
30 

 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai permasalahan yang sudah diuraikan pada Bab I. Hasil 

dari penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara kepada narasumber 

yang kemudian dianalisis oleh peneliti.  

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Jatijajar, Dusun Tegalrejo, Kecamatan 

Bergas, Kabupaten Semarang 

 

PETA KECAMATAN  BERGAS 
 

 

Sumber: Kecamatan Bergas, Internet, Online, 1 Mei 2018, pukul 10.00 

WIB, http://bergas.semarangkab.go.id/. 

 

Secara geografis wilayah Kecamatan Bergas terletak pada ketinggian 

kurang lebih 400m di atas permukaan laut, dengan suhu udara rata-rata 24-

32 derajat celcius. Kecamatan Bergas mempunyai luas wilayah sebesar 

http://bergas.semarangkab.go.id/


31 

 

4.733,10 Ha atau 4,98% dari luas wilayah Kabupaten Semarang. Adapun 

batas – batas administrasi Kecamatan Bergas sebagai berikut
21

 : 

a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Ungaran Barat dan 

Ungaran Timur 

b) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pringapus 

c) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bawen dan 

Kecamatan Bandungan 

d) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Bandungan dan 

Kecamatan Ungaran Barat 

Desa Jatijajar adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Beberapa wilayah di 

desa Jatijajar diusahakan untuk pertanian, namun ada juga sebagian yang 

digunakan untuk bangunan industri.
22

 Masyarakat Tegalrejo termasuk 

dalam masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah karena 

sebagian besar masyarakat bekerja sebagai pekerja seks komersial dan 

buruh pabrik, serta ada juga beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai 

petani. Faktor pendidikan yang rendah juga mengakibatkan rendahnya 

tingkat perekonomian di Tegalrejo, karena dengan rendahnya pendidikan 

masyarakat Tegalrejo tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, 

sehingga sebagian masyarakat beralih profesi menjadi pekerja seks 

komersial. 

                                                             
21

 Kecamatan Bergas, Internet, Online, 1 Mei 2018, pukul 10.00 WIB, 

http://bergas.semarangkab.go.id/. 
22

 Tentang Desa Jatijajar, Online, Internet, 1 Mei 2018, pukul 11.00 WIB, 

http://jatijajarbergas.wordpress.com/about/. 
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2. Data tentang Anak  

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

Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Menurut Tugiman “lokalisasi 

yang ada di Tegalrejo ada sejak ia lahir yaitu pada tahun 1969, tetapi untuk 

bisnis karaoke mulai ada pada tahun 2001”.
23

 Bisnis lokalisasi yang ada di 

Tegalrejo mengakibatkan banyaknya pendatang yang menetap di Tegalrejo 

karena tertarik dengan peluang bisnis tersebut. Dusun Tegalrejo berada di 

RW 4 (empat), dan dibagi menjadi 3 (tiga) RT, yaitu RT 5 (lima), 6 

(enam), dan 7 (tujuh). Data jumlah penduduk (anak dan dewasa) Dusun 

Tegalrejo yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut
24

 : 

Tabel 1 :  Pemerintah Kabupaten Semarang, Kecamatan Bergas, Desa/atau 

Kelurahan Jatijajar. Rekapitulasi Jumlah Kepemilikan Akta 

Kelahiran. 

NO NO. 

RT 

 Jumlah 

Penduduk 

 Kepemilikan Akta Kelahiran 

  LK PR Jumlah LK PR Jumlah 

1. 05 37 35 72 14 12 26 

2. 06 70 70 140 28 23 51 

3. 07 58 85 143 17 12 29 

Sumber :  Rekapitulasi Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran, Pemerintah 

Kabupaten Semarang, Kecamatan Bergas, Desa/atau Kelurahan 

Jatijajar, 8 Mei 2018. 

 

                                                             
23

 Wawancara langsung, Tugiman (Ketua RT 07) Dusun Tegalrejo, 11 Mei 2018, 13.10 WIB.  
24 Rekapitulasi Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran, Pemerintah Kabupaten Semarang, 

Kecamatan Bergas, Desa/atau Kelurahan Jatijajar, 8 Mei 2018. 
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Data di atas menunjukkan bahwa  masyarakat di Tegalrejo tidak tahu 

pentingnya sebuah identitas, terbukti dengan masih banyaknya masyarakat 

yang tidak memiliki akta kelahiran yang salah satu dampaknya 

mengakibatkan tidak terpenuhinya hak atas pendidikan bagi anak yang 

tidak memiliki akta kelahiran. Data di atas menunjukkan bahwa hanya 106 

(seratus enam) penduduk yang memiliki akta kelahiran dari jumlah seluruh 

penduduk yang ada di Tegalrejo yaitu 355 (tiga ratus lima puluh lima), 

jadi ada 249 (dua ratus empat puluh sembilan) penduduk yang tidak 

memiliki akta kelahiran. Terkait dengan kepemilikan akta kelahiran anak, 

penulis menanyakan hal kepada Ketua RT dan orangtua yang tidak 

memiliki akta kelahiran. Pernyataan yang diberikan oleh Ketua RT yang 

ada di Tegalrejo yaitu RT 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh) memiliki 

persamaan, yaitu :  

Dari jumlah penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran sebagian 

besar adalah orangtua, dari total penduduk Dusun Tegalrejo yang 

tidak memiliki akta kelahiran yaitu 249 (dua ratus empat puluh 

sembilan), ada 175 (seratus tujuh puluh lima) orangtua yang tidak 

memiliki akta kelahiran, dan sisanya adalah 74 (tujuh puluh empat) 

anak yang tidak memiliki akta kelahiran.
25

 

 

Berdasarkan data tersebut di atas, sebut saja DP (orangtua yang tidak 

memiliki akta kelahiran) menyatakan bahwa : 

Alasan mengapa jumlah orangtua yang tidak memiliki akta 

kelahiran lebih banyak dibandingkan anak-anak, karena banyak 

orangtua yang berfikir umur mereka sudah tua dan tidak lagi 

membutuhkan akta kelahiran, sedangkan anak-anak masih 

                                                             
25 Wawancara dengan Ketua RT 05-07, Dusun Tegalrejo, Pada tanggal 10 Mei 2018, 14.00 WIB. 
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memiliki masa depan yang panjang sehingga lebih membutuhkan 

akta kelahiran.
26

 

 

Terkait dengan anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran, 

menurut Edi (Ketua RT 06 Tegalrejo) :  

Rata-rata anak yang tidak memiliki akta kelahiran berumur 7 

(tujuh) – 15 (lima belas) Tahun. Karena biasanya usia di atas umur 

tersebut sudah mengerti pentingnya akta kelahiran, jadi anak 

tersebut berusaha untuk membuat akta kelahiranya.
27

 

 

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak atas identitas dirinya seperti 

yang diatur dalam Konvensi Hak Anak bahwa anak berhak untuk memiliki 

identitas, namun dalam penerapanya hak anak untuk memiliki identitas 

belum terealisasi, karena setiap anak yang ingin mendapatkan identitas 

pertama atas dirinya yaitu akta kelahiran harus mendapatkan persetujuan 

dari orangtuanya. Menurut Suroso, hak atas identitas yaitu akta kelahiran 

tidak mutlak dimiliki oleh setiap anak dengan alasan : 

Hak dan kewajiban tersebut tidak sepenuhnya mutlak dimiliki oleh 

setiap anak karena untuk memiliki akta kelahiran harus dengan 

campur tangan orang lain yaitu dengan persetujuan orangtua. Tanpa 

adanya persetujuan orangtua maka seorang anak tidak dapat memiiki 

akta kelahiranya, karena proses pembuatan akta kelahiran dilakukan 

dengan cara memasukkan nama anak kedalam kartu keluarga 

orangtua. Jadi berdasarkan kartu keluarga orangtua maka akta 

kelahiran bisa dibuat sesuai dengan domisili kartu keluarga dari 

orangtua. Berkaitan dengan hal tersebut jika seorang anak tidak 

memiliki ayah maka dapat dicatatkan dalam kartu keluarga ibu.
28

 

 

                                                             
26 wawancara dengan DP (orangtua yang tidak memiliki akta kelahiran) di Tegalrejo, 10 Mei 2018, 

15.15 WIB. 
27 Wawancara dengan Edi Ketua RT 06, Dusun Tegalrejo, Pada tanggal 10 Mei 2018, 14.20 WIB. 

 
28

 Wawancara dengan Suroso (bidang pelayanan pencatatan sipil seksi kelahiran dan kematian) 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 

