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BAB 1 

PENDAHULUAN 

   

A. Latar belakang masalah. 

 
Pada dasarnya manusia lahir ke dunia ini dengan membawa hak-

hak pada dirinya. Dalam pasal 1-3 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dinyatakan dalam tiap-tiap manusia berstatus sebagai orang 

dalam hukum , artinya tiap-tiap manusia mempunyai wewenang untuk 

mempunyai hak-hak khususnya wewenang untuk mempunyai hak-hak 

keperdataan. Wewenang seseorang dimulai pada saat kelahirannya dan 

status seseorang manusia sebagai persoon berakhir pada saat orang itu 

meninggal dunia. Dalam menentukan status seseorang terdapat 

peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yaitu perkawinan,  kelahiran, 

pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian, dan pergantian 

nama. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan hal yang amat penting 

sehingga diperlukan suatu bukti tertulis.1 

Semua akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil ini merupakan 

akta otentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan 

dan kepastian hukum, tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan 

oleh 

                                                 
1 R. Soetejo Prawirohamidjo Dan Asis Safioedin, 1986, hukum orang dan keluarga, ghalia 
Indonesia, hal 5 

1 
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 Pengadilan Negeri dengan ketetapan atau keputusannya dan tidak dapat 

diralat atau dibatalkan atau diperbaharui, selain atas izin Pengadilan 

Negeri serta mengikat semua pihak.2  

 
Pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah 

Republik Indonesia meliputi pembangunan disegala bidang yang bersifat 

menyeluruh dan terpadu. Maksud dan tujuan pembangunan nasional 

merupakan upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Sebagaimana yang telah digariskan oleh Garis-Garis Besar Haluan 

Negara. Bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional  adalah untuk 

menciptakan dan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, 

yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. 

Pembangunan dilaksanakan melalui tahap-tahap pembangunan 

lima tahun yang tidak hanya untuk menyelenggarakan pembangunan 

yang bersifat fisik, tetapi juga meliputi pembangunan yang sifatnya non 

fisik. Pada dasarnya hakekatnya pembangunan nasional adalah 

pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat 

Indonesia untuk mewujudkan masyarakat luhur dan batin secara 

seimbang. 

Pada dasarnya manusia mengalami tiga fase kehidupan di dunia 

yaitu fase kelahiran, fase perkawinan, dan fase kematian. Didalam fase 

                                                 
2Victor M. Situmorang, Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia, 
Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal 3. 
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kelahiran di Indonesia yang merupakan negara hukum setiap anak lahir 

wajib mempunyai perlindungan hukum, dalam hal ini setiap anak yang 

belum cakap atau dewasa berhak atas perlindungan hukum dengan 

perantara orang tua, dan dianggap telah cakap hukum serta mampu 

melakukan perbuatan hukum. Dalam halnya  fase perkawinan setiap 

orang yang sudah cakap hukum atau sudah dewasa berhak melakukan 

perkawinan. Dalam halnya fase kematian seseorang juga memerlukan 

bantuan orang lain, yaitu apabila seseorang meningggal maka orang lain 

membantu  baik mengubur atau mengurus berkas kematian. 

Kelahiran bagi seseorang juga merupakan suatu peristiwa hukum, 

yang pada dasarnya penting bagi manusia. Dan merupakan kejadian 

yang harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, sehingga anak 

tersebut dapat terdaftar dalam negara yang telah dianggap menurut 

aturan hukum yang terdapat di Indonesia.  

Guna mewujudkan cita-cita luhur tersebut salah satu unsur yang 

terpenting adalah, menciptakan keseragaman di bidang administrasi 

kependudukan dan pemerintah yaitu menyelenggarakan tertib 

administrasi dibidang pencatatan kelahiran. 

Dalam menciptakan tertib administrasi tersebut dan demi 

terciptanya keadaan masyarakat yang teratur dan tertib serta terjamin 

kepastian hukum perlu diadakan beberapa pencatatan-pencatatan yang 

berupa akta, yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan 

Catatan Sipil. 
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Sedangkan akta itu sendiri, khusunya mengenai akta kelahiran 

diperlukan bagi setiap orang .adapun kegunaannya sampai sekarang ini 

disamping untuk administrasi penduduk, mengenai status anak, 

memasuki sekolah, pembuktian dimuka sidang, tetapi akta kelahiran 

juga mempunyai arti yang sangat penting dan sangat luas. sebagaimana 

kita ketahui dalam kenyataan di dunia ini bahwa setiap orang 

mempunyai ciri-ciri yang khusus dimana satu sama yang lain tidak 

mungkin sama.  Tentunya perbedaan ciri-ciri yang khusus itu diperlukan 

adanya keputusan yang secara umum biasanya dipergunakan dengan 

pemberian nama. namun kadang-kadang nama juga ada yang sama 

bahkan mungkin tanggal lahirnya juga sama.  

