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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di 

tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam penentuan hak dan kewajiban 

serta perlindungan kepentingan sosial dan individunya. Dalam konteks 

pergaulan hidup individu, hukum berperan sedemikian rupa sehingga sesuatu 

yang berkaitan dalam hubungan antar individu yang satu dengan yang lain 

dapat berjalan dengan tertib dan teratur, karena hukum secara tegas 

menentukan hak dan kewajiban mereka masing-masing (Agus Sudaryanto, 

2015: 62). Mengingat pentingnya peranan hukum dalam pergaulan 

masyarakat, hukum dalam aksi tersebut ternyata mempunyai fungsi seperti 

pengaturan, penertiban, penyelesaian pertikaian, dan sebagainya, sehingga 

dapat mengiringi masyarakat yang senantiasa berkembang (Satjipto Raharjdo, 

1993: 143). 

Tujuan dari hukum itu sendiri di antaranya adalah untuk mencapai 

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Salah satu dari tujuan hukum 

untuk mencapai kepastian hukum adalah dalam bidang catatan sipil, yang 

berkaitan dengan kelahiran, kematian, perpindahan dan lain-lain yang harus 

mempunyai kepastian hukum karena hal tersebut mempunyai akibat hukum. 

Semakin tahun semakin bertambah pertumbuhan jumlah penduduk di negeri 

ini. Hal ini tentunya akan berpotensi menimbulkan permasalahan-permasalah 
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baru. Di antaranya yaitu permasalahan yang  berkaitan dengan administrasi 

kependudukan. 

Permasalahan dari petumbuhan penduduk ini tidak hanya kekurangan 

makan pada sebagian besar penduduk saja, tetapi juga kekurangan 

kesempatan kerja, bersekolah, kekurangan tempat tinggal, kekurangan air dan 

berbagai macam persoalan yang tidak teratasi. Banyaknya masalah yang 

berhubungan dengan penduduk ini, menimbulkan banyak perhatian orang 

yang tertarik ke arah itu. Sehingga menimbulkan kesadaran untuk 

mempelajarinya, untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipakai untuk 

melakukan berbagai macam aksi-aksi sosial, aksi penyadaran, aksi 

perencanaan, dan aksi pembangunan (Ruslan H. Prawiro, 1983: 2). 

Tertib administrasi kependudukan dilakukan untuk menyeimbangkan 

jumlah penduduk yang semakin banyak yang menyangkut seluruh masalah 

kependudukan. Sebagaimana diketahui bahwa kinerja pelayanan masyarakat 

di bidang administrasi kependudukan terutama pelayanan yang menyentuh 

masyarakat banyak seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat 

Keterangan Keluarga, Akte Kelahiran, dan lain-lain, dewasa ini belum 

memuaskan. Masih kurangnya kinerja pelayanan masyarakat tersebut 

dampaknya sangat besar terutama terhadap bidang sosial dan ekonomi. 

Masyarakat pada era reformasi sekarang ini semakin kritis dan semakin 

menyadari akan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan yang baik, 

sedangkan pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan yang baik 
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kepada masyarakat belum mampu memenuhi tuntutan tersebut 

(https://hasmaretia.wordpress.com/2011/10/13/etikabirokrasidankodetikpns/). 

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia 

dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal. Sedangkan peristiwa 

kelahiran sampai dengan kematian seseorang, akan membawa akibat-akibat 

hukum yang sangat penting tidak saja yang bersangkutan sendiri, akan tetapi 

bekas istri atau bekas suami dan anak mereka. Berdasarkan itu maka sangat 

pentinglah seseorang memiliki dan memperoleh suatu tanda bukti dalam 

kedudukan hukumnya. Hal ini bertujuan agar seseorang lebih mudah 

mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang dialaminya 

(www.kpai.go.id/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia).  

Manusia atau orang merupakan subyek hukum (rechtspersoonlijkheid) 

di samping badan hukum. Ini merupakan hukum yang berlaku secara 

universal dalam sistem hukum manapun. Sebagai subyek hukum, orang 

mempunyai hak, kewajiban, dan kewenangan. Akan tetapi, tidak semua orang 

mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum. Umumnya hukum 

mensyaratkan kedewasaan dan kesehatan jiwa (tidak gila atau terbelakang 

mental) agar memiliki kewenangan umum melakukan perbuatan hukum. 

