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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Partisipasi

Banyak pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli,

namun pada hakekatnya memiliki makna yang sama. Partisipasi berasal dari

bahasa Inggris “participate” yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil

bagian.

Menurut Tangkilisan partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan

seseorang dalam kegiatan bersama yang berkaitan dengan pelaksanaan proses

pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan

hidup.

Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli

Djalal dan Dedi Supriadi, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa

pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat

dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan

dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka

sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan

masalahnya.

Keith Davis dalam buku tangkilisan mengemukakan bahwa

“participation can be defined as mental and emotional involvement of a

person in a group situation which encourages him to contribute to group

goals and share responsibility in the him”.
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Bila diterapkan dalam pembangunan, maka yang dikemukakan Keith

Davis ini mengandung tiga unsur pokok yaitu:

1. Adanya keterlibatan mental dan emosi individu dalam melakukan

aktivitas kelompok.

2. Adanya motivasi individu untuk memberikan kontribusi tergerak yang

dapat berwujud barang, jasa, buah pikiran, tenaga, dan keterampilan.

3. Timbulnya rasa tanggung jawab dalam diri individu terhadap aktivitas

kelompok dalam usaha pencapaian tujuan.

Menurut Sastropoetro, ada lima unsur penting yang menentukan gagal

dan berhasilnya partisipasi, yaitu:

1. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif atau berhasil.

2. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh

pengertian yang menumbuhkan kesadaran.

3. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan.

4. Kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri

tanpa dipaksa orang lain.

5. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi

adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa

perencanaan, pelaksanaan, membuat keputusan, memecahkan masalah

keterlibatan mental dan emosi untuk memberikan kontribusi motivasi serta

bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pembangunan.
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2.1.1 Tipe partisipasi

Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh ahli.

Effendimembagi tipe partisipasi menjadi dua yaitu:

a. Partisipasi Horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap

anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan

yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan

tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

b. Partisipasi Vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat

terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam

hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut

atau klien.

Sedangkan Menurut Sundariningrum mengklasifikasikan tipe

partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

a. Partisipsai langsung.

Partisipasi yang terjadi  apabila individu menampilkan kegiatan tertentu

dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat

mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan

keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak

partisipasinya pada orang lain.
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2.1.2 Faktor yang mempengaruhi partisipasi

Angell mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat

dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi

kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: usia, jenis kelamin,

pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan lamanya tinggal.

a. Usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia

menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma

masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang

berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis Kelamin merupakan nilai yang cukup lama  dominan  dalam  kultur

berbagai  bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat  perempuan

adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan

perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi

semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan

adanya  gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin

baik.

c. Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk

berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup

seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi

peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan Penghasilan hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain

karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang
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akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang  baik dan mencukupi

kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi

dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

e. Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan

pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan

berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam

lingkungan  tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung

lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan

lingkungan tersebut.

2.2 Pengertian Masyarakat

Masyarakat terdiri dari banyak individu yang hidup berkelompok dan

saling berhubungan satu sama lain karena masyarakat (manusia) merupakan

mahluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta

lingkungan di sekitarnya dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan dan

keinginan. Akan tetapi manusia bersifat lemah, dengan kelemahannya

manusia tidak dapat hidup sendiri, membutuhkan orang lain sejak dari kecil

sampai dewasa. Sifat ini adalah kelemahan yang nyata pada manusia. Allah

SWT berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 28 yang artinya:







Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan

bersifat lemah. (An-Nisa:28).
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Meski secara fisik manusia lemah, tetapi ia memiliki potensi yang

menjadikan kelemahannya menjadi kekuatan. Dari perpaduan saling memberi

manusia melakukan interaksi. Pola interaksi sosial di hasilkan oleh hubungan

yang berkesinambungan dalam masyarakat dan dihadapkan pada pemerintah

yang mengatur dan memerintah.

Junaidi Lubis mengemukakan bahwa Masyarakat (manusia) adalah

merupakan kumpulan unik dan istimewa yang hidup saling menopang, beliau

juga mendefinisikan Masyarakat  (manusia) adalah bagian dari alam semesta,

fenomena dari ciptaan Tuhan yang maha kuasa, dan senantiasa berubah.