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting dalam registrasi 

dan administrasi. Kependudukan yang selama ini masalah tersebut 

kurang mendapat perhatian di masyarakat, ini terjadi karena kurangnya 

pemahaman  masyarakat akan pentingnya mempunyai akta kelahiran, 

akta kelahiran ini menjadi syarat awal seseorang untuk memiliki 

beberapa surat penting seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu 

Keluarga.  

Kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting dalam 

pertumbuhan penduduk disamping kematian dan migrasi. Apabila angka 

kematian diketahui secara valid maka pertumbuhan penduduk yang 

terjadi akan dapat terus dipantau, oleh karena itu penting bagi seseorang 

untuk dicatatkan kelahirannya dan memiliki akta kelahiran. 
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Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini akta kelahiran 

dapat diperoleh untuk setiap orang tanpa memandang pangkat serta 

derajat, karena itu untuk kepentingan dan perbuatan hukum memerlukan 

adanya akta kelahiran sebagai bukti otentik.3 

Namun demikian masih banyak masyarakat yang bertempat tinggal 

diluar kota besar kesadaran akan pentingnya pencatatan suatu akta 

kelahiran masih relative rendah. Kelahiran hanya dianggap sebagai suatu 

peristiwa alamiah dalam kehidupan manusia. Lain halnya dalam 

perkawinan tingkat kasadaran masyarakat untuk mencatat perkawinan 

sudah cukup baik hal pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dengan 

sendirinya perkawinan tersebut dicatat dan dibuat akta perkawinan oleh 

petugas pencatat yang bersangkutan. 

Untuk memastikan status perdata seseorang harus dilakukan 

dengan pencatatan peristiwa hukum seseorang. Peristiwa kelahiran 

menentukan status hukum seseorang yaitu pendukung hak dan 

kewajiban. kepastian hukum seseorang mengenai kelahiran menentukan 

status perdata mengenai dewasa atau belum dewasa seseorang. 

Pembuktian bahwa peristiwa hukum yang dialami seseorang itu benar 

telah terjadi. Untuk membuktikan bahwa telah benar terjadi peristiwa 

hukum, diperlukan surat-surat keterangan yang menyatakan telah terjadi 

perstiwa hukum. Diperlukan surat keterangan yang telah terjadi 

peristiwa hukum pada hari, tanggal, bulan dan tahun tempat tertentu atas 

                                                 
3 Ibid, hal 40 
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nama seseorang. Yang memberikan surat keterangan itu adalah pejabat/ 

petugas yang menangani atau berwenang untuk itu. 

Apabila peristiwa hukum itu telah lampau waktu untuk 

mendaftarkannya, maka untuk dilakukan pencatatan/pendaftaran perlu 

ada surat penetapan dari hakim. Misalnya penetapan hakim Pengadilan 

Negeri mengenai akta kelahiran.4 

Asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang 

otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akta 

kelahiran itu tidak ada/ anak tersebut belum mendapatkan akta, maka 

pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah 

diadakan pemerikasaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang 

memenuhi syarat.5 

Dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut kemudian 

didaftarkan kelembaga catatan sipil untuk dimintakan akta kelahiran. 

Oleh karena tanpa adanya surat penetapan dari Pengadilan Negeri, maka 

lembaga catatan sipil menolak untuk memberikan akta kelahiran 

tersebut. Karena tugas/wewenang lembaga catatan sipil hanya 

menerbitkan kutipan akta kelahiran, sehingga harus ada surat keterangan 

yang jelas tentang kelahiran anak yang bersangkutan dari pihak yang 

mengetahui /menangani kelahiran anak tersebut. Maka apabila pihak 

yang menangani tersebut tidak ada atau berpindah tempat maka untuk 

membuat keterangan tersebut dapat dimintakan ke Pengadilan Negeri, 

                                                 
4 Abdul kadir Muhammad, hukum perdata Indonesia, bandung, citra aditya bakti, 2000, hal 50 
5 Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang pembuktian asal usul anak 
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disini pengadilan negeri dapat memberi surat keterangan kelahiran bagi 

anak tersebut apabila hakim telah yakin dan berdasarkan bukti-bukti 

yang telah dikemukakan dalam persidangan. Setelah hakim merasa yakin 

bahwa anak tersebut adalah yang lahir pada hari, tanggal, bulan, tahun, 

dan dari bapak dan ibu, barulah hakim memberi penetapan mengenai 

kelahiran anak tersebut. 

