
Wawancara

Hasil wawancara dengan Kabid Kependudukan, Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Bapak M. Nizaruddin, SP (tanggal 24 Juli 2012), 

adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

No Pertanyaan Tanggapan
1 Bagaimana 

Mekanisme/proses 
pengurusan adminstrasi 
kependudukan pak?

Masyarakat yang akan membuat KTP, KK atau 
yang lainnya harus membawa belangko yang 
sudah ditandatangani oleh Kepala desa atau 
sekdes serta dari pihak kecamatan kalau tidak 
ada syarat tersebut ya tidak kita layani untuk 
administrasinya.

2 Belangko yang diperoleh 
darimana pak?

Belangko tersebut kita bagikan kepada seluruh 
kecamatan di Kabupaten Way Kanan, 
kemudian kecamatan tersebut yang akan 
membagikan keseluh desa yang ada pada 
kecamatan tersebut.

3 Kalau yang menjadi 
faktor penghambatnya 
apa pak?

Kalau faktor penghambat ya, kalau yang 
meminta pelayanan kekantor capil ini bukan 
yang bersangkutan.

4 Tapi apa tetap dilayani 
pak?

Ya tergantung, kalau misalnya yang kita layani 
orangnya sudah berumur (tua) ya tetap kita 
ambil kebijakan tetap dilayani, kita 
memberikan pelayanan masih ada toleransi 
kok, kita tidak mau memaksakan, kalau ada 
apa-apa di sini kan kita juga yang repot. 

5 Kalau pembuatan KTP 
biaya yang harus 
dikeluarkan berapa pak?

Kalau pembuatan KTP gratis, tidak 
dipungutbiaya sama sekali, asal syarat 
terpenuhi semua baru kami layani, pembuatan 
KK juga gratis, yang bayar Cuma pembuatan 
akte kematian, sesuai peraturan Bupati biaya 
untu WNI 10.000 dan WNA 20.000

6 Apakah ada masyarakat 
mengurus akte kematian?

Mulai sekarang sudah banyak yang mengurus, 
karena dengan akte kematian mereka dapat 
memperoleh santunan dari pemerintah sebesar 
Rp. 500.000,- tapi kematian tidak boleh lebih 



dari 3 bulan.
7 Kalau masalah waktu 

pembuatannya berapa 
lama kira-kira dalam 
pembuatan KTP?

Kalau pembuatan KTP dan lain-lain kita tidak 
dapat memastikan berapa lama, kalau misalnya 
ramai orang yang mengantri ya bisa 2 hari, 
kalau sepi ya bisa ditunggu 2 jam pun bisa kita 
print KTPnya.

8 Untuk Sekdes pernah 
diajak kerjasama dalam 
pengisian atau pendataan 
jumlah penduduk, seperti 
rekapan penduduk lahir, 
datang dan lain- lain pak?

Kalau itu pernah, dulu itu namanya LAPID 
(Lahir pindah mati datang)

9 Hasilnya bagaimana pak? Kalau untuk pendistribusian formatnya sudah 
sampai keseluruh desa, tapi tidak pernah 
kembali lagi format yang sudah diisi, Cuma 
beberapa desa yang mengembalikan melalui 
kecamatan.

hasil wawancara dengan Kabid Pemerintahan Kampung/Kelurahan 
pada BPMPK (tanggal 25 Juli 2012) Bapak Junaidi, S.Sos, MM

NO Pertanyaan Tanggapan
1 Kalau dari tingkat 

pendidikan, bagaimana 
keadaan Sekdes yang ada 
di Kecamatan Negeri 
Agung?

Kalau tingkat pendidikan ya bermacam-
macam, ada yang setingkat SLTP ada juga 
yang SMA, sesuai dengan tingkat pendidikan 
terakhir tapi kebanyakan tidak mau 
melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, 
misalnya yang SMP tidak mau melanjutkan 
dengan paket C denga alasan usia yang sudah 
tua atau sudah mau memasuki usia pensiun

2 Apakah pernah 
dilaksanakan pelatihan 
untuk Sekretaris desa 
pak? Terutama dalam 
pelaksanaan pelayanan 
administrasi desa tentang 
kependudukan?

