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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Publik 

Harus diakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat terus mengalami pembaruan, baik dari segi paradigma maupun 

format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan 

perubahan di dalam perintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaruan 

dilihat dari kedua sisi tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat 

masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasi 

dalam kerangka pelayanan (Agung Kurniawan, 2005 : 1-2).  

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik  yang 

berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu sering tidak sesuai dengan 

harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih 

bercirikan  : berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan. Kecenderungan 

seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang 

melayani bukan yang dilayani. Oleh karena itu, pada dasarnya dibutuhkan 

reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan pelayan 

dan yang dilayani kepada pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang 

seharusnya ditujukan kepada masyarakat umum kadang dibalik menjadi 

pelayanan masyarakat kepada negara (Inu Kencana Syafi, 1999 : 5). 

Menurut Sampara, pelayanan adalah setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 
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kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 

Selain itu Sampara juga berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan 

atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang 

dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan 

pelanggan (Sampara Lukman, 2000 : 8). Sedangkan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan 

melayani. Sedangkan istilah publik berasal dari bahasa inggris public yang 

berarti umum, masyarakat, negara (J.S. Badudu, 2001 : 781-782). 

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian pelayanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan 

(Agus Kurniawan, 2005 : 4). Litjan juga berpendapat, bahwa pelayanan publik 

adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara 

Negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan 

agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara 

dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat (Litjan Poltak Sinambela, 2014 : 5).  

Jenis pelayanan publik yang diterima masyarakat umum salah satunya 

adalah pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran 

dikatakan sebagai jenis pelayanan publik karena melibatkan instansi 

pemerintah dengan masyarakat secara langsung. Masyarakat sebagai publik 

harus dilayani oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. 
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2. Tinjauan Umum tentang Pencatatan Sipil 

2.1 Pengertian Catatan Sipil 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan tidaklah memberikan pengertian secara khusus mengenai 

catatan sipil. Sementara lembaga catatan sipil sudahlah dikenal sejak 

zaman dahulu. Berikut merupakan pendapat pengertian mengenai catatan 

sipil dari para ahli (Rahmadi Usman, 2006: 189). 

Menurut Vollmar: 

“Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa 

yang bermaksud membukukan selengkap mungkin dan karena itu 

memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa 

yang penting bagi status keperdataan seseorang mengenai 

kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian, dan kematian. 

Peristiwa-peristiwa itu dicatat, agar mengenai itu baik bagi yang 

berkepentingan maupun bagi pihak ketiga setiap saat ada 

buktinya.” 

Menurut Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya: 

“Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mencatat 

atau mendaftar setiap peristiwa yang dialami oleh warga 

masyarakat, misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, dan 

sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data selengkap 

mungkin, agar status warga masyarakat dapat diketahui.” 
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Sementara menurut Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang: 

“Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh 

pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan, serta 

membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi 

status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, 

pengakuan/pengesahan anak, perceraian dan kematian, serta ganti 

nama.” 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa Catatan 

Sipil merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk 

menyelenggarakan pencatatan yang dialami oleh setiap masyarakat. 

Pencatatan yang dimaksud adalah pencatatan peristiwa penting yang 

dialami oleh masyarakat seperti kelahiran, kematian, perkawinan, 

kematian dan sebagainya. Lembaga ini sangat membantu masyarakat 

dalam menentukan status hukum seseorang lebih jelas dan terang. 

Di Indonesia lembaga yang khusus menangani mengenai peristiwa 

kependudukan adalah lembaga catatan sipil. Lembaga catatan sipil adalah 

suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta 

pembuktian yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya serta 

memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa 

kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian (Nyoman Budijaya, 

1987: 9). 

Lembaga catatan sipil sebenarnya bukan lembaga asli bangsa 

Indonesia tetapi berasal dari negara Belanda. Negara Belanda sendiri 
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mengambil dari Perancis yang terdapat dalam Code Civil Perancis 

(F.X.Suhardana, 1992: 68). Lembaga catatan sipil baru lahir pada masa 

Revolusi Perancis, sedangkan sebelumnya hanyalah pencatatan dalam 

register-register yang dilakukan oleh Gereja. Tetapi kemudian apa yang 

ditulis oleh gereja ternyata tidak lengkap, bahkan ada yang hilang. Maka 

pada tahun 1792 dibentuk undang-undang yang isinya antara lain 

menugaskan Pemerintah Kota untuk mendaftarkan peristiwa kelahiran, 

perkawinan, dan kematian warga kota, serta melarang badan (orang) lain 

melakukan tugas pendaftaran tersebut (Djaja S. Meliala, 2014: 26). 

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui dengan 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan 

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh 

seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. 

Sedangkan Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan 

pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi 

Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam pencatatan ini pemerintah menugaskan kepada kantor 

lembaga catatan sipil dengan tujuan agar setiap warga masyarakat dapat 

memiliki bukti-bukti otentik tentang peristiwa-peristiwa penting yang 

terjadi sehubungan dengan dirinya, untuk memperlancar aktivitas 

pemerintah di bidang kependudukan, untuk mendapatkan data-data 
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selengkap mungkin agar status warga masyarakat dapat diakui (R. 

Soeroso, 2007: 154).  

2.2 Sejarah Singkat Pencatatan Sipil  

Lembaga catatan sipil yang ada di Indonesia merupakan 

peninggalan dari pemerintah penjajah Belanda yang sejak Indonesia 

merdeka belum pernah mengalami peninjauan kembali untuk diubah atau 

disesuaikan dengan perkembangan hukum masyarakat. 

2.2.1 Sebelum Indonesia merdeka 

Lembaga Catatan Sipil untuk pertama kalinya 

dikenal/diberlakukan di seluruh wilayah Nederlands-Indie sejak 

tanggal 1 Mei 1848 yakni pada waktu masuknya BW Belanda-

termasuk Burgerlijke Standnya berdasarkan asas konkordasi. 

