
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sudah sepatutnya

memiliki masyarakat yang sadar hukum pula. Hukum di buat untuk

menciptakan kedamaian dan ketertiban (peace and order) dalam masyarakat.

Banyak aturan hukum yang tidak dipatuhi dengan baik oleh anggota

masyarakat sendiri. Norma dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia

dalam masyarakat salah satunya adalah norma Hukum disamping norma

Agama, Kesusilaan dan Kesopanan. Status hukum seseorang dimulai pada

saat ia dilahirkan hidup dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya.

Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang tersebut akan

membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting untuk dirinya sendiri

maupun para pihak lain yang berkepentingan. Walaupun warga masyarakat

yang diatur tidak atau kurang menyadari pentingnya hukum sebagai salah

satu Kontrol Sosial (social control) diartikan sebagai suatu proses, baik yang

direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan

memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem hukum, kaidah dan nilai

yang berlaku  karena negara Indonesia merupakan  negara hukum dan sudah

sepatutnya memiliki kesadaran hukum pula.

Dengan mematuhi peraturan yang telah dibuat maka seseorang

tersebut telah mentaati pemimpinnya, sebuah negara tidak akan tercapai

kestabilanya tanpa ada seseorang yang memimpin. Tanpa adanya seorang
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pemimpin dalam sebuah negara tentulah negara tersebut akan menjadi lemah

dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Taat kepada pemimpin

adalah suatu kewajiban sebagai mana telah disebutkan dalam Al-Qur’an dan

Sunnah. dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 59, Allah berfirman:























Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan

ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(An-Nisa’:59)
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Disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit r.a,

Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

Dengar dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian, walaupun dia seorang

budak habsy. (HR.Bukhari).

Beliau juga bersabda:

Barang siapa yang melepaskan tangan bai’atnya (memberontak) hingga

tidak taat (kepada pemimpin) dia akan menemui Allah dalam keadaan tidak

berhujjah apa-apa. (HR.Muslim).

Salah satu wujud kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku

ialah dengan menyadari betapa penting dan perlunya seseorang memilik bukti

tertulis dalam menentukan status orang tersebut atas kejadian-kejadian atau

peristiwa-peristiwa yang selalu ada dalam perjalanan hidup manusia, antara

lain; peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran, peristiwa pengakuan atau

pengesahan, peristiwa perceraian dan peristiwa lainnya.

Pencatatan kelahiran adalah salah satu cara untuk mengamankan hak

anak serta mempermudah pemerintah untuk mengidentifikasi anak apabila

ditelantarkan ataupun diculik dan mengurangi kemungkinan terjadinya

penjualan bayi. Jika  seorang  anak  tanpa  akta  kelahiran  diperjual belikan

di luar negeri, secara hukum pemerintah  Indonesia  tidak  akan  bisa  berbuat

apa-apa terhadap anak tersebut. Dan dengan adanya pencatatan kelahiran

yang teratur maka berbagai persoalan dapat di selesaikan, misalnya dapat di

ketahui jumlah pertambahan penduduk setiap tahunnya, sehingga membantu
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pemerintah dalam memberikan bantuan terhadap penduduk miskin atau yang

berhubungan dengan masalah kependudukan.

Anak merupakan aset terpenting dalam sebuah negara. Jatuh

bangunnya sebuah negara dimasa yang akan datang terletak ditangan generasi

yang akan datang dan mereka adalah khazanah negara yang paling berharga.

kehadiran seorang anak merupakan kebahagian tersendiri bagi keluarga.

Orang tua harus memikul tanggung jawab yang besar dan harus memastikan

anak dibesarkan dengan benar sehingga anak tersebut tumbuh menjadi pribadi

yang berarti. Termasuk dalam memastikan bahwa anak secara hukum

terdaftar dalam lembaga catatan sipil dan telah memperoleh hak-haknya.

tanpa disadari akta kelahiran adalah awal dari pendaftaran warga negara di

hadapan hukum Indonesia. Di satu pihak penduduk merupakan modal dasar

dalam pembangunan. Bisa dikatakan penduduk merupakan pelaku utama

dalam sasaran pembangunan.

Banyak kasus, orang tua sering mengabaikan hak kebutuhan bahkan

menterlantarkan anak-anak mereka. Pada hal Allah SWT telah menjelaskan

bahwa anak-anak memiliki hak yang menjadi kewajiban sang bapak (orang

tua). Dan Rasulullah SAW bersabda dari hadits  Abdullah bin Umar:

“……dan sesungguhnya anakmu memiliki hak atasmu.” (HR. Muslim)

Dan dari Ibnu Umar dia berkata:

Sesungguhnya Allah menjadikan mereka abraar, karena mereka berbuat baik

terhadap bapak-bapak dan anak-anak mereka. Sebagaimana bapakmu
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memiliki hak atasmu, maka anakmu juga memiliki hak atasmu (Al-Adabul

Mufrad).

