. Banyaknya layanan yang harus diberikan terhadap 

masyarakat terkait dengan administrasi kependudukan dengan berbagai prosedur 

yang harus ditempuh oleh masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut, 

tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab aparatur Negara, tidak terkecuali bagi 

aparatur pemerintahan di tingkat Desa. Administrasi pemerintahan desa adalah 

keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai 

pemerintahan desa pada buku registrasi desa. Salah satu administrasi 

pemerintahan desa adalah administrasi penduduk. Dimana administrasi 

kependudukan merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai 

kependudukan pada buku administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pelayanan pemerintah Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid 

Raya Kabupaten Aceh Besar dalam melayani proses pengurusan administrasi 

kependudukan dan faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja pemerintah 

Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dalam 

melayani proses pengurusan administrasi kependudukan selama pandemi Covid-

19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai 

instrumen utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau 

studi dokumen). Untuk menjaring data, menganalisis data secara deskriptif, lebih 

mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan 

fokus, menggunakan kriteria tersendiri untuk memvalidasi data, menggunakan 

desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan kenyataan di lapangan). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Pelayanan aparatur Gampong Neuheun 

Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar sudah terlaksana secara optimal, 

walaupun bahaya Virus Covid-19 mengancam mereka. Masyarakat Gampong 

Neuheun senantiasa dapat berurusan di di Kantor Keuchik dengan mengikuti 

Prokes. Faktor penghambat pelayanan administrasi kependudukan di kantor 

keuchik Gampong Neuheun adalah petugas kurang professional dan tidak disiplin. 

Selain itu, dipihak masyarakat tidak mengikuti prokes dan tidak lengkap syarat.  

 

Kata Kunci: Administrasi, Pelayanan, Kependudukan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan 

dasar yang menjadi hak setiap warga negara sehingga masyarakat memiliki 

identitas kewarganegaraan yang sah. Di Indonesia pemerintah menyediakan 

pelayanan seperti pelayanan pembuatan e-KTP sebagai identias diri bersifat resmi 

yang belaku diseluruh negara kesatuan republik indonesia, diterbitkan oleh intansi 

kependudukan dan catatan sipil. Landasan pelaksanaan pelayanan administrasi 

kependudukan ini diatur dalam Undang-Undang no 23 tahun 2006 dan kemudian 

direvisi dalam Undang-Undang no 24 tahun 2013.
1
  

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan kegiatan pelayanan 

kompleks mencakup penataan dalam penerbitan. Pelayanan publik menurut UUD 

Nomor 25 tahun 2009 adalah sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundangan-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2
 

Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, 

korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang undang untuk 

                                                             
1
  Masrin. (2013). Studi Tentang Pelayanan Pembuatan Ktp Elektronik (E-KTP) di Kantor 

Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Samarinda. Pemerintahan. 
2
  Dwiyanto, A. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta. Gadjah Mada 

University Press. 

1 



 

2 
 

   
 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sematamata 

untuk kegiatan pelayanan publik.
3
  

Pelayanan juga dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang 

merupakan proses dalam strategis terutama pelayanan yang diberikan pemerintah 

bagi masyarakat. Secara umum pelayanan publik ada tiga jenis.
4
 Pertama 

pelayanan fisik adalah pelayanan yang menghasilkan barang untuk publik. Kedua 

pelayanan nonfisik adalah pelayanan yang mendapatkan bermacam bentuk jasa 

yang diinginkan seperti kesehatan, Pendidikan. Ketiga pelayanan administratif 

adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang 

dibutuhkan oleh publik, berkaitan dengan status kewarganegaraan, contohmya e-

KTP, akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan dan perceraian. 

Perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang telah disahkan 

oleh DPR-RI pada Tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang 

mendasarkan dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan 

undang-undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan 

administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data 

kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta 

ketunggalan dokumen kependudukan. 

Administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah rangkaian kegiatan 

penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan 

melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 

                                                             
3
  Meilinda, S. D. (2019). Sosialisasi Sistem Layanan Mitigasi bencana di Kota Agung 

Kabupaten Tanggamus. 
4
  Ramadana, M.F, dkk. (2020). Pelayanan Publik. Yayasan Kita Menulis. 
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administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik 

dan pembangunan sektor lain.
5
 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 berkewajiban memberikan 

perlindungan dan pengakuan status hukum atas peristiwa kependudukan maupun 

peristiwa penting yang dialami penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala 

persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang 

bersifat sektoral maupun lintas sektoral, terarah dan terkait dengan penduduk, atau 

dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. 

Kemudahan bagi penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya. 

Banyaknya layanan yang harus diberikan terhadap masyarakat terkait 

dengan administrasi kependudukan dengan berbagai prosedur yang harus 

ditempuh oleh masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut, tentunya menjadi 

tugas dan tanggung jawab aparatur Negara, tidak terkecuali bagi aparatur 

pemerintahan di tingkat Desa. Desa merupakan tingkatan pemerintahan terkecil 

dalam tatanan organisasi pemerintahan Indonesia, tidak terlepas dari segala proses 

pelayanan administrasi kependudukan. Gampong Neuheun merupakan salah satu 

Gampong yang terdapat di Kecamatan Mesjid Raya kabupaten Aceh Besar, di 

Gampong tersebut proses layanan diberikan kepada masyarakat selama jam kerja 

                                                             
5
  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
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dan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan datang langsung ke kantor 

desa untuk pengurusan dokumen dan segala hal yang terkait. 

Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Administrasi Pemerintahan Desa membahas tentang administrasi yang ada 

di desa. Adapun administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses 

kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku 

registrasi desa. Salah satu administrasi pemerintahan desa adalah administrasi 

penduduk. Dimana administrasi kependudukan merupakan kegiatan pencatatan 

data dan informasi mengenai kependudukan pada buku administrasi 

kependudukan.
6
 

Sistematika pelayanan administrasi kependudukan mengalami kendala 

sejak munculnya Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia. Hal ini 

menimbulkan banyak efek negatif, baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. 

Tingginya angka kematian yang sebabkan oleh virus ini membuat gempar 

masyarakat diseluruh belahan dunia, bahkan Indonesia dan Aceh pada khususnya. 

Pemerintah Indonesia melakukan banyak upaya guna mengurangi dampak yang 

ditimbulkan oleh pandemi ini, salah satu upaya pemerintah dalam menahan laju 

penularan virus Covid-19 adalah dengan menerapkan social distancing 

(pembatasan sosial) dan menerapkan protokol Kesehatan di tempat umum. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut 

bagaimana tindakan yang dilakukan aparatur desa terhadap masyarakat Gampong 

Neuheun dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan selama 

                                                             
6
  Peraturan Menteri alam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 
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pandemi. Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Masa 

Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kantor Keuchik Desa Neuheun Kecamatan 

Mesjid Raya)”. 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Dari uraian tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Tidak maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan. 

2. Persyaratan teknik dan administrasi pelayanan yang masih memberatkan 

masyarakat. 

3. Rumitnya prosedur dan mekanisme pelayanan. 

4. Waktu penyelesaian produk pelayanan yang tidak pasti. 

 

1.3.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelayanan aparatur Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya 

Kabupaten Aceh Besar dalam melayani proses pengurusan administrasi 

kependudukan selama pandemi Covid-19? 

2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja pemerintah Gampong 

Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dalam melayani 

proses pengurusan administrasi kependudukan selama pandemi Covid-19? 
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1.4.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pelayanan pemerintah Gampong Neuheun Kecamatan 

Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dalam melayani proses pengurusan 

administrasi kependudukan selama pandemi Covid-19.  

2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja pemerintah 

Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dalam 

melayani proses pengurusan administrasi kependudukan selama pandemi 

Covid-19. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam melaksanakan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

Ilmu Pemerintahan dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang 

menggunakannya. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah desa sebagai 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kinerjanya. 

3. Bagi penulis lainnya hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan 

dan dapat menjadi rujukan mengenai pengaruh pandemi terhadap jalannya 

suatu layanan publik.  
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1.6. Penjelasan Istilah 

 Penjelasan istilah dalam judul penelitian ini dimaksudkan agar tidak 

terjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Sebelum penulis 

membahas lebih lanjut mengenai judul penelitian yaitu “Pelayanan Administrasi 

Kependudukan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kantor Keuchik 

Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya)”, penulis akan memberikan 

batasan-batasan pada penelitian ini dan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat 

di dalamnya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 

1. Pelayanan 

Pengertian pelayanan dengan pelayanan menurut Moenir (1992) adalah 

serangkaian kegiatan atau proses yang berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.
7
 

Berdasarkan KBBI, pengertian pelayanan adalah usaha melayani, sedangkan 

melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang di perlukan 

seseorang.
8
 

Yang dimaksud pelayanan dalam penelitian ini adalah salah satu bentuk 

kegiatan menolong dan menyiapkan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh 

aparatur Gampong Neuheun yang berinteraksi langsung dengan masyarakat 

Gampong Neuheun untuk memberikan suatu kebutuhan dan kepentingannya. 

 

 

2. Administrasi 

                                                             
7
  Moenir, H.A.S. (1992). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara. 

Jakarta. 
8
  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tahun 2005. 
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Pengertian administrasi menurut KBBI administrasi adalah usaha dan 

keguatan meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan 

pembinaan organisasi; usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan; kegiatan kantor dan tata usaha.
9
 Administrasi 

adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, 

serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.
10

 

Yang dimaksud administrasi dalam penelitian ini adalah suatu kerjasama 

kegiatan yang dilakukan oleh aparatur Gampong Neuheun untuk melayani 

kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi masyarakat Gampong tersebut. 

3. Kependudukan 

Pengertian kependudukan berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 

2006 adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, 

agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan 

kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan 

budaya. 

Yang dimaksud kependudukan dalam penelitian ini adalah masyarakat 

yang berdasarkan jumlah, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran dan sebagainya 

yang ada dalam wilayah Gampong Neuheun.  

  

                                                             
9
  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tahun 2005. 

10
 Sutha, D. W. (2018). Administrasi Perkantoran. Sidoarjo. Indomedia Pustaka. 



 

9 
 

   
 

4. Covid-19 

Pengertian Covid-19 menurut Sari (2020) adalah penyakit pernapasan akut 

yang disebabkan oleh virus corona jenis baru dengan gejala utama penyakit 

Covid-19 antara lain batuk, demam, dan sesak napas. Penyakit ini menyerang 

semua golongan, dewasa, lansia, maupun anak-anak.
11

 

Yang dimaksud Covid-19 dalam penelitian ini adalah penyakit menular 

yang terjadi di Gampong Neuheun dengan gejalanya demam, batuk dan lainnya. 

Sehingga masyarakat perlu menjaga protokol pemerintah ketika berhadapan 

dengan aparatur Gampong Neuheun di kantor keuchik.  

 

1.7. Metode Penelitian 

1.7.1. Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka penulis 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan 

paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
12

 

Karateristik pendekatan kualitatif yaitu: menggunakan latar alamiah, 

menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif 

(pengamatan, wawancara, atau studi dokumen). 

Untuk menjaring data, menganalisis data secara deskriptif, lebih 

mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan 

                                                             
11

  Sari, Melani Kartika. (2020). Sosialisasi tentang pencegahan covid-19 di 

kalangan siswa sekolah dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Jurnal 

Karya Abdi Masyarakat, 4(1), 80-83. 
12

  Ikbal, Yanuar. (2012). Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Bandung. Refika 

Aditama. 
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fokus, menggunakan kriteria tersendiri untuk memvalidasi data, menggunakan 

desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan kenyataan di lapangan). Hasil 

penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan 

sebagai sumber data.
13

 Kesimpulan dari melakukan penelitian secara deskriptif 

kualitatif adalah data yang didapat setelah melakukan survei lapangan lebih nyata 

sehingga dapat dibuktikan secara langsung. 