Dalam perdata Indonesia, ketentuan-ketentuan mengenai 

Catatan Sipil dimuat dalam buku ke satu tentang orang, bab II 

yakni Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 KUH Perdata. Keempat 

belas pasal tersebut sudah barang tentu dirasakan kurang dapat 

memenuhi kebutuhan, karena pasal-pasal tersebut hanya berlaku 

untuk kaula negara keturunan Eropa sebagaimana dijelaskan 

dalam BW Pasal 4. Oleh karena itu pembentukan undang-undang 

di zaman kolonial Belanda telah menetapkan peraturan-peraturan 

Catatan Sipil yang diberlakukan bagi golongan-golongan 

penduduk Nederlands-Indie berdasarkan Pasal 136 IS (Indische 

Staatsregeling). 
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Menurut Pasal 163 IS penduduk Nederlands-Indie dibagi 

menjadi tiga golongan besar yaitu: 

1. Golongan Eropa 

Yang dimaksud golongan Eropa ialah 

a) Semua orang Belanda. 

b) Semua orang yang tidak termasuk golongan a, yang 

berasal dari Eropa. 

c) Semua orang Jepang dan selanjutnya semua orang yang 

berasal dari tempat lain, tak termasuk golongan a dan 

golongan b, untuk siapa di negerinya berlaku hukum 

keluarga, yang pada pokoknya berdasar pada asas-asas 

yang sama dengan asas-asas Belanda. 

d) Anak-anak yang sah atau yang diakui secara sah menurut 

undang-undang, yang dilahirkan di Nederlands-Indie dan 

keturunan-keturunan lanjutan dari orang yang dimaksud 

dalam butir b dan c. 

2. Golongan Timur Asing yang dibagi menjadi 

 Timur Asing Tionghoa 

 Timur Asing bukan Tionghoa 

Yang termasuk golongan Timur Asing ialah semua 

orang yang bukan golongan Eropa dan Indonesia (Bumi 

Putera). Hal ini dirumuskan secara negatif oleh pembentuk 

undang-undang dengan maksud agar tiada seorang pun yang 
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tidak termasuk ke dalam salah satu golongan penduduk 

menurut pembagian yang telah ditetapkan. Dalam golongan 

Timur Asing ini sebagian besar terdiri dari orang-orang 

keturunan Cina dan Arab, juga termasuk India, Pakistan. 

3. Golongan Bumi Putera 

Yang termasuk golongan Bumi Putera ialah: 

a) Semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli dan 

tidak beralih masuk golongan penduduk lain dari golongan 

Bumi Putera. 

b) Mereka yang semula termasuk golongan penduduk lain 

lalu meleburkan diri ke dalam rakyat Indonesia asli. 

Bagi ketiga golongan yang diuraikan di atas, peraturan 

Catatan Sipil yang berlaku adalah : 

1) Peraturan Catatan Sipil untuk golongan Eropa dan orang-

orang yang dipersamakan dengan mereka, stb 1849-25. 

2) Peraturan Catatan Sipil untuk golongan Timur Asing 

Tionghoa, stb 1917-130 jo stb 1919-81. 

3) Peraturan Catatan Sipil untuk golongan Bumi Putera di 

Jawa dan Madura, Minahasa dan Amboina, stb 1933-75 jo 

stb 1936-607. 

4) Selain apa yang tersebut di atas diadakan pula peraturan 

Catatan Sipil untuk perkawinan campuran, stb 1904-279 jo 

stb 1932-539 (R. Soeroso, 2007: 162). 
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2.2.2 Setelah Indonesia merdeka 

Sesudah Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 

1945, Indonesia belum mempunyai peraturan-peraturan 

tentang Catatan Sipil yang bersifat nasional. Berdasarkan Pasal 

II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan-

peraturan tentang Catatan Sipil di zaman Belanda masih tetap 

diberlakukan sambil menunggu terbentuknya peraturan-

peraturan tentang Catatan Sipil yang berlaku nasional. 

Perkembangan selanjutnya adalah dengan dikeluarkannya 

Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/NI/18/1966 pada 

tahun 1966. Di dalam Instruksi tersebut termuat larangan bagi 

Kantor-kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia dan tidak 

menggolong-golongkan penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 

131 IS dan Pasal 163 IS, dan penduduk Indonesia hanya 

dibedakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara 

Asing. Selain itu Kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka 

bagi seluruh penduduk Indonesia (R. Soeroso, 2007: 162) 

Dengan demikian, berdasarkan Instruksi Presidium 

Kabinet Ampera Nomor: 31/U/IN/12/1966 telah ditetapkan 

penghapusan pembedaan golongan penduduk Indonesia atas 

Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putera dengan pertimbangan 

bahwa demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia 

yang bulat dan homogen, serta adanya perasaan  persamaan 

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



 

 
 

19 

nasib di antara sesama bangsa Indonesia, oleh karena itu perlu 

sesegera menghapuskan praktik-praktik yang didasarkan pada 

penggolongan penduduk tersebut. Namun sesuai dengan 

ketentuan dalam angka 3 Instruksi Presidium Kabinet Ampera 

Nomor: 31/U/IN/12/1966 yang menyatakan, bahwa ketentuan 

angka 1 dan 2 di atas tidak mengurangi berlakunya ketentuan 

mengenai perkawinan, pewarisan, dan ketentuan hukum 

perdata lainnya, dapat ditafsirkan penghapusan penggolongan 

penduduk Indonesia dimaksud yang hanya terdiri atas Warga 

Negara Indonesia  dan orang asing khusus berlaku untuk 

pencatatan sipil pada Kantor Catatan Sipil saja. Ini artinya 

tidak menyangkut pada ketentuan-ketentuan mengenai 

perkawinan, warisan, dan ketentuan hukum perdata lainnya. 

Dengan terbukanya Kantor Catatan Sipil bagi seluruh 

penduduk Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bersama 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman Nomor 

Pemdes 51/1/3 dan Nomor: J.A.2/2/5 tanggal 28 Januari 1967, 

untuk daerah-daerah yang belum berlaku pencatatan sipil bagi 

seluruh lapisan masyarakat dinyatakan berlaku ketentuan-

ketentuan pencatatan sipil yang terdapat dalam Peraturan 

Pencatatan Sipil, yang dipublikasikan dalam Staatsblad Tahun 

1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 atau 

Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo  Staatsblad Tahun 1936 
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Nomor 607 dengan ketentuan perbedaan-perbedaan yang ada 

tidak dipakai lagi.  

