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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Masyarakat adalah sekelompok orang yang berinteraksi baik individu-

individu yang membentuk suatu komunitas yang berkembang dan memiliki 

tujuan, masyarakat adalah individu yang memiliki pemikiran, perasaan, serta 

sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia 

kemudian berinteraksi sesama  mereka  berdasarkan 

kemaslahatan. 

http://www.apapengertianahli.com/2014/09/pengertian-masyarakat-menurut-

para-ahli.html#_/di akases pada taggal 28/5/2015 

Di Indonesia sendiri yang di katakana sebagai masyarakat adalah 

penduduk yang mendiami atau tinggal dan berkewarganegaraan Indonesia itu 

sebut sebagai masyarkat atau warga Indonesia, setiap masyarakat atau 

manusia pasti memiliki suatu tujuan untuk hidup dan berkembang, salah 

satunya membangun keluarga melalui suatu perkawinan yang sah, 

berkembang untuk memiliki keturunan dan melestarikan keturunan dengan 

pasangan masing- masing dengan tujuan untuk melanjutkan generasi yaitu 

anak itu sendiri. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi 

masa depan , anak adalah harapan orang tua dikala lanjut usia nanti, anak 

adalah merupakan kebanggaan orang tua. Karena itu setiap orang tua wajib 

melindungi hak setiap anak dan memperjuangkan hak anak sesuai hukum 

yang berlaku di masyarakat.  
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Hukum merupakan salah satu sarana untuk menjaga keserasian dan 

keutuhan masyarakat serta pembaharu masyarakat yang didasarkan pada 

moral dan agama. Karena, fungsi hukum yaitu sebagai sarana pengendali 

sosial dan hukum merupakan alat penting untuk mencapai suatu tujuan guna 

membantu usaha-usaha dalam pembangunan. Selain itu fungsi hukum adalah 

melakukan upaya untuk menggerakan masyarakat agar berperilaku sesuai 

dengan cara-cara baru sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan juga 

mengarahkan masyarakat pada pola-pola baru yang berarti mengubah atau 

bahkan menghapus kebisaaan-kebisaaan lama yang sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan zaman. 

Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang 

mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan 

masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu 

ditanamkan kepada seluruh warga Negara, sebagai usaha pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat 

Indonesia secara berkelanjutan, berdasarkan kemajuan nasional yang berpusat 

pada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, akan tetapi usaha 

untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum itu tidak hanya dengan 

suatu pernyataan saja, tetapi harus ada suatu usaha agar hukum itu dapat 

diketahui dan dimengerti, sehingga hukum bisa ditaati dan dihargai. 

http://update09.blogspot.com/2012/06/kesadaran-hukum.html di akses pada 

tanggal 28/5/2015 

http://update09.blogspot.com/2012/06/kesadaran-hukum.html
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Suatu negara yang berbudaya hukum, maksudnya suatu negara yang 

masyarakatnya sadar akan keberadaan hukum dan sanggup mentaati hukum 

diperlukan suatu pembinaan hukum seperti penanaman sikap yang 

bertanggungjawab terhadap hukum baik bagi penyelenggaranya maupun bagi 

masyarakatnya sebagai usaha penyempurnaan hukum dan usaha penegakan 

hukum agar dihormati, ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa 

terkecuali. 

Kesadaran hukum yang seharusnya hukum diketahui, dihormati, 

ditaati dan dihargai juga dapat berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam 

pemilikan akta kelahiran menjadi sangat penting diantaranya sangat 

menentukan status hukum seseorang dalam bidang keperdataan, untuk 

mengurus adminitrasi kependudukan, melanjutkan sekolah, melamar 

pekerjaan, pembuatan paspor,untuk melamar pekerjaan termasuk menjadi 

anggota TNI dan Polri, sebagai rujukan membuat KTPdan KK, Membuat 

SIM, dengan akta kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara 

hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, sebagai bukti ahli 

waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga 

Negara Indonesia, Sebagai wujud pengakuan negara mengenai segala status 

individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang. Contoh 

seperti, pegawai negeri yang mau pensiun pun harus melampirkan Akta 

Kelahiran, kemudian jemaah haji mau membuat paspor pun harus 

melampirkan Akta Kelahiran.  Begitulah pentingnya memiliki Akta 

Kelahiran. 
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Terapi dalam kenyataanya yang ada di dalam masyarakat, pentingnya 