13.10 WIB. 
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Tanpa adanya akta kelahiran, anak tidak bisa mendapatkan pendidikan 

formal. Tetapi pada saat melakukan penelitian penulis menemukan sekolah 

yang memiliki kebijakan yaitu dengan menerima murid yang tidak 

memiliki akta kelahiran. Salah satu sekolah yang penulis temukan 

menerima murid yang tidak memiliki akta kelahiran adalah SD Negeri 

Jatijajar 1. SD Negeri Jatijajar berada di Desa Jatijajar, RT 01. RW I, 

Bergas, Kabupaten Semarang. Sekolah tersebut berdiri pada Tahun 1987 

sampai sekarang. Sri Hartiyah adalah Kepala Sekolah SD Negeri Jatijajar 

1, menurut Sri Hartiyah terkait dengan kebijakan tersebut menyatakan 

bahwa : 

Dasar dari kebijakan tersebut adalah bahwa setiap anak berhak 

mendapatkan pendidikan tanpa melihat latar belakang anak 

tersebut. Jadi kami menerima setiap anak yang ingin bersekolah di 

SD Negeri Jatijajar 1. Namun kami juga memberikan bekal dan 

arahan kepada oarangtua serta anak-anak yang tidak memiliki akta 

kelahiran agar nantinya bisa memiliki pengetahuan akan 

pentingnya akta kelahiran dan keinginan untuk membuat atau 

mengurus akta kelahiranya. Karena akta kelahiran di butuhkan 

untuk mengisi data diri di dalam ijasah pada saat anak-anak 

tersebut lulus. Terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi 

pada saat mendaftar sekolah, untuk anak-anak yang tidak memiliki 

akta kelahiran dapat diganti dengan surat kelahiran yang dicatat di 

kelurahan.
29

 

 

Kebijakan yang dilakukan oleh SD Negeri Jatijajar dilakukan sejak 

pertama sekolah tersebut berdiri, dan dengan adanya kebijakan tersebut 

anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran bisa mendapatkan 

pendidikan formal, serta anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran 

                                                             
29 Wawancara dengan Sri Hartiyah, Kepala Sekolah SD Negeri Jatijajar 1 Kabupaten Semarang, 

pada tanggal 16 April 2018, pukul 09.00 WIB. 
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yang bersekolah di SD Negeri Jatijajar 1 pada akhirnya akan memiliki akta 

kelahiran, seperti yang dinyatakan oleh Sri Hartiyah bahwa : 

Bagi anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran kami berikan 

bekal dan arahan agar nantinya bisa memiliki keinginan untuk 

membuat atau mengurus akta kelahirannya. Jadi selama ini anak-

anak yang masuk atau menjadi peserta didik di SD Negeri Jatijajar 1 

khususnya anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran dapat 

dipastikan mereka lulus dari sekolah sudah memiliki akta 

kelahiran.
30

   

  

Kebijakan SD Negeri Jatijajar 1 yang sudah dilakukan sejak sekolah 

tersebut berdiri yaitu pada Tahun 1987 sampai saat ini dengan menerima 

anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran agar mendapatkan 

pendidikan memiliki dampak bagi anak-anak yang tidak memiliki akta 

kelahiran. Dampak yang terjadi akibat adanya kebijakan tersebut yaitu 

berkurangnya jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran, khususnya 

anak-anak yang mendaftar ke sekolah tersebut, seperti yang dinyatakan Sri 

Hartiyah bahwa : 

Pada saat ini jumlah anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran 

khususnya anak-anak yang mendaftar di sekolah SD Negeri Jatijajar 

1 sudah berkurang, salah satunya adalah karena faktor kebijakan 

tersebut yaitu menerima peserta didik yang tidak memilikki akta 

kelahiran. Terbukti selama saya menjabat menjadi kepala sekolah di 

SD Negeri Jatijajar dari Tahun 2012 sampai saat ini hanya ada satu 

anak yang pada saat mendaftar tidak memiliki akta kelahiran, 

khususnya anak-anak yang mendaftar di SD Negeri Jatijajar 1.   

 

Setiap anak yang mendaftar di SD Negeri Jatijajar 1 dan tidak memiliki 

akta kelahiran akan diberi masukan dan arahan agar memiliki kemauan 

untuk membuat atau mengurus akta kelahiran. Menurut Pasal 69 ayat (3) 

                                                             
30 Ibid. 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan menyatakan bahwa “Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat 

pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu 

pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan”. 

Jadi setiap anak yang ingin mengurus akta kelahiranya membutuhkan 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dipenuhinya semua 

persyaratan. 

Adanya kebijakan yang diberikan oleh SD Negeri Jatijajar 1, salah 

satunya dapat membantu orangtua yang anaknya tidak memiliki akta 

kelahiran, khususnya di Tegalrejo Kabupaten Semarang. Menurut TA 

(orangtua yang anaknya tidak memiliki akta kelahiran) menyatakan bahwa  

Kebijakan yang diberikan sangat membantu, terutama kebijakan 

yang diberikan oleh SD Negeri Jatijajar 1. Selain anak kami bisa 

diterima di sekolah tersebut, kami juga diberikan masukan-

masukan agar tahu pentingnya sebuah identitas, terutama akta 

kelahiran. Dengan adanya masukan yang diberikan kepada saya, 

saat ini saya sudah mengurus akta kelahiran anak saya.
31

 

 

Selain itu Penulis juga melakukan wawancara kepada anak yang tidak 

memiliki akta kelahiran yaitu PL, anak perempuan yang berusia 11 

(sebelas) tahun. Pada saat melakukan wawancara kepada PL terkait akta 

kelahiran, PL hanya menjawab bahwa akta kelahiran digunakan untuk 

                                                             
31 Wawancara langsung kepada TA  (orangtua yang anaknya tidak memiliki akta kelahiran), pada 

tanggal 18 Mei 2018, pukul 09.30 WIB. 
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bersekolah. Jadi untuk anak-anak yang tidak sekolah, tidak perlu memiliki 

akta kelahiran.
32

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Implementasi Hak atas Pendidikan bagi Anak yang Tidak Memiliki 

Akta Kelahiran khususnya di Desa Tegalrejo Kabupaten Semarang. 

Setiap anak yang tidak memiliki akta kelahiran akan terhambat untuk 

mengikuti pendidikan formal, karena salah satu syarat yang harus dipenuhi 

untuk mendapatkan pendidikan formal adalah penyerahan surat akta. Dalam 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga ada 

ketentuan mengenai tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah 

dalam hal pendidikan, antara lain:  

a. Pasal 5 ayat (1), bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang 

sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.  

b. Pasal 6 ayat (1), bahwa: “Setiap warga negara yang berusia tujuh 

sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.  

c. Pasal 11 ayat (1), bahwa: “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 

memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 

d. Pasal 11 ayat (2), bahwa: “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 

menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi 

                                                             
32 Wawancara langsung kepada PL (anak yang tidak memiliki akta kelahiran), pada tanggal 18 Mei 

2018, pukul 10.15 WIB. 
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setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas 

tahun”. 

Menurut penulis peraturan di atas belum terealisasi sepenuhnya karena 

masih banyak anak-anak yang tidak dapat merasakan pendidikan formal 

khususnya anak-anak di Tegal Panas, Desa Jatijajar, Dusun Tegalrejo, 

Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang yang disebabkan tidak memiliki 

akta kelahiran. Hal tersebut menjadi tugas negara bahwa semua anak 

memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan di mana ia tinggal, 

ras, suku, dan agama. Seorang anak tidak tahu dan tidak bisa memilih 

apakah ia akan lahir tanpa akta kelahiran dan dimana ia lahir. Menurut 

Slamet Siswoyo
33

 : 

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan seperti yang telah di 

jamin dalam Undang-undang. Namun dalam penerapanya untuk 

masuk sekolah formal harus memenuhi syarat yang sudah 

ditentukan. Jadi jika dilihat dari peraturan yang ada seorang anak 

yang tidak memiliki akta kelahiran tidak bisa mendapatkan 

pendidikan formal. Namun dalam penerapanya sekolah dapat 

memberikan kebijakan-kebijakan tertentu. 

   

Dengan adanya pernyataan di atas maka anak-anak khususnya di 

Tegalrejo tidak bisa mendapatkan haknya yaitu mendapatkan pendidikan 

formal. Setiap anak yang ingin mendapatkan pendidikan harus melengkapi 

syarat-syarat yang sudah ditentukan. Salah satu syarat untuk mendapatkan 

pendidikan formal adalah harus memiliki akta kelahiran. Pada hakekatnya 

setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

                                                             
33 Wawancara dengan Slamet Siswoyo (bidang pembinaan dan pendidikan daasar) Dinas 

Pendidikan Kabupaten Semarang, pada tanggal 5 April 2018, pukul 10.15 WIB. 
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kewarganegaraan, yang mana identitas diri setiap anak harus diberikan sejak 

lahir (Akta kelahiran).  

