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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara laki-laki 

dengan perempuan yang belum dewasa. Pasal 1 Undang-Undang No. 35 

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada di dalam 

kandungan”. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa : 

“Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian  

bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna”.
1
  

 

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak 

mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan 

sosialnya. Jadi pendidikan merupakan kegiatan yang penting bagi anak dan 

merupakan hak setiap anak tanpa melihat latar belakang anak tersebut, yang 

berguna untuk mengembangkan kemampuan pada dirinya. Meskipun tidak 

terdaftar dalam 3 (tiga) kebutuhan dasar manusia, pendidikan adalah sama 

pentingnya dengan kebutuhan dasar manusia, karena pendidikan dapat 

                                                             
1 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
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membantu kemajuan bangsa dan masa depan bangsa aman di tangan 

masyarakat yang berpendidikan.
2
 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa : 

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara”.
3
 

 

Muhammad Suhroni menyatakan bahwa :  

 

“Pendidikan sering disebut sebagai proses belajar, dan memperoleh 

pengetahuan di sekolah, dalam bentuk pendidikan formal. Namun, 

proses pendidikan tidak hanya dimulai ketika anak pertama kali 

bersekolah. Proses pendidikan pertama kali telah dilakukan di rumah, 

seperti orang tua mengajarkan sesuatu kepada anaknya. Sebagian 

besar masyarakat menganggap bahwa sekolah adalah tempat yang 

sangat penting dan diperlukan bagi seseorang yang ingin mencapai 

keberhasilan lebih lanjut. Pentingnya pendidikan bagi anak tidak dapat 

dipungkiri oleh setiap orang. Karena tujuan pendidikan bagi seorang 

anak adalah untuk mengembangkan kapasitas otak anak dan 

mengajarkan bagaimana cara untuk berdinamika dengan lingkungan 

disekitarnya”.
4
 

 

Pentingnya peran sekolah sebagai sarana untuk melakukan pendidikan 

bagi anak tidak menutup kemungkinan bagi orangtua untuk menyekolahkan 

anak-anaknya di sekolah-sekolah unggulan. Namun anak-anak yang ingin 

bersekolah atau melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi harus 

memenuhi syarat-syarat seperti yang sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (3) 

                                                             
2 Heny Haryati , 5 Alasan Pentingnya Pendidikan, 20 Januari 2014, Kompasiana, 14 Maret 2018, 

https://www.kompasiana.com/henyharyati/5-alasan-pentingnya-

pendidikan_552e374c6ea834cb238b457d. 
3
 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

4
Muhammad Suhroni, Pentingnya Pendidikan Bagi Masa Depan Puta Putri Anda dan Siapkan 

Dana Pendidikannya, 26 Agustus 2016, Online, Internet,10 September 2017, 

https://id.linkedin.com/pulse/pentingnya-pendidikan-bagi-masa-depan-putra-putri-anda-suhroni. 
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Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang mengatur 

bahwa untuk  

“Anak usia 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari harus memiliki fotocopy 

kutipan Akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta aslinya, Kartu 

Keluarga asli orangtua/atau wali, kartu tanda penduduk elektronik 

orangtua/ atau wali, dan pas foto anak berwarna 2x3 sebanyak 2 

lembar”.
5
 

 

Surat kependudukan yang paling awal harus dimiliki oleh seorang warga 

negara adalah surat kelahiran. Surat kelahiran ini dibuat langsung setelah bayi 

dilahirkan. Henry S. Siswosoediro dan Veronika Dian A menyatakan bahwa:  

“Surat kelahiran berfungsi sebagai identitas pertama bayi yang telah 

lahir. Selanjutnya, surat kelahiran ini berfungsi sebagai syarat untuk 

membuat akta kelahiran di kantor catatan sipil dan untuk memasukkan 

nama bayi ke dalam daftar kartu keluarga (KK)”.
6
 

Jadi surat kelahiran merupakan dasar untuk pembuatan surat akta kelahiran.  

Tegalrejo adalah salah satu tempat lokalisasi yang masih aktif di 

Kabupaten Semarang. Menurut Soedjo D, pengertian lokalisasi adalah 

“Sebentuk usaha mengumpulkan segala macam aktivitas atau kegiatan 

pelacuran dalam satu wadah, dan kemudian menjadi kebijakan melokalisasi 

pelacuran”.
7
 Tidak dipungkiri masih banyak masyarakat di Tegalrejo yang 

tidak jelas silsilah keluarganya karena tidak adanya identitas yang jelas dan 

adanya kegiatan seks bebas, yang disebabkan karena tingkat ekonomi yang 

rendah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya identitas. Mengingat tidak 

                                                             
5 Pasal 3 ayat (3) Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. 
6
 Henry S. Siswosoediro dan Veronika Dian A, 2008, Mengurus Surat Kependudukan (Identitas 

Diri), Jakarta: Transmedia Pustaka, hal 7. 
7
Nida Issabela dan Wiwin Hendriani, 2010, “Resiliensi pada Keluarga yang Tinggal di 

Lingkungan Lokalisasi Dupak, Bangunsari”, INSAN, Tahun X Vol. 12  No. 03, hal. 176-177. 
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adanya identitas yang jelas dari orangtua maka status anak menjadi tidak jelas 

sebagai akibatnya anak juga tidak dapat memiliki akta kelahiran. Anak yang 

dilahirkan dari orang tua yang tidak melakukan perkawinan secara sah 

menurut hukum masing-masing agamanya seperti yang dinyatakan dalam 

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak 

tersebut adalah anak luar kawin.  