Sebelumnya di dalam permulaan ikhtisar akta atau 

kutipan akta memakai perkataan “Untuk Golongan Eropa”, 

atau “Untuk Golongan Tionghoa” dan sebagainya. Kemudian 

dihapus dan diganti dengan perkataan “Warga Negara 

Indonesia” dan untuk orang asing dipakai perkataan “Warga 

Negara …”(diisi sesuai kewarganegaraannya) dan jika 

kewarganegaraannya tidak jelas  (apatrid) ditulis perkataan 

“Tanpa Kewarganegaraan”. Ini berarti sejak terbukanya 

pelayanan Kantor Catatan Sipil tidak dijumpai lagi perkataan-

perkataan “Untuk Golongan Eropa”, “Untuk Golongan 

Tionghoa” dalam permulaan ikhtisar akta catatan sipil atau 

kutipan akta. Akan tetapi yang ada hanya jenis 

kewarganegaraannya saja serta diisi dengan Staatsblad yang 

bersangkutan, mengingat bahwa perubahan-perubahan yang 

dimaksud di atas sesuai dengan angka 3 Instruksi Presidium 

Kabinet Ampera Nomor 31/U/IN/12/1966 bahwa hal tersebut 

“tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan hukum 

perdata yang berlaku bagi mereka” (Rachmadi Usman, 2006: 

193-194). 

Selanjutnya terjadi lagi perkembangan Pencatatan Sipil 

di Indonesia yaitu pada waktu berlakunya Undang-undang 
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Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana 

dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Di dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan, bahwa 

pencatatan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan 

Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka 

yang melangsungkan perkawinannya itu selain agama Islam, 

dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan oleh kantor 

Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai 

perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan (R. 

Soeroso, 2007: 163). 

Pada tahun 1983 diadakan penataan dan peningkatan 

pembinaan penyelenggaraan catatan sipil dalam rangka 

peningkatan pelayanan masyarakat, pembentukan kepastian 

hukum dan keamanan serta ketertiban untuk terwujudnya 

keutuhan dan kesatuan bangsa, sebagaimana dituangkan dalam 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan 

dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983, maka 

secara Fungsional Menteri Dalam Negeri mempunyai 
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kewenangan dan tanggugjawab penyelenggaraan catatan sipil 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yang dalam kesehariannya ditangani oleh Direktur Jendral 

Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah (Rachmadi Usman, 

2006: 196). 

Kemudian di tahun 2006 barulah pemerintah kita 

mengeluarkan undang-undang mengenai Administrasi 

Kependudukan yang bersifat nasional, yaitu dengan 

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan. Satu tahun kemudian 

keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. Pada tahun 2008 keluarlah 

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

Setelah tujuh tahun berjalan selanjutnya dikeluarkanlah 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. Terdapat beberapa pasal dalam undang-

undang ini yang mendapat perubahan. 

Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, ada 

beberapa ketentuan pencatatan sipil yang dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu: 
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1. Buku kesatu bab kedua bagian kedua dan bab ketiga Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek 

voor Indonesie, Staatsblad 1847: 23). 

2. Peraturan pencatatan sipil untuk golongan Eropa 

(Reglement op het Holden der Registers van den 

Burgerlyken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1949: 25 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 

1946: 1361). 

3. Peraturan pencatatan sipil untuk golongan Cina 

(Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het 

Bergerliiken Hendelsrecht van de Chinezian, Staatsblad 

1917: 129 jo Staatsblad 1939: 228 sebagaimana diubah 

terakhir dengan Staatsblad 1946: 136). 

4. Peraturan pencatatan sipil untuk golongan Indonesia 

(Reglement op het Holden van den Registers van den 

Burgerliiken Stand Door Eenigle Groepen van den nit not 

de Orderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind. 

Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1920: 751 jo 

Staatsblad 1927:564). 

5. Peraturan pencatatan sipil untuk golongan Kristen 

Indonesia (Huweliijksordonantie voor Christenen 

Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 
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1933:74 jo Staatsblad 1936: 607 sebagaimana diubah 

terakhir dengan Staatsblad 1939: 288). 

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan 

atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara 

Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2154) (Sri Suwarni, 2010: 98). 

2.3 Dasar Hukum Pencatatan Sipil di Indonesia 

Di dalam menjalankan Pencatatan Sipil tentunya didukung dengan 

peraturan-peraturan yang terkait, di antaranya yaitu : 

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475). 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 

tentang Pelaksanan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4736 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5373). 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil. 

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang 

Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran Penduduk 

dan Pencatatan Sipil. 

2.4 Jenis-jenis Akta Pencatatan Sipil 

Di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, Pasal 68 menyebutkan bahwa Kutipan Akta 

Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: 

1) Akta perkawinan 

2) Akta kelahiran 

3) Akta perceraian 

4) Akta kematian 

5) Akta pengakuan anak 

6) Akta pengesahan anak 

Dari sekian register pencatatan sipil yang diadakan, yang paling 

penting adalah register kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian 

karena hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kedudukan 

perdata seseorang. Adanya pengakuan dan pengesahan anak juga 
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merupakan peristiwa penting, tetapi untuk itu tidak ada register 

tersendiri, pencatatannya dilakukan di dalam register kelahiran (J. Satrio, 

1999: 92-93). 

Mengenai kelahiran, perkawinan dan kematian, orang tidak hanya 

berkepentingan telah terjadi peristiwa seperti itu, tetapi juga kapan 

peristiwa itu telah berlangsung. Sehubungan dengan besarnya pengaruh 

peristiwa-peristiwa tersebut, untuk kedudukan perdata seseorang maka 

sudah bisa diduga adanya suatu kebutuhan akan sarana, yang dapat 

digunakan untuk mengkonstatir peristiwa-peristiwa itu dan memberikan 

alat bukti yang bisa memberikan kepastian hukum bagi mereka yang 

memerlukannya. Catatan sipil merupakan lembaga yang diselenggarakan 

oleh Negara dengan tujuan untuk membukukan selengkap dan seakurat 

mungkin peristiwa-peristiwa yang mempunyai pengaruh besar terhadap 

kedudukan perdata seseorang. Sebagai bukti telah dicatatnya peristiwa-

peristiwa yang penting tersebut oleh kantor Catatan Sipil yang 

dikeluarkan akta-akta kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian (J 

Satrio, 1999: 93). 

Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: 

1) jenis Peristiwa Penting; 

2) NIK dan status kewarganegaraan; 

3) nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; 

4) tempat dan tanggal peristiwa; 

5) tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; 
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6) nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan 

7) pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat 

dalam Register Akta Pencatatan Sipil. 

Dengan berlakunya undang-undang mengenai administrasi 

kependudukan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, maka dikenallah pencatatan akta catatan 

sipil adalah sebagai berikut : 

1) Pencatatan kelahiran (Pasal 27) 

Di dalam Pasal 27 undang-undang administrasi kependudukan 

menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Instansi 

Pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran. 

Berdasarkan laporan tentang adanya kelahiran tersebut, maka pejabat 

pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan 

menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pencatatan kelahiran pada 

anak yang tidak jelas/tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan 

orang tuanya, maka didasarkan pada laporan orang yang menemukan 

dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.  

2) Pencatatan lahir mati (Pasal 33) 

Di dalam Pasal 33 undang-undang administrasi kependudukan juga 

menyatakan bahwa setiap lahir mati wajib dilaporkan kepada 

Instansi Pelaksana paling lama 60 hari sejak lahir mati. Kemudian 

Instansi Pelaksana mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan 

Lahir Mati. 
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3) Pencatatan perkawinan (Pasal 34, 36 dan 37) 

Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan juga 

wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya 

perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 

perkawinan. Selanjutnya dengan adanya laporan tersebut, pejabat 

pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan 

menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Kutipan akta perkawinan 

tersebut masing-masing diberikan kepada suami istri yang sah 

tersebut. Pencatatan perkawian ini berlaku pula pada perkawinan 

ynag ditetapkan oleh pengadilan dan perkawinan Warga Negara 

Asing (WNA) yang dilakukan di Indonesia atas permintaan yang 

bersangkutan. 

4) Pencatatan pembatalan perkawinan (Pasal 39) 

Dalam hal terjadi pembatalan perkawinan juga wajib dilaporkan oleh 

penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi 

Pelaksana paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari setelah putusan 

pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Instansi Pelaksana mencabut 

kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan 

mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan. 

5) Pencatatan perceraian (Pasal 40) 

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi 

Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan 
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pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, maka 

pejabat pencatatan sipil mencatat pada register  akta perceraian dan 

menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. 

6) Pencatatan pembatalan perceraian (Pasal 43) 

Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh 

Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) 

hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan, Instansi 

Pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek 

akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian. 

7) Pencatatan kematian (Pasal 44) 

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau 

nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana 

setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. 

Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada 

register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. 

Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian 

dari pihak yang berwenang. Dalam hal terjadi ketidakjelasan 

keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan 

jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan 

setelah adanya penetapan pengadilan. Kematian seseorang yang 
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tidak jelas identitasnya, maka Instansi Pelaksana melakukan 

pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian. 

8) Pencatatan pengangkatan anak (Pasal 47 dan 48) 

Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan 

pengadilan di tempat tinggal pemohon pengangkatan anak. 

Pencatatan pengangkatan anak tersebut wajib dilaporkan oleh 

Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta 

kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya 

salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. Berdasarkan laporan 

tentang pengangkatan anak tersebut, pejabat pencatatan sipil 

membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan 

akta kelahiran. Sementara untuk pengangkatan anak warga negara 

asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah 

Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang 

di negara setempat. Hasil pencatatan pengangkatan anak tersebut 

dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara 

setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak 

bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan 

melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk 

mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak. Pengangkatan 

anak warga negara asing dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi 

Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Berdasarkan laporan, 
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Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan 

Anak. 

9) Pencatatan pengakuan anak (Pasal 49) 

Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi 

Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat 

pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang 

bersangkutan. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang 

tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, 

tetapi belum sah menurut hukum negara. Berdasarkan laporan maka, 

pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak 

dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. 

10) Pencatatan pengesahan anak (Pasal 50) 

Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada 

Instansi Pelaksana paling lambat (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu 

dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan 

mendapatkan akta perkawinan. Pengesahan anak hanya berlaku bagi 

anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut 

hukum agama dan hukum negara. Kemudian pejabat pencatatan sipil 

mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan 

kutipan akta pengesahan anak. 

11) Pencatatan perubahan nama (Pasal 52)  

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan 

pengadilan negeri tempat pemohon. Pencatatan perubahan nama 
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wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang 

menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh 

Penduduk. Berdasarkan laporan, pejabat pencatatan sipil membuat 

catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta 

pencatatan sipil. 

12) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 53 dan 54) 

Perubahan status kewarganegaraan dari warga Negara asing menjadi 

Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang 

bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa 

perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) 

hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji 

setia oleh pejabat. Berdasarkan laporan, pejabat pencatatan sipil 

membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan 

kutipan akta pencatatan sipil. Perubahan status kewarganegaraan dari 

Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah 

Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara 

setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada 

Perwakilan Republik Indonesia. Perwakilan Republik Indonesia 

setempat menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan 

Indonesia. Pelepasan kewarganegaraan Indonesia diberitahukan oleh 

Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang 

berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan 
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kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil 

yang bersangkutan. Berdasarkan pemberitahuan), Pejabat Pencatatan 

Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil 

dan kutipan akta Pencatatan Sipil. 

13) Pencatatan peristiwa penting lainnya (Pasal 56 ayat 1)  

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat 

Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan 

setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap (Djaja S. Meliala, 2007: 46).  

Pencatatan sipil merupakan hak sekaligus merupakan kewajiban 

bagi setiap orang yang mengalami peristiwa penting dalam hidupnya, 

agar peristiwa penting yang dialami mempunyai bukti autentik yang 

mempunyai kekuatan hukum bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Hal 

ini perlu dilakukan dalam rangka untuk menentukan status keperdataan 

seseorang (Sri Suwarni, 2010 : 97). 