akta kelahiran belum diketahui dan disadari oleh masyarakat luas. Sama 

halnya dengan beberapa daerah diwilayah Indonesia yang (di kutip dari 

LampungPos) kesadaran masyarakat dikabupaten prigsewu dalam 

pembuatan akta kelahiran masih rendah. Tercatat, sebayak 77.589 anak dari 

total 123.992 anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Pringsewu belum 

memiliki akte kelahira.  

Kepala Bidang Catatan Sipil Disdukcapil Pringsewu Asmudin kepada 

Lampost.co, Senin (25/5/2015), mengatakan pembuatan akte kelahiran bagi 

anak usia 0-18 tahun hingga April 2015 sendiri baru mencapai sedikitnya 

37,43 %, atau baru sekitar 46.403 anak di Kabupaten Pringsewu yang telah 

memiliki Akte Kelahiran. 

Selama ini, kata Asmudin, faktor rendahnya pembuatan Akte Kelahiran di 

Kabupaten Pringsewu selain disebabkan kurangnya pemahaman 

masyarakat akan pentingnya kegunaan sebuah Akta Kelahiran, bagi 

masyarakat yang jauh di pedesaan ada keengganan lantaran jarak yang jauh 

dalam pengurusan pembuatan Akta Kelahiran itu sendiri."Bagi masyarakat 

yang berada di pedesaan terkadang memerlukan biaya tambahan untuk 

sekedar membuat Akta Kelahiran, disitulah timbul asumsi pembuatan Akta 

Kelahiran membutuhkan biaya mahal. Padahal tidak, dengan datang 

langsung ke Kantor Disdukcapil Pringsewu," ujarnya, Senin (25/5/2015). 

Asmudin menjelaskan, selain memudahkan sang anak dalam menempuh 

pendidikan formal, keuntungan lain tentunya didapat sang anak dengan 

kepemilikan sebuah Akte Kelahiran. "Salah satunya menjamin kepastian 

hukum identitas sang anak, mencegah munculnya pekerja anak di bawah 

umur, dan keuntungan lainnya," jelasnya. 

http://lampost.co/berita/kesadaran-masyarakat-pringsewu-buat-akte-

kelahiran-rendah diakses pada tanggal 27/5/15 

 

Dikutip dari TRIBUNNEWS.COM, GUNUNGKIDUL - Kesadaran 

masyarakat Gunungkidul untuk mengurus akta kelahiran masih rendah. 

Dari total penduduk 749.444 jiwa, baru sekitar 30 persen yang sudah 

memiliki akta kelahiran. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Gunungkidul, Eko Subiantoro mengatakan masih rendahnya kesadaran 

masyarakat mengurus akta kelahiran, padahal di dalamnya menjelaskan 

identitas dan status kewarganegaan. Hingga 2015 kepemilikan akta 

kelahiran untuk warga berusia 0-18 tahun mencapai 66 persen. Secara 

umum, kepemilikan akta kelahiran di Gunungkidul baru mencapai 33 

persen dan masih jauh dari target."Akta kelahiran adalah dokumen 

kependudukan yang menjelaskan identitas dan status kewarganegaraan 

seseorang. Namun kesadaran masyarakat untuk mengurusnya masih 

rendah,” katanya, Jumat (10/4/2015). Untuk mencapai target, pihaknya 

mengimbau seluruh warga yang belum memiliki akta kelahiran untuk 

http://lampost.co/berita/kesadaran-masyarakat-pringsewu-buat-akte-kelahiran-rendah%20diakses%20pada%20tanggal%2027/5/15
http://lampost.co/berita/kesadaran-masyarakat-pringsewu-buat-akte-kelahiran-rendah%20diakses%20pada%20tanggal%2027/5/15
http://www.tribunnews.com/tag/gunungkidul/
http://www.tribunnews.com/tag/gunungkidul/
http://www.tribunnews.com/tag/gunungkidul/
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segera mengurusnya. Pelayanan seluruh dokumen kependudukan termasuk 

akta kelahiran saat ini gratis kecuali yang terlambat. 