Jadi anak luar kawin tidak memiliki identitas karena tidak tercatat, tetapi 

terkait dengan hal tersebut anak luar kawin tetap bisa mendapatkan akta 

kelahiran dengan syarat anak tersebut diakui oleh ibunya, dengan diakuinya 

anak tersebut maka bisa didapatkanlah akta kelahiran. Masih adanya anak 

yang tidak memilik akta kelahiran adalah bukti bahwa hal tersebut di atas 

tidak dilakukan, karena masyarakat di Tegalrejo tingkat pendidikannya 

rendah, yang menyebabkan kurang tahu pentingnya sebuah identitas, dan 

tidak memiliki kesadaran untuk membuat identitas sehingga menyebabkan 

kurang paham kegunaan dan pentingnya identitas bagi diri sendiri dan anak 

khususnya akta kelahiran, sehingga berdampak bagi anak, salah satunya yaitu 

dalam bidang pendidikan. Menurut M. Ghufron : 

Akta kelahiran bukan hanya sekedar registrasi (biasa) atau urusan 

administrasi semata, namun juga terkait dengan masalah hubungan 

antar negara, hak anak dan hak asasi manusia (HAM) yang lebih luas. 

Itu berarti diperlukan upaya untuk mendorong perubahan dalam 

bernegara, di mana akta kelahiran harus dijadikan sebuah syarat legal-

formal pengakuan identitas kewarganegaraan seseorang, perlindungan 

hukum dan syarat pelayanan publik. Dengan demikian tanggungjawab 

negara berkewajiban memberikan akta kelahiran kepada warganya 

tanpa syarat apapun.
8
 

                                                             
8
M. Ghufran H. Kordi K, 2010, Hak dan Perlindungan Anak di atas Kertas, Jakarta: PT. Perca, 

hal. 59. 
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Pencatatan kependudukan merupakan kewenangan dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden 

Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa “setiap 

peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksanaan di tempat terjadinya 

kelahiran.” Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud 

Instansi Pelaksanaan adalah pemerintah kabupaten/kota yang memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan urusan 

pemerintahan. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan diskriminasi”. Jadi tugas pemerintah tidak hanya 

sekedar melaksanakan Undang-Undang, tetapi juga menyelenggaarakan 

kepentingan umum.  

Dengan tidak adanya akta kelahiran, anak tersebut tidak bisa mendapatkan 

pendidikan formal. Dalam hal ini mengakibatkan hak-hak anak di Tegalrejo 

yang juga dijamin oleh Negara untuk mendapatkan pendidikan seperti yang 

tercantum dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “wajib belajar 

adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara 

Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah” belum 

terlaksana, karena sekolah tetap tidak menerima tanpa adanya identitas yang 

jelas.  
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Berdasakan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul : Hak atas Pendidikan Bagi Anak yang 

Tidak Memiliki Akta Kelahiran (Studi kasus di Tegal Panas, Desa Jatijajar, 

Dusun Tegalrejo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang). 

B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana implementasi hak atas pendidikan bagi anak yang tidak 

memiliki Akta Kelahiran khususnya di Desa Tegalrejo Kabupaten 

Semarang ?  

2. Bagaimana kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Semarang 

untuk anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran agar bisa 

mendapatkan hak-haknya atas pendidikan melalui pendidikan formal ?  

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui implementasi hak atas pendidikan bagi anak yang tidak 

memiliki Akta Kelahiran khususnya di Desa Tegalrejo Kabupaten 

Semarang. 

2. Untuk mengetahui kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten 

Semarang bagi anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran agar hak-

haknya atas pendidikan melalui pendidikan formal terpenuhi. 
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Manfaat dari penulisan ini adalah : 

1. Manfaat Akademis : 

Hasil penelitian dapat menambah bahan kajian mata kuliah Hukum 

Perlindungan Anak  mengenai pemenuhan hak-hak anak untuk 

mendapatkan pendidikan formal. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah yang 

berwenang dan dinas yang terkait yaitu Pemerintah Daerah, Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang dan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, serta masyarakat 

sebagai masukan dalam menangani masalah pendidikan bagi anak yang 

tidak memiliki akta kelahiran. 