3. Tinjauan Umum tentang Pencatatan Kelahiran 

3.1 Pengertian Pencatatan 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 

pencatatan berasal dari kata catat yang mendapat tambahan awalan 

maupun akhiran menjadi : 

- mencatat: menuliskan sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan, 

menuliskan apa yang sudah ditulis atau diucapkan oleh orang lain 

- mencatatkan: menuliskan (memasukan) ke dalam buku catatan 
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- tercatat: sudah dicatat, sudah terdaftar 

- catatan: hasil mencatat, peringatan, syarat 

- pencatat: orang yang mencatat, penilis notula rapat, notulis 

- pencatatan: proses, cara, perbuatan mencatat, pendaftaran 

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pencatatan adalah proses 

atau cara yang dilakukan untuk mencatat sesuatu dalam bentuk tulisan. 

Dalam hal pencatatn kelahiran maka yang dicatat adalah catatan yang 

buat oleh pihak yang berwenang, mengenai telah adanya suatu kelahiran 

seseorang pada waktu tertentu dan di tempat tertentu.  

3.2 Jenis-jenis Pencatatan Kelahiran 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui dengan 

Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka  setiap orang yang 

mengalami kelahiran berkewajiban untuk melaporkan kepada Instansi 

Pelaksana setempat. Pelaporan pencatatan kelahiran anak dimaksud 

adalah sebagai beikut : 

3.2.1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia. 

Mengenai pencatatan kelahiran yang terjadi di Indonesia, 

Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur dalam 

Pasal 27. Di dalam Pasal 27 ini menjelaskan bahwa setiap 

kelahiran yang terjadi di Indonesia wajib dilaporkan oleh 

penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 

(enam puluh) hari sejak terjadinya kelahiran. Berdasarkan adanya 
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laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register 

Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk 

anak yang dilahirkan tersebut. Anak yang tidak diketahui asal-

usulnya, maka pencatatannya diatur dalam Pasal 28 Undang-

undang Administrasi Kependudukan. Pasal 28 menjelaskan 

bahwa pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan 

penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran 

seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan 

orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan 

dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian. Kutipan 

akta tersebut diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan 

disimpan oleh Instansi Pelaksana. 

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan 

Sipil, pencatatan peristiwa kelahiran dilakukan dengan 

memperhatikan: 

3.2.1.1 tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara 

Indonesia  

Pencatatan kelahiran yang dilakukan di tempat domisili 

ibunya, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: 

a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; 

b. nama dan identitas saksi kelahiran; 

c. KK orang tua; 
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d. KTP orang tua; dan 

e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua. 

Tata cara pencatatan kelahiran ini dilakukan dengan cara: 

a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir 

Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan 

persyaratan yang telah ditentukan kepada Petugas 

Registrasi di kantor desa/kelurahan. 

b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran tersebut 

kemudian ditandatangani oleh pemohon dan diketahui 

oleh Kepala Desa/Lurah. 

c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir 

Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi 

Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 

d. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala 

Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk 

meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran 

kepada Instansi Pelaksana. 

e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD 

Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta 

Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan 

menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada 

pemohon. 
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3.2.1.2 di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga 

Negara Indonesia 

a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir 

Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat 

kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan 

menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Instansi 

Pelaksana. 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana 

mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan 

menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 

3.2.1.3 tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing 

Pencatatan kelahiran bagi orang asing dilakukan dengan 

memenuhi syarat berupa: 

a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; 

b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua; 

c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal 

Tetap; 

d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi 

pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau 

e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan. 

Tata cara pencatatan kelahiran penduduk orang asing 

dilakukan sebagai berikut: 
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a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat 

Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan 

yang ditentukan kepada Instansi Pelaksana. 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana 

mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan 

menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 

3.2.1.4 di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing 

a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat 

Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan 

yang ditentukan kepada Instansi Pelaksana. 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat 

dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan 

Akta Kelahiran. 

3.2.1.5 Orang Asing pemegang Izin Kunjungan 

a. Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan 

Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan yang telah 

ditentukan kepada Instansi Pelaksana, yaitu hanya 

berupa surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong 

kelahiran dan paspor pemegang ijin kunjungan. 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana 

mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan 

menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 
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3.2.1.6 anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan 

orang tuanya  

Persyaratan pencatatan kelahiran terhadap anak yang tidak 

diketahui asal usulnya dilakukan dengan melampirkan 

Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian. 

Tata cara pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak 

diketahui asal-usulnya adalah sebagai berikut: 

a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan 

kelahiran dengan menyertakan Berita Acara 

Pemeriksaan Kepolisian kepada Instansi Pelaksana. 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana 

mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan 

menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran (Perpres Nomor 

25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil). 

3.2.2 Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

Pencatatan kelahiran yang terjadi di luar Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia ini dijelaskan di dalam Pasal 29 

Undang-undang Administrasi Kependudukan. Pasal ini 

menjelaskan bahwa setiap kelahiran Warga Negara Indonesia 

yang terjadi di luar wilayah Indonesia, maka wajib dicatatkan 

pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan 
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kepada perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan di 

negara dimana anak tersebut dilahirkan. Kelahiran Warga Negara 

Indonesia yang telah dicatatkan, dilaporkan kepada Perwakilan 

Republik Indonesia dengan memenuhi syarat: 

a. bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat; 

b. fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; dan 

c. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis 

perkawinan orang tua. 

Adapun pencatatan kelahiran tersebut dilakukan dengan 

tata cara: 

a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan 

Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan 

persyaratan kepada Pejabat Konsuler. 

b. Pejabat Konsuler mencatat laporan kelahiran Warga Negara 

Indonesia dalam Daftar Kelahiran Warga Negara Indonesia 

dan memberikan surat bukti pencatatan kelahiran dari negara 

setempat. 

