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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri sejak dari  

kelahirannya. Hal inilah yang diatur secara normatif di Indonesia tentang 

perlindungan hak konstitusional warga negara mulai dari sejak dilahirkan. 

Identitas diri ini harus dituangkan dalam sebuah akta yakni akta kelahiran. 

Akta kelahiran  sangat penting fungsinya yakni sebagai indentitas warga 

negara. Pentingnya akta kelahiran tertuang dalam UU No. 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 5 dinyatakan bahwa, “Setiap anak 

berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan  status kewarganegaraan,” 

yang kemudian dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1), 

“Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) 

yang berbunyi, “Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam 

akta kelahiran.”
1
 Hal ini juga diatur dalam pasal 7 ayat (1) Keputusan 

Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the 

Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), menyebutkan: 

Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus 

mempunyai hak sejak lahir atas satu nama, hak untuk memperoleh 

kewarganegaraan dan sejauh mungkin, hak-hak untuk mengetahui 

dan dirawat oleh orang tuanya.
2
 

 

Secara umum, akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu 

pelaporan dengan kelahiran. Terdapat 3 jenis akta kelahiran yaitu: 

                                                 
1
  Pasal 5, pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  

2
  Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on 

the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) 
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1) Akta Kelahiran Umum 

Akta kelahiran ini dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang 

disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja 

bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran 

bayi. 

2) Akta Kelahiran Istimewa  

Akta kelahiran ini dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah 

melampaui batas waktu 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja 

bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi. 

3) Akta Kelahiran Dispensasi 

Akta kelahiran ini dibuat berdasarkan Program Pemerintah untuk 

memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir sampai dengan 

tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran / pencatatan 

kelahirannya.
3
 

Sebagai bagian dari sistem pencatatan sipil, pencatatan kelahiran 

berfungsi untuk menentukan dan menetapkan status keperdataan (sipil) 

seseorang dalam wilayah hukum suatu negara. Pencatatan ini merupakan 

bagian dari hak sipil yang melekat kepada seseorang sejak saat dilahirkan. 

Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan 

diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar dalam memperoleh 

pelayanan masyarakat lainnya di masa mendatang. Sebagai hasil pelaporan 

kelahiran tersebut, maka diterbitkanlah Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. 

                                                 
3
  Kependudukancapil.go.id dalamhttp://www.kependudukancapil.go.id/index.php/produk-a-

layanan/akta-kelahiran, Diakses 5 Maret 2017 pukul 14:00 WIB  
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Permasalahan muncul terkait dengan akta kelahiran dari anak yang di luar 

nikah. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan mengenai 

anak sah dan anak tidak sah, dimana anak yang tidak sah hanya memiliki 

keperdataan dengan ibunya, dimana tidak mudah untuk melakukan 

pencatatan sipil terhadap anak hasil hubungan di luar nikah. Sehingga 

terkait dengan hal ini, banyak bermunculan pemalsuan akta kelahiran oleh 

ibu kandungnya sendiri agar anaknya tetap dapat memperoleh hak-hak 

konstitusionalnya dengan berbagai cara.  

Salah satunya adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, 

dimana marak terjadi kasus pemalsuan akta kelahiran anak di luar nikah. 

Sebut saja ibu dari anak tersebut berinisial A, yang mempunyai anak hasil 

hubungan di luar nikah. Status anak tersebut yang tidak mempunyai bapak 

secara sah setelah kelahirannya, kemudian si A berinisiatif untuk 

memasukkan nama dari anak tersebut ke dalam akta kelahiran dengan status 

orang tua kakak kandung si A, sehingga anak tersebut masuk dalam KK 

kakak kandungnya dan menjadi anak kakak kandungnya tersebut. 

Menitipkan anak di luar nikah ke dalam KK orang lain tentunya akan 

menjadi masalah di kemudian hari terutama masalah waris tentang akibat 

hukum dari akta kelahiran tersebut. 

Berdasarkan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan 

memalsukan sebuah keterangan yang tidak benar atau palsu ke dalam akta 

otentik, yang mana akta lahir tersebut berisi keterangan yang tidak benar. 