Adanya pernyataan dari Slamet Siswoyo terkait dengan syarat untuk 

mendapatkan pendidikan formal harus memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan dalam Undang-Undang, dan untuk kebijakan yang dilakukan SD 

Negeri Jatijajar 1 yaitu dengan menerima anak-anak yang tidak memiliki 

akta kelahiran merupakan kebijakan yang dilakukan oleh sekolah tersebut. 

Jadi dalam hal kebijakan tersebut, hasil penelitian yang didapatkan penulis 

menyimpulkan bahwa menurut pandangan Dinas Pendidikan Kabupaten 

Semarang setiap anak yang ingin mendaftar ke sekolah formal harus 

memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, namun jika ada sekolah 

yang memiliki kebijakan lain seperti yang dilakukan SD Jatijajar 1 tidak 

dapat disalahkan, karena sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan 

kebijakan tersebut. 

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta 

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga 

negara tanpa diskriminasi”. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa 

Pemerintah Daerah wajib memberikan dan menjamin terselenggaranya 

pendidikan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, namun dalam 

pelaksanaanya khususnya Pemerintah Kabupaten Semarang belum 
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menerapkan hal tersebut, karena masih ada anak-anak yang tidak memiliki 

akta kelahiran terhambat untuk mendapatkan pendidikan formal. 

Berdasarkan Pasal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas 

Pendidikan Kabupaten Semarang seharusnya memiliki kewenangan untuk 

memaksa sekolah agar menerima peserta didik khusunya anak-anak yang 

tidak memiliki akta kelahiran, tetapi dalam penerapanya Dinas Pendidikan 

Kabupaten Semarang menyerahan kebijakan tersebut kepada sekolah, 

sehingga jika ada sekolah yang tidak mengeluarkan kebijakan tersebut maka 

anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran di lingkungan sekolah 

tersebut tidak bisa mendapatkan pendidikan formal.  

Jadi sebaiknya Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang menjamin 

terselenggaranya pendidikan bagi seluruh warga negara khususnya di 

Kabupaten Semarang dengan cara mengambil kewenangan terkait dengan 

penerimaan peseta didik yang tidak memiliki akta kelahiran, agar 

penerimaan peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran dapat merata di 

sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Semarang, sehingga seluruh 

masyarakat di Kabupaten Semarang khususnya anak-anak yang tidak 

memiliki akta kelahiran bisa mendapat pendidikan secara merata.  

 Hal tersebut menunjukkan bahwa akta kelahiran ternyata menjadi 

penghambat bagi anak-anak untuk sekolah, padahal keberadaan akta 

kelahiran adalah merupakan hak yang asasi bagi seorang anak. Menurut M. 

Ghufran :  

Pencatatan kelahiran (birth registration) atau akta kelahiran (birth 

certificate) merupakan salah satu hak anak yang harus diberikan oleh 
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negara. Sebagai sebuah kewajiban, maka mau tidak mau, negara 

mengeluarkan atau menerbitkan akta kelahiran kepada setiap anak 

yang lahir. Tanpa akta kelahiran, seseorang seberanya tidak memiliki 

kewarganegaraan, karena walaupun kewarganegaraan di negara kita 

mengikuti asas keturunan, namun akta kelahiran adalah salah satu 

“alat bukti” yang legal formal yang menyatakan seseorang sebagai 

warga negara.
34

 

 

Hak anak mendapatkan akte kelahiran diperkuat ketentuan Pasal 2 

huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan yang menyatakan “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk 

memperoleh Dokumen Kependudukan”. Menurut aturan di atas bahwa 

seluruh warga negara tanpa diskriminasi berhak mendapatkan dokumen 

kependudukan, namun hal tersebut belum terealisasi secara merata karena 

masih banyak anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran khususnya 

anak-anak di Tegalrejo. Setiap anak yang ingin mendapatkan identitas 

pertama atas dirinya yaitu akta kelahiran harus mendapatkan persetujuan 

dari orangtuanya. Jadi hak atas identitas yaitu akta kelahiran tidak mutlak 

dimiliki oleh setiap anak seperti yang dinyatakan oleh Suroso yaitu : 

Setiap anak mempunyai hak atas akta kelahiranya. Namun hak dan 

kewajiban tersebut tidak sepenuhnya mutlak dimiliki oleh setiap anak. 

Karena untuk memiliki akta kelahiran harus dengan campur tangan 

orang lain yaitu dengan persetujuan orangtua. Tanpa adanya 

persetujuan orangtua maka seorang anak tidak dapat memiiki akta 

kelahiranya, karena proses pembuatan akta kelahiran dilakukan 

dengan cara memasukkan nama anak kedalam kartu keluarga 

orangtua. Jadi berdasarkan kartu keluarga orangtua maka akta 

kelahiran bisa dibuat sesuai dengan domisili kartu keluarga dari 

                                                             
34 M. Ghufran H. Kordi K, op.cit., hal. 51-52. 
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orangtua. Berkaitan dengan hal tersebut jika seorang anak tidak 

memiliki ayah maka dapat dicatatkan dalam kartu keluarga ibu.
35

 

 

Pernyataan Suroso secara tidak langsung menyatakan  bahwa hak anak 

untuk mendapatkan identitas diri yaitu akta kelahiran tidak mutlak dimiliki 

oleh setiap anak, karena untuk memiliki sebuah akta kelahiran harus dengan 

campur tangan orang lain yaitu dengan persetujuan orangtua, hal tersebut 

menunjukkan bahwa hak anak untuk mendapatkan identitas tidak melekat 

pada dirinya sendiri. Persetujuan orangtua dibutuhkan karena proses untuk 

membuat akta kelahiran adalah dengan memasukkan nama anak kedalam 

Kartu Keluarga orangtua, hal tersebut dapat dilakukan jika orangtua si anak 

berkehendak untuk melakukannya, tetapi akan menjadi persoalan jika 

orangtua tidak berkehendak mengenai hal tersebut, yang mana anak tersebut 

tidak bisa memiliki akta kelahiran.  

Dengan adanya pernyataan tersebut situasi anak semakin buruk, karena 

hak anak untuk mendapatkan identitas terhambat. Pernyataan Suroso di atas 

seakan-akan memindah tanggung jawab yang seharusnya merupakan 

tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhannya tetapi dipindahkan 

kepada orangtua sebagai penentu apakah anak tersebut layak mendapatkan 

akta kelahiran. Keberpihakan Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Semarang terhadap anak dan hak-haknya atas akte kelahiran dan 

haknya atas pendidikan patut dipertanyakan.  

                                                             
35

 Wawancara langsung dengan Suroso (bidang pelayanan pencatatan sipil seksi kelahiran dan 

kematian) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, pada tanggal 29 Maret 

2018 pukul 13.10 WIB. 
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Jadi dalam penerapannya hak atas identitas yaitu akta kelahiran tidak 

mutlak dimiliki oleh setiap anak, karena seperti yang dinyatakan oleh 

Suroso bahwa untuk memiliki akta kelahiran harus dengan campur tangan 

orang lain yaitu dengan persetujuan orang tua karena proses pembuatan akta 

kelahiran dilakukan dengan cara memasukkan nama anak kedalam kartu 

keluarga orangtua, seperti yang dinyatakan Henry S. Siswosoediro dan 

Veronika Dian A 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).
36

 

 

Pencatatan akta kelahiran anak berdasarkan asas domisili seperti yang diatur 

dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jadi pembuatan akta 

kelahiran menganut domisili kartu keluarga dari orangtua.
37

 

Dengan adanya pernyataan dan ketentuan di atas bahwa setiap anak yang 

ingin mendapatkan akta kelahiran harus dengan persetujuan orangtua, dalam 

hal ini penulis tidak setuju karena hak identitas bagi seorang anak dijamin 

oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan 

status kewarganegaraan”. Selanjutnya, Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang 

                                                             
36 Henry S. Siswosoediro dan Veronika Dian A, 2008, Mengurus Surat Kependudukan (Identitas 

Diri), Jakarta: Transmedia Pustaka, hal. 7. 
37 Wawancara dengan Suroso (bidang pelayanan pencatatan sipil seksi kelahiran dan kematian) 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 

13.10 WIB. 
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Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama di hadapan hukum”.   

Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan jaminan atas status 

kewarganegaraan melalui Pasal 28 D ayat (4) yang menyatakan “Setiap 

orang berhak atas status kewarganegaraan”. Jadi dengan adanya aturan di 

atas setiap anak berhak mendapatkan identitas atas dirinya yaitu akta 

kelahiran, karena dalam aturan tersebut menyatakan bahwa setiap anak 

berhak untuk mendapatkan identitas, maka hak tersebut seharusnya melekat 

pada diri setiap anak dan pemenuhanya merupakan tanggungjawab 

pemerintah. Maka dalam hal ini pernyataan yang dinyatakan oleh Suroso 

bahwa setiap anak yang ingin mendapatkan akta kelahiran harus dengan 

persetujuan orangtuanya tidak sesuai dengan bunyi aturan-aturan di atas. 

Selama ini pembuatan akta kelahiran diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan menyatakan bahwa :  

“Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan 

peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan 

memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil” 

  

Kemudian dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa “Setiap kelahiran 

wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat 

terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak 

kelahiran”.  
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Dalam beberapa Pasal di atas pencatatan kelahiran diwajibkan kepada 

masyarakat/ atau warga negara. Warga negara yang harus aktif mencatatkan 

kelahiranya agar bisa memiliki akta kelahiran. Perubahan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. 

Dalam proses pencatatan kelahiran ditemukan adanya perbedaan antara 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013.  

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa: 

“Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 

yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 

kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan 

setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksanaan 

setempat”.  

 

Penerbitan akta kelahiran yang pelaporanya melebihi batas waktu yang 

sudah ditentukan di atas, semula memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, 

diubah menjadi cukup dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.  

Dengan adanya perubahan tersebut dapat mempermudah proses 

pembuatan akta kelahiran khususnya untuk anak-anak di Tegalrejo yang 

belum memiliki akta kelahiran, karena mempersingkat proses pembuatan 

akta kelahiran, dan meminimalkan biaya yang dikeluarkan masyarakat 

khususnya di Tegalrejo karena tidak perlu dengan adanya penetapan 

Pengadilan Negeri. Adanya perbedaan mengenai penerbitan akta kelahiran 
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yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa kelahiran, diubah 

menjadi penerbitan akta kelahiran di tempat domisili seperti yang 

dinyatakan dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. Hal tersebut ternyata mempersulit masyarakat, 

karena ketika ada peristiwa kelahiran tidak bisa langsung dicatatkan di 

tempat peristiwa kelahiran itu terjadi tetapi harus dicatatkan di tempat 

orangtua berdomisili, yang mana membutuhkan biaya lagi untuk melakukan 

proses pembuatan akta kelahiran di tempat domisili orangtuanya.  

Dengan adanya hal tersebut maka dapat menghambat proses pembuatan 

akta kelahiran khususnya anak-anak di Tegalrejo. Penyebab terhambatnya 

proses pembuatan akta kelahiran dikarenakan silsilah keluarga yang tidak 

jelas, sehingga mengakibatkan tidak diketahuinya keluarga dan keturunan 

dari keluarga tersebut, selain itu disebabkan juga dengan tidak dimilikinya 

Kartu Keluarga. Jadi hal tersebut mengakibatkan terhambatnya proses 

pembuatan akta kelahiran, serta faktor ekonomi yang rendah menyebabkan 

anak-anak di Tegalrejo tidak memiliki akta kelahiran.
38

  

Menurut penulis, Pasal 3 dan 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 karena memiliki akta kelahiran merupakan hak 

setiap anak. Kewajiban pencatatan kelahiran seharusnya dibebankan kepada 

                                                             
38 Wawancara langsung dengan Ulin (Camp Leader)  IIWC (Indonesia Internasional Work Camp) 

of PKBI, 3 April 2018, pukul 13.00 WIB. 
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pemerintah, sehingga pernyataan yang dinyatakan oleh Suroso bahwa setiap 

anak yang ingin mendapatkan akta kelahiran harus dengan persetujuan 

orangtua dapat dihilangkan dan berpindah menjadi tanggung jawab 

pemerintah dalam pelaksanaanya. Hal tersebut tentunya berpengaruh 

terhadap akses anak untuk mendapatkan pendidikan karena setiap anak yang 

ingin mendapatkan pendidikan formal harus melengkapi syarat-syarat yang 

sudah ditentukan oleh pemerintah. 

Syarat lain untuk dapat bersekolah adalah adanya ketentuan tentang kartu 

identitas. Menurut Pasal 3 ayat (3) Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang 

Kartu Identitas Anak yang mengatur bahwa : 

”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”.  

 

Jadi setiap anak yang ingin mendapatkan sekolah formal harus memenuhi 

atau melengkapi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan di atas. 

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu 

Identitas Anak bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945 yang menyatakan : 

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan  dan memperoleh 

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 

manusia”. 

  

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu 

Identitas Anak tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (1) 
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Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak seluruh warga negara 

Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, sedangkan dalam pasal 3 ayat (3) 

Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak 

menyatakan bahwa untuk mendapatkan pendidikan harus melengkapi 

syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal tersebut. Jadi Pasal 3 ayat (3) 

Permendagri Nomor 2 Tahun 2006 merupakan peraturan yang menghambat 

hak anak untuk mendapatkan pendidikan, karena tidak semua anak-anak 

yang ingin mendapatkan pendidikan bisa mengumpulkan syarat-syarat yang 

sudah di tentukan dalam pasal tersebut, seperti anak-anak di Tegalrejo yang 

tidak memiliki akta kelahiran. 

Menurut Sri Hartiyah terkait dengan penerimaan peserta didik yang tidak 

memiliki akta kelahiran sebagai berikut : 

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa melihat latar 

belakang anak tersebut. Jadi kami menerima setiap anak yang ingin 

bersekolah di SD Negeri Jatijajar 1. Namun kami juga memberikan 

bekal dan arahan kepada oarangtua serta anak-anak yang tidak 

memiliki akta kelahiran agar nantinya bisa memiliki pengetahuan 

akan pentingnya akta kelahiran dan keinginan untuk membuat atau 

mengurus akta kelahiranya. Karena akta kelahiran di butuhkan untuk 

mengisi data diri di dalam ijasah pada saat anak-anak tersebut 

lulus.
39

 

 

Adanya pernyataan di atas yaitu dengan menerima anak yang tidak 

memiliki akta kelahiran merupakan kebijakan yang mendukung anak 

untuk mendapatkan pendidikan, namun terkait dengan syarat yang harus 

                                                             
39 Wawancara dengan Sri Hartiyah, Kepala Sekolah SD Negeri Jatijajar 1 Kabupaten Semarang, 

pada tanggal 16 April 2018, pukul 09.00 WIB. 
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dipenuhi yaitu salah satunya adalah akta kelahiran dapat di gantikan 

dengan surat keterangan kelahiran yang tercatat di sekertaris desa.
40

 

Tegalrejo merupakan lingkungan lokalisasi. Dampak dari lokalisasi 

salah satunya yaitu adanya kegiatan seks bebas yang mengakibatkan hamil 

di luar nikah. Jadi beberapa anak-anak di Tegalrejo merupakan hasil dari 

seks bebas yang dilakukan oleh orangtuanya, sehingga status anak menjadi 

tidak jelas dan mengakibatkan anak tersebut tidak memiliki identitas diri 

yaitu akta kelahiran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan membedakan kedudukan anak menjadi dua, yaitu anak sah, 

dan anak luar kawin. Syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan 

dinyatakan sah tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa  (ayat 1) “Perkawinan adalah 

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaanya itu”, (ayat 2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Maka anak yang lahir dari 

perkawinan yang sah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan 

ibunya. 

Menurut Martiman Prodjohamijojo dalam bukunya Hukum Perkawinan 

Indonesia menyatakan bahwa “Anak luar kawin adalah anak yang 

mempunyai ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah, atau 

dinamakan anak tidak sah”.
41

 Perkawinan tidak sah karena tidak 

                                                             
40 Ibid.  
41 Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Indonesia 

Legal Center Publishing, hal. 25. 
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memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Perkawinan, maka anak luar kawin hanya mendapatkan hubungan 

keperdataan dengan ibunya, seperti yang dinyatakan Pasal 43 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.  

Jadi berdasarkan pasal tersebut di atas bahwa anak luar kawin hanya 

memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tetapi dalam Putusan MK No. 

46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah memutus bahwa Pasal 

43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

bertentangan dengan UUD 1945 karena anak luar kawin tidak memiliki 

hubungan keperdataan dengan ayahnya. Dalam putusan MK tersebut 

menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus 

dimaknai “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai 

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan 

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.  