Apabila negara setempat tidak menyediakan pencatatan 

kelahiran bagi orang asing, maka pencatatan dilakukan pada 

perwakilan Republik Indonesia setempat. Selanjutnya perwakilan 

Republik Indonesia mencatat peristiwa kelahiran dalam Register 

Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 
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Pencatatan kelahiran ini dilakukan dengan memenuhi syarat 

berupa: 

a. Surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran; 

b. fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; atau 

c. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis 

perkawinan orangtua. 

Pencatatan kelahiran ini dilakukan dengan tata cara: 

a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan 

Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan 

persyaratan di atas kepada Pejabat Konsuler. 

b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan 

menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 

Pencatatan kelahiran baik Negara setempat 

menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing atau 

tidak, pencatatan kelahiran tersebut harus dilaporkan kepada 

Instansi Pelaksana. Pelaporan tersebut paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan 

kembali ke Indonesia. 

3.2.3 Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang 

Kelahiran bisa saja terjadi dimana saja, tidak menutup 

kemungkinan suatu kelahiran terjadi di dalam alat transportasi, 

seperti pesawat terbang dan kapal laut yang sedang berlayar 

melewati yurisdiksi wilayah Indonesia. Untuk itu pemerintah juga 
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mengatur mengenai kelahiran yang terjadi di dalam pesawat 

terbang dan kapal laut. Pencatatan kelahiran yang terjadi di dalam 

pesawat terbang dan kapal laut ini diatur dalam Undang-undang 

Adminduk khususnya Pasal 30. Pasal ini menerangkan bahwa 

kelahiran Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut 

dan pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada 

Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah 

berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari nahkoda kapal laut 

atau kapten pesawat terbang.  

Apabila tempat tujuan atau tempat singgah tersebut masih 

berada di wilayah Indonesia, maka kelahiran dilaporkan kepada 

Instansi Pelaksana setempat untuk dicatatkan dalam Register Akta 

Kelahiran untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.   

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia di atas 

kapal laut atau pesawat terbang, dilakukan dengan memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; 

b. nama dan identitas saksi kelahiran; 

c. KK orang tua; 

d. KTP orang tua; dan 

e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua. 

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia 

ini dilakukan dengan tata cara: 
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a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat 

Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran 

dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP 

ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana. 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat 

dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan 

Akta Kelahiran 

 Dalam hal tempat tujuan dan tempat singgah tersebut 

berada di luar wilayah indonesia, maka kelahiran dilaporkan 

kepada negara tempat tujuan atau negara tempat singgah. Apabila 

negara tempat tujuan atu tempat singgah tidak menyelenggarakan 

pencatatan kelahiran bagi orang asing maka pencatatan dilakukan 

pada perwakilan Republik Indonesia setempat. Hal ini sama 

seperti kelahiran yang terjadi di luar wilayah Indonesia. 

Perwakilan Republik Indonesia tersebut selanjutnya mencatat 

peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan 

rnenerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pencatatn kelahiran yang 

dilakukan di tempat tujuan atau di tempat singgah,  wajib 

dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang 

bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.   
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3.2.4 Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu. 

Pelaporan terjadinya kelahiran yang terjadi di wilayah 

indonesia yang melampaui batas waktu yang ditentukan, yaitu 60 

(enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahiran, 

maka pencatatn hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat. Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang 

melebihi 1 (satu) tahun sudah tidak lagi menggunakan penetapan 

Pengadilan Negeri. Sebelum adanya perubahan tersebut, 

pencatatan kelahiran yang dilakukan melampaui batas 1 (satu) 

tahun harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan 

Negeri. Hal ini tentunya lebih menyulitkan masyarakat yang 

terlambat melaksanakan pencatatan kelahiran pada pencatatan 

sipil. Khususnya masyarakat awam yang tinggal di perdesaan. 

Akan tetapi dengan adanya perubahan tersebut membuat 

masyarakat lebih mudah melakukan pencatatan kelahiran yang 

melampau batas karena hanya menggunakan izin dari Kepala 

Instansi Pelaksana setempat. 

3.2.5 Pencatatan Lahir Mati 

Setiap orang tua yang melahirkan anaknya pasti 

menginginkan anak yang terlahir sehat dan tidak cacat. Akan 
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tetapi pada realitanya terkadang ada juga kelahiran yang tidak 

bisa diselamatkan. Maksudnya adalah bayi yang terlahir 

mengalami kematian. Dalam hal terjadinya lahir mati pun negara 

mengatur dalam regulasi yang termuat di dalam Undang-undang 

Administrasi Kependudukan yaitu Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2006, khususnya Pasal 33. Di dalam Pasal 33 ini dijelaskan 

bahwa setiap terjadinya kelahiran dimana bayi menginggal atau 

lahir mati, maka wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi 

pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. 

Selanjutnya setelah ada laporan tersebut, Instansi Pelaksana 

menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.  

Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan 

memenuhi syarat: 

a. Surat pengantar RT dan RW; dan 

b. Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran. 

Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati, Kepala 

Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan 

Lahir Mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana. Kepala 

Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati 

kepada Petugas perekaman data kependudukan di kecamatan. 

Khusus Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan 

oleh Instansi Pelaksana. 
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Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting bagi orang yang 

bersangkutan maupun bagi negara. Dengan adanya pencatatan kelahiran 

yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat 

diketahui pertambahan penduduk, hal ini akan membantu pemerintah 

dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah 

kependudukan. Ada beberapa alasan mengapa pencatatan kelahiran itu 

penting.  

a. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan 

seorang anak, secara individu terhadap negara dan status anak dalam 

hukum. 

b. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan 

nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar 

strategis yang efektif dapat dibentuk. 

c. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak orang 

lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak 

ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya 

(khusus jika lahir diluar nikah), sehingga mereka mendapat akses 

pada sarana atau prasarana dalam perlindungan Negara dalam batas 

usia hukum (misalnya pekerjaan, dalam sistem perlindungan anak) 

serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi 

(www.kpai.go.id/alasan-pencatatan-kelahiran-itu-penting). 