Kalau pelatihan pernah kita lakukan, tapi kalau 
khusus untuk administrasi kependudukan 
belum pernah, yang pernah tentang 
pengelolaan keuangan itu juga pada tahun 
2010 dek.

3 Program apa yang 
dilaksanakan pemerintah 
daerah Kabupaten Way 
Kanan terutama dalam 
peningkatan Kinerja 
Sekdes?

Kalau program yang akan kita lakukan adalah 
pengisian profil desa pada seluruh desa yang 
berada di kabupaten Way Kanan, sehingga kita 
dapat mengetahui potensi desa, jumlah 
penduduk sehingga dalam penyusunan 
program dalam pembinaan desa menjadi lebih 
mudah. Kemaren kalau tidak salah tanggal 16 
juli kita telah melaksanakan pelatihan 
pengisian profil desa. 



4 Terutama dalam 
administrasi 
kependudukan pernah 
dilakukan kerjasama 
dengan dinas capil?

Sampai sekarang dalam pembinaan sekdes, 
kami belum pernah bekerjasama dengan dinas 
capil, karena masing-masing dinas memiliki 
program yang berbeda.

hasil wawancara dengan Sekdes Desa Kalipapan (7 Agustus  2012) 
Bapak Heri

No Pertanyaan Tanggapan
1 Kalau proses pelayanan 

administrasi 
kependudukan di desa 
kalipapan ini bagaimana 
pak? 

Kalau prosesnya ya yang bersangkutan 
mengisi blangko yang telah di berikan oleh 
dinas capil, kemudian yang bersangkutan kita 
sarankan untuk mengurus kekantor kecamatan, 
nanti dari kecamatan akan diarahkan ke dinas 
capil.

2 Berapa lama biasanya 
pak?

Kalau Cuma di desa ya habis ngisi formulir 
langsung jadi, dan yang bersangkutan bisa 
langsung mengurus ke kecamatan sebelum ke 
dinas.

3 Kalau pelatihan atau 
diklat pernah dilakukan 
belum pak terutama 
untuk administrasi desa?

Kalau pelatihan kemarin kami baru pulang 
pelatihan di kabupaten, tentang profil desa, 
kalau tentang kependudukan saya belum 
pernah ikut sampai sekarang. Kami disuruh 
mengisi profil desa, tapi terlalu ribet untuk 
mengisinya.

4 Kalau masyarakat minta 
pelayanan diluar jam 
kerja apa tetap dilayani 
pak? Kalau malam hari 
misalnya.

Justru masyarakat di kali papan ini biasanya 
meminta pembuatan KTP pada malam hari, 
mengingat siang hari mereka bekerja di PTPN 
VII, selain itu banyak yang bekerja sebagai 
petani, jadi mau tidak mau kami melayani 
malam hari aja.

5 Tempat pelayanannya 
dimana pak?

Semuanya dirumah dek, kertas, belangko 
semua dirumah, disni Cuma pencatatan surat 
masuk dan surat keluar.

6 Kantor desa ini buka jam 
berapa pak?

Ya ga pasti dek, kadang pagi aja sampe jam 11 
atau jam 12 siang, soalnya tidak ada pekerjaan 
juga, lagipula masyarakat sini pada kerumah 
kalau pembuatan KTP atau KK, karena kalau 
siang hari mereka di kebun.

7 Kalau peralatan 
pendukung kantor apa aja 
yang ada pak?

Yang ada di kantor Cuma buku ini, mesin tik, 
computer dan belangko ada dirumah. Tapi 
mesin tiknya sudah agak rusak, kalau computer 
printernya agak rusak, trus saya juga kurang 
paham menggunakan computer.



8 Kalau yang rusak begitu 
bagaimana bapak 
menyiasatinya?

Ya terkadang kalau memang bisa pakai pena 
ya pake pena aja, kalau harus diketik ya pelan-
pelan aja menggunakan mesin tiknya. 

9 Sedangkan kalau 
penghambatnya apa pak?

Kalau penghambat banyak, seperti kesadaran 
masyarakat untuk mengurus sendiri KK dan 
KTP sangat kurang, peralatan kantor sudah 
banyak rusak, kantor desa yang sudah tua 
umurnya dan sampai sekarang belum ada 
perbaikan serta sedikit pelatihan yang kami 
dapatkan jadi bekerja sebisanya.