Sedangkan pengertian masyarakat menurut Mansur Fakih Masyarakat

adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan

masing-masing bagian secara terus menerus mencari keseimbangan

(equilibrium) dan harmoni.

Harold J. Laski mendefinisikan Masyarakat adalah suatu kelompok

manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-

keinginan mereka bersama. Sedangkan pengertian masyarakat menurut Selo

Soemardjan adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan

kebudayaan.

Auguste Comte mengatakan masyarakat merupakan kelompok-

kelompok mahluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang

menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola

perkembangan yang tersendiri.
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Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat

adalah sejumlah manusia ciptaan Tuhan yang maha kuasa yang saling

berhubunganmenghasilkan kebudayaan dan bekerjasama satu sama lain

membentuk satu kesatuan serta senantiasa berubah untuk mencari

keseimbangan.

2.3 Penduduk dan Kependudukan

Penduduk adalah orang yang berdomisili atau bertempat tinggal

menetap di wilayah suatu negara dan telah memiliki syarat menurut undang-

undang. Sedangkan yang disebut bukan penduduk adalah orang yang berada

di wilayah negara untuk sementara serta tidak bermaksud bertempat tinggal

tetap di negara itu. Adanya perbedaan itu maka berbeda pula hak dan

kewajibannya. Penduduk boleh mendirikan suatu perkumpulan dan boleh

melakukan suatu pekerjaan, bukan penduduk tidak memiliki hak dan

kewajiban itu.

Tempat kediaman (domisili) di atur dalam Pasal 17 KUH Perdata

sampai dengan Pasal 25 KUH Perdata. Unsur yang terkandung dalam

rumusan domisili, yaitu:

a. Adanya tempat tertentu (tetap atau sementara)

b. Adanya orang yang selalu hadir pada tempat tersebut

c. Adanya hak dan kewajiban

d. Adanya prestasi

Menurut Salim HS Domisili dapat dibedakan menurut sistem hukum

yang mengaturnya, yaitu menurut Common Low (hukum Inggris) dan hukum
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Eropa Kontinental. Di dalam Common Low (hukum Inggris), domisili dibagi

menjadi tiga macam, yaitu:

a. Domicili of origin, adalah tempat tinggal seseorang ditentukan oleh

tempat asal seseorang sebagai tempat kelahiran ayahnya yang sah;

b. Domicili of dependence, adalah tempat tinggal yang ditentukan oleh

domisili dari ayah bagi anak yang belum dewasa, domisili ibu bagi anak

yang tidak sah, dan bagi seorang istri ditentukan  oleh domisili suaminya;

c. Domicili of choice, adalah tempat tinggal yang ditentukan oleh/dari

pilihan seseorang yang telah dewasa, disamping tindak tanduknya sehari-

hari.

Di dalam hukum Eropa Kontinental tempat tinggal di bedakan menjadi dua,

yaitu:

a. Tempat kediaman yang sesungguhnya adalah tempat melakukan

perbuatan hukum pada umumnya.

b. Tempat kediaman yang dipilih.

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari

dinamika kependudukan manusia. Meliputi di dalamnya ukuran, struktur, dan

distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu

akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan

dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang

didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau

etnisitas tertentu.
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2.4 Catatan Sipil

Burgerlijke Stand atau di kenal dengan Catatan Sipil diatur dalam Bab

II Buku I KUH Perdata, terdiri atas tiga bagian dan 13 pasal, dan di mulai dari

pasal 4 KUH Perdata sampai dengan pasal 16 KUH Perdata.

Lie Oen Hock mengemukakan Catatan sipil adalah suatu lembaga

yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang

selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya serta memberikan kepastian

hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan,

perkawinan dan kematian.

Ada lima lembaga jenis register catatan sipil, yaitu: (1) kelahiran, (2)

perkawinan, (3) perceraian, (4) orang tua, dan (5) kematian. Di dalam KUH

Perdata terdapat enam jenis register catatan sipil, yaitu: (1) kelahiran, (2)

pemberitahuan kawin, (3) izin kawin, (4) perkawinan, (5) perceraian, dan (6)

kematian (Pasal 4 KUH Perdata). Lembaga yang berwenang mengeluarkan

keenam jenis register catatan sipil itu adalah Kantor Catatan Sipil

Kabupaten/Kotamadya. Yang diberikan kepada yang bersangkutan hanya

salinannya saja, sedangkan aslinya tetap tersimpan di Kantor Catatan Sipil.