Dari kedua hadits di atas dapat disimpulkan bahwa anak merupakan

amanah yang diberikan oleh Allah SWT yang memiliki hak yang harus

dipenuhi.

Pada kenyataanya Indonesia menempati peringkat 20 negara dunia

yang cakupan pencatatan kelahirannya paling rendah dan buruk di daerah

pedesaan lebih buruk daripada di perkotaan. Kesenjangan ini termasuk yang

tertinggi di dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, anak usia 0-18

tahun berjumlah 79.729.824 orang, sedangkan yang memiliki akta kelahiran

hanya 55%. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011 yang

dikumpulkan pada bulan Maret 2011, menunjukkan bahwa anak umur 0-18

tahun berjumlah 82,98 juta jiwa, sedangkan yang mempunyai Akta Kelahiran

baru mencapai 64%. Dari total 64% yang diperoleh melalui metode sampling

tersebut, baru 47,71% yang bisa menunjukkan bukti dokumennya, sementara

16,29% hanya menyatakan saja tanpa bisa menunjukkan buktinya.

Akta Kelahiran merupakan hal yang penting, pada kenyataannya

masih banyak  masyarakat  yang  belum mengetahui akan pentingnya

memiliki akta kelahiran, masih banyak masyarakat memiliki kesadaran

hukum yang sangat kurang sekali terhadap kepemilikan akta kelahiran,

padahal akta kelahiran adalah akta yang sangat penting dimiliki oleh setiap

anak yang menjadi warga Negara Indonesia. Masyarakat bahkan beranggapan

bahwa masalah pencatatan kelahiran hanya sebagai syarat administratif saja.
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Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah sebagian masyarakat

memilih untuk diuruskan oleh orang lain ataupun orang ketiga dalam

pembuatan akta kelahiran, pada umunya masyarakat tidak ingin mengambil

pusing dalam pembutan akta kelahiran terutama prosedur pembuatan akta

kelahiran. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bukti

otentik dari lembaga catatan sipil membuat mereka enggan untuk mengurus

dan melaporkan setiap peristiwa kelahiran ke lembaga catatan sipil.

Anggapan masyarakat apabila mendengar akta kelahiran, yang terlintas di

benak mereka adalah mahalanya biaya pembuatan akta kelahiran, berbeli-

belitnya prosedur pembuatan akta kelahiran dan lamanya waktu dari yang

telah dijanjikan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir penyelenggaraan

pendaftaran penduduk disediakan biaya operasional yang besarnya ditetapkan

oleh Bupati Indragiri Hilir dan ditampung dalam anggaran belanja dan

pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan disahkannya Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), pemerintah membebaskan

biaya proses pengurusan dan penerbitan semua dokumen di tanggung oleh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembuatan Kartu

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Akta

Kematian termasuk penerbitan baru, penggantian karena rusak atau hilang,

perbaikan akibat salah tulis atau akibat perubahan elemen data sesuai dengan
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A Pengurusan dan

penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Namun yang menjadi kendala klasik di Negara kita adalah dari

masyarakat sendiri, dalam kepemilikan, pengurusan dan pencatatan akta

kelahiran gratis tetapi biaya transport tidak gratis. Sehingga sangat sulit sekali

untuk menyatakan bahwa masyarakat membuat akta kelahiran atas dasar

kesadaran hukumnya sendiri.

Rendahnyapartisipasimasyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran

bisa dibuktikan dengan data jumlah penerbitan akta kelahiran tiga tahun

terakhir yang terdaftar di kecamatan Pulau Burung Desa Sungai Danai

Table 1.1 : Jumlah Penerbitan Akta KelahiranDesa Sungai Danai Tahun

2011-2013

Tahun Jumlah
Kelahiran

Jumlah Pengurus  Akta Kelahiran

Sudah Mengurus Belum Mengurus

2011 9 157 670

2012 13 240 430

2013 8 164 266

Sumber: Daftar Jumlah Penerbitan Akta Keliharan Kecamatan Pulau burung

Tabel diatas menggambarkan jumlah penerbitan akta kelahiran di desa

Sungai Danai Kecamatan Pulau Burung, jika dibandingkan dengan jumlah

penduduk yang belum mengurus akta kelahiran di kategorikan masih rendah.