10 Biaya pembuatan KTP 
atau KK di desa berapa 
pak?

Biaya nya gratis, kalau mereka urus sendiri.

11 Kalau nitip biayanya 
berapa pak?

Ya seiklasnya aja, ada yang ngasih Rp. 
20.000,- ada yang lebih, kalau ga begitu bensin 
dari mana dek, belum makan siangnya.

12 Berapa hari sekali bapak 
mebuat KTP atau yang 
lainnya?

Kalau sudah lumayan banyak ya berangkat 
dek, ga tentu lah, biasnya hari senin, soalnya 
hari senin semua sekdes di kecamtan negeri 
agung apel di Kecamatan.

13 Kalau rekap jumlah 
penduduk ada ya pak?

Kalau rekapnya kami tidak ada lho, kalau 
jumlah ada, itu juga jumlah pendataan waktu 
sensus penduduk tahun 2010 kemaren.

14 Kalau misalnya data saya 
bisa dapat dimana pak? 

Datang ke dinas aja dek, disana ada rekapnya.

15 Dari desa juga tidak 
membuat laporan ya pak?

Tidak, masyarakat juga tidak melapor, kalau 
ada yang mininggal, misalnya ada yang 
menelpon ngasih kabar ada yang mininggal ya 
kami paling kesana aja, tidak membuat 
laporan, kami hanya melayani yang melapor.

hasil wawancara dengan Sekdes Desa Mulyasari (1 Agustus  2012) 

Bapak Sumadi

No Pertanyaan Tanggapan
1 Kalau proses pelayanan 

administrasi 
kependudukan di desa 
Mulyasari ini bagaimana 
pak? Seperti pembuatan 
KTP, KK  dan lain-lain

Masyarakat yang mau membuat KTP atau KK 
mengisi belangko yang ada di Desa, nanti 
ngurus ke kecamatan, dari kecamatan baru ke 
Dinas.

2 Berapa lama biasanya 
pak?

Kalau di sini ya habis ngisi belangko dan sudah 
ditanda tangan kepala desa dan sekdes, ya bisa 
langsung di bawa ke kecamatan. Kalau kepala 
desa ada ya tidak lama, Kalau tidak ada ya 
cukup membawa belangko tanda tangan saya 



atas nama Kades. Tapi jarang yang mau 
mengurus sendiri KTP, KK dan lain-lain

3 Kalau pelatihan atau 
diklat pernah dilakukan 
belum pak terutama untuk 
administrasi desa?

Belum pernah yang seperti itu dek, tapi 
kemeren baru pelatihan pengisian profil desa di 
Blambangan. Kalau dulu pernah di suruh 
mengisi LAPID tapi tidak pernah berjalan, 
karena tidak pernah ditanya juga.

4 Kenapa tidak berjalan 
pak?

Dulu saya pernah mengisinya tapi tidak pernah 
ditanya masalah data LAPID, lagipula ada 
sensus penduduk juga yang diadakan 
pemerintah.  

5 Factor penghambat 
pelayanannya apa pak?

Yang menjadi factor penghambat paling 
peralatan serta dalam penggunaannya saya 
kurang paham, selain itu masyarakat tidak mau 
mgurus sendiri KTP lebih sering meminta 
bantuan kepada saya, alasan mereka kurang 
paham urus sendiri dan lebih lama katanya.

6 Tempat pelayanannya 
dimana pak?

Kalau mau membuat KTP ya dirumah aja dek, 
kalau dikantor jarang buka.

7 Kalau peralatan 
pendukung kantor apa aja 
yang ada pak?

Kalau yang diterima dari pemerintah, ya 
computer, printer dan mesin tik.

8 Biaya pembuatan KTP 
atau KK di desa berapa 
pak?

Kalau urus sendiri ya gratis kok.

9 Memang ada yang tidak 
membuat sendiri pak?

Sebagian besar minta tolong saya dek.

10 Memang tetap dilayani di 
Disdukcapil pak?

Kalau kita sering urus dan sudah kenal dengan 
pegawai sanan ya kita dibantu, asal syaratnya 
sudah lengkap dan membawa poto yang 
bersangkutan.