Merupakan kewajiban negara untuk melindungi anak-anak 

khususnya anak-anak yang terlambat mendapatkan akta, salah satunya 

dengan memberikan pelayanan administrasi yang digunakan mereka saat 

itu. Pembuatan akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendapatkan 

akta adalah salah satu masalah yang sepele dan kurang mendapat 

perhatian, menurut penulis amat penting, karena mereka membutuhkan 

bukti tertulis dan otentik atas identitas, status dan hukum dirinya. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas ,maka  penulis tertarik untuk 

mengamati, mempelajari dan memahami mengenai segala sesuatu yang 

berkaitan dengan prosedur pembuatan akta kelahiran terutama untuk 

anak-anak yang terlambat memperoleh akta. Oleh karena itu penulis lalu 

menuangkannya dalam penlisan hukum dengan judul: “Pembuatan 

Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Terlambat Mendapatkan Akta dan 

Akibat Hukumnya” 
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B. Pembatasan  Masalah 

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian ini sangat penting 

karena merupakan suatu pedoman serta mempermudah dalam membahas 

permasalahan yang akan diteliti, oleh karena itu disini penulis hanya 

membatasi pada  pembuatan akta kelahiran bagi anak yang terlambat    

memperoleh akta 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan perumusan  masalah sangat diperlukan dalam suatu 

penelitian agar lebih terarah dan dapat mencapai sasaran yang 

diharapkan, maka perlu dirumuskan dahulu masalah-masalah yang akan 

dibahas, dalam penelitian ini yang dimaksud masalah adalah sebagai 

pertanyaan-pertanyaan yang dicoba ditemukan jawabannya sehingga 

dapat memeberi petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna 

menjawab pertanyaan yang terkandung dalam perumusan itu6 

  Berdasarkan permasalan tersebut diatas, maka yang menjadi 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  1.  Bagaimana proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang 

terlambat    memperoleh akta? 

2. Bagaimana akibat hukum bila seseorang terlambat memperoleh akta 

kelahiran? 

 

                                                 
6 Fred. N Kerlinger  (1990:16) 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam suatu penelitian ini diperlukan untuk memberi arah 

dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Dimana berbagai 

data dan keterangan dikumpulkan, diolah dan dianalisis untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka membantu 

pemecahan-pemecahan masalah yang akan dihadapi. 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui  proses pembuatan akta kelahiran bagi anak 

yang terlambat memperoleh akta? 

2. Untuk mengetahui akibat hukum bila seseorang terlambat 

memperoleh akta kelahiran? 

E.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan skripsi 

ini sebagai berikut: 

1. Bagi ilmu pengetahuan  

Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu hukum pada 

umumnya, dan pengembangan teori hukum terkait dalam 

penetapan kelahiran anak. 

 

2. Bagi masyarakat 

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan 

pengarahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat 

mengetahui tentang proses penetapan kalahiran anak  
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3. Bagi penulis 

Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

hukum perdata. 

F. Metode Penelitian. 

Untuk memperoleh data/informasi serta penjelasan mengenai 

segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan, diperlukan suatau 

pedoman penelitian/metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan 

menggunakan metode penelitian merupakan cara utama untuk 

memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Metode 

penelitian yang digunankan penulis dalam penelitian ini adalah:  

1. Metode pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

pendekatan normatif sosiologis, karena dalam penelitian ini 

adalah dicari adalah aspek-aspek hukum dari proses pembuatan 

akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendapatkan akta dan 

akibat hukumnya 

2. Jenis penelitian  

       Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif, yaitu dangan menggambarkan, menguraikan dan 

menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis mengenai 

proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang terlambat 

memperoleh akta di Pengadilan Negeri Sragen. 



 11 

3. Bahan penelitian  

a).  Penelitian kepustakaan  

Penelitian kepustakaan bermaksud  untuk mendapatkan 

dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul 

dengan menggunakan bahan-bahan : 

1).  Bahan hukum primer 

      a)  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ BW 

b) Dokumen resmi dan data tetulis dari Pengadilan 

Negeri Sragen tentang penetapan kelahiran anak 

   2).  Bahan hukum sekunder. 

Yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang 

berhubungan dengan objek penelitiaan, antara lain: 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian 

yang berwujud laporan, artikel, sumber-sumber tertulis 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

   a).  Penelitian lapangan  

  Penelitian lapangan dengan cara terjun langsung ke 

obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang 

diperlukan. 