D. METODE PENELITIAN 

Agar hasil penelitian akurat maka peneliti melakukan wawancara 

terhadap narasumber dan responden untuk melihat secara langsung 

bagaimana hak atas pendidikan bagi anak yang tidak memiliki akta kelahiran 

di Tegal Panas, Dusun Tegalrejo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.  

Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut 

Moleong penelitian kualitatif adalah : 

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 
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khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.
9
  

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek 

penelitian secara langsung, di mana terdapat sebuah peristiwa yang dialami 

dan peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian. Kemudian hasil 

pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis. Jadi 

peneliti dapat berinteraksi langsung untuk mengumpulkan data yang akan 

digunakan sebagai acuan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat memahami 

permasalahan yang sedang dijadikan subyek penelitian. Metode ini 

berdasarkan pada : 

1) Bukti-bukti nyata berupa tidak dipenuhinya hak atas pendidikan bagi 

anak yang tidak memiliki akta kelahiran; 

2) Metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan 

sumber data (orangtua, pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten 

Semarang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Semarang, dan relawan IIWC (Indonesia International Work Camp) 

of PKBI); 

3) Data-data penelitian ini dimungkinkan untuk dikembangkan oleh 

penulis. 

 

 

                                                             
9
 Lexy J. Moleong, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung:PT. Remaja 

Rosdakarya Offset, hal. 5. 
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1. Spesifikasi Penelitian   

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu 

mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada 

narasumber dan responden, yang kemudian dianalisa untuk 

menggambarkan permasalahan dengan judul yang dipilih oleh penulis 

yaitu Hak atas Pendidikan bagi Anak yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran 

Studi kasus di Tegal Panas, Desa Jatijajar, Dusun Tegalrejo, Kecamatan 

Bergas, Kabupaten Semarang. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah semua informasi yang berkaitan dengan 

pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang tidak memiliki akta 

kelahiran. Elemen-elemen dalam penelitian adalah : 

1) Anak yang tidak memiliki akta kelahiran 

2) Sekolah sebagai sarana pendidikan formal 

3) Peraturan mengenai hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan 

formal 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan untuk penelitian adalah data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama dan belum diolah. Data diperoleh dengan menggunakan teknik 

wawancara secara langsung kepada narasumber. Data sekunder adalah 

data yang mendukung data primer, dan diperoleh melalui studi 
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kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

1) Studi Lapangan 

Studi Lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan 

narasumber secara langsung dengan menyiapkan pertanyaan yang 

diajukan kepada : 

a. Narasumber : 

1. 1 (satu) orang relawan IIWC (Indonesia Internasional 

Work Camp) of PKBI 

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Semarang 

3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Semarang 

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang 

5. Kepala Sekolah SD Jatijajar 1 

6. Ketua RT 05-07 Dusun Tegalrejo 

7. Kelurahan Jatijajar Kabupaten Semarang 

b. Responden : 

1. 2 (dua) Anak yang tidak memiliki akta kelahiran 

2. 2 (dua) orangtua anak yang tidak memilki identitas 
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2) Studi Kepustakaan  

Bahan pustaka yang terkait dengan penelitian : 

a) Bahan hukum primer :  

Bahan hukum primer yang digunakan adalah aturan 

perundang-undangan yang terkait dengan hak pendidikan 

bagi anak. Aturan perundang-undangan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan 

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak 

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak 

5. Permendagri Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 

tentang Kartu Identitas Anak 

b) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-

bahan yang mendukung bahan hukum primer, yang berguna 
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untuk membantu menganilisis dan memahami bahan 

hukum primer.
10

 

c) Bahan hukum tersier 

Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan adalah 

bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum 

primer dan sekunder.
11

 Bahan hukum tersier yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 

4. Penyajian Data dan Pengolahan Data 

Untuk menjawab permasalahan penetian data disusun 

secara sistematis. Data yang sudah terkumpul dan disusun secara 

sistematis kemudian dipilih dan diolah dengan menggunakan 

metode analisis data yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, 

yang mana dalam metode analisis tidak menggunakan bantuan 

hitungan sistematis. Analisis dilakukan terhadap isi informasi yang 

diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden. 

 

 

 

                                                             
10

Lihat dalam Petrus Soerjowinoto, et.al, 2014, Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum, 

Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hal. 10.  
11

Ibid. 



13 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN  

Di bawah ini adalah rencana sistematika penulisan laporan penelitan 

sebagai berikut:  

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II adalah Bab Telaah Pustaka yang berisi teori-teori, pengertian-

pengertian serta aturan-aturan yang terkait dengan penelitian 

Bab III adalah Bab yang berisi gambaran umum, hasil penelitian yang 

dilakukan dengan metode wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten 

Semarang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, SD 

Negeri Jatijajar 1, dan IIWC (Indonesia International Work Camp) of PKBI, 

serta pembahasan hasil penelitian.  

Bab IV adalah Bab yang berisi kesimpulan dan saran Penulis.  

 

 

 

 

 