Namun demikian, diperlukan syarat-syarat khusus agar seseorang dapat 

melakukan perbuatan hukum yang khusus pula (Munir Fuady, 2005: 203). 

Untuk membuktikan bahwa seseorang itu telah cakap untuk melakukan 

perbuatan hukum, maka salah satunya dapat dibuktikan dengan bukti otentik 

yang diperoleh dari hasil Pencatatan Sipil. 
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Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh 

seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana. Catatan 

sipil ini dibuat dalam bentuk akta yang disahkan oleh pihak yang berwenang  

mengurusi masalah kependudukan dan catatan sipil, yaitu Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu jenis catatan sipil adalah Akta 

Kelahiran. Namun demikian, sebagian masyarakat belum begitu paham akan 

arti pentingnya pencatatan sipil yang salah satunya adalah catatan akta 

kelahiran. Masyarakat yang tinggal di perdesaan yang biasanya menunda-

nunda untuk membuat akta kelahiran anaknya. Apabila seorang anak akan 

memasuki jenjang pendidikan barulah orang tua segera membuat akta 

kelahiran. Tak jarang ada sebagian masyarakat yang masih enggan membuat 

akta kelahiran anak. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat, apabila anak akan 

memasuki jenjang pendidikan maka hanya menggunakan catatan kelahiran 

dari desa atau yang lazim disebut dengan buis. Di sinilah peran lembaga 

pencatat sipil sangat dibutuhkan demi tercapainya tertib administrasi 

kependudukan.  

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan menjelaskan bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen 

kependudukan yang memberikan bukti terjadinya peristiwa kelahiran yang 

menjelaskan nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama orang 

tua, dan kewarganegaraan. Undang-undang  ini memberikan hak kepada 

setiap penduduk untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, pelayanan 

yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlindungan 
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atas Data Pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, Informasi 

mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya 

dan/atau keluarganya, serta ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai 

akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta 

penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. 

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten terbesar di Jawa 

Tengah. Kabupaten Cilacap ini terdiri dari 24 Kecamatan yang terdiri dari 

Kecamatan Kedungreja, Kesugihan, Adipala, Binangun, Nusawungu, Kroya, 

Maos, Jeruklegi, Kawunganten, Gandrungmangu, Sidareja, Karangpucung, 

Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuhluhur, Sampang, Cipari, Patimuan, 

Bantarsari, Cilacap Tengah, Cilacap Selatan, Cilacap Utara, dan Kampung 

Laut. Dari beberapa Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Cilacap, 

Kecamatan Wanareja merupakan salah satu Kecamatan dengan populasi 

terbanyak. Walaupun demikian, tetapi masih banyak kelompok anak di bawah 

umur 18 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran, seperti yang tersaji 

dalam tabel berikut ini : 

Tabel 1 

Data Agregat Kependudukan berdasarkan Kelompok Umur ≤ 18 Tahun Dan 

Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Cilacap Tahun 2015 

 

No_

kec 

Kecamatan 

0-18 tahun 0-18 tahun ber akta kelahiran 

% 

Jml l Jml p Jumlah Jml l Jml p Jumlah 

1 Kedungreja 14.476 13.628 28.104 8.549 8.333 16.882 60,07 

2 Kesugihan 21.111 19.755 40.866 11.626 10.873 22.499 55,06 

3 Adipala 14.293 13.512 27.804 8.742 8.413 17.155 61,70 

4 Binangun 10.455 9.809 20.264 6.673 6.345 13.018 64,24 
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5 Nusawungu 14.085 13.312 27.397 7.780 7.448 15.228 55,58 