 

 

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

http://www.kpai.go.id/alasan-pencatatan-kelahiran-itu-penting


 

 
 

47 

3.3 Pengertian Akta Kelahiran 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, menyatakan Akta kelahiran merupakan bukti otentik 

hasil pencatatan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh 

lembaga catatan sipil. Sampai saat ini masih banyak juga anak di 

Kabupaten Cilacap yang belum memiliki akta kelahiran. Padahal ini akan 

sangat berpengaruh apabila seorang anak telah menginjak usia dewasa 

menurut peraturan perundang-undangan. Misalnya untuk keperluan 

mendaftar sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, melamar pekerjaan, 

membuat passport dan lain sebagainya.  

Sebagaimana disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo (1982: 122), 

bahwa fungsi terpenting dari pada akta adalah sebagai alat bukti. 

Kekuatan pembuktian dari pada akta dapat dibedakan antara :  

1) Kekuataan pembuktian lahir 

Yang dimaksudkan dengan kekuataan pembuktian lahir, ialah 

kekuataan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang 

tampak pada lahirnya, yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) 

seperti akta, dianggap (mempunyai kekuataan) seperti akta sepanjang 

tidak terbukti sebaliknya.  

2) Kekuatan pembuktian formil 

Kekuataan pembuktian formil itu menyangkut pertanyaan :benarkah 

bahwa ada pertanyaan. Jadi kekuataan pembuktian formil ini 

didasarkan atas ada tidaknya pernyataan oleh yang bertanda tangan di 
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bawah itu. Kekuataan pembuktian formil ini memberi tentang 

peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan 

apa yang dimuat dalam akta. 

3) Kekuataan pembuktian materiil 

Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pertanyaan : “ 

benarkah isi pernyataan di dalam akta itu ? jadi kekuataan pembuktian 

materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, kepastian 

tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan 

melakukan seperti yang dimuat dalam akta. 

Akta Catatan Sipil (dalam arti luas) pada prinsipnya terbagi ke 

dalam tiga bagian, yaitu : 

1) Register akta (akta dalam arti sempit), yaitu kumpulan berurutan dari 

lembaran-lembaran dokumen bercatatan yang disimpan instansi 

penyelenggara pencatatan sipil sebagai buku induk dan sebagai 

dokumen negara sehingga diperlakukan secara khusus dengan 

pengamanan yang ketat. Pada register inilah data Pencatatan Sipil 

tersebut dibuat. Penomeran dilakukan berdasarkan urutan tanggal 

masuknya dokumen (bukan tanggal peristiwa) dengan menyediakan 

sejumlah kolom tambahan untuk keperluan rujuk silang dengan 

pencatatan peristiwa penting yang lain (misalnya dalam Register 

Akta Kelahiran akan disebutkan juga apabila yang bersangkutan 

sudah menikah, sementara pernikahannya sendiri dicatat dalam 

register yang tersedia khusus untuk pernikahan). Register akta inilah 
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yang berfungsi sebagai dokumen otentik pokok yang paling 

sempurna kekuatan hukumnya. Register ini bersifat permanen dan 

dirawat abadi. 

2) Kutipan akta (akta dalam pengertian masyarakat awam sehari-hari), 

yaitu lembaran dokumen resmi yang dibuat sebagai kutipan sebagian 

data relevan yang ada dalam register akta dan dipergunakan bagi 

keperluan pribadi yang bersangkutan mengenai status hukum 

(dibawa dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari). Kutipan 

inilah yang dalam kehidupan sehari-hari dipergunakan sebagai bukti 

otentik yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lain. Kekuatannya 

hanya kalah apabila terbukti berbeda dengan buku registernya, 

tuntutan hanya diperkenankan atas permintaan pihak yang 

berwenang dengan menggunakan alasan hukum yang diperkenankan. 

3) Salinan akta (akta dalam arti formalitas yuridis), yaitu salinan (kopi) 

dari satu berkas register tertentu baik secara penuh ataupun sebagian, 

dalam bentuk tiruan data yang sempurna. Keperluannya hanya untuk 

keperluan pengadilan, mengingat register akta pada prinsipnya tidak 

boleh dibawa keluar dari ruang penyimpanan, maka untuk 

kemudahan dibuatkan salinan tersebut (Ayu Ratna Sari, 2007: 28) 

Menurut pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu akta 

otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh 

undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum 

yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Dari 
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pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk dari akta yang dapat 

dikatakan sebagai akta otentik adalah ditentukan oleh undang-undang,  

dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai yang berkuasa dan 

berwenang dalam menangani akta tersebut. 

Selanjutnya menurut Pasal 1872 KUH Perdata apabila akta otentik 

yang bagaimanapun sifatnya diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat 

ditangguhkan. Akta catatan sipil khususnya yang berbentuk akta 

kelahiran sebagaimana diuraikan di atas adalah akta otentik yang dapat 

dijadikan sebagai bukti tentang apa yang ada di dalamnya baik itu 

tentang adanya kelahiran, kematian, pengakuan anak dan juga perceraian. 

Hal ini karena akta kelahiran tersebut dibuat oleh pegawai yang berkuasa 

dan berwenang untuk membuat akta tersebut. 

Pasal 1871 KUH Perdata menyebutkan bahwa, Suatu akta otentik 

namunlah tidak memberikan bukti yang yang sempurna tentang apa yang 

termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selainnya sekedar 

apa yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi 

akta. Jika apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan belaka tidak 

ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat 

berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan. 

Selain sebagai bukti otentik, akta kelahiran juga merupakan 

sebuah identitas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak 

sipil dan hak politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk 

pengakuan Negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. 
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Akibat banyaknya anak yang belum memiliki akta kelahiran, banyak 

anak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun untuk 

mendapatkan jaminan sosial lainnya. Hak identitas bagi anak dinyatakan 

tegas dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Pasal ini menyebutkan bahwa “setiap anak berhak 

atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” 

(https://kpai.go.id/artikel/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan-2/). 

Hal ini dipertegas dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 

Pasal 27 

(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya 

(2) Identitas sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran 

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari 

orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran 

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang 

tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran 

untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang 

menemukannya.  

Berdasarkan bunyi pasal di atas jelaslah bahwa identitas anak 

merupakan hak seorang anak yang harus dipenuhi dan harus dalam bentuk 

akta kelahiran. 