Akta catatan sipil mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat

penting dalam proses pembangunan nasional karena dapat memberikan

manfaat bagi individu maupun pemerintah.

Ada tiga manfaat akta catatan sipil bagi pribadi, yaitu:

a. Menentukan status hukum seseorang;

b. Merupakan alat bukti yang paling kaut di muka dan dihadapan hakim;
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c. Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri;

Manfaat bagi pemerintah adalah:

a. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan;

b. Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan;

c. Pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke

Indonesia;

Di samping kedua manfaat itu, akta catatan sipil juga diakui sah dalam

pergaulan internasional.

2.5 Akta Kelahiran

2.5.1 Pengertian Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah suatu akta yang di keluarkan oleh pejabat yang

berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Seseorang dapat

dikatakan sebagai anak yang sah dari orang tuanya apabila anak tersebut

dapat menunjukan alat bukti yang sah, tentunya adalah satu bukti tertulis

yang otentik yang menerangkan tentang suatu hal agar anak tersebut

mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat menurut ketentuan-

ketentuan yang telah di tetapkan oleh Lembaga Catatan sipil. Peristiwa

pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam tetapi harus

dilakukan dimuka Pegawai Pencatatan Sipil. Untuk mendapatkan pengakuan

tersebut terlebih dahulu si anak harus mempunyai bukti tertulis, bukti tertulis

tersebut dibagi menjadi dua, yaitu akta dan bukan akta. Akta dibedakan

menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.



24

Menurut Yulies Tiena Masriani Akta otentik adalah akta yang dibuat

oleh/di hadapan pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa, menurut

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan ataupun tanpa bantuan

yang berkepentingan untuk dicatat di dalamnya. Sedangkan akta di bawah

tangan adalah akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh para pihak

tanpa bantuan seorang pejabat.

Akta kelahiran anak sah apabila membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Lahir

a. Kewarganegaraan (WNI atau WNA)

b. Tempat Kelahiran

c. Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran

d. Nama lengkap anak

e. Jenis kelamin anak

f. Nama ayah

g. Nama ibu

h. Hubungan antara ayah dan ibu

2. Tanggal, bulan dan tahun terbit akta

3. Tanda tangan pejabat yang berwenang
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Akta Kelahiran dapat dibedakan menjadi empat jenis, sebagaimana

dikemukakan sebagai berikut:

1) Akta Kelahiran Umum

Akta Kelahiran Umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan

berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang

ditentukan oleh perundang-undangan, yakni 60 hari kerja sejak peristiwa

kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa selama 10 hari

kerja. Inti dari kelahiran umum adalah di sampaikan dalam 60 hari kerja

sejak kelahiran.

2) Akta Kelahiran Istimewa

Akta Kelahiran Istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan

berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas

waktu pelaporan  yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Batas waktu yang dilampau adalah melebihi 60 hari.

3) Akta Kelahiran Luar Biasa

Akta kelahiran Luar Biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh

kantor catatan sipil  pada zaman Revolusi antar 1 Mei 1940 sampai

dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum

Kantor Catatan Sipil setempat.

4) Akta Kelahiran Tambahan

Akta Kelahirran Tambahan merupakan akta yang dikeluarkan oleh

pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 Januari

1967 s.d 31 Maret 1983.
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Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon

dalam pengurusan akta kelahiran dikemukakan berikut ini.

1) Surat keterangan kelahiran dari yang berwenang, seperti dokter, bidan,

dukun beranak, nakhoda, dan pilot pesawat terbang.

2) Surat pengantar lurah/kepala desa.

3) Surat nikah/akta perkawinan orang tuanya.

4) Surat Bukti Kewarganegaraannya (SKB) bagi WNA yang telah menjadi

warga Negara Indonesia danganti nama.

5) Kartu Keluarga (KK)

6) Bagi WNA melampirkan dokumen-dokumen asing.

7) Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan: (1) dewasa (berumur 21

tahun keatas), (2) sehat jasmani dan rohani, (3) tidak buta huruf, dan (4)

berdomisili di Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan.