Jadi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 merubah makna dalam Pasal 

43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga berdasarkan putusan 

MK tersebut, anak luar kawin tidak hanya punya hubungan keperdataan 

dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, tetapi juga punya hubungan 

perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan 
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berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain 

menurut hukum bahwa laki-laki tersebut merupakan ayah dari anak luar 

kawin tersebut.  

Tujuan dalam putusan MK yaitu untuk menegaskan bahwa anak luar 

kawin berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. 

Dalam putusan tersebut tidak menyebutkan persoalan akta kelahiran, 

namun putusan tersebut membahas mengenai status anak luar kawin dan 

pembuktian anak luar kawin. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 

membuka kemungkinan hukum ditemukanya subyek hukum yang harus 

bertanggungjawab terhadap anak luar kawin sebagai ayahnya dengan 

menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Jadi putusan MK tersebut memperkuat kedudukan ibu dari anak luar 

kawin untuk meminta pertanggungjawaban atau pengakuan terhadap ayah 

dari anak luar kawin tersebut. Dengan diakuinya anak luar kawin oleh 

ayahnya, maka pada saat itu juga timbul hubungan perdata dengan ayah 

dan keluarga dari ayahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Dengan 

pengakuan anak luar kawin, lahirlah hubungan perdata antara anak itu dan 

bapak atau ibunya.” 

Hal tersebut dapat diterapkan oleh masyarakat di Tegalrejo yang mana 

untuk memperkuat kedudukan ibu dalam meminta pertanggungjawaban 

terhadap ayah biologis dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan, dan 

juga demi keadilan dan kesejahteraan anak luar kawin tersebut, tetapi 
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hubungan keperdataan dengan ayahnya tidak secara otomatis terjadi, 

hubungan keperdataan anak dan ayahnya harus dengan adanya penetapan 

pengadilan, jadi hal tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat di Tegalrejo 

dengan cara si ibu ke pengadilan, kecuali ayah dari anak luar kawin 

tersebut mengakui secara sukarela sehingga akta kelahiran dapat dibuat 

dengan mudah tanpa melewati jalur pengadilan.  

Jika status ayah dari si anak luar kawin tersebut tidak jelas atau si ayah 

tidak mengakui maka orangtua dari si anak atau ibunya harus mengajukan 

permohonan penetapan pengadilan terkait pengesahan anak dengan 

membawa alat bukti di antaranya surat pernyataan pengakuan anak dan tes 

DNA.
42

  Tes DNA dilakukan untuk mengetahui informasi genetika seperti 

identitas seseorang yang belum jelas. Akan tetapi, mengingat masyarakat 

di Tegalrejo memiliki tingkat perekonomian yang rendah sehingga dalam 

penerapanya tes DNA tersebut sulit untuk dilakukan, karena mengingat 

biaya yang harus dikeluarkan hanya untuk tes DNA yaitu sebesar 5 (lima) 

juta untuk sekali tes.
43

  

Jadi menurut Penulis Putusan MK tersebut terkait dengan pembuktian 

berdasarkan teknologi hanya dapat dilakukan oleh masyarakat yang tingkat 

ekonomi tinggi, sehingga hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh 

masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah khususnya 

masyarakat yang ada di Tegalrejo. Selain itu sebagian masyarakat yang 

                                                             
42 Penetapan Pengadilan Terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin, 2015, Hukum 

Online, di akses 2 Juni 2018, pukul 01.43 WIB,  

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt552efb3eaaca4/penetapan-pengadilan-terkait-

penerbitan-akta-kelahiran-anak-luar-kawin. 
43 Ibid. 
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tinggal di Tegalrejo rata-rata berpendidikan rendah sehingga 

mengakibatkan kurang tahunya akan pentingnya sebuah identitas, dan juga 

karena tingkat ekonomi yang rendah sehingga sulit mengeluarkan biaya 

untuk pembuatan akta kelahiran anak, namun tingkat pendidikan yang 

rendah merupakan penyebab utama yang mengakibatkan tidak 

memilikinya akta kelahiran.  

Masyarakat Tegalrejo dengan tingkat pendidikan yang rendah 

mengakibatkan sulitnya mengakses informasi terkait dengan akta kelahiran 

dan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan tidak tahu 

aturan-aturan administrasi terkait dengan denda yang harus dibayarkan jika 

terlambat membuat akta kelahira tersebut, sehingga dengan kurang 

tahunya hal tersebut masyarakat di Tegalrejo menyimpulkan bahwa biaya 

yang dikeluarkan untuk membuat sebuah akta kelahiran tidak sedikit. Hal 

tersebut dikarenakan proses pembuatan akta kelahiran dilakukan melalui 

calo. Calo merupakan orang yang menjadi perantara dan memberikan 

jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah yang diberikan. 

Dalam hal pengurusan akta kelahiran biaya yang ditawarkan adalah 

sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan 

ditawarkanya biaya yang cukup tinggi maka muncul permasalahan 

berikutnya yaitu faktor ekonomi. Rendahnya tingkat ekonomi di Tegalrejo 
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mengakibatkan masyarakat sulit mengeluarkan biaya sehingga 

mengakibatkan masyarakat di Tegalrejo tidak memiliki akta kelahiran.
44

 

2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk anak-anak yang 

tidak memiliki akta kelahiran agar bisa mendapatkan pendidikan 

formal. 

Untuk mengetahui kebijakan akan dianalisis berdasarkan a) Bekerjasama 

dengan SD Jatijajar 1 Kabupaten Semarang untuk menerima pendaftaran 

anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran; b) Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Semarang yang dilakukan dengan cara membuat program 

sosialisasi yang terjadwal. Adapun penjelasan masing-masing adalah 

sebagai berikut : 

a) Bekerjasama dengan SD Jatijajar 1 Kabupaten Semarang untuk 

menerima pendaftaran anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran.  

Pemerintah Kabupaten Semarang melalui lembaga pendidikan 

yaitu sekolah SD Negeri Jatijajar 1 Kabupaten Semarang, dengan 

menerima anak-anak peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran. 

SD Negeri Jatijajar 1 menerima anak-anak yang tidak memiliki akta 

kelahiran dengan dasar bahwa setiap anak memiliki hak yang sama 

untuk mendapatkan pendidikan. Kebijakan yang dilakukan SD Negeri 

Jatijajar 1 merupakan suatu inisiatif yang diambil untuk menangani 

masalah yang terjadi, yaitu adanya anak yang tidak memiliki akta 

                                                             
44 Wawancara dengan Sri Hartiyah, Kepala Sekolah SD Negeri Jatijajar 1 Kabupaten Semarang, 

pada tanggal 16 April 2018, pukul 09.00 WIB. 
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kelahiran, sehingga dengan adanya inisiatif tersebut anak yang tidak 

memiliki akta kelahiran khususnya di Tegalrejo bisa mendapatkan 

pendidikan formal. 

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang 

Wajib Belajar menyatakan bahwa “Wajib belajar adalah program 

pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia 

atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah”. Program 

wajib belajar bertujuan untuk memberikan program pelayanan 

pendidikan dasar kepada warga negara Indonesia tanpa membeda-

bedakan latar belakang seseorang.  

Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak 

mendapatkan pelayanan pendidikan dan orang tuanya wajib 

memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan 

pendidikan. Berdasarkan aturan di atas SD Negeri Jatijajar 1 

memberikan kebijakan dengan menerima anak-anak yang tidak 

memiliki akta kelahiran khususnya di Tegalrejo Kabupaten Semarang. 

Berkaitan dengan salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu akta 

kelahiran dapat digantikan dengan surat catatan kelahiran yang tercatat 

di kelurahan.  

Jadi kebijakan yang dilakukan oleh SD Negeri jatijajar 1 

Kabupaten tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Permendagri No. 

2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang mengatur bahwa : 

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

fotocopy kutipan Akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta 
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aslinya, Kartu Keluarga asli orangtua/atau wali, kartu tanda 

penduduk elektronik orangtua/atau wali, dan pas foto anak 

berwarna 2x3 sebanyak 2 lembar”. 

 

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Permendagri No. 2 Tahun 2016 

tentang Kartu Identitas Anak, anak yang tidak memiliki akta kelahiran 

khususnya anak-anak yang berada di Tegalrejo tidak bisa mendapatkan 

pendidikan formal, tetapi pada penerapanya anak-anak yang berada di 

Tegalrejo dan tidak memiliki akta kelahiran bisa mendapatkan 

pendidikan formal, karena ada sekolah yang menerima peserta didik 

yang tidak memiliki akta kelahiran.  