1.7.2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan pelayanan administrasi 

kependudukan dalam masa pandemi Covid-19, yang meliputi pelayanan 

pendaftaran penduduk, dan pelayanan pencatatan sipil sebagaimana yang 

dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan-

peraturan pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan pelayanan pendaftaran 

penduduk adalah pelayanan teknis administrasi kependudukan yang meliputi 

pendaftaran penduduk, pendaftaran mutasi penduduk (pindah datang), pemberian 

nomor induk kependudukan (NIK), dan penerbitan dokumen kependudukan (KK, 

KTP, Surat Keterangan Kependudukan). Yang dimaksud dengan pelayanan 

pencatatan sipil adalah pelayanan teknis pencatatan peristiwa penting yang 

diamali oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, 

perceraian, pengangkatan anak, pengesahan/ pengakuan anak; serta penerbitan 

akta pencatatan sipil (akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta 

pengangkatan anak, akta pengakuan/ pengesahan anak, akta kematian, surat 

keterangan pencatatan sipil). 

                                                             
13

  Moleong, Lexy J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja 

Rosda Karya. 
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1.7.3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data 

primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

para informan. Selain data primer, juga dikumpulkan data sekunder yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis seperti daftar nominatif pegawai, 

laporan akuntabilitas kinerja, dan lainnya. Data sekunder hanya berfungsi sebagai 

pelengkap dan penunjang data primer. 

Adapun sumber data (informan) dalam penelitian ini diambil dari dua 

unsur yaitu: unsur penyelenggara/pelaksana kebijakan pelayanan administrasi 

kependudukan, yakni aparatur pemerintah Desa Neuheun Kecamatan Mesjid 

Raya, dan unsur penerima/pengguna jasa pelayanan yakni masyarakat umum. 

Pemilihan informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan 

yang diangkat, Adapun informan dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 1.1 Informan Penelitian 

No. Informan Jumlah 

1. Keuchik Gampong Neuheun 1 orang 

2. Sekdes Gampong Neuheun 1 orang 

3. Masyarakat 23 orang penduduk 

Jumlah 25 orang  

 

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif ini maka penulis merupakan instrumen utama. 

Sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 
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Penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau 

penelaahan dokumen.
14

 

Adapun metode/ teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview). Metode/ teknik wawancara ini digunakan untuk 

memperoleh data primer dari informan. Informan yang akan diwawancarai 

adalah keuchik, sekdes dan 23 orang dari jumlah Kartu Keluarga (KK) 

Gampong Neuheun (Zikmun et al., 2009)
15

. Dalam wawancara ini digunakan 

pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu. 

2. Pengamatan (Observasi). Metode/ teknik observasi ini digunakan untuk 

mengamati secara langsung peristiwa/ fenomena yang menjadi fokus 

penelitian. Untuk penelitian ini observasi yang dilakukan adalah pengamatan 

terhadap proses pelayanan aparatur Gampong Neuheun kepada masyarakat 

pada masa Covid-19. 

3. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data 

sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia di lokasi penelitian yaitu 

dilakukan di kantor keuchik Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya 

Kabupaten Aceh Besar. 

 

                                                             
14

  Ikbal, Yanuar. (2012). Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Bandung. Refika Aditama. 
15

  Zikmund, Babin, Carr, and Griffin. (2009). Business Research Methods. Thomson South-

Western. 
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1.7.5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen
16

 bahwa analisis data kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesiskan 

data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

 

  

                                                             
16

 Ikbal, Yanuar. (2012). Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Bandung. Refika Aditama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dalam penelitian ini yang 

berisikan teori-teori maupun temuan terdahulu yang menunjang proses penelitian 

ini. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai teori-teori pendukung maupun 

sebagai perbandingan dalam sebuah penelitian. 

 Penelitian Dimyati (2021) mengenai “Pelayanan E-Ktp Di Masa Pandemi 

pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung” 

menggunakan metode pendekatan kualitatif diperoleh berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara. Aspek yang dilihat dari penelitian ini sangat berbeda dengan 

yang sekarang, diketahui bahwa pelayanan administrasi pembuatan e-KTP belum 

dilakukan secara inovatif mengikuti perubahan selama masa pandemi, 

permasalahan yang muncul sebelum pandemi tetap terjadi sehingga kurang 

memberikan kepuasan kepada masyarakat, hal ini dilihat dari sarana prasarana 

yang masih kurang menyesuaikan dengan kondisi pandemi, kurangnya 

ketanggapan dan perhatian dari staf dan pegawai, jaminan kepastian penyelesaian 

yang tidak sesuai dengan ketetapan aturan yang ditentukan menjadi tantangan 

dalam penerapan dimensi pelayanan e-KTP. 

 Penelitian Khoirunisa (2021) mengenai “Optimalisasi Penggunaan 

Website dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik pada Masa Pandemi 

Covid-19 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru” 

menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan teknik analisis data ini adalah 

14 
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penumpulaan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Perbedaan penelitian ini dengan yang sekarang adalah hasil dari penelitian ini 

belum terlaksana secara optimal disebabkan oleh adanya beberapa kebijakan baru, 

sosialisasi yang dilakukan sangat minim, kurangnya kemampuan sumberdaya 

manusia yang berkualitas dan server website yang sering bermasalah membuat 

terhambatnya proses pelayanan. 

Penelitian Irham (2021) mengenai “Perilaku Birokrat dalam Pelayanan 

Publik Di Kelurahan Salubarani Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten 

Tana Toraja” menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 

dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan yang dapat 

dilihat dari penelitian ini adalah adanya peningkatan kualitas kerja birokrat di 

Kelurahan Salubarani agar pelayanan dapat berjalan secara maksimal, seperti 

perlu peningkatan kepedulian terhadap masyarakat, adanya peningkatan 

kedisiplinan dan juga dari segi tanggung jawab perlu adanya kerja sama yang 

baik, pengawasan dan tindakan tegas terhadap aparat. 

Perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah 

aspek yang akan diamati dalam penelitian ini berupa pelayanan aparatur desa 

Gampong Neuheun dalam melayani masyarakat di masa pandemi yaitu prosedur 

kepengurusan administrasi, mekanisme pelayanan pengurusan administrasi dan 

waktu penyelesaian pengurusan administrasi. Selain itu sikap aparatur desa dalam 

melayani masyarakat juga menjadi salah satu aspek tambahan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat meliputi jujur, bertanggung jawab, tidak menipu, menepati 

janji, melayani dengan rendah hati dan patuh menjalani ibadah. 
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2.2. Pelayanan 

2.2.1. Pengertian Pelayanan 

Pelayanan (customer service) secara umum adalah setiap kegiatan yang 

diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, 

melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.
17

 

Munir mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena 

itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. 

Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, 

mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan 

kepada pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan.
18

 Berdasarkan kutipan diatas 

bahwa terdapat beberapa aspek yang dapat dilihat dalam pelayanan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Beberapa aspek yang dapat diamati dalam pelayanan 

adalah jujur, bertanggung jawab, tidak menipu, menepati janji, melayani dengan 

rendah hati dan patuh menjalani ibadah. 

Jujur merupakan suatu keputusan seseorang dalam mengungkapkan 

perasaannya tanpa ada manipulasi terhadap kebohongan.
19

 Jujur adalah sebuah 

perilaku yang membuat dirinya dapat dipercaya orang lain, baik dalam perkataan, 

tindakan maupun pekerjaan yang ia lakukan.
20

 Jadi jujur merupakan salah satu 

sifat yang harus ada didalam diri seseorang sehingga setiap apa yang 

                                                             
17

 Kasmir. (2010). Manajemen Perbankan. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 
18

 Munir. (2006). Manajemen Pelayanan Umum. Jakarta. Bumi Aksara. 
19

 Kesuma, A. W., Trijuwono, P., & Sayekti, R. W. (2012). Kajian Alokasi Anggaran Biaya 

Jaringan Irigasi Berbasis Kinerja Irigasi dan Nilai Manfaat Ekonomi (Studi Kasus DI Prambatan 

Kota Batu). Jurnal Teknik Pengairan: Journal of Water Resources Engineering, 3(1), 43-50. 
20

 Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). Ekonomi Pesantren: Manajemen Pesantren 

dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Vol. 1, No. 1). Lintang Publishing. 
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 (انّشعراء سٕرة :۱۸۳-۱۸۱)

dilakukannya dapat dipercayai oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan Firman 

Allah SWT: 

 ٍَ ْخِسِرٌ ًُ ٍَ ٱْن ََل تَُكَُٕٕ۟ا ِي َٔ ٍَْم  فُٕ۟ا ٱْنَك ْٔ  أَ

ْستَقٍِىِ  ًُ ِزَُٕ۟ا بِٲْنقِْسطَبِس ٱْن َٔ  

 ٍَ ۟ا فِى ٱْْلَْرِض ُيْفِسِذٌ ْٕ ََل تَْعثَ َٔ ََل تَْبَخُسٕ۟ا ٱنَُّبَس أَْشٍَبَٓءُْْى  َٔ  

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang 

yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan 

janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 

kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS: Asy- 

Syu’ara (26): 181-183) 
 

 Dalam ayat tersebut Allah SWT menyatakan bahwa seorang pelayan 

(penjual) tidak boleh melayani yang dapat merugikan yang dilayani. Dalam suatu 

pelayanan, adanya tanggung jawab terhadap pihak yang dilayani artinya 

memberikan pelayanan yang lurus kepada pembeli agar tidak merugikan, dalam 

hal ini seorang pelayan tidak boleh menipu dan mengurangi hak-hak seseorang 

yang dilayaninya. Dalam sebuah pelayanan adanya tanggung jawab terhadap 

seseorang yang dilayani. Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan 

dimana semua tindakan atau perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan dari 

nilai-nilai moral serta nilai-nilai luhur kesusilaan dan atau keagamaan.
21

 Dengan 

demikian bertanggung jawab merupakan suatu hal yang perlu diterapkan dan 

sebagaimana telah menceritakan kepada kami Abu Nu’man Telah menceritakan 

kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi’ dari Abdullah ia berkata 

                                                             
21

 Nurhamidah, I. (2018). Problematika kompetensi pedagogi guru terhadap karakteristik 

peserta didik. Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS, 27-38. 
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 )رٔاِ انبخبري(

Rasulullah SAW bersabda  dalam HR. Bukhari: 4789 tentang setiap kalian adalah 

pemimpin. 

َسهَّىَ  َٔ   ِّ ٍْ ُ  َعهَ ً   َصهَّى ّللاَّ ِ، قَبلَ  انَُّبِ ٍْ  َعْبذِ  ّللاَّ  َع

ُكه ُكْى َيْسئُٕل  ُكه ُكْى رَ  َٔ اٍع  ْرأَةُ َراِعٍَت  َعهَى  . ًَ اْن َٔ  ، َٕ َيْسئُٕل  ُْ َٔ  ِّ ْْهِ ُجُم َراٍع َعَهى أَ انرَّ َٔ  ، َٕ َيْسئُٕل  ُْ َٔ فَبإلَيبُو َراٍع 

َٕ َيْسئُٕل   ُْ َٔ  ِِ اْنَعْبُذ َراٍع َعهَى َيبِل َسٍِِّذ َٔ ًَ َيْسئُٕنَت ،  ِْ َٔ ِجَٓب  ْٔ ٍِْت َز ُكه ُكْى َيْسئُٕل  أََلَ فَُكه ُكْى  .بَ َٔ َراٍع   
Artinya: “Dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: Setiap kalian adalah 

pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. 

Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai 

pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas 

keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang 

wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai 

pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta 

tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh 

setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai 

pertanggungjawabannya.” (AR. Bukhari) 

 

 Disisi lain arti pelayanan adalah memberikan suatu kebutuhan, kejelasan 

maupun bukti kepada yang dilayani untuk mendapatkan suatu kepentingan yang 

dibutuhkannya. Dalam sebuah lembaga pemerintahan, para petugas memberikan 

waktu maupun kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dialaminya. 

Pembentukan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengelola dan 

melayani masyarakat sehingga Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari 

Aparatur Sipil Pemerintah (ASN) memiliki fungsi, tugas dan peran memberikan 

pelayanan kepada masyarakat.
22

 Jadi melayani orang lain dengan rendah hati 

berarti bersikap ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, 

namun tetap penuh tanggung jawab. 

                                                             
22

 Setiawan, R., Sumantri, S., Iskandar, T. Z., & Sulastiana, M. (2015). Pengaruh 

Kepemimpinan Pe-layan terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pegawai Negeri Sipil pada 

Pemerintah Kota Bekasi. In Seminar Psikologi & Kemanusiaan, Psychology Forum UMM (pp. 

323-330). 
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 ٧٧) (انقصبص سٕرة :

Didalam pelayanan mengandung nilai-nilai ibadah karena apabila yang 

melayani melakukan atua memberikan kebutuhan kepada masyarakat dengan 

tulus dan ikhlas. Beribadah diwaktu jam kerja sangat dianjurkan, misalnya pada 

saat waktu sholat dhuhur, maka saat itu pekerjaan wajib ditinggalkan.
23

 Dengan 

demikian makna atau pengertian pelayanan disini adalah lebih mengutamakan 

shalat lima waktu dan ibadah menjalani masyarakat. Maka untuk beberapa waktu 

pelayanan ditunda. Sebagaimana yang terkandung dalam Firman Allah SWT: 

اْبتَغِ  َٔ بٓ   ًَ ٍْ ُ  ٰاٰتىكَ  فِ
ارَ  ّللّاٰ ِخَرةَ  انذَّ ََل   اَْلٰ َٔ ٍْبَكَ  تَُْسَ   ٍَ  ََِص ٍََْب ِي ٍْ   انذ  اَْحِس َٔ بٓ   ًَ ٍَ  َك ُ  اَْحَس

ٍْكَ  ّللّاٰ ََل   اِنَ َٔ  فِى اْنفََسبدَ  تَْبغِ  

ٌَّ  اَْلَْرضِ  اِ  ۗ   َ
ٍَ  ٌُِحب   ََل  ّللّاٰ ٌْ ْفِسِذ ًُ   اْن

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan 

bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat 

kerusakan”. (QS: Al Qasshas: 77) 

 

 Berdasarkan ayat tersebut bahwa pelayanan ada batasnya selama tidak 

meninggalkan kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk ibadah shalat. Sumber 

yang ada pelayanan adalah sebagai usaha melayanai kebutuhan orang lain 

sedangkan melayani membantu menyiapkan atau membantu yang diperlukan oleh 

masyarakat. Hal ini karena tugas dari aparatur desa adalah untuk mengatur, 

mengelola dan melayani masyarakat sehingga memiliki fungsi, tugas dan peran 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh 

aparatur desa kepada masyarakat saat pandemi menegur dengan lemah lembut dan 

juga menerapkan aspek-aspek yang diamati. 
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  Syaikh Abdul Muhsin Bin Hamad Al-Abad, kitab Kaifa Yuaddi Al-Muwazhzhaf 
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2.3. Administrasi Kependudukan 

2.3.1. Pengertian Administrasi Kependudukan 

Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Prajudi Atmosudirdjo 

adalah “tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-

menulis, mengetik, korespodensi, kearsipan, dan sebagainya”.
24

 Menurut Ismail 

Nawawi administrasi dalam arti sempit adalah “mencatat setiap komponen 

administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan 

operasional”.
25

 Berdasarkan sumber diatas dapat di simpulkan bahwa administrasi 

merupakan kegiatan mengolah data dan informasi meliputi catat-mencatat, surat-

menyurat, pembukuan secara tertulis yang diperlukan oleh suatu organisasi atau 

instansi. 

Penduduk merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan. 

Penduduk merupakan objek hasil pembangunan dan sekaligus subjek dalam 

pembangunan.
26

 Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2006, 

“Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis 

kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, 

mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, 

sosial, dan budaya.” Dapat disimpulkan berdasarkan sumber diatas penduduk 

sebagai subjek artinya penduduk dapat dijadikan sebagai pelaku pembangunan 

                                                             
24

 Mokodompit, Y., Tampi, G. B., & Londa, V. (2019). Efektivitas Penyelenggaraan 

Administrasi Desa di Desa Molobog Kecamatan Motongkat Kabupaten Bolaang Mongondow 

Timur. Jurnal Administrasi Publik, 5(78). 
25

 Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-

19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, 23(01), 

13-23. 
26

 Hardati, P. (2013, June). Pertumbuhan penduduk dan struktur Lapangan pekerjaan di 

jawa tengah. In Forum Ilmu Sosial (Vol. 40, No. 2). 
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juga sebagai objek yang artinya penduduk merupakan tujuan dan penikmat hasil 

pembangunan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Administrasi 

Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam 

penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil dan pengelolaan informasiserta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan.
27

 Dengan demikian jelas bahwa adiministrasi 

kependudukan adalah serangkaian kegiatan pendokumentasian tentang data 

penduduk pencatatan sipil serta pengolahan informasi dan surat-menyurat. 

 

2.3.2. Fungsi Dokumen Kependudukan 

Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh 

instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik 

yang dihasilkan dari pelayanan publik dalam pendaftaran kependudukan dan 

pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk melayani berbagai administrasi 

kependudukan seperti penerbitan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

atau e-KTP dan Kartu Identitas Anak (KIA).
28

  

Dengan adanya dokumen kependudukan ini dapat menegaskan seberapa 

baik warga dalam memahami pentingnya administrasi kependudukan dan 

seberapa baik pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Desa dalam melakukan 

pencatatan kependudukan dan memfasilitasi warga saat mengurus administrasi 

kependudukan. Dengan adanya dokumen kependudukan ini warga Gampong 

                                                             
27

 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1. 
28

 Rhyatokotua. Faktor-Faktor yang Menentukan Kinerja Pelayanan Publik Bidang 
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Neuheun Kecamatan Mesjid Raya secara hukum sudah diakui oleh negara dan 

selain itu masyarakat juga bisa mendapatkan hak atas kepemilikan kartu identitas 

kependudukan untuk meningkatkan kesejahteraannya. 

 

2.4. Pemerintahan Desa 

2.4.1. Pengertian Pemerintahan Desa 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

KesatuanRepublik Indonesia (pasal 1 ayat 1 UU No.6 Tahun 2014).
29

 Dalam 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan 

bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

kesatuan republik Indonesia.” Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 

tentang desa disebutkan bahwa: “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa.”
30

 

Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa merupakan 
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lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa.
31

 Jadi 

pemerintahan desa dapat disimpulkan sebagai sub sistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan nasional yang berada di bawah pemerintah 

kabupaten. Pemerintahan desa inilah yang langsung berhubungan langsung 

dengan masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa pemerintah desa adalah 

persambungan tangan dari pemerintahan nasional yang dikepalai oleh keuchik dan 

dibantu oleh perangkat desa.  

 
2.4.2. Ketentuan Pemerintahan Desa 

Dengan mengacu pada ketentuan PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa, 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
32

 Dengan demikian ketentuan pemerintahan desa sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang yang telah diatur dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat Gampong Neuheun. 

Dalam proses pengambilan keputusan didesa ada dua macam keputusan, 

Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara 

sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan yang dibuat oleh lembaga-

lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan 

keputusan. Untuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial 
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masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalu proses 

persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan keputusan alternatif 

dijelaskan terlebih dahulu oleh para tokoh desa.  

Adapun bentuk keputusan kedua, keputusan didasarkan pada prosedur 

yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa 

(Musrenbangdes) yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Proses pengambilan 

keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hokum memang diberi 

fungsi untuk hal itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes). 

Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala 

Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi 

sosial budaya masyarakat desa setempat.
33

 Dengan demikian ketentuan 

pemerintahan desa telah diatur dalam PP dan proses pengambilan suatu keputusan 

didasari pada hukum tingkat desa Gampong Neuheun. 

 

2.5. Pandemi Covid-19 

2.5.1. Pengertian Pandemi Covid-19 

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Corona Virus di 

seluruh Dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh jenis baru yang 

diberi nama COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei 

pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada 
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tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang 

kasus telah dilaporkan lebih dari 219 Negara dan wilayah seluruh dunia, 

mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 

34.394.214 orang sembuh. Corona Virus Disease 2019 ini awal penyebarannya 

terjadi di kota Wuhan, China pada penghujung tahun 2019.
34

  

Virus ini menyebar dengan sangat masif sehingga hampir semua negara 

melaporkan penemuan kasus Covid-19, tak terkecuali di negara Indonesia yang 

kasus pertamanya terjadi di awal bulan Maret 2020. Sehingga merupakan hal yang 

wajar banyaknya negara yang mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan 

kondisi di negara masing-masing dan membuat hubungan antara beberapa negara 

menjadi tidak berjalan baik salah satu nya autrasilia dengan negara- negara,
35

 

Akan tetapi kebijakan yang paling banyak diambil adalah dengan memberlakukan 

lockdown yang dianggap sebagai strategi tercepat memutus mata rantai 

penyebaran virus yang satu ini. 

Dari berbagai sumber diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian corona 

(Covid-19) merupakan salah satu wabah penyakit menular yang gejala mirip 

seperti demam biasa bahkan hampir tidak terlihat  efek   samping   penderita   

yang positif  
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corona. Wabah ini cukup menggemparkan dunia, termasuk Indonesia bahkan di 

provinsi Aceh. 

 

2.5.2. Penyebab dan Upaya Pencegahan Covid-19 

Seiring dengan terus meningkatnya kasus terkonfirmasi Covid-19, 

penelitian mengenai Covid-19 masih berlanjut hingga saat ini. Berdasarkan 

penelitian Xu dkk., (2020) dan Zhu dkk., (2020), ditemukan bahwa agen 

penyebab Covid-19 berasal dari genus betacorona virus, yang merupakan genus 

yang sama dengan agen penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 

dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Virus dapat melewati membran 

mukosa, terutama mukosa nasal dan laring, kemudian memasuki paru-paru 

melalui traktus respiratorius dan selanjutnya menuju organ target.
36

 

Rasulullah SAW mengingatkan untuk tidak memasuki daerah yang sedang 

terjangkit penyakit dan tidak keluar dari daerah yang sedang tertimpa wabah. 