11 Kalau nitip biayanya 
berapa pak?

Berapa aja yang dikasih dek, tapi kebanyakan 
ngasih Rp. 50.000,- kalau tidak ada biaya 
bagaimana mau berangkat kesana, sayakan 
berangkat pakai bensin dek.

12 Kalau rekap jumlah 
penduduk ada ya pak?

Ada dek, tapi jumlah penduduk waktu sensus 
tahun kemaren.

13 Jadi kalau pembuatan 
KTP dan KK tidak 
direkap ya pak?

Tidak saya rekap, kalau mau minta data besok 
saya ke dinas mau membuat KTP yang nitip, 
nanti saya maintain.

14 Kalau yang baru lahir 
atau meninggal terus 
tidak membuat akta 
kelahiran dan kematian 
tidak tercatat dong pak?

Kalau mereka tidak membuat ya tidak tercatat 
di dinas. Dinas kan mencatat dari pembuatan 
akta tersebut.



Hasil Wawancara dengan Sekdes Desa Penengahan (10 Agustus 2012) 
Bapak Sukirman

No Pertanyaan Tanggapan
1 Kalau proses pembuatan 

KTP dan KK  bagaimana 
pak?

Masyarakat yang mau membuat datang saja ke 
rumah, terus mengisi belangko yang sudah di 
siapkan oleh Capil nanti langsung 
kekecamatan, kemudian langsung ke Capil.

2 Berapa lama biasanya 
pak?

Kalau di desa sini sih sebentar aja dek, habis 
ngisi belangko bisa langsung di bawa ke 
kecamatan kalau sudah dapat rekomendasi dari 
kecamatan bisa langsung ke Capil dek, itu 
kalau belangkonya ada dan sudah 
ditandatangan kepala desa, soalnya kami 
pernah beberapa minggu tidak ada belangko, 
kalau ada yang butuh mendesak kami tidak bisa 
bantu.

3 Kalau pelatihan atau 
diklat pernah dilakukan 
belum pak terutama untuk 
administrasi desa?

Kalau yang berhubungan dengan administrasi 
desa seingat saya pernah diklat pengelolaan 
keuangan desa saja.

4 Kalau adminitrasi 
kependudukan pak?

Tidak pernah dek, kemaren baru pelatihan 
Profil desa dek. Dulu pernah disuruh mengisi 
LAPID dek tapi tidak jalan.

5 Kalau masyarakat minta 
pelayanan diluar jam 
kerja apa tetap dilayani 
pak? Kalau malam hari 
misalnya.

Justru malam hari masyarakat di desa 
penengahan  membuat KTP dan KK kalau 
siang malah jarang kecuali kalau yang sangat 
mendesak membuat KTP dan KK nya.

6 Tempat pelayanannya 
dimana pak?

Kalau membuat KTP, KK dan yang lain 
biasanya dirumah, kalau kantor desa jarang 
yang buka.

7 Kantor desa ini buka jam 
berapa pak?

Kantor jarang buka dek, soalnya dulu pernah 
saya buka selama 1(satu) tahun pada tahun 
2007 sampe 2008 buka siang hari tapi malah 
banyak penduduk yang meminta pelayanan 
pada malam hari dek, justru siangnya tidak ada, 
jadi kantor jarang buka dek.  

8 Kalau peralatan 
pendukung kantor apa aja 
yang ada pak?

Kalau yang ada di kantor mesin tik saja. Kalau 
ada surat ya kami menggunakan mesin tik 
membuatnya.

9 Biaya pembuatan KTP 
atau KK di desa berapa 
pak?

Kalau urus sendiri ya gratis dek.

10 Memang ada yang tidak Justru banyak yang minta tolong dek.



membuat sendiri pak?
11 Memang tetap dilayani di 

Disdukcapil pak?
Kalau banyak kenalan di Capil ya pasti di bantu 
dek.

12 Kalau nitip biayanya 
berapa pak?

Kami tidak menentukan tarifnya dik, tapi kalau 
biasanya sih masyarakat ngasih Rp 50.000,- 
tapi tidak tentu, ada juga yang lebih, ada juga 
yang kurang.

13 Kalau rekap jumlah 
penduduk ada ya pak?

Kalau itu saya tidak ada rekapnya dek, kalau 
mau Cuma ada data sensus penduduk tahun 
2010, tapi kalau rekapan kaya LAPID tidak ada 
dek, Kalau mau ada di kantor Capil.

