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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak yang tidak memiliki akta 

kelahiran terhambat karena tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang 

sudah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) 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. Jadi peraturan 

tersebut menghambat anak untuk mendapatkan haknya atas 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. 

2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang mengenai hak atas 

pendidikan bagi anak yang tidak memiliki akta kelahiran khususnya di 

Tegalrejo Kabupaten Semarang, dilakukan dengan cara :  

a) Bekerja sama dengan SD Negeri Jatijajar 1.  

SD Negeri Jatijajar 1 dengan tidak melihat latar belakang peserta didik 

memberikan akses kepada anak-anak yang tidak memiliki akta 

kelahiran khususnya di Tegalrejo dengan cara meminta catatan 

kelahirannya di kantor sekretaris desa.  
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b) Program sosialisasi akta kelahiran. Program sosialisasi dilakukan 

secara terjadwal yang bertujuan untuk pemerataan kepemilikan 

identitas, khususnya akta kelahiran. Program sosialisasi tersebut 

dilakukan di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Semarang secara 

terjadwal.  

B. Saran 

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebaiknya memiliki inisiatif 

atau trobosan untuk membuat akta kelahiran bersama, serta kewenangan 

untuk memberikan hak yang mutlak atas identitas bagi anak, agar 

kepemilikan identitas khususnya akta kelahiran bisa merata khususnya di 

Kabupaten Semarang.  

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang sebaiknya mengeluarkan peraturan 

yang mengatur mengenai penerimaan peserta didik yang tidak memiliki 

akta kelahiran, sehingga peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran 

khususnya di Kabupaten Semarang bisa mendapatkan pendidikan formal 

secara merata dan mudah. 

3. Orangtua yang anaknya belum memiliki akta kelahiran sebaiknya segera 

mengurus atau membuat akta kelahiran karena akta kelahiran tersebut 

berfungsi sebagai syarat untuk mendaftar ke sekolah. Dengan dimilikinya 

akta kelahiran otomatis akan mempermudah proses pendaftaran sekolah, 

sehingga dengan dimilikinya akta kelahiran anak-anak khususnya di 

Tegalrejo bisa dengan mudah mendapatkan pendidikan formal. 

 