Sekolah yang menerima peserta didik yang tidak memiliki akta 

kelahiran adalah SD Negeri Jatijajar 1. Sekolah tersebut memberikan 

kebijakan dengan menerima anak-anak yang tidak memilki akta 

kelahiran karena sekolah tersebut berada di Desa Jatijajar, yang mana di 

desa tersebut terdapat lokalisasi yang terletak di dusun Tegalrejo, 

sehingga mengakibatkan banyaknya anak-anak yang tidak memiliki 

akta kelahiran yang disebabkan salah satunya yaitu dengan adanya 

kegiatan prostitusi di dusun Tegalrejo. Banyaknya anak-anak yang tidak 

memiliki akta kelahiran di sekitar SD Negeri Jatijajar 1 merupakan 

dasar dari dibuatnya kebijakan tersebut.
45

  

Selain itu kebijakan tersebut ada karena sekolah tidak melihat latar 

belakang anak seperti yang dinyatakan Sri Hartiyah (Kepala Sekolah 

SD Negeri Jatijajar 1) menyatakan bahwa :  

                                                             
45 Wawancara kepada Sri Hartiyah, Kepala Sekolah SD Negeri Jatijajar 1 Kabupaten Semarang, 

pada tanggal 16 April 2018, pukul 09.00 WIB. 
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Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa melihat latar 

belakang anak tersebut. Jadi kami menerima setiap anak yang 

ingin bersekolah di SD Negeri Jatijajar 1. Namun kami juga 

memberikan bekal dan arahan kepada oarangtua serta anak-anak 

yang tidak memiliki akta kelahiran agar nantinya bisa memiliki 

pengetahuan akan pentingnya akta kelahiran dan keinginan 

untuk membuat atau mengurus akta kelahiranya. Karena akta 

kelahiran di butuhkan untuk mengisi data diri di dalam ijasah 

pada saat anak-anak tersebut lulus. Terkait dengan syarat-syarat 

yang harus dipenuhi pada saat mendaftar sekolah, untuk anak-

anak yang tidak memiliki akta kelahiran dapat diganti dengan 

surat kelahiran yang dicatat di kelurahan.
 46

 

 

Dengan adanya kebijakan tersebut pihak sekolah tidak melihat 

bagaimana latar belakang peserta didik, karena setiap peserta didik 

memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Menurut 

kepala sekolah kebijakan yang dilakukan tidak menyalahi aturan karena 

dalam peraturan Undang-Undang setiap anak dijamin untuk 

mendapatkan pendidikan, jadi bagaimanapun keadaan anak tidak 

berpengaruh dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak. Anak 

yang tidak memiliki akta kelahiran dapat diterima tetapi tidak semata-

mata dibiarkan saja, namun dalam proses kegiatan pembelajaran 

berjalan, orangtua dan anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran 

diberikan pengarahan langsung agar nantinya pada saat mereka lulus 

sudah memiliki akta kelahiran
47

.  

Berkaitan dengan kebijakan penerimaan siswa di SD Negeri 

Jatijajar 1 dapat dilihat dari pertimbangan jumlah peserta didik. Jumlah 

                                                             
46

 Ibid. 
47 Ibid. 
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peserta didik telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik 

yang menyatakan bahwa “untuk jenjang SD, di dalam satu kelas jumlah 

peserta didik paling sedikit adalah 20 orang dan paling banyak ialah 28 

peserta didik”.
48

  

Berdasarkan ketentuan tersebut maka SDN Jatijajar 1 dalam 

pertimbanganya untuk memberikan kebijakan penerimaan peserta didik 

akan melihat pada kapasitas jumlah murid di kelas. Dengan adanya 

ketentuan tersebut kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan 

formal sangat terbatas. Menurut Sri Hartiyah pertimbangan lain yang 

digunakan untuk menerima peserta didik yaitu :  

Dengan mendahulukan atau memprioritaskan anak-anak yang 

tidak memiliki akta kelahiran, dan anak-anak yang kurang 

mampu, karena dengan diterimanya anak-anak yang tidak 

memiliki akta kelahiran, pihak sekolah berharap dengan 

masuknya anak tersebut maka akan dirubah pola pikirnya agar 

mengetahui pentingnya sebuah akta kelahiran sehingga mau 

mengurus atau membuat akta kelahiran. Kemudian alasan pihak 

sekolah memprioritaskan menerima peserta didik dengan tingkat 

ekonomi yang rendah karena pihak sekolah menggap untuk 

anak-anak yang memiliki orangtua yang dapat dikatakan 

berkecukupan bisa mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah 

swasta, karena mengingat biaya yang dikeluarkan untuk 

bersekolah di sekolah swasta.
49

 

 

Adanya kebijakan yang diberikan oleh SD Negeri Jatijajar 1, salah 

satunya dapat membantu orangtua yang anaknya tidak memiliki akta 

                                                             
48

Inilah aturan jumlah siswa dan rombel sekolah terbaru tahun 2017. 22 April 2018 pukul 20.00 

WIB. http://www.infokemendikbud.com/2017/07/inilah-aturan-jumlah-siswa-dan-rombel.html. 
49 Wawancara dengan Sri Hartiyah, Kepala Sekolah SD Negeri Jatijajar 1 Kabupaten Semarang, 

pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 09.10 WIB. 
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kelahiran untuk mendapatkan pendidikan, khususnya di Tegalrejo 

Kabupaten Semarang. Untuk setiap tahunnya pihak sekolah menerima 

sekitar 30 (tiga puluh) peserta didik yang berasal dari dusun 

Tegalrejo.
50

  Jadi berdasarkan pernyataan di atas peserta didik yang 

memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas akan dipertimbangkan 

menurut kursi atau kapasitas yang tersisa dari peserta yang 

diprioritaskan yaitu anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan anak 

yang kurang mampu. Menurut TA (orangtua yang anaknya tidak 

memiliki akta kelahiran) menyatakan bahwa  

Kebijakan yang diberikan sangat membantu, terutama kebijakan 

yang diberikan oleh SD Negeri Jatijajar 1. Selain anak kami bisa 

diterima di sekolah tersebut, kami juga diberikan masukan-

masukan agar tahu pentingnya sebuah identitas, terutama akta 

kelahiran. Dengan adanya masukan yang diberikan kepada saya, 

saat ini saya sudah mengurus akta kelahiran anak saya.
51

 

 

Kebijakan yang diberikan oleh SD Negeri Jatijajar 1 memiliki 

dampak terhadap masyarakat di sekitar sekolah tersebut, terutama di 

Tegalrejo yang mana merupakan daerah lokalisasi yang penduduknya 

banyak tidak memiliki akta kelahiran. Melalui kebijakan tersebut 

kewajiban orangtua untuk memberikan pendidikan ke anak dapat 

dilakukan karena anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran bisa 

mendapatkan pendidikan formal. Kebijakan tersebut di atas tidak hanya 

sekedar menerima peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran, 

tetapi juga pihak sekolah memberikan pengetahuan dan masukan 

                                                             
50

 Wawancara dengan Sri Hartiyah, Kepala Sekolah SD Negeri Jatijajar 1 Kabupaten Semarang, 

pada tanggal 31 Mei 2018, pukul 10.00 WIB. 
51 Wawancara langsung kepada TA  (orangtua yang anaknya tidak memiliki akta kelahiran), pada 

tanggal 18 Mei 2018, pukul 09.30 WIB. 
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terhadap anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran beserta 

orangtuanya.   

Menurut PL (anak yang tidak memiliki akta kelahiran) dengan 

adanya kebijakan tersebut ia bisa mendapatkan pendidikan formal, 

meskipun pada saat ini PL belum memiliki akta kelahiran, tetapi PL 

sudah mengerti bahwa salah satu guna akta kelahiran adalah untuk 

bersekolah. Berdasarkan hal tersebut tidak dimungkinkan bahwa tidak 

lama lagi PL akan membuat atau mengurus akta kelahiranya.
52

 

Ketentuan mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan 

dijamin oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 

23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa 

”Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh 

pendidikan”. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan tersebut hak 

anak untuk mendapatkan pendidikan wajib dijamin oleh pemerintah 

melalui lembaga pendidikan, keluarga, dan orangtua.  

Terkait dengan pemenuhan syarat yang harus di lengkapi, anak-

anak yang tidak memiliki akta kelahiran dapat meminta surat kelahiran 

yang tercatatat di sekertaris kelurahan seperti yang dinyatakan oleh Sri 

Hartiyah (Kepala Sekolah SD Negeri Jatijajar 1). Jadi dengan adanya 

kebijakan yang dikeluarkan oleh SD Negeri Jatijajar 1 Kabupaten 

                                                             
52 Wawancara langsung kepada PL (anak yang tidak memiliki akta kelahiran), pada tanggal 18 Mei 

2018, pukul 10.30 WIB. 
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Semarang, anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran khususnya 

anak-anak yang ada di Tegalrejo bisa mendapatkan pendidikan formal.  