ا َجاَء ََسَْغ بَلَغَُو َأنه الْوَ  اِم فَلَمه ََل الشه
ِ
َر َخَرَج ا ِ بِْن عَاِمِر بِْن َرِبيَعَة َأنه ُُعَ ْْحَِن َعْن َعْبِد اَّلله ُه َعْبُد الره اِم فَأَْخََبَ ََبَء قَْد َوقََع َِبلشه

َ قَ  ُ عَلَْيِو َوَسَّله ِ َصَّله اَّلله َذا َوقََع ِبأَْرٍض َوَأهُُْتْ ِِبَا فَََل بُْن َعْوٍف َأنه َرُسوَل اَّلله
ِ
ْعُُتْ ِبِو ِبأَْرٍض فَََل تَْقَدُموا عَلَْيِو َوا َذا ََسِ

ِ
اَل ا

اِب ِمْن ََسْغَ  ُر بُْن الَْخطه ُرُجوا ِفَراًرا ِمنُْو فََرَجَع ُُعَ   ََتْ

Artinya, “Dari Abdullah bin Amir bin Rabi„ah, Umar bin Khattab RA 

menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat 

kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf 

mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, „Bila kamu 

mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika 

wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat 

itu.‟ Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh,” (HR Bukhari 

dan Muslim). 
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Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona menjaga kesehatan dan 

kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas / kekebalan tubuh 

meningkat, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan 

sabun atau hand-rub berbasis alcohol, sekitar 98% penyebaran penyakit 

bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang 

sangat penting. Menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika anda 

terlalu dekat, anda dapat menghirup droplet dari orang yang mungkin menderita 

COVID-19. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu 

atau lengan atas bagian dalam (bukan dengan telapak tangan). 

Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut (segitiga wajah). Tangan 

menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh 

mata, hidung dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat 

dengan mudah masuk ke tubuh kita. Gunakan masker dengan benar hingga 

menutupi mulut dan hidung ketika sakit atau saat sedang keluar rumah. Buang tisu 

dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah 

tangan. Tetap dirumah, hindari kontak dengan orang lain dan bepergian ke tempat 

umum. Hindari bepergian ke luar rumah saat merasa kurang sehat, terutama jika 

merasa demam, batuk dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan 

terdekat, dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 

hari sebelumnya pernah melakukan perjalanan terutama ke negara atau wilayah 

terjangkit, atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. 

Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Menunda perjalanan ke wilayah/ 

negara dimana virus ini ditemukan. Selalu pantau perkembangan penyakit 

https://infeksiemerging.kemkes.go.id/warta-infem/cara-memakai-masker-dan-cuci-tangan-yang-benar/
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COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas 

kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat 

membantu melindungi dari dari penularan dan penyebaran penyakit ini.
37

 Dengan 

demikian penyebaran virus corona ini dapat diminimalisir dengan mematuhi 

protokol Kesehatan yang berlaku. 

 

2.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Adminduk di Masa 

Tatanan Kehidupan Baru pada Masa Pandemin Covid-19 

 

1. Latar Belakang 

Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dalam tatanan New Normal 

di masa Pandemi Covid-19 harus memperhatikan : 

a. Tempat kerja yang nyaman, sehat, bersih, kualitas udara sehat dan bersih.  

b. Tersedia sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 

c. Tersedia sarana penerapan physical distancing (jaga jarak) dalam semua 

aktivitas kerja dan layanan. 

d. Penerapan pola hidup bersih dan sehat di tempat kerja dan pelayanan baik 

petugas, pemohon, atau tamu kantor. 

2. Dasar Hukum 

a. Surat Gubernur DIY Nomor: 470/8849 tanggal 12 Juni 2020 perihal 

Pelaksanaan. Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Tatanan New 

Normal di masa pandemi Covid-19. 
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b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) pada Masa Pandemi 

Covid-19. 

3. Sop Pelayanan Administrasi Penduduk 

1. Protokol Kedatangan. 

a. Setiap karyawan/petugas pelayanan, pemohon layanan, dan tamu kantor 

yang memasuki area Disdukcapil wajib memakai masker. Setiap 

karyawan/petugas pelayanan, pemohon layanan, dan tamu kantor wajib 

memakai masker, apabila tidak memakai masker tidak diperkenankan 

memasuki area Disdukcapil. 

b. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir/hand sanitizer yang tersedia 

c. Diukur suhu tubuh dengan thermal Gun APD atau Thermal camera 

HTI/Infrared thermometer Gun HT. Setiap karyawan/petugas pelayanan, 

pemohon layanan, dan tamu kantor dapat memasuki ruang kerja atau 

layanan apabila suhu tubuh tidak lebih dari 38
0
C, apabila suhu tubuh 

lebih dari 38
0
C dimohon periksa ke Puskesmas atau rumah sakit 

terkdekat.  

2. Protokol dalam ruang Pelayanan. 

a. Setiap pemohon layanan dan tamu kantor wajib memakai masker.  

b. Suhu tubuh sudah diukur dengan thermal Gun APD atau Thermal camera 

HTI /Infrared thermometer Gun HT dengan suhu tubuh tidak lebih dari 

38 derajat celcius. 

c. Menjaga jarak dengan orang lain 1-2 meter. 
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d. Kerumunan orang dalam ruang tunggu pelayanan maksimal 10 orang. 

e. Petugas pelayanan wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). 

f. Setiap karyawan/petugas pelayanan, pemohon layanan, dan tamu kantor 

wajib menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam ruang pelayanan. 

g. Tersedianya pembatas kaca atau mika antara petugas pelayanan dengan 

pemohon.  

h. Pembersihan ruang dan sarana pelayanan dengan disinfektan secara 

berkala. 

3. Protokol dalam Ruang Kerja 

a. Setiap karyawan atau tamu kantor wajib memakai masker. 

b. Suhu tubuh sudah diukur dengan thermal Gun APD atau Thermal camera 

HTI /Infrared thermometer Gun HT dengan suhu tubuh tidak lebih dari 

38 derajat celcius. 

c. Menjaga jarak dengan orang lain 1-2 meter. 

d. Petugas pelayanan di ruang kerja wajib menggunakan Alat Pelindung 

Diri (APD).  

e. Setiap karyawan, pemohon layanan, dan tamu kantor wajib menerapkan 

pola hidup bersih dan sehat dalam ruang kerja dan ruang pelayanan.  

f. Pembersihan ruang kerja dan sarana pelayanan dengan disinfektan secara 

berkala. 

4. Protokol dalam ruang Perekaman KTP elektronik.  

a. Petugas sehat dan dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. 
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b. Pemohon wajib cuci tangan dengan sabun dan air mengalir / hand 

sanitaser yang tersedia.  

c. Suhu tubuh sudah diukur dengan thermal Gun APD atau Thermal 

camera HTI /Infrared thermometer Gun HT dengan suhu tubuh tidak 

lebih dari 38 derajat celcius.  

d. Pembersihan alat perekaman KTP elektronik setiap pemohon setelah 

perekaman dengan disinfektan yaitu: iris mata, signature pad, finger 

print, dan benda yang disentuh oleh pemohon. 

e. Melakukan pengawasan dan pengamanan kesehatan terhadap petugas 

perekaman KTP elektronik.  

4. Pelayanan adminduk pada tatanan New Normal di masa pandemic Covid-19 

dilaksanakan pelayanan Daring/online baik melalui aplikasi android, whatsapp, 

atau website Disdukcapil. 

5. Pemohon yang proses layanan telah selesai akan diberitahukan melalui 

whatsapp atau SMS atau email untuk dapat mengambil dokumen yang telah 

jadi dan menukarkan berkas persyaratan kepada petugas layanan sesaui dengan 

waktu yang ditentukan oleh petugas pelayanan. 

6. OPD sebagai pihak sebagai pengelola kegiatan pelayanan adminduk wajib 

menyediakan: sarana dan prasarana berupa tempat pelayanan yang memenuhi 

standar protocol kesehatan pencegahan covid-19, Alat Pelindung Diri (APD) 

bagi karyawan dan petugas pelayanan, thermal Gun, tempat cuci tangan dengan 

sabun dan air mengalir, hand sanitiser, masker, penyemprotan ruang kerja dan 
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ruang pelayanan secara berkala, dan ekstra fooding bagi karyawan dan petugas 

pelayanan. 

 

2.7 Kerangka Penelitian 

Sebuah rancangan penelitian memerlukan adanya kerangka pemikiran. 

Sebagaimana yang diketahui bahwa kerangka pemikiran merupakan alur dari 

sebuah penelitian yang dirancang sebelum dimulainya proses dari penelitian 

tersebut. Proses pelayanan publik dimasa pandemi dipengaruhi oleh pelayanan 

pemerintah dan beberapa faktor penghambat, dengan demikian kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

Studi kasus Kantor Keuchik Gampong Neuheun 

Kecamatan Mesjid Raya dalam masa pandemi Covid-19  

Pelayanan Faktor Penghambat 

 Prosedur kepengurusan administrasi 

 Mekanisme pelayanan pengurusan administrasi 

 Waktu penyelesaian pengurusan administrasi 

Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Masa 

Pandemi Covid - 19 

Gambar 2.6. Kerangka Penelitian 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

3.1.1. Letak Geografis 

Gampong Neuheun terletak di Kabupaten Aceh Besar kecamatan Mesjid 

Raya Kemukiman Lamnga, luas wilayah 609 Ha yang terdiri dari area pemukiman 

penduduk, adapun batas-batas Gampong Neuheun Kecamatan Majid Raya 

Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:
38

  

Utara  : Berbatas dengan Alue Bugak dan Gampong Durung 

Selatan  : Berbatas dengan Alue Gapang dan Krue Angan 

Timur  : Berbatas dengan Beuthon Dua 

Barat  : Berbatas dengan Krueng Saneu dan Selat Malak 

Jumlah dusun yang ada di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya 

Kabupaten Aceh Besar terdiri atas 5 (lima) wilayah dusun yaitu:
39

 

1. Dusun Tgk Meurah 

2. Dusun Tgk Glee Payong 

3. DusunTgk Alue Seuneurah 

4. Dusun Tgk Alue Seuneuhi 

5. Dusun Tgk Siekureung 
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Kaitan data tersebut dengan penelitian ini adalah dari data tersebut 

mengetahui secara geografis mengenai Gampong Neuheuen sehingga akan 

memudahkan aparatur desa dalam melakukan pelayanan dalam bentuk apapun. 

 

3.1.2. Pemerintahan Gampong 

Pemerintah Gampong Neuheun, berazaskan pada adat dan peraturan 

formal sejak zaman dulu.
40

 Pemerintah gampong dipimpin oleh seorang keuchik 

dan dibantu oleh dua wakil keuchik, karena pada saat itu susunan pemerintah 

gampong belum ada istilah kepala dusun dan sekretaris gampong. Wakil keuchik 

pada saat itu juga memiliki peran dan fungsi yang seperti halnya kepala dusun 

pada saat ini. Imeum Meunasah peranannya sangat penting pada pemerintah 

gampong. Imum mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan 

pemerintah gampong, yaitu penasehat dalam penetapan kebijakan di tingkat 

pemerintah gampong serta keputusan hukum terhadap sebuah hukum adat. 