 1).  Lokasi penelitian 

 Adapun lokasi penelitian yang dilakukan di 

Pengadilan Negeri Sragen. Alasan penulis memilih 

lokasi penelitian ini karena apabila peristiwa hukum 
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telah lampau waktu untuk didaftarkan, maka untuk 

dilaksanakan pencatatan /pendaftaran perlu adanya 

surat penetapan dari hakim. 

 2.  Subyek penelitian  

Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek 

penelitiana adalah: 

    a)  Hakim /ketua pengadilan negeri 

b)  Pihak keluarga yang mengajukan penetapan 

anak di Pengadilan Negeri Sragen 

c)  Pegawai Catatan Sipil Sragen  

 

  4.  Metode Pengumpulan Data 

 1.  Studi kepustakaan  
 

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara 

mencari, mengumpulkan, mempelajari dan memahami 

kedua jenis bahan hukum diatas. ( bahan hukum primer dan 

bahan hukum skunder) yang permasalahan yang sedang 

dikaji yakni pelaksanaan prosedur pembuatan akta 

kelahiran dan penetapan hakim apabila anak tersebut 

terlambat mendapatkan akta.  

 2.   Penelitian Lapangan   

  1)  Pengamatan (Observasi) 
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Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap obyek yang diteliti, untuk kemudian 

dilakukan pencatatan secara sistematis dan terarah. 

Mengenai fenomena sosial yanga ada hubungannya 

dengan prosedur penetapan akta kelahiran bagi anak 

yang terlambat mendapatkan akta di Pengadilan Negeri 

Sragen. 

   2)  Wawancara ( Interview ) 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data 

dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang 

berkompeten dalam suatu permasalahan. Wawancara 

yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

wawancara yang dilakukan secara lisan dan langsung 

antara penulis dan responden yaitu: 

a. Ketua Pengadilan Negeri sragen, khususnya yang    

menangani prosedur penetapan kelahiran anak.  

b. Hakim yang memberikan surat penetapan kelahiran 

anak 

c. Pegawai Catatan Sipil Sragen  

 3)  Questioner 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan 
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kepada responden, disini responden mendapatkan 

kebebasan untuk menjawab dengan uraian-uraian yang 

mendalam. 

4) Pengambilan sample 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tata cara 

pegambilan sample dengan purposive sampling yaitu 

bahwa peengambilan sample ini tidak semua individu 

diambil sebagai sample. Namun sebagian dengan 

kriteria bahwa seseorang tersebut berkompenten untuk 

diwawancarai tentang pembuatan akta kelahiran bagi 

anak yang terlambat mendapatkan akta sehingga dapat 

diambil kesimpulan sesuai dengan obyek yang diteliti. 

Adapun yang dijadikan sample adalah hakim dan ketua 

Pengadilan Negeri Sragen ,hakim yang memberikan 

surat penetapan dan pegawai Catatan Sipil Sragen. 

   

 5.  Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang sesuai dengan penilitian 

deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara 

kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan dan 

mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan 

yang meliputi ketentuan-ketentuan hukum, yurisprudensi 

dan  buku-buku yang berkaitan dengan prosedur penetapan 
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kelahiran anak bagi anak yang terlambat mendapatkan akta, 

selanjutnya dipadukan dengan pendapat responden di 

lapangan, dianalisis secara kualitatif dan dicari 

pemecahannya, disimpulkan kemudian digunakan 

menjawab permasalahan yang ada. 

 

G. Sistematika Skripsi 
 

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis 

menyusun sistematika skripsi sebagai berikut:  

 

  BAB. I    PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

B. Pembatasan masalah 

C. Rumusan masalah 

D. Tujuan penelitian 

E. Manfaat penelitian 

F. Metode penelitian  

G. Sistematika skripsi 

 
 

BAB. II   TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian akta kelahiran  

B. Pengertian akta kelahiran bagi anak yang terlambat 

mendapatkan akta 
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C. Pengertian akibat hukum  

D. Fungsi akta kelahiran bagi seseorang 

E. Lembaga yang berwenang  menerbitkan akta kelahiran 

F. Prosedur pembuatan akta kelahiran 

 

BAB.  III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil penelitian  

1. Proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang 

terlambat mendapatkan akta kelahiran 

2. Akibat hukum  bagi anak yang terlambat 

mendapatkan akta kelahiran 

B. Pembahasan 

1. Proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang 

terlambat mendapatkan akta kelahiran 

2. Akibat hukum  bagi anak yang terlambat 

mendapatkan akte kelahiran 

 

BAB.  IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran-saran 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