http://www.tribunnews.com/regional/2015/04/10/baru-30-persen-warga-

gunungkidul-memiliki-akta-kelahiran diakses pada rabu 27/5/15 pukul 3.49 

Beberapa kasus di atas sudah cukup memberikan contoh atau bukti 

bahwa di Indonesia masih ada penduduk yang belum memiliki akta kelahiran 

anak, beberapa alasan mengapa masih banyak masyarakat yang belum 

memiliki akta kelahiran salah satunya adalah  karena kurangnya pemahaman 

masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki 

akta kelahiran anak. 

 Khususnya di dusun judeg  desa Tlogorejo kecamatan pagak sendiri 

tingkat pengetahuan masyarakat  khususnya daerah pinggiran atau masyarakat 

desa akan pentingnya akta kelahiran dirasa kurang,  padahal akta kelahiran 

adalah akta yang sangat penting dimiliki setiap anak yang menjadi warga 

Negara Indonesia. Tidak fahamya masyarakat terhadap akta kelahiran menjadi 

salah satu factor yang menyebabkan masyarakat tidak mementingkan 

kepemilikan akta kelahiran, karena masyarakat memadang bahwa akta 

kelahiran hanya sebagai syarat admiistrasi saja yaitu sebagai sayarat untuk 

masuk sekolah dan melamar kerja. hal ini dibuktikan masih banyaknya 

masyarakat desa tersebut pelayanan pencatatan akta kelahiran ada yang belum 

mempunyai akta kelahiran baik akta kelahiran anak sah dan anak di luar 

kawin dan malah ada di antara mereka yang tidak mau membuatkan atau 

mengurus akta anak-anak mereka karena masyarakat desa tersebut berfikiran 

membuat akta itu sulit. Padahal kenyataanya pembuatan akta kelahiran 

http://www.tribunnews.com/regional/2015/04/10/baru-30-persen-warga-gunungkidul-memiliki-akta-kelahiran%20diakses%20pada%20rabu%2027/5/15
http://www.tribunnews.com/regional/2015/04/10/baru-30-persen-warga-gunungkidul-memiliki-akta-kelahiran%20diakses%20pada%20rabu%2027/5/15
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seorang anak itu sanagat penting kareana dapat memberikan jaminan terhadap 

status hukum anak (anak sah), salah satunya adalah dengan kepemilikan akta 

kelahiran tersebut. 

Di Indonesia sendiri hal-hal yang berkaitan dengan pembutan akta di 

atur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administarsi 

Kependudukan, Pasal 27 yang menyebutkan bahwa:  (1) Setiap kelahiran 

wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat 

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

kelahiran. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

https://alghif.wordpress.com/2012/03/31/kajian-singkat-uu-no-23-tahun-

2006-tentang-administrasi-kependudukan-terkait-akta-kelahiran/ diakses 

pada hari rabu tanggal 28/5/2015 pukul 3:13 

 

Tujuan utama dari perubahan UU dimaksutkan meningkatka 

evektivitas pelayanan admiistrasi kepedudukan kepada masyarakat, 

menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta 

ketunggalan Dokumen kependudukan. Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 

2014 tentang penerbitan akta kelahiran yaitu: 

(1) Penerbitan akta kelahiran yang pelaporanya melebihi batas waktu 

1 tahun yang semula penerbitanya tersebut memerlukan penetapan 

pengadilan negeri, diubah cukup dengan keputusan dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota. Hal ini sesuai 

dengan putusan mahkamah konstitusi tanggal 30 april 2013. 