Adanya kebijakan yang dilakukan SD Negeri Jatijajar 1 dengan 

menerima anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran dapat merubah 

pola pikir orangtua, karena kebijakan tersebut tidak hanya sekedar 

menerima anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran saja, tetapi 

pihak sekolah juga memberikan masukan dan arahan mengenai 

pentingnya sebuah akta kelahiran, salah satunya adalah untuk mengisi 

data di ijasah.  

Dengan adanya masukan dari pihak sekolah merupakan salah satu 

sebab berubahnya pola pikir orangtua mengenai pentingnya akta 

kelahiran. Terkait dengan kebijakan tersebut orangtua diberikan waktu 

untuk mengurus akta kelahiran anaknya, seperti yang dinyatakan oleh 

Sri Hartiyah bahwa : 

Orangtua dari anak yang tidak memiliki akta kelahiran diberi 

waktu untuk mengurus akta kelahiran anaknya mulai dari pertama 

kali ia mendaftar sampai sebelum anak tersebut lulus, karena akta 

kelahiran tersebut digunakan untuk mengisi data ijasah yang 

nantinya untuk bukti kelulusan anak tersebut.
53

  

 

Maka dengan adanya kebijakan tersebut dapat merubah pola pikir 

orangtua terkait dengan kepemilikan akta kelahiran, dan orangtua dari 

anak yang tidak memiliki akta kelahiran diberikan waktu sekitar 5 

(lima) tahun untuk memenuhi ketentuan di atas yaitu sebelum anak 

tersebut lulus. 

                                                             
53 Wawancara langsung kepada Sri Hartiyah, Kepala Sekolah SD Negeri Jatijajar 1 Kabupaten 

Semarang, pada tanggal 16 April 2018, pukul 09.00 WIB. 
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Setiap anak yang tidak memiliki akta kelahiran akan terhambat 

untuk mengikuti pendidikan formal. Pada hakekatnya setiap anak 

berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan, yang mana identitas diri setiap anak harus diberikan 

sejak lahir (Akta kelahiran). Tegalrejo merupakan salah satu Dusun 

yang ada di Desa Jatijajar Kabupaten Semarang, selain itu Dusun 

Tegalrejo merupakan tempat lokalisasi yang masih sampai saat ini. 

Dengan adanya kegiatan lokalisasi di Tegalrejo menyebabkan adanya 

anak yang tidak memiliki akta kelahiran, karena lahir di luar 

perkawinan orangtuanya.  

Dengan tidak dimilikinya akta kelahiran, khususnya anak-anak 

yang ada di Tegalrejo tidak bisa mendapatkan pendidikan formal, 

karena tidak bisa memenuhi syarat yang sudah ditentukan, yaitu salah 

satunya pengumpulan akta kelahiran. Adanya hal tersebut SD Negeri 

Jatijajar 1  mengeluarkan kebijakan yaitu dengan menerima anak-anak 

yang tidak memiliki akta kelahiran. Dasar dari kebijakan tersebut yaitu 

menurut Sri Hartiyah Kepala Sekolah SD Negeri Jatijajar 1 yang 

menyatakan bahwa “pihak sekolah menerima peserta didik atau anak-

anak yang ingin bersekolah tidak dilihat dari latar belakangnya”.  

Jadi menurut pihak sekolah setiap anak memiliki hak yang sama 

untuk mendapatkan pendidikan, jadi sekolah tetap menerima meskipun 

anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran. terkait dengan syarat yang 

harus di kumpulkan, untuk anak yang tidak memiliki akta kelahiran 
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dapat meminta surat kelahiranya di sekertaris desa sebagai pengganti 

akta kelahiranya. Dalam aturan Undang-Undang nasional maupun 

internasional yaitu Konvensi Hak Anak Tahun 1989, jelas tertulis 

bahwa setiap anak berhak mendapatkan identitas dan pemerintah 

bertanggung jawab atas hal tersebut. Dengan adanya hal di atas maka 

hak-hak anak seperti yang sudah dijamin oleh negara melalui Undang-

Undang belum terlaksana, karena masih ada anak-anak yang tidak 

memiliki identitas yaitu akta kelahiran khususnya di Tegalrejo. 

Kebijakan yang dilakukan SD Negeri Jatijajar 1 dengan menerima 

anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran sudah berkoordinasi 

dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dengan sepengetahuan 

Pemerintah Kabupaten Semarang, karena semua data yang terkait 

dengan sekolah khususnya daftar penerimaan peserta didik akan 

diberikan seluruhnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. 

Jadi kebijakan dan inisiatif yang dilakukan SD Negeri Jatijajar 1 atas 

sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Semarang.   

Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang dengan cara 

membuat program sosialisasi yang terjadwal bertuan untuk pemerataan 

kepemilikan identitas, khususnya akta kelahiran. Program sosialisasi 

tersebut dilakukan di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Semarang 

secara terjadwal. Program sosialisasi dilaksanakan khususnya di Desa 

Jatijajar adalah untuk pemerataan kepemilikan identitas khususnya akta 

kelahiran. Sehingga dengan meratanya kepemilikan akta kelahiran 
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khususnya untuk anak-anak di Tegalrejo bisa mendapatkan pendidikan 

atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang selanjutnya dengan 

mudah. 

b) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang yang dilakukan dengan 

cara membuat program sosialisasi yang terjadwal. 

Dalam peraturan perundang-undangan (nasional maupun 

internasional) jelas tertulis bahwa setiap anak berhak mendapatkan 

identitas dan pemerintah bertanggung jawab atas hal tersebut. Dengan 

adanya hal di atas maka hak-hak anak seperti yang sudah dijamin oleh 

negara melalui Undang-Undang belum terlaksana, karena masih ada 

anak-anak yang tidak memiliki identitas yaitu akta kelahiran khususnya 

di Tegalrejo.  

Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang dengan cara 

membuat program sosialisasi yang terjadwal bertujuan untuk 

pemerataan kepemilikan identitas, khususnya akta kelahiran. Program 

sosialisasi tersebut dilakukan di seluruh Desa yang ada di Kabupaten 

Semarang secara terjadwal. Tegalrejo merupakan salah satu Dusun 

yang ada di Desa Jatijajar yang merupakan salah satu tempat pelaksaan 

program tersebut. Alasan program sosialisasi dilaksanakan khususnya 

di Desa Jatijajar adalah untuk pemerataan kepemilikan akta kelahiran 

karena Desa Jatijajar Khususnya Dusun Tegalrejo merupakan salah satu 

Desa yang ada di Kabupaten Semarang.  
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Menurut Suroso sosialisasi sudah dilakukan sejak 5 (lima) tahun 

yang lalu, tepatnya pada Tahun 2013. Pada saat itu pertama kali 

kebijakan itu dilakukan angka/atau presentasi anak yang tidak memiliki 

akta kelahiran adalah sekitar 60% (enam puluh) persen.
54

 Dengan 

dilakukanya program sosialisasi tersebut dapat merubah presentasi/atau 

angka masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran, yang dulunya 

sekitar 60% (enam puluh) persen anak tidak memiliki akta kelahiran, 

tetapi setelah kegiatan sosialisasi tersebut berjalan selama kurang lebih 

5 (lima) tahun, tingkat kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten 

Semarang sudah mencapai 93% (sembilan puluh tiga) persen.  