Syarat 1, 2, 3, 5 dan 7 berlaku bagi WNI, sedangkan bagi WNA yang

telah menjadi WNI ditambah dengan persyaratan nomor 4 (empat) dan 6

(enam).

2.5.2 Prosedur Pengurusan Akta Kelahiran

Adapun mekanisme ataupun prosedur dalam pengurusan akta

kelahiran sebagai berikut:

a. Pemohon atau penduduk datang ke instansi dengan membawa

persyaratan terlampir ke loket pelayanan Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil
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b. Mengisi formulir pendaftaran bermatrai yang telah di sediakan di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil serta melampirkan persyaratan yang

telah ditentukan

c. Pemohon atau penduduk menyerahkan kebagian verifikasi dan validasi

akta kelahiran.

d. Pemohon atau penduduk menandatangani buku registrasi akta kelahiran

beserta 2 (dua ) orang saksi dan menerima bukti penerimaan berkas

Sedangkan untuk pengurusan akta kelahiran yang hilang, pemohon

atau penduduk harus menyertakan surat keterangan kehilangan dari polsek

setempat. Kemudian, akta kelahiran diurus Disdukcapil atau kantor

Pencatatan Sipil sesuai penerbitan. Syarat untuk mengurusnya, lampirkan

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan

kehilangan dari Polsek setempat. Jika masih mempunyai fotokopi akta

kelahiran, bisa dilampirkan untuk mempermudah pencarian data. Syarat

tersebut bisa atas nama pemilik akta kelahiran maupun orang tua pemilik akta

kelahiran.
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Untuk alur pembuatan akta kelahiran adalah sebagai berikut:

Pemohon

Pemohon

Kecamatan
meneruskan surat
kelahiran kepada
Lembaga yaitu
Dinas Penduduk dan
Catatan Sipil

Menerima kutipan
akta kelahiran Pemohon

Pejabat mencatat  pada
registrasi kelahiran dan
menerbitkan akta
kelahiran

Pemohon Ketua RT Pemohon

Surat pengantar

1. Warga mengisi

surat keterangan

lahir

2. Surat keterangan

lahir di ttd

pemohon dan di

ketahui Kepala

Desa

3. Desa

menyampaikan

pada kecamatan

Sumber: Dinas kependudukan dan catatan sipil 2005

Kantor Desa

KECAMATAN

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Persyaratan

1. Surat kelahiran dari

dokter/bidan/penolong

kelahiran;

2. Nama dan identitas

saksi kelahiran;

3. KK orang tua;

4. KTP orang tua; dan

5. Kutipanakta nikah/akta

pernikahan orang tua;

6. Penetapan kepala dinas

(jika melewati 60 hari)
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2.5.3 Tujuan dan Manfaat Pembuatan Akta Kelahiran

Terdapat sejumalah manfaat pembuatan akta kelahiran diantaranya

yaitu, sebagai alat dan data dasar pemerintah untuk menyusun anggaran

nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak,

syarat untuk diterima di lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak

(TK) sampai dengan perguruan tinggi, pembuatan Akta Pernikahan (Surat

Kawin), pembuatan passport, untuk mengurus Bea Siswa, mengurus masalah

tunjangan keluarga, pembuatan Kartu Penduduk (KTP) serta menjadi bukti

yang kuat untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya berdasarkan Hukum

di Indonesia.

Adapun tujuan dari pembuatan akta kelahiran yakni, menjadi bukti

bahwa Negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya,

meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak,

adopsi illegal dan eksploitasi seksual, anak secara yuridis berhak untuk

mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak

lainnya sebagai warga Negara. Sebagaimana telah di jelaskan dalam

konstitusi UUD 1945, pasal 28 B ayat 2 yaitu: setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
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2.6 Peran Pemerintah

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam proses pembuatan

akta kelahiran adalah, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan (Adminduk) menjadi UU, maka pemerintah membebaskan

biaya proses pengurusan dan penerbitan semua dokumen 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 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A “pengurusan dan

penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya”.

Selain itu untuk mempermudah masyarakat yang terlambat dalam

mengurus akta kelahiran Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA

nomor 6 tahun 2012 soal hilangnya peran pengadilan dalam pembuatan akta

kelahiran sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2013 perubahan dari UU nomor

23 tahun 2006. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut, MA

mengatur bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka

Pengadilan Negeri dapat menerima permohonan secara kolektif.