14 Kalau yang baru lahir 
atau meninggal terus 
tidak membuat akta 
kelahiran dan kematian 
tidak tercatat dong pak?

Ya tidak ada dek.

15 Faktor penghambat dalam 
pelayanan administrasi 
desa apa pak? Khususnya 
administrasi 
kependudukan?

Ya kalau didesa paling menjadi faktor 
penghambatnya banyak masyarakat yang 
mengurus KTP atau KK pada malam hari dan 
kebanyakan masyarakat mengurus kalau sudah 
dianggap perlu KTP nya jadi harus cepat jadi. 
Jadi mau tidak mau diburu-buru pekerjaannya 
selain itu alat-alat kantor yang banyak rusak 
sangat menghambat pekerjaan saya.

Hasil wawancara Masyarakat desa Kali Papan (7 Agustus 2012) 

Bapak Hardi

No Pertanyaan Tanggapan
1 Pelayanan administrasi 

kependudukan apa saja 
yang bisa di urus di desa 
Kali Papan? Contohnya 
KTP

Kalau itu yang pernah saya urus KK, KTP dan 
Akta Kelahiran anak saya.

2 Berapa hari jadinya pak? Kalau waktu saya buat kurang lebih 2 (dua) 
Minggu.

3 Memang berapa biaya 
pembuatan KTP pak?

Kalau nitip sih dulu saya bayar Rp 100.000,- 
buat KTP dan KK. Katanya buat uang bensin.

4 Kenapa bapak tidak 
mengurus sendiri?

Kalau saya urus sendiri malah lebih besar 
biayanya, Soalnya kalau tidak selesai dalam 
waktu sehari, kan saya balik lagi kesana untuk 
mengambil KTP dan KKdan belum tentu jadi 
juga, mana kalau dari sini ke Blambangan jauh 



belum lagi pekerjaan saya di kebun saya 
tinggalin. Jadi saya malas mengurus sendiri kan 
sekdes udah biasa mengurus kesana, jadi 
sekdes sudah paham.

5 Kalau kantor desa Kali 
Papan ini biasanya buka 
tidak pak?

Kalau kantor biasanya buka, tapi tidak tentu, 
yang pasti kalau buka Cuma setengah hari.

6 Mekanisme pelayanannya 
berbelit atau sesuai 
prosedur pak?

Kalau itu sih ga, yang penting kesana bawa 
poto dan data yang akan dibuat.

7 Menurut bapak kinerja 
sekdes didesa kalipapan 
ini bagaimana pak?

Sudah lumayan sih mas.

8 Kenapa pak? Ya kalau di bandingkan dengan desa yang lain, 
Cuma di kalipapan yang buka kantornya terus 
biayanya lebih sedikit dibanding desa yang 
lain, sekdes disini kan belum PNS mas.

Hasil wawancara masyarakat Desa Mulyasari (1 Agustus 2012) 
Bapak Putu Subagia

No Pertanyaan Tanggapan
1 Pelayanan kependudukan 

apa saja yang bisa di urus 
di desa Mulyasari?

Setahu saya saya Cuma urus KTP dan KK 
yang lain kurang tahu. 

2 Jadi kalau mau membuat 
KTP atau KK tempatnya 
di rumah ya pak?

Iya soalnya kantor tidak pernah buka, selain 
itu, peralatan kantor juga semua berada di 
rumah cari (Sekdes)nya dek.

3 Biasanya bapak kalau urus 
KTP atau KK biasanya 
malam atau siang pak?

Kalau saya lebih baik malam, kalau ga sore, 
kalau pagi lebih sering cariknya (Sekdes) tidak 
ada dirumah.

4 Kalau pembuatannya 
biayanya berapa pak?

Kalau kita urus sendiri sih gratis didesa, paling 
kalau mau cepat ya ngasih lah buat beli rokok, 
paling Rp. 10.000,-. Biasanya sih nitip 
buatnya.

5 Kalau nitip biayanya 
berapa biasanya pak?

Buat uang bensin dan uang lelah juga dek, 
paling dikasih uang Rp 50.000,- kalau dikasih 
kurang dari segitu, agak lama dek.