Menurut keterangan mantan keuchik periode ke 8, bapak Zulkifli Bidin, 

Sekretaris dan kepala dusun terbentuk di gampong ini mulai keuchik periode ke 5, 

yakni M. Husen Hasan-tahun 1976- hingga kini. Namun disini akan dibatasi 

dalam dua periode terakhir saja yaitu sebagai berikut.
41

 

1. Keuchik Wahiddin, S. Sos, beliau sebagai Pj. keuchik gampong Neuheun 

yang kedua kalinya dengan masa jabatan dari tahun 2016 sampai tahun 2017. 
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2. Keuchik Faizan, beliau terpilih sebagai Keuchik berdasarkan hasil 

pemungutan suara pemilihan Keuchik periode 2017 sampai sekarang.
42

 

Adapun struktur pemerintahan Gampong Neuheun dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

Gambar 3.1.2. (a) Struktur Organisasi Gampong Neuhen 

Sumber Data: Kantor Desa Gampong Neuheun Kecamatan  

Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar 

 

 Berdasarkan data-data yang telah ada dapat diketahui susunan aparatur 

pemerintahan yang ada di Gampong Neuheun yang menjalankan tugas dan fungsi 

sebagaimana mestinya. 
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3.1.3. Demografi Gampong Neuhen 

1. Kondisi Geografis 

Banyak curah hujan   : mm/pertahun 

Ketinggian tanah dari permukaan laut : 6,40 mdpl 

Suhu udara rata-rata   : Sedang 

Topografi (daratan rendah, tinggi, pantai) : Bukit lereng, pantai, persawahan 

2. Kondisi Ekonomi 

Dalam aspek perekonomian, pada bidang perindustrian dan perdagangan, 

koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian dan kehutanan, perikanan dan 

kelautan serta ketenagakerjaan. Dalam bidang perindustrian, Usaha Kecil 

Menengah (UKM) tingkat pengelolaan kian melemah seiring bahan baku tinggi 

dan permintaan pasar saat ini lemah, yakni pabrik batu bata yang sebelumnya 60 

pabrik, kini tersisa 50 pabrik batu bata di Gampong Neuheun karena kurang 

inovasi produksi. Di Gampong Neuheun ada 2 bangunan pasar yang tidak aktif, 

terletak di Perum Cinta Kasih dengan kondisi rusak berat, dan satunya lagi 

terletak di Perum Indonesia Tiongkok. 

Dalam bidang pertanian terdapat sawah dengan luas 25 Ha, dan sawah 

baru 50 Ha. Namun masyarakat tani kurang menguasai ilmu pertanian (segala 

tani), dikarenakan kurangnya pelatihan pertanian. Bidang perternakan, di 

Gampong Neuheun pemilik lembu ada sekitar 100 orang dengan jumlah ternak 

lebih kurang 500 ekor, pemilik kambing diperkirakan 50 orang jumlah ternak 

kambing sekitar 400 ekor. Selanjutnya untuk peternak ayam potong berjumlah 

sekitar 8 orang, dengan jumlah kandang 10 unit. Untuk satu unit kendang 
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diperkirakan 1000 sampai 5000 ekor ayam potong. Selanjutnya jumlah kelompok 

perternakan ada sekitar 9 kelompok. Namun kendala dalam perternakan yaitu 

maraknya pencurian ternak, dan diperkirakan rata-rata perbulan 5 ekor ternak 

yang dicuri. 

Dalam bidang perikanan dan kelautan terdapat 1 unit TPI tidak aktif, 1 

buah PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) tidak aktif. Lahan tambak 30 Ha tidak 

produktif karena kurang ilmu tentang perikanan tambak. Dalam aspek 

ketenagakerjaan, upah kerja dibawah upah minum. Banyak masyarakat tidak 

mempunyai kerja tetap dan banyak pemuda yang menganggur.
43

 

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa masih sangat 

sedikit sekali Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dibeberapa bidang 

kerja sehingga banyak lahan yang terbengkalai. Hal ini menjadi tugas yang sangat 

besar bagi seorang pemimpin maupun pemerintahan Gampong Neuheun untuk 

lebih mengarahkan masyarakatnya agar menggeluti bidang-bidang yang masih 

minim diminati. 

 

3.2. Kondisi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan 

 Pada kondisi Sosial dan Kemasyarakatan, terdiri dari 4 (empat) aspek, 

yaitu:  

1. Aspek pendidikan, pada bangunan sekolah memilki kerusakan pagar bagian 

depan, yaitu di sekolah SMK 2 Mesjid Raya. Di SMP 2 Mesjid Raya memiliki 

kerusak pagar bagian belakang sekolah, 1 arena olahraga 1 gedung aula. 
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Selanjutnya bangunan SD 3 Negeri Neuheun rusak berat yaitu 1 gedung aula 

pertemuan/pelatihan/penataran 1, satu gedung perpustakan butuh rehap. 

2. Aspek kesehatan, 1 puskesmas pembantu kondisi bangunannya sudah lapuk, 

kerusakan tersebut dikarenakan kurang terawat, 1 Posyandu Ibnu Sina juga 

kurang terawat. Di puskesmas tersebut juga tidak ada dokter ahli serta kurang 

tenaga perawat. 

3. Aspek keagamaan masih kurang perlengkapan prasarana balee-balee pengajian, 

Gampong Neuheun saat ini hanya mempunyai 2 Dayah dan 12 TPA. 

4. Aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diperkirakan banyak 

perempuan harus menjadi kepala keluarga atau menjadi pencari nafkah 

utama.
44

 

Berdasarkan beberapa aspek yang telah dijelaskan diatas, keseluruhan 

aspek tersebut sangat mempengaruhi tingkah laku masyarakat dalam 

melaksanakan atau mengikuti aturan-aturan yang berkenaan dengan pencegahan 

covid-19 sehingga dalam pelayanan publik ikut terkena imbasnya. 
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Gambar 3.2. Cegah Covid-19, Anggota Brimob Semprot 

Disinfektan di Gampong Neuheun Aceh Besar 

Sumber Data: Kantor Desa Gampong Neuheun Kecamatan 

Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau suatu kesatuan, dan menawarkan 

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 

Pelayanan publik dapat pula diartikan pemberian layanan keperluan orang atau 

masyarakat baik dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk barang mempunyai 

kepentingan pada organisasi sesuai cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian, 

pelayanan publik adalah pemenuhan kegiatan dan kebutuhan masyarakat oleh 

penyelenggara negara. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara 

individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sebenarnya diharapkan oleh 

masyarakat, yaitu kebutuhan pelayanan yang menjadi hak masyarakat sebagai 

warga Negara. 

Pelayanan publik sebenarnya memiliki kisaran yang sangat luas, yaitu 

mencakup pelayanan untuk memenuhi kebutuhan barang publik, hak dasar, 

kewajiban pemerintah, dan komitmen nasional. Pelayanan publik umumnya 

dibagi dalam dua kategori sesuai dengan tingkat kepentingan kebutuhan warga 

negara, yakni pelayanan publik primer dan pelayanan publik sekunder. Pelayanan 

publik primer merujuk kepada semua jenis pelayanan dari sebuah instansi baik 

pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mutlak dari 

40 
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seorang warga negara. KTP bersifat mutlak bagi setiap warga negara yang sudah 

memenuhi syarat, terutama dari segi usia (18 tahun ke atas).
45

 

Pengertian administrasi kependudukan yang biasa disebut dengan singkatan 

Adminduk dapat ditelusur dari Peraturan Daerah Kota Malang tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 1 yang menyatakan bahwa 

administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban 

dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 

serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik pembangunan sektor lain. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ruang lingkup tentang administrasi 

kependudukan meliputi tiga komponen yaitu Kegiatan penataan dan penertiban 

dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, dan juga pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan. Laju pertumbuhan penduduk dan perpindahan penduduk yang 

begitu pesat di Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya, maka perlu adanya 

kebijakan atau peraturan yang lebih spesifik. Selain itu, lebih mengatur pelayanan 

administrasi kependudukannya. Implementasi terhadap kebijakan yang berkualitas 

oleh aparatur pemerintahan diperlukan dalam memberikan sebuah pelayanan 

publik kepada masyarakat yang ada di Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya 

sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh 

aparatur pemerintahan. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Geuchik 

Desa Neuheun Kecamatan Masjid Raya tentang pelayanan proses pengurusan 

administrasi dan juga faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja pemerintah 

Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dalam 

melayani proses pengurusan administrasi kependudukan selama pandemi Covid-

19. Teknik yang butuhkan dalam proses pengumpulan data menggunakan tehnik 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Proses observasi menggunakan panduan observasi agar mengungkapkan 

fakta mengenai pelayanan di kantor geuchik dalam proses pengurusan 

administrasi msyarakat dalam masa pandemi Covid-19. Pengumpulan data yang 

dilakukan menggunakan tehknik wawancara dengan pendoman wawancara yang 

berisikan pertayaan-pertayaan yang berkaitan dengan apa yang hendak diteliti. 

Wawancara dilakukan secara mendalam agar data yang dikumpulkan lebih jelas 

dan lengkap ketika proses wawancara berlangsung. Penulis mencatat jawaban dari 

para responden dengan menggunakan alat tulis selain itu penulis juga 

menggunakan alat bantu lain yaitu handphone untuk merekam jawaban yang 

diberikan responden agar memudahkan penulis dalam menulis hasil penulis.
46

 

Adapun data hasil penelitian wawancara yang telah diperoleh dari 

responden melalui wawancara di Kantor Geuchik Desa Neuheun Kecamatan 

Masjid Raya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Selanjutnya, penulis akan 

membahas tentang hasil penelitian mengenai peran kepala desa dalam pemberian 

pelayanan administrasi kependudukan pada masa Covid-19. 
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Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan tehnik dokumentasi untuk 

memperoleh data berupa data gambar atau foto, dokumen-dokumen seperti 

catatan buku laporan bimbingan dan konseling yang penulis lakukan selama 

proses penelitian berlangsung di Kantor Geuchik Desa Neuheun Kecamatan 

Masjid Raya. 

 

4.2 Pelayanan Aparatur Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya 

Kabupaten Aceh Besar dalam Melayani Proses Pengurusan Administrasi 

Kependudukan Selama Pandemi Covid-19 

 

Pelayanan aparatur Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya 

Kabupaten Aceh Besar harus memiliki standar pelayanan. Sebagai jaminan 

adanya kepastian bagi pemberi di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya 

dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengurusan administrasi 

kependudukan selama pandemi covid-19. Pelayanan merupakan ukuran 

yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman 

yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayaan. Selain 

itu, pelayanan aparatur Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya 

Kabupaten Aceh Besar menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam 

proses pengajuan permohonan.
47

 

Pelayanan juga sebagai alat kontrol masyarakat dan penerima layanan 

atas kinerja penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu, perlu disusun dan 

ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik 

layanan yang diselenggarakan serta memperhatikan kebutuhan dan kondisi 

lingkungan. Dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan 
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masyarakat atau stakeholder lainnya (termasuk apparat birokrasi) untuk 

mendapatkan saran dan masukan, membangun kepedulian dan komitmen 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan proses pengurusan administrasi 

kependudukan selama pandemi covid-19. 

Penulis mengajukan beberapa pertayaan Kepada Kepala Desa 

Neuheun untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam mengatasi 

pelayanan administrasi kependudukan pada masa pandemi Covid-19 di Kantor 

Geuchik Desa Neuheun Kecamatan Masjid Raya. 

Berdasarkan hal tersebut hasil wawancara penulis dengan Kepala 

Desa Neuheun terkait peran kepala desa dalam mengatasi pelayanan 

administrasi kependudukan pada masa pandemi Covid-19 menyebutkan 

tanggal 29 Desember 2021 dengan pertanyaan pertama yang penulis tanyakan 

yaitu bagaimana situasi kantor geuchik selama pandemi? dan jawabannya 

sebagai berikut: 

“Adapun jawaban yang diberikan kepala desa yaitu, situasi kantor 

geuchik selama pandemi tidak terlalu ramai dikarenakan tidak boleh 

terlalu berkerumunan dan wajib menjaga jarak, jadi setiap masyarakat 

yang mengurus administrasi kependudukan maka harus di batasi 

orangnya supaya menjaga jarak dan tidak berkerumun”.
48

 

 

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Kepada Kepala 

Desa Neuheun, dapat dapat disimpulkan bahwa situasi kantor geuchik 

selama pandemi covid-19 tidak terlalu ramai. Hal ini dikarenakan tidak 

boleh ada keramaian di manapun. Jika ada keperluan yang mendesak, maka 

harus patuhi protokol kesehatan setempat. Setiap masyarakat yang 

                                                             
48

 Hasil Wawancara dengan kepala desa tanggal 29 Desember 2021 



 

45 
 

   
 

mengurus administrasi kependudukan, maka harus di batasi pengunjungnya 

agar tidak terjadi kerumunan. 