Dengan tingkat presentasi yang tinggi membuktikan bahwa Dinas 

Kabupaten Semarang sudah melakukan kegiatan sosialisasi tersebut 

secara merata meskipun masih ada masyarakat yang belum memiliki 

akta kelahiran sampai saat ini, karena tidak semua masyarakat mau 

mengikuti program sosialisasi yang sudah di selenggaran oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Kegiatan 

sosialisasi yang dilaksanakan di setiap Desa di Kabupaten Semarang 

tidak berbayar untuk pembuatanya, yang bertujuan agar tidak ada lagi 

alasan untuk tidak memiliki identitas khususnya akta kelahiran.
55

 

Berdasarkan data yang penulis temukan terkait dengan anak-anak 

yang tidak memiliki akta kelahiran di Tegalrejo melalui Pemerintah 

                                                             
54

 Wawancara dengan Suroso (bidang pelayanan pencatatan sipil seksi kelahiran dan kematian) 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 

13.10 WIB 
55 Ibid. 
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Kabupaten Semarang, Kecamatan Bergas, Desa/Kelurahan Jatijajar 

dalam Rekapitulasi Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran menyatakan 

bahwa masih ada 249 (dua ratus empat puluh sembilan) penduduk yang 

tidak memiliki akta kelahiran, menurut Ketua RT Tegalrejo 

“Diantaranya 175 (seratus tujuh puluh lima) orangtua yang tidak 

memiliki akta kelahiran, dan sisanya adalah 74 (tujuh puluh empat) 

merupakan anak yang tidak memiliki akta kelahiran”.
56

 

Berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah diatur dalam Pasal 28 

ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

menyatakan bahwa “pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab 

pemerintah yang dalam pelaksanaanya diselenggarakan serendah-

rendahnya pada tingkat kelurahan/desa” maka terdapat tanggung jawab 

yang dibebankan kepada pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk melakukan kegiatan 

penyuluhan dan pelayanan langsung di seluruh desa-desa yang ada di 

Kabupaten Semarang secara terjadwal seperti yang dinyatakan oleh 

Suroso bahwa :  

Pemenuhan kebijakan dilakukan dengan cara melakukan 

kegiatan jemput bola, yaitu kegiatan pelayanan secara langsung 

ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Semarang secara 

terjadwal yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Semarang. Pelayanan langsung terhadap 

masyarakat di daerah Kabupaten Semarang merupakan 

tanggung jawab Pemerintah untuk memenuhi salah satu hak 

yang dijamin oleh pemerintah yaitu hak untuk mendapatkan 
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identitas. Jadi dengan adanya kegiatan tersebut Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil berupaya menghimbau agar 

masyarakat mengerti pentingnya sebuah identitas dan  

mempermudah masyarakat untuk mengurus hal-hal yang 

berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Semarang.
57

 

 

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menyatakan bahwa “pembuatan akta kelahiran 

menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaanya 

diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa”. 

Dengan adanya aturan di atas dan kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil dengan melakukan layanan jemput bola, Pemerintah 

Kabupaten Semarang sudah melakukan kewajibannya untuk menangani 

permasalahan yang penulis temukan di Tegalrejo. Kegiatan layanan 

jemput bola dilakukan secara terjadwal dan sudah hampir merata, 

seperti yang dinyatakan oleh Suroso bahwa : 

Layanan jemput bola dilakukan secara terjadwal yaitu dilakukan 

satu minggu sekali. Dengan dilakukanya pelayanan tersebut, 

saat ini sudah 93% (sembilan puluh tiga) persen masyarakat di 

Kabupaten Semarang yang memiliki akta kelahiran.
58

 

 

  Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang 

sudah menyeluruh sampai ke desa-desa yang ada di Kabupaten 

Semarang, salah satunya adalah Desa Jatijajar. Menurut Penulis 
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 Wawancara dengan Suroso (bidang pelayanan pencatatan sipil seksi kelahiran dan kematian) 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 
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program sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil berhasil dilakukan, karena terbukti dengan 

bertambahnya presentasi anak yang sudah memiliki akta kelahiran. 

Program tersebut mulai sejak tahun 2013, yang dilakukan secara 

bergiliran ke seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Semarang. 

Sosialisasi tersebut sudah dilakukan sejak 5 (lima) Tahun yang 

lalu, memang bukan merupakan waktu yang singkat untuk melakukan 

program tersebut, tetapi untuk mengubah pola pikir masyarakat akan 

pentingnya identitas khususnya akta kelahiran juga tidak seperti 

membalikkan telapak tangan. Jadi jika masih ada masyarakat yang tidak 

memiliki akta kelahiran merupakan masyarakat yang menutup diri 

dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut dan juga ada faktor-faktor 

lain yang menyebabkan masyarakat di Tegalrejo tidak memiliki akta 

kelahiran yaitu, karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor 

pendidikan. 

Faktor ekonomi adalah salah satu penyebab masyarakat di 

Tegalrejo tidak memiliki akta kelahiran karena sebagian besar 

masyarakat di Tegalrejo berprofesi sebagai pekerja seks komersial, 

yaitu pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan 

untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai.
59

  

Pada saat penulis melakukan wawancara kepada Sri Hartiyah 

Kepala Sekolah SD Negeri Jatijajar 1, ia menyatakan bahwa salah satu 
                                                             
59 Pekerja Seks Komersial, Online, Internet, 5 Mei 2018, 19.00 WIB, 

https://www.google.com/amp/s/dewasastra.wordpress.com/2012/03/12/pekerja-seks-komersial-

psk/amp/. 
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faktor yang menyebabkan anak tidak memiliki akta kelahiran adalah 

faktor biaya, karena masyarakat yang berada di Tegalrejo rata-rata 

memiliki tingkat ekonomi yang rendah.  

Menurut Pasal 68 ayat (2) huruf (a) Peraturan Daerah  Kabupaten 

Semarang No. 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan menyatakan bahwa “pelaporan kelahiran lebih dari 18 

(delapan belas) tahun dikenakan denda administratif sebesar Rp. 

15.000,00 (lima belas ribu rupiah)”. Denda administratif yang 

dikenakan seperti yang tercantum dalam peraturan di atas memang 

tidak terlalu besar, namun tidak dipungkiri dalam proses pembuatan 

akta kelahiran biaya yang dibutuhkan melebihi nominal yang tercantum 

di dalam aturan tersebut karena adanya tambahan biaya, seperti biaya 

transportasi, dan materai. 

Faktor lingkungan juga memberi pengaruh yang cukup besar 

terkait dengan tidak dimilikinya akta kelahiran. Lingkungan masyarakat 

di Tegalrejo merupakan lokalisasi yang ada di Kabupaten semarang. 

Lokalisasi menurut Cecep Zafar Sofyan adalah :  

Pembatasan terhadap suatu tempat tertentu dan khusus, berupa  

daerah atau ruang lingkup, pembatasan penyebaran penyakit, dan 

penentuan suatu lokasi, dimana para Pekerja Seks Komersial 

(PSK) menjalankan profesinya dalam rangka mempertahankan 

kehidupan ekonominya.
60
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Cecep Zafar Sofyan, “PSK Proteksi Konstitusi dan Pandangan Masyarakat atas Mereka”, 

kompasiana, 8 Desember 2014, Online, Internet, 30 November 2017, 
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lokalisasi adalah tempat atau wilayah yang di dalamnya ada kegiatan 

pelacuran. Pelacuran terjadi jika pelacur dan pelanggan sudah sepakat 

dengan harga yang ditawarkan. Maka setelah adanya persetujuan antara 

kedua belah pihak kegiatan pelacuran dapat dilakukan. Tidak dipungkiri 

bahwa kegiatan tersebut hanya demi mendapatkan imbalan materi saja, 

namun biasanya juga untuk mendapatkan popularitas di dunia 

prostitusi.
61

  

 Masyarakat yang tinggal di lokalisasi rata-rata memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah karena hanya memikirkan bagaimana bisnis 

mereka berkembang tanpa memikirkan pendidikan dirinya maupun 

anak-anaknya. Tingkat pendidikan yang rendah terbukti dengan adanya 

data yang diberikan oleh Sulis (Kepala Seksi Sekolah Dasar) Dinas 

Pendidikan Kabupaten Semarang, dalam data tersebut dituliskan 

bahwa:  

 

RT 5 (lima) ada 22 (dua puluh dua) orang yang tidak/atau belum 

sekolah; RT 6 (enam) ada 28 (dua puluh delapan) orang yang 

tidak/atau belum sekolah; RT 7 (tujuh) ada 26 (dua puluh enam) 

orang yang tidak/atau belum sekolah.
62

  

 

Data di atas menyatakan bahwa ada 76 (tujuh puluh enam) dari 355 

(tiga ratus lima puluh lima) orang yang tidak/belum sekolah. Dengan 

tingkat pendidikan yang rendah masyarakat di Tegalrejo kurang tahu 

pentingnya sebuah identitas yaitu akta kelahiran. Jadi dengan adanya 
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 Wawancara dengan Tugiman Ketua RT 07, Dusun Tegalrejo, Pada tanggal 10 Mei 2018, 14.20 

WIB. 
62 Pemerintah Kabupaten Semarang Kecamatan Bergas Desa/Kelurahan Jatijajar, Rekapitulasi 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan, pada tanggal 15 Mei 2018, pukul 11.50 WIB. 
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faktor tersebut di atas masih banyak anak-anak di Tegalrejo yang tidak 

memiliki akta kelahiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