6 Berapa lama biasanya 
pak?

Kalau mau cepet sih sebenernya urus sendiri, 
tapi kalau mau nitip ya dikasih uang agak lebih 
aja biar langsung di urus, jadi tidak lama, 
menunggu yang lain urus KTP juga.



7 Mekanisme pelayanannya 
berbelit atau sesuai 
prosedur pak?

Berbelit sih tidak pak, kalau dibilang sesuai 
prosedur juga tidak pak, kalau sesuai prosedur 
saya ga bisa nitip dong buat KTP atau KK nya 
lewat pak carik(sekdes). 

8 Jadi pelayanan yang 
diberikan membantu 
bapak ya?

Kalau ditanya begitu bingung juga dek, 
soalnya kalau kita urus sendiri capek bolak-
balik, kalau nitip agak lama terus kena biaya 
juga, kayanya kalau ada solusi lain yang lebih 
baik mending mencari cara lain, biar kami 
tidak terlalu susah dibuatnya.

9 Kenapa pak? Ya carik (Sekdes) sekarangkan sudah 
pegawai(PNS) sudah digaji, tapi kantor ga 
pernah buka, malah kantor desa kotor bener 
karena tidak ditempatin, kalau kita cari 
kerumah siang, kadang tidak ada. Ya kalau 
bisa maunya ya dibuka, hari apa gitu, ga harus 
full seminggu gitu, jadi kantor kaya ada yang 
nempatin dan tidak kotor seperti sekarang.

Hasil wawancara masyarakat Desa Penengahan (10 Agustus  2012) 
Bapak Hermanto

No Pertanyaan Tanggapan
1 Kalau pembuatan KTP 

dan KK sulit tidak pak?
Tidak sulit sih, biasanya kami minta tolong 
sama sekdes, dari pada urus sendiri jauh sekali 
mas.

2 Kalau mau membuat KTP 
atau KK tempatnya di 
mana ya pak?

Kalau mau buat KTP dan KK ya saya 
ngurusnya ke rumah sekdesnya soalnya 
kantornya tidak pernah buka mas.

3 Kalau pembuatannya 
biayanya berapa pak?

Kalau buat di sekdes saya kasih Rp. 50.000,- 
buat KTP, kalau urus sendiri saya kurang tahu.

4 Berapa lama biasanya 
pak?

Paling seminggu sampe 2 (dua) minggu waktu 
saya urus kemaren.

5 Mekanisme pelayanannya 
berbelit atau sesuai 
prosedur pak?

Kurang tahu saya, pokoknya setahu saya, saya 
nitip saja, di suruh nunggu sampai jadi ya saya 
tunggu aja, kalau sudah jadi ya di kabarin oleh 
sekdesnya mas.

6 Jadi pelayanan yang 
diberikan membantu 
bapak ya?

Kalau membantu sih membantu juga mas, tapi 
kalau bisa ya bayarnya jangan mahal lah, tapi 
kalau disuruh buat sendiri mendingan saya 
nitip aja lah mas.

7 Menurut bapak kinerja 
sekdes didesa mulyasari 
ini bagaimana pak?

Kalau menurut saya masih kurang mas, saya 
lihat dari kantornya tidak pernah buka. Padahal 
setahu saya sekdes sudah PNS.



Hasil Observasi

Kelengkapan peralatan kantor yang mendukung kinerja Sekretaris Desa 

pada Desa Kali papan 

No Aspek yang diamati
Hasil Pengamatan

Keterangan
Ada Tidak ada

1 Buku Agenda Surat √ Berada di kantor
2 Mesin tik √ Berada dirumah
3 Komputer √ Berada dirumah

4 Printer √

Berada dirumah 
Keadaan printer 
rusak, tidak bisa 
digunakan

5 Kantor √
Keadaan kantor baik, 
karena masih sering 
dibuka.

6
Buku salinan jumlah 
penduduk (LAPID)

√

Tidak pernah 
dilakukan pencatatan 
untuk yang lahir 
maupun meninggal

1.