Sedangkan untuk jumlah penduduk Desa Sungai Danai Kecamatan Pulau

Burung untuk tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk di Kecamatan Pulau Burungper

Kelurahan / Desa

No Desa Jumlah Penduduk

1 PULAU BURUNG 11.529

2 BANGUN HARJO JAYA 713

3 RINGIN JAYA 603

4 MAYANG SARI JAYA 1.295

5 BUKIT SARI INTAN JAYA 573

6 MANUNGGAL JAYA 802

7 TELUK NIBUNG 1.648

8 SUNGAI DANAI 1.963

9 SRI DANAI 570

10 SAPTA JAYA 459

11 KERAMAT JAYA 291

12 SUKA JAYA 481

13 BINANGUN JAYA 330

14 SUKOHARJO JAYA 202

Sumber: Hasil Laporan Bulanan Penduduk 2014
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Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2005

Tentang Pendaftaran Penduduk dibuat agar masyarakat tertib administrasi

kependudukan mulai dari KTP, KK, akta kelahiran dan sebagainya.

Kemudian isi pasal 4pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor

21 Tahun 2005, yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap kelahiran wajib

dilaporkan kepada lurah/desa setempat selambat-lambatnya dalam jangka

waktu 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran. Kelahiran yang

melebihi jangka waktu proses penyelesaiannya di laksanakan oleh lurah/desa

setelah mendapat persetujuan dari camat.

Yang menjadi faktor utama masyarakat enggan untuk mengurus akta

kelahiran tersebut antara lain:

1. Ketidaktahuan masyarakat tentang kewajibannya untuk segera

mendaftarkan peristiwa kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil setempat.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat akan pentingnya akta kelahiran

sebagai jaminan hukum bagi anak dimasa yang akan datang.

3. Pandangan masyarakat yang keliru mengenai proses kepemilikan akta

kelahiran anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang

membutuhkan waktu yang lama.

4. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat

kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran.

5. Akses transportasi, infrastruktur jalan dan jarak tempuh yang cukup jauh.
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6. Pandangan masyarakat yang keliru mengenai proses kepemilikan akta

kelahiran yang membutuhkan biaya yang cukup besar karena pemerintah

setempat masih menggunakan Peraturan Daerah yang belum direvisi

yaitu (PERDA) tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk sehigga tidak

sesuai dengan UU no 24 tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan.

7. Faktor usia dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah

mengakibatkan masyarakat selalu melibatkan orang ketiga dalam

kepengurusan akta kelahiran.

Berangkat dari permasalahan yang terjadi di atas maka dipandang

perlu adanya penelitian persepsi terkini masyarakat terhadap kepemilikan

akta kelahiran. Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah seharusnya

mampu meningkatkan kepemilikan akta kelahiran dan menyadarkan

masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dalam hal pencatatan

kelahiran, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul

“TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN

AKTA KELAHIRAN DI DESA SUNGAI DANAI KECAMATAN PULAU

BURUNG”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas untuk lebih jelas dan mempermudah

pemahaman terhadap permasalahan, maka peneliti merumuskan

permasalahan sebagai berikut :
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1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan Akta Kelahiran di

desa Sungai Danai Kecamatan Pulau Burung?

2. Hambatan-hambatan terhadap pembuatan Akta kelahiran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas,

adapun yang menjadi tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan

Akta Kelahiran

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap pembuatan akta

kelahiran.

1.4 Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat

sehingga hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut tidak sia-sia. Adapun

manfaat dari penelitian ini meliputi sebagai berikut :

1. Bagi diri sendiri untuk memperoleh data untuk penelitian serta

menambah cakrawala ilmu, khususnya mengetahui pola pemikiran

masyarakat memandang hukum yang berlaku di indonesia.

2. Bagi masyarakat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran kepada masyarakat sehingga masyarakat
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mengetahui sejauh mana pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan

identitas diri seseorang.

3. Dengan adanya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai

perbandingan atau dasar penelitian lebih lanjut bagi penelitian lain untuk

melakukan kajian atau penelitian dalam aspek yang lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun proposal penelitian ini penulis membagi kedalam

beberapa bab dan masing-masing bab mencakup beberapa sub bab yang berisi

sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah,

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan

Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini membahas mengenai konsep-konsep yang

mendukung dalam penelitian mengenai pengertian yang

berhubungan dengan judul, menjelaskan penelitian-penelitian

sebelumnya serta konsep operasional.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini membahas mengenai ruang lingkup penelitian,

jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik

pengumpulan data, skala pengukuran dan analisis data.
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BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini dijabarkan mengenai deskripsilokasi penelitian

yang meliputi letak, luas dan batas wilayah, jumlah penduduk,

jenis kelamin penduduk dan mata pencaharian.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini di jabarkan mengenai identitas responden, analisa

data dan rekapitulasi keseluruhan jawaban hasil penelitian dan

pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab V ini memuat penjelasan mengenai kesimpulan dan

saran hasil penelitian
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