Hal serupa juga penulis wawancara dengan Kepala Desa Neuheun 

terkait apakah masyarakat dapat dilayani semaksimal mungkin dalam proses 

administrasi kependudukan selama pandemi? Kepala Desa Neuheun 

menyebutkan tanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut: 

“Adapun jawaban yang diberikan kepala desa yaitu, pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat terlaksana semaksimal mungkin yang 

diberikan oleh aparat desa terhadap masyarakat dalam 

pengadministrasian kependudukan, namun masyarakat wajib 

mematuhi protokol kesehatan yang telah di tetapkan”.
49

 

 

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Kepada Kepala 

Desa Neuheun, dapat dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi 

kependudukan terhadap masyarakat diberikan dengan baik dan dengan 

aturan wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Hal sejalan juga penulis wawancara dengan Kepala Desa Neuheun 

terkait Pertanyaan ketiga apakah semua aparatur kantor geuchik aktif dalam 

melaksanakan tugas selama pandemi? Kepala Desa Neuheun menyebutkan 

tanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut: 

“Adapun jawaban yang diberikan kepala desa yaitu, selama pandemic 

tidak semua aparatur desa aktif ada beberapa yang tidak dating ke 

kantor dan ada beberapa orang yanga sangat rajin dalam menjalankan 

tugas yang telah diberikan. Salah satu kelalaian yang dilakukan oleh 

aparatur desa yaitu keterlambatan datang ke kantor”.
50
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Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Kepada Kepala 

Desa Neuheun, dapat dapat disimpulkan bahwa tidak semua aparatur desa 

yang aktif serta dalam menjalankan administrasi kependudukan, karena ada 

beberapa dari mereka yang telat datang ke kantor membuat masyarakat 

harus menunggu lama dalam antrian.  

Hal ini juga sejalan penulis wawancara dengan Kepala Desa Neuheun 

terkait pertanyaan keempat apa hambatan dan tantangan dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat ketika proses administrasi kependudukan 

selama pandemi? Kepala Desa Neuheun menyebutkan tanggal 29 Desember 

2021 sebagai berikut: 

“Adapun jawaban yang diberikan kepala desa yaitu hambatan selama 

pengadministrasian kependudukan selama pandemi ialah masyarakat 

yang tidak membawa lengkap persyaratan pengadministrasian 

kependudukan sehingga menghambat pekerjaan para aparatur desa, 

masyarakat yang terkadang berdesakan ketika mengantri dalam 

pelaksanaan pengadministrasian karena ingin melakukan pekerjaan 

yang lain”.
51

 

 

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Kepada Kepala 

Desa Neuheun, dapat dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami oleh 

para pelayan yaitu masyarakat yang tidak melengkapi persyaratan yang akan 

di ambil sebagai data informasi pribadi, hambatan yang lainnya adalah 

karena masyarakat yang terlalu berdesakan karena ingin cepat selesai dalam 

melaksanakan pengadministrasian kependudukan. 

Hal ini juga sejalan penulis wawancara dengan Kepala Desa Neuheun 

terkait pertanyaan kelima apakah bapak geuchik ikut serta secara langsung 
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dalam pemeriksaan proses pelayanan administrasi kependudukan? Kepala 

Desa Neuheun menyebutkan tanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut: 

“Adapun jawaban yang diberikan kepala desa yaitu saya juga ikut 

serta secara langsung dalam pemeriksaan proses proses pelayanan 

administrasi kependudukan demi kelancaran dalam pelayanan maka 

saya juga langsung terjun lapangan untuk meastikan apakah pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan aman”.
52

 

 

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Kepada Kepala 

Desa Neuheun, dapat disimpulkan bahwa geuchik ikut serta secara langsung 

dalam pemeriksaan proses pelayanan administrasi kependudukan guna 

untuk memperlancar dan mengontrol langsung mengenai acara 

pengadministrasian kependudukan yang diberikan aparatur desa terhadap 

masyarakat. 

Hal ini juga sejalan penulis wawancara dengan Kepala Desa Neuheun 

terkait pertanyaan keenam apakah masyarakat cepat tanggap mengenai di 

berlakukan protokol kesehatan pada saat pengurusan administrasi 

kependudukan selama pandemi? Kepala Desa Neuheun menyebutkan 

tanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut: 

“Adapun jawaban yang diberikan kepala desa yaitu masyarakat cepat 

tanggap dalam perlakukan protokol kesehatan pada saat pengurusan 

administrasi kependudukan selama pandemi, mereka lansung paham 

akan situasi dan kosdisi saat pandemi, ketika masyarakat hendak 

melakukan pengadministrasian kependudukan masyarakat secara 

lansgung memakai masker”.
53

  

 

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Kepada Kepala 

Desa Neuheun, dapat disimpulkan bahwa masyarakat cepat tanggap 
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mengenai di berlakukan protokol kesehatan pada saat pengurusan 

administrasi kependudukan selama pandemi, kepala desa dan aparatur desa 

tidak harus mengingatkan mengenai masker akan tetapi masyarakat peka 

terhadap situasi dan kondisi pada masa Covid-19 saat ini.  

Penulis mengajukan beberapa pertayaan kepada sekretaris desa 

neuheun untuk mengetahui bagaimana peran sekretaris desa dalam 

mengatasi pelayanan administrasi kependudukan pada masa pandemi Covid-

19 di Kantor Geuchik Desa Neuheun Kecamatan Masjid Raya. 

Hal ini juga sejalan penulis wawancara dengan Sekretaris Desa 

Neuheun terkait pertanyaan pertama yang penulis tanyakan yaitu berapa 

banyak masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan selama 

pandemi? Sekretaris Desa Neuheun menyebutkan tanggal 29 Desember 

2021 sebagai berikut: 

“Adapun jawaban yang diberikan sekretaris desa yaitu, pemberian 

pelayanan selalu dilakukan setiap harinya dengan tujuan pemenuhan 

hak masyarakat, namun selama pandemi semua menjadi berbeda, 

karena ditakutkannya terjadi kerumunan, maka Kantor Desa Neuheun 

mengharuskan seluruh masyarakat memakai masker dan menjaga 

jarak satu sama lain, hal ini memperlancarkan proses pelayanan 

Administrasi selama pandemic, dan juga masyarakat merasa sadar 

akan tugas mereka menjaga dan mematuhi Protokol Kesehatan, 

mereka Juga menegur masyarakat lain pabila kedapatan melanggar 

Ketentuan Prokes yang berlaku. Kerja sama ini sangat baik dalam 

pemberian Pelayanan secara efektif dan efisien”.
54

 

 

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Kepada 

Sekretaris Desa Neuheun, dapat disimpulkan bahwa pemberian layanan 

administrasi dilakukan setiap harinya namun harus mematuhi protokol 
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kesehatan dan menjaga jarak dan diharapkan juga kepada masyarakat agar 

bekerja sama dengan kepala desa dan aparatur desa dengan peraturan yang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah.  

Hal ini juga sejalan penulis wawancara dengan Sekretaris Desa 

Neuheun terkait pertanyaan kedua apakah proses pengurusan administrasi 

jika tidak melengkapi persyaratan tetap dilanjutkan? Sekretaris Desa 

Neuheun menyebutkan tanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut: 

“Adapun jawaban yang diberikan sekretaris desa yaitu, berdasarkan 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 

2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi 

beberapa prinsip sebagai berikut: Kesederhanaan. Setiap 

penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan 

yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima 

layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi 

dan atau penerima layanan.  Pemberian pelayanan secara optimal 

selalu diberikan kepada masyarakat, namun persiapan masyarakat 

dalam hal melengkapi berkas masih sedikit, pemberkasan berguna 

sebagai informasi masyarakat karena itu hal yang sangat penting, 

karena berkas belum sesuai maka pelayanan yang diberikan menjadi 

terhambat dalam Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan”.
55

 

 

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Kepada 

Sekretaris Desa Neuheun, dapat disimpulkan bahwa tidak melengkapi 

persyaratan maka pemberian layanan administrasi tidak dapat dilanjutkan 

pemberkasan berguna sebagai informasi masyarakat karena itu hal yang 

sangat penting, karena berkas belum sesuai maka pelayanan yang diberikan 

menjadi terhambat dalam proses pelayanan administrasi kependudukan 

karena salah satu syarat pelayanan adalah wajib melengkapi pemberkasan 

terlebih dahulu. 
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5. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah 

Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar 

dalam Melayani Proses Pengurusan Administrasi Kependudukan 

Selama Pandemi Covid-19 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah Gampong 

Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar salah satunya 

adalah petugas administrasi dan pelayanan yang kurang memuaskan. Hal ini 

juga sejalan penulis wawancara dengan Sekretaris Desa Neuheun terkait 

pertanyaan ketiga apa saja faktor penghambat dalam proses pengurusan 

administrasi kependudukan selama pandemi? Sekretaris Desa Neuheun 

menyebutkan tanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut: 

“Setalah melihat sendiri proses dan faktor penghambat 

pengadminitrasian penduduk yang dilakukan petugas administrasi 

masih dikategorikan belum terlaksana dengan efektif, karena masih 

rendahnya kesadaran diri petugas administrasi dalam hal datang tepat 

waktu. Hal ini membebankan masyarakat karena harus menunggu 

kedatangan para petugas administrasi”.
56

 

 

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Kepada 

Sekretaris Desa Neuheun, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat 

dalam proses pengurusan administrasi ialah petugas administrasi masih 

dikategorikan belum terlaksana dengan efektif, karena masih rendahnya 

kesadaran diri petugas administrasi dalam hal datang tepat waktu jadi itulah 

yang menjadi kendala pada masyarakat karena harus menunggu lama dan 

harus meninggalkan pekerjaan lain yang harus dikerjakan karena hambatan 

dalam pelaksanaan admistrasi kependudukan. 
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Hal ini juga sejalan penulis wawancara dengan Sekretaris Desa 

Neuheun terkait pertanyaan keempat apakah masyarakat sudah mengikuti 

semua prosedur yang berlaku selama pandemi? Sekretaris Desa Neuheun 

menyebutkan tanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut: 

“Adapun jawaban yang diberikan sekretaris desa yaitu, masyarakat 

sudah mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan selama pandemik, 

dan jikapun ada yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku maka 

kami memberikan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah 

supaya administrasi kependudukan berjalan dengan baik dan tidak ada 

keluhan dari masyarakat setempat”.
57

 

 

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan kepada Sekretaris 

Desa Neuheun, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mengikuti 

prosedur yang berlaku selama pandemi untuk kelancaran prosedur 

administrasi kependudukan. Adapun prosedur kepengurusan administrasi 

dan pelayanan pengurusan surat-menyurat yang diberlakukan oleh aparat 

Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar adalah 

mengisi formulir, membawa surat pengantar dari keuchik, mengharuskan 

membawa foto, membawa fotokopi Kartu Keluarga dan KTP serta berbagai 

syarat lainnya. Apabila semua syarat yang diajukan tersebut aparat Desa 

Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar akan meminta 

warga untuk melengkapinya terlebih dahulu.  

Aparat Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh 

Besar dapat memberikan pelayanan tanpa kesalahan atau kekurangan ketika 

mengurus surat-menyurat atau administrasi kependudukan. Maknanya 

adalah aparat Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh 
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Besar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan ketentuan 

dan harapan masyarakat, sehingga masyarakat menilai bahwa tingkat 

penyelesaian pekerjaan oleh Aparat Pemerintah Desa Neuheun adalah baik. 