Perbuatan tersebut apabila dikemudian hari menimbukan kerugian, dapat 
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diancam dengan ancaman pidana Pasal 266 KUHP sebagaimana berbunyi 

sebagai berikut: 

1) Barang siapa menyuruh memalsukan keterangan palsu ke 

dalam sebuah akta otentik mengenai sesuatu hal yang 

kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud 

untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-

olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika 

pemakaian itu menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara 

paling lama tujuh tahun; 

2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja 

memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan 

kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan 

kerugian.
4
 

 

Selain itu perbuatan tersebut juga dapat dikenakan ancaman pidana 

sesuai dengan ketentuan Pasal 93 UU No. 23 tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan yang menyatakan sebagai berikut: 

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau 

dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa 

Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil penelitian dengan Judul “Akibat Hukum Anak Diluar Nikah 

Terhadap Akta Kelahiran Palsu (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Sukoharjo).” 

 

 

                                                 
4
  Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam melakukan pengkajian 

terhadap permasalahan yang dibahas lebih lanjut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Mengapa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan 

dengan ibunya berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan? 

2. Bagaimana akibat hukum bagi anak di luar nikah terkait pemalsuan akta 

kelahiran berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan  

UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan atau analisa anak di luar nikah yang 

hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya berdasarkan 

pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

2. Untuk menjelaskan akibat hukum bagi anak di luar nikah terkait 

pemalsuan akta kelahiran berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman mengenai tinjauan atau analisa anak di luar nikah yang 

hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya berdasarkan 

pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat 

hukum bagi anak di luar nikah terkait pemalsuan akta kelahiran 

berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi 

mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

edukasi kepada masyarakat secara umum agar adanya kejadian anak di 

luar nikah tidak terulang dan tidak terjadi lagi sebab anak yang berada 

di luar nikah dalam sistem hukum Indonesia bagaimana pun hanya 

memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya sehingga hak-hak nya 

di masa mendatang menjadi terbatasi. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo diatur 

dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo No. 3 tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo pasal 

34 yang berbunyi sebagai berikut: 

PENCATATAN KELAHIRAN  

TUGAS 

POKOK 

SUSUNAN 

ORGANISASI 

ANAK SAH ANAK DI 

LUAR NIKAH 

AKTA 

KELAHIRAN 

PEMALSUAN 

AKIBAT HUKUM 

DINAS KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN SIPIL 

SUKOHARJO 

PROSEDUR PENERBITAN 

AKTA KELAHIRAN 
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(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil 

(2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Bupati.
5
 

 

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Sukoharjo diatur dalam pasal 35 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten 

Sukoharjo No. 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Sukoharjo di antaranya sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil
6
 

 

Salah satu yang menjadi ranah kewenangan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo adalah mengenai pencatatan 

kelahiran. Berdasarkan pasal 27 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa, “Setiap kelahiran wajib 

dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya 

peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran,” sedangkan pada 

ayat (2) dijelaskan bahwa, “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta 

Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.”
7
  

                                                 
5
  Pasal 34 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo No. 3 tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo 
6
  Pasal 35 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo No. 3 tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo 
7
  Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
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Pencatatan kelahiran setiap warga dilakukan dengan prosedur-prosedur 

tertentu dalam penerbitan akta kelahiran dimana pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo penanganan penerbitan akta 

kelahiran bagi anak yang sah dan bagi anak yang lahir dari hubungan tidak 

sah berbeda. Proses penerbitan akta kelahiran dari anak di luar nikah 

melalui beberapa tahapan termasuk dengan mencantumkan keterangan 

bahwa anak tersebut hasil dari hubungan yang tidak sah atau di luar nikah 

dari ibu kandungnya, sebab anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan 

keperdataan dengan ibu kandungnya.  