Di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, Pasal 27 ayat 1 dan 2  menyebutkan bahwa : 

Pasal 27 

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi 

Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak 

kelahiran. 
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(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat 

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan 

menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 

 

3.4 Akibat hukum anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran 

Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi 

bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas 

identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan 

seseorang di depan hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki 

akte kelahiran, banyak anak kehilangan haknya untuk mendapat 

pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Dalam penanganan perkara 

Anak yang berhadapan dengan Hukum  (ABH), anak juga kerap 

dirugikan dan kehilangan haknya karena penentuan usia di proses 

peradilan berdasarkan akte kelahiran. 

Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut 

menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai 

identitas diri dan status kewarganegaraan”. Kemudian hal ini juga 

ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) 

“Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat 

(2) berbunyi “identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam 

akta kelahirann”. Sementara itu UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) 

menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

di hadapan hukum”. Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas 
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status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang 

menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan” 

(https://kpai.go.id/artikel/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan-2/). 

4. Tinjauan Umum tentang Administrasi Kependudukan 

4.1 Pengertian administrasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud 

dengan administrasi adalah sebagai berikut :  

1) Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan 

cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; 

2) Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

kebijaksanaan serta mencapai tujuan; 

3) Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah; 

4) Kegiatan kantor dan tata usaha. 

Menurut sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan 

proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas 

rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Sedangkan William leffingwell dan Edwin Robinson 

mendefinisikan administrasi adalah cabang ilmu managemen yang 

berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, 

kapan dan dimana pekerjaan itu harus dilakukan. 

 Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dikatakan bahwa 

administrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 
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lembaga untuk mengurusi urusan yang berkaitan dengan perkantoran 

yang berhubungan dengan kepeentingan dan kelancaran suatu proses. 

Ciri-ciri administrasi adalah : 

1) Adanya kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih 

2) Adanya kerjasama 

3) Adanya proses/usaha 

4) Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan 

5) Adanya tujuan 

4.2 Penduduk dan Kependudukan 

4.2.1 Pengertian Penduduk dan Kependudukan 

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing 

yang bertempat tinggal di Indonesia. Sebagi seorang yang 

bertempat tinggal di indonesia, haruslah mempunyai data 

kependudukan agar mudah dalam mengurusi urusan administrasi 

yang berkaitan dengan kependudukan. Data Kependudukan adalah 

data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai 

hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

Sedangkan pendaftaran penduduk itu sendiri adalah pencatatan 

biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa 

kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi 

Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa 

kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Undang-

undang No 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). 
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Di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 11 menyebutkan 

bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami 

Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap 

penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk 

dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah 

datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi 

tinggal tetap. Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa setiap 

penduduk yang tingga di indonesia mempunyai sifat keharusan 

untuk melaporkan setiap peristiwa atau kejadian yang dialami oleh 

penduduk yang mempunyai akibat hukum kepada instansi yang 

terkait. 

4.2.2 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk 

4.2.2.1 Fertilitas (Kelahiran)  

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai 

hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau 

sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini 

menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Natalitas 

mempunyai arti yang sama dengan fertilitas hanya berbeda 

ruang lingkupnya. Fertilitas menyangkut peranan kelahiran 

pada perubahan penduduk sedangkan natalitas mencakup 

peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi 

manusia. 
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4.2.2.2 Mortalitas (Kematian)  

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu di 

antara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi 

perubahan penduduk. Informasi tentang kematian penting, 

tidak saja bagi pemerintah melainkan juga bagi pihak swasta, 

yang terutama berkecimpung dalam bidang ekonomi dan 

kesehatan. Mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda 

– tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap 

saat setelah kelahiran hidup. 

4.2.2.3 Migrasi  

Migrasi merupakan salah satu faktor dasar yang 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Peninjauan migrasi 

secara regional sangat penting untuk ditelaah secara khusus 

mengingat adanya densitas (kepadatan) dan distribusi 

penduduk yang tidak merata, adanya faktor – faktor 

pendorong dan penarik bagi orang – orang untuk melakukan 

migrasi, di pihak lain, komunikasi termasuk transportasi 

semakin lancar. 

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan 

tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain 

melampaui batas politik/negara atau pun batas 

administratif/batas bagian dalam suatu negara. Jadi 

migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif 
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permanen dari suatu daerah ke daerah lain (Hartomo, 

1990: 22) 

4.3 Jenis-jenis dokumen kependudukan 

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan 

oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat 

bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil.  

Dokumen Kependudukan pada dasarnya meliputi : 

1) Biodata Pendudukan; 

2) Kartu Keluarga (KK); 

3) Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

4) Surat keterangan kependudukan; 

5) Akta Pencatatan Sipil 

Surat keterangan kependudukan meliputi surat-surat sebagai berikut: 

1) Surat Keterangan Pindah; 

2) Surat Keterangan Pindah Datang; 

3) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 

4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 

5) Surat Keterangan Tempat Tinggal; 

6) Surat Keterangan Kelahiran; 

7) Surat Keterangan Lahir Mati. 

8) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; 

9) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; 
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10) Surat Keterangan Kematian; 

11) Surat Keterangan Pengangkatan Anak; 

12) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia; 

13) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan 

14) Surat Keterangan Pencatatan Sipil (https://hasmaretia.wordpress.com 

/2011/10/13/etika-birokrasi-dan-kode-etik-pns/). 

Kependudukan merupakan hal ikhwal yang berkaitan dengan 

jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, 

kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta 

ketahanannya yang menyangkut pilitik, ekonomi, social, dan budaya. 

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non 

fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, 

produktivitas, tingkat social, ketahanan, memandirian, kecerdasan, 

sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati 

kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, 

berkebangsaan dan hidup layak (https://blogpki.blogspot.co.id/2013 

/05/teori-dan-pengertiankependudukan.html?m=1). 

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Administrasi 

Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam 

penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran 

Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi 
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Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik 

dan pembangunan sektor lain. 

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan 

peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab, 

setiap kejadian/peristiwa penting yang dialami seperti kelahiran, 

kematian, dan perkawinan akan membawa akibat terhadap penerbitan 

atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan 

atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, 

perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 
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