Masyarakat juga mempercayai bahwa Aparat Pemerintah Desa Neuheun 

dapat memberikan pelayanan secara profesional. Aparat Pemerintah Desa 

Neuheun mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan 

dan pembuatan surat menyurat atau admnistrasi lain. Aparat Pemerintah 

Desa tidak mengulur-ulur waktu dan mempersulit prosedur pelayanan 

berbagai keperluan dan urusan masyarakat. 

Hal ini juga sejalan penulis wawancara dengan Sekretaris Desa 

Neuheun terkait pertanyaan kelima apakah masyarakat sudah sudah 

mengikuti semua mekanisme yang berlaku selama pandemi? Sekretaris 

Desa Neuheun menyebutkan tanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut: 

“Jawaban yang diberikan sekretaris desa yaitu, untuk mekanisme dan 

perwujudan penyelenggaraan yang baik menjadi tolak ukur dalam 

kapasitas aparatur desa dalam mengelola dan pelayanan administrasi 

kependudukan kepada masyarakat. Kapasitas aparatur dalam 

mengelola administrasi kependudukan harus mampu mengatasi segala 

Problematika dalam masyarakat serta mampu mencatat seluruh 

Perpindahan keluar masuk Penduduk”.
58

 

 

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan kepada Sekretaris 

Desa Neuheun, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mengikuti 

mekanisme yang berlaku selama pandemi untuk kelancaran prosedur 

administrasi kependudukan aparatur dalam mengelola administrasi 

kependudukan harus mampu mengatasi segala problematika dalam 
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masyarakat serta mampu mencatat seluruh perpindahan keluar masuk 

penduduk. Mekanisme pelayanan pengurusan administrasi di Kantor 

Geuchik Desa Neuheun Kecamatan Masjid Raya segi ketepatan waktu 

masih belum sepenuhnya berjalan sesuai prosedur. Ada masyarakat yang 

seharusnya sudah mendapatkan sertifikatnya, malah merasakan kenyataan 

sebaliknya. 

Adapun beberapa hal yang disebabkan kurang jumlah pegawai dalam 

pengurusan pertanahan, ada keterbatasan tenaga ukur tanah, dan masalah 

daftar tunggu (antrian) dalam masyarakat. Organisasi pelayanan publik 

seperti ini mempunyai ciri publik akuntabilitas, dimana setiap warga negara 

mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka 

terima. Selain itu, sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa 

mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan 

aparat pelaksana pelayanan tersebut. 

Hal ini juga sejalan penulis wawancara dengan Sekretaris Desa 

Neuheun terkait pertanyaan keenam apakah masyarakat telah mengikuti 

semua protokol kesehatan yang ada? Sekretaris Desa Neuheun menyebutkan 

tanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut: 

“Jawaban yang diberikan sekretaris desa yaitu, Alhamdulillah 

masyarakat sudah mengikuti protokol dan peraturan yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah, dan ada kesadaran dari masyarakat juga 

untuk saling menjaga diri, menjaga jarak, memakai masker, cuci 

tangan dan lainnya”.
59
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Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan kepada Sekretaris 

Desa Neuheun, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mengikuti 

semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan selama pandemi untuk 

kelancaran prosedur administrasi kependudukan aparatur dalam mengelola 

administrasi kependudukan harus mampu mengatasi segala problematika 

dalam masyarakat. 

Penulis mengajukan beberapa pertayaan kepada masyarakat Desa 

Neuheun untuk mengetahui peran sekretaris desa dalam mengatasi 

pelayanan administrasi kependudukan pada masa pandemi Covid-19 di 

Kantor Geuchik Desa Neuheun Kecamatan Masjid Raya. 

Peneliti wawancara dengan masyarakat Desa Neuheun terkait 

pertanyaan pertama bagaimana pelayanan administrasi kependudukan 

selama pandemi? Masyarakat Desa Neuheun menyebutkan tanggal 30 

Desember 2021 sebagai berikut: 

“Adapun jawaban yang diberikan oleh masyarakat desa neuheun yaitu 

administrasi kependudukan di desa neuhueun dalam rangkaian 

kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data 

kependudukan melalui pendaftaran penduduk sangat baik dan ramah 

akan tetapi masih ada masyarakat yang belum mengetahui persyaratan 

dan kelengkapan berkas, dikarenakan penduduk baru dan tidak adanya 

penjelasan atau keterangan di kantor keuchik tentang kelengkapan 

dokumen yang harus dilengkapi’.
60

 

 

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan masyarakat Desa 

Neuheun, dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan 

selama pandemi sangat baik, namun ada problematika yang didapatkan oleh 
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masyarakat karena kurang mengetahui informasi mengenai surat menyurat 

dan syarat dalam kelengkapan administrasi kependudukan desa neuheun. 

Penulis wawancara dengan masyarakat Desa Neuheun terkait 

pertanyaan kedua apa saja persyaratan yang harus dilengkapi pada saat 

mengajukan pengurusan administrasi kependudukan selama pandemi? 

Masyarakat Desa Neuheun menyebutkan tanggal 30 Desember 2021 sebagai 

berikut: 

“Adapun jawaban yang diberikan oleh masyarakat desa neuheun yaitu 

masyarakat kurang informasi mengenai persyaratan administrasi 

kependudukan di desa neuhueun karena demikian itu merupakan 

bagian faktor pengambat masyarakat dalam pengurusan administrasi 

kependudukan selama pandemi”.
61

 

 

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan masyarakat Desa 

Neuheun, dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang informasi mengenai 

persyaratan administrasi kependudukan dan menjadi salah satu problematika 

yang didapatkan oleh masyarakat karena kurang mengetahui informasi 

mengenai surat menyurat dan syarat dalam kelengkapan administrasi 

kependudukan Desa Neuheun. 

Penulis wawancara dengan masyarakat Desa Neuheun terkait 

pertanyaan ketiga berapa lama proses pengurusan administrasi selama 

pandemi? Masyarakat Desa Neuheun menyebutkan tanggal 30 Desember 

2021 sebagai berikut: 

“Adapun jawaban yang diberikan oleh masyarakat Desa Neuheun 

yaitu proses pengadminitrasian penduduk yang dilakukan petugas 

administrasi masih dikategorikan belum terlaksana dengan efektif, 

karena masih rendahnya kesadaran diri petugas administrasi dalam hal 
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datang tepat waktu. Hal ini membebankan masyarakat karena harus 

menunggu kedatangan para petugas administrasi’.
62

 

 

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan masyarakat Desa 

Neuheun, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih binggung mengenai 

proses pengadministrasian penduduk dikarenakan ada yang cepat dan ada 

yang harus memakan waktu yang lama dengan alasan aparatur desa yang 

tidak datang tepat waktu. Adapun waktu yang digunakan dalam 

penyelesaian pengurusan masih digolongkan belum terlaksana secara 

efektif. Hal ini dikarenakan karena masih rendahnya kesadaran diri dari 

petugas administrasi dalam hal ketepatan waktu sehingga membebankan 

masyarakat karena harus menunggu kedatangan petugas administrasi. 

Penulis wawancara dengan masyarakat Desa Neuheun terkait 

pertanyaan keempat bagaimana prosedur pelayanan kepala dan aparatur 

desa selama pandemi? Masyarakat Desa Neuheun menyebutkan tanggal 30 

Desember 2021 sebagai berikut: 

“Adapun jawaban yang diberikan oleh masyarakat desa neuheun yaitu 

prosedur yang diberikan kepada masyarakat bisa dicermati dan 

dipahami, karena tidak semua aparatur desa yang datang terlambat, 

ada juga aparatur desa yang memudahkan masyarakat dalam 

mengurus pengadministrasian kependudukan terhadap masyarakat”.
63

 

 

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan masyarakat Desa 

Neuheun, dapat disimpulkan bahwa masyarakat bisa memahami dan 

mencermati mengenai prosedur pengadministrasi kependudukan masyarakat 

dan berjalan dengan baik. Prosedur pelayanan yang diberikan sangat baik 
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Penulis wawancara dengan masyarakat Desa Neuheun terkait 

pertanyaan kelima bagaimana pelayanan kepala dan aparatur desa selama 

pandemi? Masyarakat Desa Neuheun menyebutkan tanggal 30 Desember 

2021 sebagai berikut: 

“Adapun jawaban yang diberikan oleh masyarakat desa neuheun yaitu 

pelayanan yang diberikan kepala desa terhadap masyarakat dengan 

baik dan dapat dipahami oleh masyarakat. Jika masyarakat tidak tahu 

akan informasi maka aparat desa memudahkan masyarakat untuk 

mengurus administrasi kependudukan”.
64

 

 

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan masyarakat Desa 

Neuheun, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan kepala desa 

dan aparatur desa berjalan dengan baik, dan mampu dipahami oleh 

masyarakat, jika mereka tidak tahu mengenai informasi maka aparat desa 

membantu dan memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi 

kependudukan. 

Penulis wawancara dengan masyarakat Desa Neuheun terkait 

pertanyaan keenam apa saja kendala yang terjadi saat pengurusan 

administrasi kependudukan selama pandemi? Masyarakat Desa Neuheun 

menyebutkan tanggal 30 Desember 2021 sebagai berikut: 

“Adapun jawaban yang diberikan oleh masyarakat desa neuheun yaitu 

selain minim informasi mengenai syarat untuk administrasi 

kependudukan waktu penyelesaian Surat-menyurat tidak pasti karena 

selain harus mengantri dan terkadang para aparatur tidak ditempat, 

dan lagi juga harus menunggu keuchik yang sedang berada diluar hal 

ini memperlambat kinerja dan langkah kami sebagai masyarakat untuk 

melanjutan atau menyelesaikan tugas kami”.
65
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Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan masyarakat Desa 

Neuheun, dapat disimpulkan bahwa kendala masyarakat dalam pengurusan 

administrasi kependudukan ialah apatur desa yang kurang tepat waktu 

sehingga pekerjaan masyarakat menjadi terhambat yang harusnya bias lanjut 

untuk bekerja jadinya habis waktu untuk mengantri dan menunggu aparatur 

desa, kurang informasi mengenai persyaratan administrasi kependudukan 

dan menjadi salah satu problematika yang didapatkan oleh masyarakat juga. 

Bentuk-bentuk protokol kesehatan di dalam pelayanan administrasi 

kependudukan  pada masa covid-19 yaitu sebagai berikut: 

1. Mencuci Tangan 

Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan 

yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil 

yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali 

sehari  

2. Memakai Masker 

Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan 

untuk orang sakit, bukannya orang sehat. Namun, virus corona jenis 

SARS-CoV-2 benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa 

berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang 

kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar 

semua orang (baik yang sehat atau sakit) agar selalu menggunakan 

masker saat beraktivitas di luar rumah 
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3. Menjaga Jarak 

Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. 

Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI 

dalam “Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas 

Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.” Di 

sana disebutkan, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk 

menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, 

serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak 

memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai 

rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat 

berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. 

Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, 

pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. 

4. Menjauhi Kerumunan 

Selain tiga hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol 

kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan 

RI (Kemenkes), masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat 

berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu 

orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. 

Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau 

berusia di atas 60 tahun (lansia). Menurut riset lansia dan pengidap 

penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona.  
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5. Mengurangi Mobilitas 

Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, 

semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka 

semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada 

keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, 

meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke 

rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat 

menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain itu, 

diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi 

dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan 

imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab Covid-

19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh 

pada kesakitan yang parah, dan pada gilirannya menurunkan angka 

kematian. 

Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data mempunyai tugas masing-masing dan melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Adapun pembagian tugas 

pelayanan administrasi kependudukan  pada masa covid-19 yaitu sebagai 

berikut: 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data 
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2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; 

3. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan kabupaten/ kota 

4. Menyiapkan bahan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 

5. Menyiapkan bahan kerja sama administrasi kependudukan 

6. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan skala 

Daerah dan lintas kabupaten/ kota 

7. Menyiapkan bahan penyusunan profil kependudukan skala Daerah 

8. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; dan 

9. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Bedasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 1 Januari disimpulkan 

bahwa:  

1. Semua aparatur kantor keuchik aktif dalam melaksanakan tugas selama 

pandemi mulai dari pelayanan surat-menyurat hingga pemberitahuan bantuan 

sembako kepada masyarakat yang ada di Desa Neuheun. 

2. Semua pegawai kantor keuchik dengan serius melayani masyarakat dari awal 

hingga akhir urusan masyarakat yang ingin mengurus surat-menyurat dari 

keperluan pribadi hingga keperluan desa sendiri. 
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3. Pegawai kantor keuchik melayani masyarakat dengan baik, sopan, adanya 

tegur sapa, dan ramah, sehingga masyarakat merasa nyaman dengan pelayanan 

yang diberikan. 

4. Pegawai kantor keuchik memberikan kemudahan dalam proses pelayanan. 

Masyarakat yang memiliki keperluan khusus dan mendadak akan dilayani 

dengan sebaik mungkin sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan. 

5. Masyarakat telah mengikuti semua protokol kesehatan yang ada, mulai dari 

jarak jarak, memakai masker dan mencuci tangan.
66

 

Bedasarkan hasil dokumentasi penulis pada tanggal 1 Januari disimpulkan 

bahwa:  

Menyadari pentingnya arsip sebagai pusat ingatan dan sumber informasi, 

pemerintah Indonesia sudah memberlakukan Undang-undang Republik Indonesia   

Nomor   43   Tahun   2009 tentang Kearsipan, yang menjamin keselamatan bahan 

pertanggung jawaban nasional tentang adanya perencanaan, pelaksanaan dan 

penyelenggaraan kehidupan kebangsaan yang harus dijaga keutuhan, keamanan 

dan keselamatannya. Terkait dengan adanya Undang-undang khusus tentang   

kearsipan   tersebut, arsip dalam suatu organisasi atau instansi merupakan bahan 

pertanggung jawaban tertentu dan memiliki nilai guna bagi penyelengaraan 

pemerintah. Oleh sebab itu, sebuah Lembaga atau pencipta arsip memiliki 

tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip-arsip dinamis. Karena arsip dinamis 

merupakan arsip yang masih dipergunakan atau dipakai secara langsung dalam 
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kegiatan sehari-hari, maka lembaga yang bersangkutan diharapkan untuk dapat 

mempertahankan arsip dinamis untuk masa tertentu. 

Setiap surat keluar juga mempunyai penomoran yang jelas dan dicatat 

secara berurutan dalam buku agenda berdasarkan waktu surat tersebut 

dikeluarkan. Penomoran dan pencatatan surat tersebut berguna untuk mengetahui 

jumlah surat keluar serta mempermudah untuk melacak apabila tiba-tiba surat 

keluar tersebut arsipnya hilang. Selain itu, untuk keabsahan surat keluar, maka 

setiap surat ditandatangani dan diberi stempel. 

Dari segi pengaturan arsip atau pengelolaan kearsipan di Kantor Keuchik 

Desa Neuheun cukup baik, yaitu arsip-arsip dibuat lengkap, terdokumentasi, dan 

tersimpan sehingga masyarakat dapat melacak kembali surat-surat yang 

diperlukan, karena semua surat tersebut masih tersimpan rapi di Kantor keuchik 

desa Neuheun.
67

 

 

4.3 Pembahasan 

Undang-Undang No 23 tahun 2006 dan kemudian direvisi dalam Undang-

Undang No 24 tahun 2013 Pelayanan administrasi kependudukan merupakan 

kegiatan pelayanan kompleks mencakup penataan dalam penerbitan.  

Penyebaran Virus Covid-19 yang begitu pesat menyebar membuat 

pemerintah memberlakukan Protokol Kesehatan disetiap kegiatan melayani 

masyarakat di kantor desa Neuheun, hal ini dilakukan untuk memangkas angka 

positif Covid-19, kebijakan tentang Protokol ini diharapkan bisa dipatuhi oleh 

masyarakat ketika hendak melakukan proses Administrasi Kependudukan.  
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Adapun bentuk administrasi kependudukan di Kantor Desa Neuheun berdasarkan 

analisa dilapangan (diperoleh dari aparatur gampong) pada tanggal 29 Desember 

2021 adalah sebagai berikut:  

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemula 

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) hilang 

3. Pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru 

4. Penggantian/perubahan Kartu Keluarga (KK) 

5. Penambahan anggota keluarga dalam kartu keluarga (KK) 

6. Pembuatan Kartu Keluarga (KK) bagi penduduk yang baru pindah 

7. Kartu Keluarga (KK) hilang 

Pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

berdasarkan dari temuan penulis pada saat turun lapangan. Pembahasan mengenai 

hasil penelitian yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan pada 

masa covid-19 (studi kasus pada Kantor Keuchik Desa Neuheun Kecamatan 

Mesjid Raya). Adapun uraian berdasarkan Fokus Penelitian yang telah ditentukan 

sebelumnya dan juga susai dengan rumusan masalah, maka secara sederhana hasil 

dan pembahasan dari penelitian ini adalah salah satu alat yang dapat digunakan 

untuk memacu terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik 

adalah dengan penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP adalah 

pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi 

dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator 

teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan 

sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan 
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komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi 

pemerintah untuk mewujudkan good governance. 

Standar Operasional Prosedur pemerintah lebih transparan mengenai 

prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, rincian biaya dan waktu 

penyelesaian sehingga tidak menyebabkan proses pelayanan menjadi rumit dan 

mengindikasikan adanya praktik-praktik korupsi. Sebagai pedoman mengenai 

tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang akan 

menangani satu proses pelayanan tertentu. Dengan kata lain, bahwa semua 

petugas yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tangung 

jawab yang jelas. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh 

Keuchik Gampong Neuheun yaitu sebgaai berikut: 

“Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Sambutan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Kependudukan sudah diterapkan dan dijalankan tapi 

penyelengaraan SOP tersebut belum sepenuhnya efektif seperti pada 

pelayanan KTP dan KK padahal sudah di tetapkan waktu penyelesaian 

tetapi masih terjadi keterlambatan dalam penyelesaian. Hal itu terjadi 

ditandai dengan masih adanya masyarakat yang tidak melengkapi berkas-

berkas yang sudah di tetapkan, sehingga dengan ketidak lengkapan berkas 

tersebut pegawai tidak dapat memprosesnya secara langsung. Selain itu, 

hambatan lain juga terjadi pada saat pemadaman listrik, jaringan internet 

pun terputus sedangkan dalam memproses KTP dan KK menggunakan 

internet, sehingga pekerjaan pun menjadi terhambat”.
68

 

 

Pelayanan aparatur Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten 

Aceh Besar sangat baik dalam melayani proses pengurusan administrasi 

kependudukan selama pandemi Covid-19. Masyarakat sangat puas akan 

pelayanan yang diberikan, masyarakat juga diarahkan jika tidak tahu informasi 

mengenai pengadministrasian kependudukan. Pernyataan pelayanan yang di 
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wawancarai dari masyarakat menyatakan bahwa mereka puas akan pelayanan 

administrasi kependudukan yang telat di terapkan oleh aparatur desa dan kepala 

desa.  

Pelayanan (customer service) secara umum adalah setiap kegiatan yang 

diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, 

melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.
69

 

Munir mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena 

itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. 

Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, 

mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan 

kepada pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan.
70

 

Berikut beberapa hambatan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Pada Kantor Keuchik Desa Neuheun 

Kecamatan Mesjid Raya): 

a. Tidak ada kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Prokes seperti 

Pemakaian masker pada saat Pengurusan Administrasi kependudukan 

b. Tidak lengkapnya syarat dalam proses pengurusan Administrasi 

Kependudukan 

Faktor penghambat pengadminitrasian penduduk yang dilakukan petugas 

administrasi masih dikategorikan belum terlaksana dengan efektif, karena masih 

rendahnya kesadaran diri petugas administrasi dalam hal datang tepat waktu. Hal 

ini membebankan masyarakat karena harus menunggu kedatangan para petugas 
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administrasi. Faktor penghambat dalam proses pengurusan administrasi ialah 

petugas administrasi masih dikategorikan belum melaksanakan tugas dengan 

efektif, karena masih rendahnya kesadaran diri sebagai petugas administrasi 

dalam hal disiplin inilah yang menjadi kendala pada masyarakat karena harus 

menunggu lama dan harus meninggalkan pekerjaan lain yang harus dikerjakan 

karena hambatan dalam pelaksanaan admistrasi kependudukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai 

Pelayanan aparatur Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten 

Aceh Besar  

1. Pelayanan aparatur Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten 

Aceh Besar sudah terlaksana secara optimal, walaupun bahaya Virus Covid-

19 mengancam mereka. Masyarakat Gampong Neuheun senantiasa dapat 

berurusan di di Kantor Keuchik dengan mengikuti Prokes.  

2. Faktor penghambat pelayanan administrasi kependudukan di kantor keuchik 

Gampong Neuheun adalah petugas kurang professional dan tidak disiplin. 

Selain itu, dipihak masyarakat tidak mengikuti prokes dan tidak lengkap 

syarat.  

 

5.2 Saran 

Saran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam hal jam kerja penulis melihat aparatur desa masih tidak tepat waktu 

dalam bekerja ini membuat masyarakat harus menuggu lebih lama, karena 

apabila Aparatur gampong datang dengan tepat waktu maka pelayanan yang 

diberikan akan lebih optimal. 

2. Kelengkapan persyaratan merupakan salah satu syarat yag wajib dipenuhi 

oleh masyarakat. 
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Lampiran 1 

LEMBAR OBSERVASI 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1 Semua aparatur kantor keuchik aktif dalam 

melaksanakan tugas selama pandemi 
  

2 Pegawai kantor keuchik dengan serius 

melayani masyarakat dari awal hingga akhir 

urusan 

  

3 Pegawai kantor keuchik melayani masyarakat 

dengan baik dan ramah  
  

4 Pegawai kantor keuchik memberikan 

kemudahan dalam proses pelayanan 
  

5 Masyarakat telah mengikuti semua protokol 

kesehatan yang ada 
  

 

Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 29 Desember 2022 

disimpulkan bahwa:  

1. Semua aparatur kantor keuchik aktif dalam melaksanakan tugas selama 

pandemi mulai dari pelayanan surat-menyurat hingga pemberitahuan bantuan 

sembako kepada masyarakat yang ada di Desa Neuheun.  

2. Semua pegawai kantor keuchik dengan serius melayani masyarakat dari awal 

hingga akhir urusan masyarakat yang ingin mengurus surat-menyurat dari 

keperluan pribadi hingga keperluan desa sendiri.  

3. Pegawai kantor keuchik melayani masyarakat dengan baik, sopan, adanya 

tegur sapa, dan ramah, sehingga masyarakat merasa nyaman dengan pelayanan 

yang diberikan.  

4. Pegawai kantor keuchik memberikan kemudahan dalam proses pelayanan. 

Masyarakat yang memiliki keperluan khusus dan mendadak akan dilayani 

dengan sebaik mungkin sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan. 

5. Masyarakat telah mengikuti semua protokol kesehatan yang ada, mulai dari 

jarak jarak, memakai masker dan mencuci tangan. 
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Lampiran 2 

FOTO PENELTIAN 
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