Hal inilah yang membuat banyaknya kasus pemalsuan identitas anak di 

luar nikah oleh ibu kandungnya, termasuk dengan cara memasukkan nama 

anak di luar nikah tersebut ke dalam akta kelahiran dengan orang tua kakak 

kandung dari ibu anak tersebut. Sehingga anak tersebut masuk dalam KK 

kakak atau saudara dari ibu tersebut. Hal inilah yang di kemudian hari dapat 

menimbulkan permasalahan terkait hak-hak anak dalam keluarga tersebut, 

termasuk akibat hukumnya dari segi sosiologis anak hasil hubungan di luar 

nikah tersebut. Terkait dengan permasalahan ini, si ibu kandung dapat 

dijerat dengan tindak pidana pemalsuan akta jika di kemudian hari dari akta 

tersebut timbul kerugian bagi pihak lain.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis 

empiris adalah dengan mengidentifikasi dan mengkonsep hukum 
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sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem 

kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan 

penelitian yang bertujuan memperoleh pengetehuan hukum secara 

empiris dengan terjun langsung ke objeknya. Jadi pendekatan yuridis 

empiris dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan 

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data 

sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek 

atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang 

tampak.
8
 Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat, 

teliti, dan jelas tentang prosedur penerbitan akta kelahiran di luar 

nikah dan akibat hukumnya bagi anak di luar nikah terkait dengan 

pemalsuan akta kelahiran dengan melakukan studi kasus di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. 

Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di 

                                                 
8
 Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23  
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lokasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang 

berkaitan dengan pemalsuan akta kelahiran anak di luar nikah dengan 

studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Sukoharjo. 

4. Jenis Data 

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data 

primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil 

penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara 

dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sukoharjo dan juga dengan ibu yang mempunyai anak 

hasil dari hubungan di luar nikah di kawasan Sukoharjo.  

b. Data Sekunder 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan 

hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan 

bahan hukum sekunder.
9
 Bahan hukum primer merupakan bahan 

hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan 

peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum 

primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU 

                                                 
9
 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015,  Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan 

Kuliah), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,  hlm. 8 
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No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan UU 

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan bahan hukum 

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen resmi
10

, yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan jurnal 

yang berkaitan dengan pemalsuan akta kelahiran anak di luar 

nikah.  

5. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah 

dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, 

sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi 

dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil 

penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan 

yang berkaitan dengan materi penelitian.
11

 Selain itu juga dengan studi 

lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi 

lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan 

pegawai pencatatan sipil terkait pemalsuan akta kelahiran anak di luar 

nikah dengan studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Sukoharjo. 

 

 

6. Metode Analisis Data 

                                                 
10

 Ayu Putriyanti, “Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan 

Pengadilan Tata Usaha Negara,” Jurnal Pandecta,Volume 10, Nomor 2 (Desember, 2015), 

hlm. 182,  http://journal.unnes.ac.id , (Diakses pada tanggal 2 Oktober 2016, pukul 13.00 WIB) 
11

 Ari Hermawan dan Murti Pramuwardhani Dewi, “Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah 

Istimewa Yogyakarta,” Jurnal Hukum Yustisia, Edisi 86 (Mei-Agustus, 2013), hlm. 62 

http://journal.unnes.ac.id/
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Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam 

bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan 

menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal 

yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau 

individual.
12

 Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian 

lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk 

disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait 

pemalsuan akta kelahiran anak di luar nikah dengan studi kasus di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis 

uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai 

berikut: 

BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan 

menguraikan tinjauan umum mengenai akta kelahiran yang di dalamnya 

memuat definisi administrasi kependudukan, definisi akta kelahiran, fungsi 

                                                 
12

 Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 

Banyumedia Publishing, hlm. 242 
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akta kelahiran dan standar prosedur penerbitan akta kelahiran Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, kemudian juga 

akan diuraikan tinjauan umum mengenai anak, hak-hak anak berdasarkan 

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pembagian anak 

berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah dan anak 

tidak sah. 

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini 

penulis akan menguraikan mengenai prosedur penerbitan akta kelahiran 

anak di luar nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 

Sukoharjo dan akibat hukum bagi anak di luar nikah terkait pemalsuan akta 

kelahiran berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan  UU 

No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran 

terhadap permasalahan pemalsuan akta kelahiran anak di luar nikah dan 

akibat hukumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