Yang dimaksud dengan pengajuan permohonan secara kolektif,

menurut SEMA 6 Tahun 2012, adalah permohonan penetapan pencatatan

kelahiran yang diajukan lebih dari satu pemohon dan disampaikan melalui
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pada instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang

melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

Selain diperbolehkan pendaftaran secara kolektif, SEMA 6 Tahun

2012 juga memungkinkan penyelenggaraan persidangan diluar gedung

pengadilan dan juga berperkara secara prodeo/cuma-cuma.

2.7 Pandangan Islam

Anak merupakan aset terpenting dalam sebuah negara. Jatuh

bangunnya sebuah negara di masa yang akan datang terletak di tangan

generasi yang akan datang dan mereka adalah khazanah negara yang paling

berharga. Hak  pertama yang harus didapat sebagai manusia adalah hak untuk

memperoleh suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

serta untuk mengetahui orang tuanya.

Salah satu dari Lima Pilar Syari’at Islam adalah Memelihara

Keturunan (Hifzh Al-Nasl/حفظ النّسل). Untuk mewujudkan itu semua

diperlukan adanya peraturan yang menangani masalah itu, dalam Islam di

berlakukan hukum nikah lengkap dengan syarat rukun dan yang berkaitan

denganya semisal tholaq (cerai), ruju’ (kembali pada istri setelah

menjatuhkan talaq), khulu’ (gugatan dari istri minta di cerai suami), dan yang

lainnya seprti larangan zina, nikah mut’ah (kawin kontrak). Memelihara

keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga:

a) Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyah seperti disyariatkan

nikah dan dilarang berzina.
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b) Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkannya

ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.

c) Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti disyaratkannya

khitbah dan walimah dalam perkawinan.

Kita sepakat bahwa anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT

sebagai generasi penerus dalam keluarga bahkan bangsa dan negara. Oleh

sebab itu maka anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari

seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan

individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial.Ayat

yang berbicara mengenai Hak-Hak Anak diantaranya adalah:

a. Anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Sebagaimana dalam firman Allah

SWT:















Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-

amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu

serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Al-Kahfi:46).
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b. Hak anak untuk hidup, sebagaimana firman Allah SWT:







Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena

dosa Apakah Dia dibunuh, (At-Takwir:8-9).

c. Hak moral antara lain : diberikan nama yang baik, mengetahui siapa

orangtuanya, mengetahui asal lelurhurnya dan mendapat bimbingan dalam

bidang agama dan moral.

Abul Hasan meriwayatkan bahwa suatu hari seseorang bertanya

kepada Nabi Muhammad saw: Ya Rasulullah, apakah hak anakku dariku?

Nabi menjawab:Engkau baguskan nama dan pendidikannya, kemudian

engkau tempatkan ia di tampat yang baik. Sabda Rasulullah saw yang lain:

Baguskanlah namamu, karena dengan nama itu kamu akan dipanggil pada

hari kiamat nanti. (HR Abu Dawud dan Ibnu Hibban).

Nama anak adalah penting, karena nama dapat menunjukkan identitas

keluarga, bangsa, bahkan aqidah.Islam menganjurkan agar orangtua

memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam, suatu identitas

yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis dan kekerabatan. Selain itu

nama juga akan berpengaruh pada konsep diri seseorang.
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2.8 Penelitian Terdahulu

Judul penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian

penulis dalam penyusunan Skripsi ini adalah:

1. Penelitian Narendra Titis Hardjanti (Surakarta, 2009) dengan judul

“Evaluasi Implementasi Kebijakan (Analisis Mengenai Proses

Implementasi Dan Dampak Jangka Pendek Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2003 Tentang Akta Kelahiran Di Kota Surakarta)” dalam penelitian

ini secara garis besar kebijakan Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang

pembebasan biaya  penerbitan akta kelahiran telah berjalan dengan cukup

baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang masih perlu

diperbaiki salah satunya dari segi tahap Sosialisasi kurang maksimal

karena  keterbatasan  dana, dan jumlah  personel.