(2) Penerbitan akta pencatatan sipil yang semula di laksanakan 

ditempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitan 

di tempat domisili penduduk. 

(3) Pengakuan dan pengesahan anak dibatasi hanya untuk anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama 

tetapi belum sah menurut hokum hukum Negara. Yang selama ini 

menggunakan catatan pigir sekarang menggunakan pengesahan 

anak. Disdukcapil.rejanglebongkab.go.id/esensi-perubahan-

undang-undang-administrasi-kependudukan/diakses  

pada 10/09/2015 pada pukul 14:32 

 

https://alghif.wordpress.com/2012/03/31/kajian-singkat-uu-no-23-tahun-2006-tentang-administrasi-kependudukan-terkait-akta-kelahiran/
https://alghif.wordpress.com/2012/03/31/kajian-singkat-uu-no-23-tahun-2006-tentang-administrasi-kependudukan-terkait-akta-kelahiran/
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Berdasarkan pernyataan tersebut, para orang tua wajib segera 

membuat akta kelahiran bagi anak mereka. Namun saat ini di sebagian 

wilayah Indonesia khususnya di dusun Judek Desa Tlogorejo sendiri  

kesadaran masyarakatnya untuk membuat akta kelahiran bagi anak-anak 

mereka masih kurang karena masyarakat memandang bahwa akta kelahiran 

hanya sebagai syarat administrasi saja yaitu syarat untuk anak masuk sekolah 

dan melamar kerja, sehingga sangat sulit untuk menyatakan bahwa 

masyarakat membuat akta kelahiran anak mereka berdasarkan kesadaran 

hukum yang timbul dari diri sendiri. 

Berdasarkan paparan yang penulis sampaikan di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian di dusun judge desa Tlogorejo kecamatan pagak 

tersebut. Maka peneliti mengajukan judul “Kesadaran Masyarakat Terhadap 

Kepemilikan Akta Kelahiran Anak” (Studi Di Dusun Judeg desa Tlogorejo 

Kecamatan Pagak Kabupaten Malang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis sampaikan di atas 

maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah: 

1. Bagaimanakah kesadaran Masyarakat di Dusun Judeg Desa Tlogorejo 

terhadap kepemilikan akta kelahiran anak? 

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Masyarakat Dusun Judeg Desa 

Tlogorejo dalam kepemilikan akta kelahiran anak? 
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3. Bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasi faktor penghambat 

kesadaran masyarakat dusun Judeg desa Tlogorejo terhadap kepemilikan 

akta kelahiran anak? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kesadaran Masyarakat di Dusun Judeg  Desa Tlogorejo 

terhadap kepemilikan akta kelahiran anak. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Masyarakat di 

Dusun Judeg Desa Tlogorejo dalam kepemilikan akta kelahiran anak. 

3. Untuk mengetahui solusi yang di ambil untuk mengatasi faktor 

penghambat masyarakat dusun Judek Desa Tlogorejo terhadap 

kepemilikan akta kelahiran anak. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis  

Diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses 

penerbitan akta kelahiran bagi seorang anak dan masukan pemikiran 

sehingga seorang anak memiliki alat bukti yang otentik tentang 

kelahirannya dan juga dapat menambah pengetahuan di bidang hukum 

pada umumnya serta pendidikan. 
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2. Praktis.  