6 Kroya 18.403 17.343 35.746 12.458 11.914 24.372 68,18 

7 Maos 7.439 7.033 14.472 5.155 4.877 10.032 69,32 

8 Jeruklegi 12.617 11.827 24.444 7.484 7.075 14.559 59,56 

9 Kawunganten 14.814 13.957 28.771 6.130 5.774 11.904 41,37 

10 Gandrungmangu 18.601 17.131 35.732 9.869 9.263 19.132 53,54 

11 Sidareja 9.965 9.714 19.679 6.307 6.209 12.519 63,60 

12 Karangpucung 12.881 11.991 24.872 7.487 7.005 14.492 58,27 

13 Cimanggu 17.248 16.072 33.320 8.377 7.805 16.182 48,57 

14 Majenang 22.419 21.472 43.891 11.935 11.330 23.265 53,01 

15 Wanareja 18.134 17.006 35.140 7.069 6.644 13.713 39,02 

16 Dayeluhur 7.295 6.983 14.278 2.839 2.785 5.624 39,39 

17 Sampang 7.029 6.781 13.810 3.735 3.587 7.322 53,02 

18 Cipari 11.436 10.744 22.180 6.725 6.231 12.956 58,41 

19 Patimuan 8.436 7.774 16.210 5.215 4.900 10.115 62,40 

20 Bantarsari 12.732 12.127 24.859 8.206 7.930 16.136 64,91 

21 Cilacap selatan 14.056 13.123 27.179 8.191 7.705 15.896 58,49 

22 Cilacap tengah 14.899 13.793 28.692 8.947 8.443 17.390 60,61 

23 Cilacap utara 12.840 11.966 24.806 8.385 7.789 16.174 65,20 

24 Kampung laut 3.083 2.864 5.947 1.372 1.229 2.601 43,74 

  318.746 299.717 618.463 179.256 169.907 349.163 56,46 

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Cilacap 

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Wanareja 

merupakan Kecamatan dengan jumlah persentase paling rendah dalam hal 

pencatatan kelahiran yaitu hanya sekitar 39,02 % jumlah anak yang memiliki 

akta kelahiran. Lebih dari 50 % dari jumlah anak di bawah 18 tahun di 

 Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan…, Dwi Ari Purwadi, Fakultas Hukum UMP, 2016



 

 
 

7 

Kecamatan Wanareja ini yang belum memiliki akta kelahiran. Padahal Akta 

Kelahiran merupakan instrumen penting yang harus dimiliki oleh setiap 

orang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala bagian Pencatatan Sipil 

Kabupaten Cilacap pada Selasa 12 Januari 2016, Engkan Sugiri, mengatakan 

bahwa pihaknya sudah berusaha untuk melakukaan upaya-upaya persuasif 

kepada masyarakat pada setiap Kecamatan. Namun hal tersebut tidak 

menjamin untuk menjadikan masyarakat sadar hukum, khususnya dalam hal 

pencatatan sipil. Kesadaran hukum masyarakat khususnya di desa untuk 

membuat akta kelahiran bagi anak-anak mereka masih rendah disebabkan 

oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta 

kelahiran (wawancara pada 12 Januari 2016). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

menyusun skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan 

Pencatatan Akta Kelahiran Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi 

Kependudukan Di Kecamatan Wanareja”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang melatarbelakangi penulisan ini, maka 

penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pencatatan akta kelahiran untuk mewujudkan 

tertib administrasi kependudukan di Kecamatan Wanareja? 
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2. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh masyarakat dan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pencatatan akta kelahiran di 

Kecamatan Wanareja? 

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di 

Kecamatan Wanareja? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di 

Kecamatan Wanareja demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan juga Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pencatatan akta kelahiran di 

Kecamatan Wanareja. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di 

Kecamatan Wanareja. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap akan dapat 

memberikan manfaat : 

1. Manfaat teoritis  

a) Sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dari 

permasalahan yang berbeda.  
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b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan 

mahasiswa umumnya dan mahasiswa hukum pada khususnya sebagai 

referensi terkait dalam kajian ini. 

2. Manfaat praktis 

a) Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana Strata 1. 

b) Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang berkaitan 

dengan pelakanaan terhadap pencatatan akta kelahiran untuk 

mewujudkan tertib administrasi kependudukan. 

c) Menjadi bahan masukan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

untuk meningkatkan kinerjanya demi tercapainya tertib administrasi 

kependudukan di Kabupaten Cilacap. 

d) Dengan adanya penulisan ini diharapkan masyarakat wanareja 

khususnya lebih meningkatkan kerjasama terkait dengan pembuatan 

akta kelahiran ini sehingga akan terwujud tertib administrasi 

kependudukan. Masyarakat akan dapat lebih memahami bahwa akta 

kelahiran merupakan hak setiap anak yang harus diberikan kepadanya, 

dan memahami akan arti pentingnya memiliki akta kelahiran bagi 

anaknya. 
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