2. Penelitian Andi Ni’mah Sulfiani (Makassar, 2012) dengan judul “Kualitas

Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Wajo” dalam penelitian ini 69,56% dari lima dimensi

pelayanan  yang di gunakan untuk mengukur pelayanan diantaranya yaitu

kehandalan  (reliability),daya tanggap (responsiveness), keyakinan

(assurance),  perhatian (emphaty), serta dimensi berwujud (tangibles)

dapat dikatakan  bahwa  kualitas  pelayanan pada Dinas Kependudukan
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dan  Pencatatan Sipil  sudah  berkualitas mendapat  respon  yang  positif

dari  masyarakat.

2.9 Konsep Operasional

Menurut Widjono HS Operasional adalah batasan pengertian yang

dijadikan pedoman untuk melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan.

2.9. 1 Definisi Konsep

Konsep mempunyai tujuan sebagai kerangka berfikir agar tidak terjadi

tumpang tindih dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-

masing konsep guna menghindari salah pengertian.

Penulis menggunakan teori Keith Davis tentang Partisipasi

Masyarakat dilihat dari keterlibatan mental dan emosional individu, motivasi

individu dan tanggung jawab individu yang bersumber dari buku karangan

Tangkilisan dengan 6 (enam) indikator penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut ini: .

Tabel 2.1: Konsep Operasional

Variabel Indikator Sub Indikator

Partisipasi
Masyarakat
Menurut Keith
Davis

1. Pengetahuan
Masyarakat Tentang
akta Kelahiran

a. Bentuk Dokumen Akta Kelahiran

b. Peaturan Pemerintah yang
Mewajibkan Memiliki Akta
Kelahiran

c. Maksud dari Pembuatan Akta
Kelahiran

d. Tujuan Pembuatan Akta Kelahiran

e. Persyaratan Pembuatan Akta
Kelahiran

2. Pemahaman a. Sosialisasi atau Penyuluhan
Tentang Identitas Kependudukan.
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masyarakat mengenai
prosedur pembuatan
akta kelahiran

b. Pertemuan Mengenai Pembuatan
Akta Kelahiran di Desa atau
Kecamatan Setempat

c. Prosedur/Proses Pembuatan Akta
Kelahiran

d. Pendapat Responden Mengenai
Prosedur/Proses Pembuatan Akta
Kelahiran

3. Cara memperoleh
informasi mengenai
pembuatan akta
kelahiran

a. Pembuatan Akta Kelahiran Gratis

b. Pembuatan Akta Kelahiran ke Dinas
Kependudukan dan Catatan
Sipil/Kecamatan setempat

c. Menyebarkan Informasi Tentang
Pembuatan Akta Kelahiran ke
Masyarakat Lain

d. Tanggapan Apabila Pemerintah
Setempat Mengajak Membahas
Tentang Akta Kelahiran

4. Kesadaran masyarakat
mengenai pentingnya
akta kelahiran

a. Pembuatan Akta Kelahiran di Mulai
Umur 0-60 Hari

b. Akta Kelahiran Penting untuk
Pendidikan

c. Tanggapan Kegunaan Akta
Kelahiran Setelah Menyelesaikan
Wajib Belajar 12 Tahun

d. Akta Kelahiran Penting untuk
Melamar/Mencari Pekerjaan

e. Akta Kelahiran di Butuhkan dalam
Pekerjaan Responden

5. Pelaksanaan
kepengurusan akta
kelahiran  anak di
urus orang tua

a. Responden Melengkapi Dokumen
Pembuatan Akta Kelahiran

b. Bersedia Mengurus Sendiri
Pembuatan Akta Kelahiran

c. Pernah Mengurus Sendiri
Pembuatan Akta Kelahiran

6. Pelaksaan
kepengurusan akta
kelahiran anak diurus
orang lain

a. Meminta Pertolongan Orang Lain
untuk Mengurus Pembuatan Akta
Kelahiran

b. Kepengurusan Akta Kelahiran oleh
Orang Lain lebih cepat dari pada
Mengurus Sendiri

c. Bersedia Memberikan Imbalan
kepada Orang Lain untuk Mengurus
Akta Kelahiran

d. Persyaratan dan Prosedur
Pembuatan Akta Kelahiran Sulit
Sehingga Meminta Pertolongan
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Orang Lain