Kelengkapan peralatan kantor yang mendukung kinerja Sekretaris Desa 

pada Desa Mulya sari 

No Aspek yang diamati
Hasil Pengamatan

Keterangan
Ada Tidak ada

1 Buku Agenda Surat √
Berada di rumah 
sekdes

2 Mesin tik √
Berada dirumah 
Sekdes

3 Komputer √
Berada dirumah 
sekdes

4 Printer √

Berada di rumah 
Keadaan printer 
rusak, tidak bisa 
digunakan

5 Kantor √ Keadaan kantor 
kurang baik, karena 



tidak pernah dipakai.

6
Buku salinan jumlah 
penduduk (LAPID)

√

Tidak pernah 
dilakukan pencatatan 
untuk yang lahir 
maupun meninggal

Kelengkapan peralatan kantor yang mendukung kinerja Sekretaris Desa 

pada Desa Penengahan 

No Aspek yang diamati
Hasil Pengamatan

Keterangan
Ada Tidak ada

1 Buku Agenda Surat √
Berada di rumah 
Sekdes

2 Mesin tik √
Berada dirumah 
sekdes

3 Komputer √
4 Printer √

5 Kantor √

Keadaan kantor 
kurang baik, 
karena tidak 
pernah dipakai.

6
Buku salinan jumlah penduduk 
(LAPID)

√

Tidak pernah 
dilakukan 
pencatatan 
untuk yang lahir 
maupun 
meninggal



Dokumentasi

Rekapitulasi Laporan Perkembangan Penduduk Kabupaten Way Kanan Triwulan I Tahun 2012

No Kecamatan
Jumlah 

KK

Penduduk Awal Bulan ini Lahir Bulan Ini Mati Bulan ini Pendatang Bulan ini Pindah Bulan ini Penduduk Akhir Bulan ini