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

mengenai pelaksanaan penerbitan dan kepemilikan akta bagi 

masyarakata yang baik serta diharapkan dapat menambah wawasan 

serta pengetahuan bagi penulis maupun pembaca dan bias pula di 

jadikan referensi bagi peneliti selanjutnya. 

b. Bagi Pemeritah Desa 

Manfaat bagi pemeritah desa judek agar digunaka  sebagai 

bahan pertimbangan dan masukan dalam menigkatakan kesejahteraan 

masyarakat terutama dalam pemilikan akta kelahiran anak. Serta 

mampu menumbuhkan kesadaran hukum khususnya dalam 

pembuatan, pemilikan dan pencatatan akte kelahiran ,dan apa 

pentingnya bagi masyarakat terutama masyarakat desa judek tentang 

kepemilikan akte kelahirana anak. 

c. Bagi Masyarakat 

Serta bagi masyarakat luas adalah untuk menumbuhkan 

keperdulian dan ikut mendukung efektivitas penanaman unsur oleh 

pemerintah dan kesejahteraan masyarakat melaui kepemilikan akte 

kelahiran anak, dan dalam penelitian ini penulis ingin mencari tahu 

mengenai bagaima persepsi masyarakat desa atau daerah, khusunya di 

sisni adalah desa judek terhadap pentingnya memiliki akta kelahiran 
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anak dan tujuan  yang sesuai dengan UU yang pengatur tentang 

perlindungan anak. 

d. Bagi Pemerintah Dinas Catatan Sipil 

Manfaat bagi dinas catatan sipil adalah diharapkan dengan 

adanya penelitian ini dapat membatu pemerintah atau dinas cacatan 

sipil terutama catatan sipil kota malang untuk bagaimana menangi 

permasalahan yang terjadi di daerah daerah tentang kepemilikan akte 

kelahiran anak.supaya tujuan pemerataan dan mengsejahterakan 

masyarakat dapat terlaksana. Dapat memberikan masukan kepada 

Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil kota malang yang 

bersangkutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada 

masyarakat. 

E. Penegasan Istilah 

Untuk menjelaskan tentang pengertian judul skripsi ini, maka peneliti 

memberikan penjelasan beberapa istilah dalam penulisan skripsi ini dengan 

judul Kesadaran Orang Tua terhadap kepemilikan akta kelahiran anak didesa 

Djudek Kecamatan Pagak Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Kesadaran  

Kesadaran menurut kamus Bahasa Indonesia  artinya merasa, tau 

atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), keadaan ingat akan dirinya, 

ingat kembali ingat, tau dan mengerti. 
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http://kamus.sabda.org/kamus/kesadaran di akses pada rabu tanggal 

28/5/2015 pukul 12.00 

Misalnya , rakyat telah sadar akan pentingnya akta kelahiran anak. 

Kesadaran dalam penelitian ini adalah sadar bahwa setiap anak itu berhak 

memiliki akta kelahiran sesuai UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

administrasi kependudukan dan UU Nomor 24 Tahun 2014. 

2. Akta kelahiran  

Pengertian akta adalah yang memuat peristiwa peristiwa penting 

kehidupan seseorang  yaitu: kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan, 

pengesahanan anak dan kematian. Sesuai pasal 165 staatsland Tahun 

1941 nomor 84. Sedangkan Akta kelahiran yang diperoleh sebelum lewat 

batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran. 

3. Anak.  

Pengertian anak berdasarkan UU perlindungan anak menurut UU 

nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1: 

“menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan”.Jadi dalam hal ini 

pengertian anak dibasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak 

dibatsi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan 

belas) tahun.Sedangkan syarat kediua si anak belum pernah 

kawin.Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun 

pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat 

dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka 

sianak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 

(delapan belas) tahun” 

 

 Seorang anak dianggap sebagai manusia atau seorang yang belum 

dianggap dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 

http://kamus.sabda.org/kamus/kesadaran
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Tahun dan tidak kawin sebelumnya, kemudian bila perkawinan 

dibubarkan sebelum umur genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali 

berstatus belum dewasa. Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di 

dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar 

dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah 

subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan 

dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak 

tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat 

Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati 

Soemitri, SH menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, 

ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya UU No. 4 tahun 1979 

tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang 

anak) yaitu seseorang yang harus memproleh hak-hak yang kemudian 

hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan 

dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. 

 

 