L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P

1
Blambangan 
Umpu

          
16,669 

          
33,926 

          
32,192 

          
66,118 

         
15 

         
54 

             
69 

           
17 

         
19 

             
36 

         
28 

           
78 

            
106 

         
30 

         
26 

           
56 

          
33,922 

          
32,279 

          
66,201 

2 Kasui
            
9,089 

          
17,883 

          
16,899 

          
34,782 

         
121 

         
108 

            
229 

           
9 

         
10 

             
19 

         
184 

           
161 

            
345 

         
16 

         
14 

           
30 

          
18,163 

          
17,144 

          
35,307 

3 Banjit
          
11,737 

          
24,729 

          
23,376 

          
48,105 

         
10 

         
40 

             
50 

           
12 

         
14 

             
26 

         
19 

           
58 

             
77 

         
22 

         
19 

           
41 

          
24,724 

          
23,441 

          
48,165 

4 Baradatu
          
10,598 

          
21,727 

          
21,104 

          
42,831 

         
8 

         
12 

             
20 

           
152 

         
139 

            
291 

         
11 

           
17 

             
28 

         
227 

         
207 

           
434 

          
21,367 

          
20,787 

          
42,154 

5 Bahuga
            
2,869 

            
5,691 

            
5,430 

          
11,121 

         
4 

         
2 

             
6 

           
39 

         
34 

             
73 

         
5 

           
8 

             
13 

         
57 

         
56 

           
113 

            
5,604 

            
5,350 

          
10,954 

6 Pakuan Ratu
          
11,437 

          
22,238 

          
20,793 

          
43,031 

         
94 

         
162 

            
256 

           
11 

         
13 

             
24 

         
144 

           
241 

            
385 

         
20 

         
16 

           
36 

          
22,445 

          
21,167 

          
43,612 

7 Negeri Agung
            
9,659 

          
19,265 

          
18,323 

          
37,588 

         
5 

         
7 

             
12 

           
72 

         
52 

            
124 

         
3 

           
4 

             
7 

         
104 

         
71 

           
175 

          
19,097 

          
18,211 

          
37,308 

8 Way Tuba
            
6,033 

          
11,842 

          
11,118 

          
22,960 

         
16 

         
10 

             
26 

           
16 

         
7 

             
23 

         
25 

           
14 

             
39 

         
11 

         
8 

           
19 

          
11,856 

          
11,127 

          
22,983 

9
Rebang 
Tangkas

            
6,384 

          
12,963 

          
11,690 

          
24,653 

         
18 

         
37 

             
55 

           
18 

         
7 

             
25 

         
29 

           
55 

             
84 

         
12 

         
10 

           
22 

          
12,980 

          
11,765 

          
24,745 

10
Gunung 
Labuhan

            
7,277 

          
15,273 

          
15,050 

          
30,323 

         
7 

         
5 

             
12 

           
96 

         
84 

            
180 

         
8 

           
5 

             
13 

         
142 

         
124 

           
266 

          
15,050 

          
14,852 

          
29,902 

11 Negara Batin
            
9,265 

          
16,825 

          
15,822 

          
32,647 

         
213 

         
221 

            
434 

           
213 

         
10 

            
223 

         
322 

           
330 

            
652 

         
16 

         
12 

           
28 

          
17,131 

          
16,351 

          
33,482 

12 Negeri Besar
            
6,579 

          
12,949 

          
12,240 

          
25,189 

         
39 

         
70 

            
109 

           
39 

         
7 

             
46 

         
60 

           
104 

            
164 

         
12 

         
11 

           
23 

          
12,997 

          
12,396 

          
25,393 

13 Buay Bahuga
            
5,620 

          
10,696 

            
9,896 

          
20,592 

         
2 

         
3 

             
5 

           
84 

         
77 

            
161 

         
3 

           
5 

             
8 

         
126 

         
117 

           
243 

          
10,491 

            
9,710 

          
20,201 

14 Bumi Agung
            
7,517 

          
14,690 

          
13,758 

          
28,448 

         
4 

         
2 

             
6 

           
61 

         
53 

            
114 

         
1 

           
3 

             
4 

         
86 

         
80 

           
166 

          
14,548 

          
13,630 

          
28,178 

Jumlah
       
120,733 

       
240,697 

       
227,691 

       
468,388 

         
556 

         
733 

        
1,289 

           
839 

         
526 

        
1,365 

         
842 

        
1,083 

        
1,925 

         
880 

         
771 

        
1,652 

       
240,634 

       
228,209 

       
468,843 



Jumlah Penyebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Way Kanan Triwulan ke I

No Desa/Kelurahan
Jumlah 

KK

PENDUDUK (jiwa)
Luas 

Wilayah 
(km)

Kepadatan 
Penduduk 
(Jiwa/Km)

Kartu Tanda penduduk

Jumlah DP4
Laki-Laki Perempuan Jumlah

Jmlah 
Wajib KTP

yang telah 
memiliki 
KTP Siak

Yang Belum 
Memiliki 

KTP

1 Negeri Agung 351 733 694 1,427 2,500 57     939 580 359 1,061

2 Bandar Dalam 740 1,444 1,394 2,838 2,400 118     1,917 1,136 781 1,941

3 Pulau Batu 288 570 562 1,132 1,500 75     749 392 357 679

4 Penengahan 181 386 357 743 1,500 50     494 297 197 561

5 Karya Agung 400 733 688 1,421 1,000 142     992 403 589 882

6 Sunsang 460 951 955 1,906 2,000 95     1,330 636 694 1,135

7 Kota Baru 322 653 688 1,341 1,000 134     918 393 525 1,181

8 Kotabumi Way kanan 385 812 775 1,587 2,500 63     1,070 433 637 1,061

9 Gedung Menong 360 677 636 1,313 4,025 33     1,003 362 641 897

10 Gedung Harapan 588 1,104 1,076 2,180 1,200 182     1,522 809 713 1,482

11 Tanjung rejo 1,357 2,727 2,550 5,277 1,224 431     3,783 1,831 1,952 3,617

12 Kali Papan 1,612 3,117 3,007 6,124 4,176 148     4,183 2,708 1,475 4,240

13 Mulya Sari 929 1,931 1,801 3,732 1,000 373     2,651 1,738 913 2,619

14 Way Limau 176 324 324 648 1,596 41     446 281 165 412

15 Gedung Jaya 220 466 456 922 1,700 54     640 333 307 664

16 Rejosari 498 974 893 1,867 1,000 187     1,290 764 526 1,311

17 Bandar Kasih 328 663 617 1,280 1,900 67     865 469 396 1,646

18 Sumber Rejeki 416 769 737 1,506 1,950 77     1,056 681 375 993

Jumlah 9,611 19,034 18,210 37,244 34,171  25,848 14,246 11,602 26,382




