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I. PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas 

UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan, pasal 7 

mengatakan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab 

menyelengarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh 

Bupati/Walikota dengan membentuk instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di 

bidang Administrasi Kependudukan.
1
 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya memberlakukan Kartu 

Identitas Anak (KIA) yang diharapkan menjadi kartu identitas bagi anak. Kemendagri 

bekerjasama dengan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan pembuatan kartu identitas anak (KIA). 

Sejak program ini dimunculkan, berbagai pandangan dan tanggapan sudah mulai 

mengemuka dalam rangka mengkritisinya. Sebagian kalangan menganggap bahwa 

program ini sangat penting. Namun demikian, sebagian lagi memandang bahwa 

program ini tidak memiliki alasan yang kuat untuk diterapkan. Berbagai pandangan 

tersebut semestinya mampu dilihat pemerintah sebagai masukan dalam rangka 

mematangkan kebijakan ini. 
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Dalam berbagai penjelasan yang dikemukakan pemerintah, bahwa kartu 

yang berfungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak di bawah 17 tahun 

(kurang satu hari) ini bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti membuka tabungan 

di bank, kartu sehat, kartu pintar, dan lainnya atas nama sendiri. KIA ternyata wajib 

dimiliki anak sebagai identitas. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 2 Tahun 2016. 

Dasar hukum Pencatatan Kependudukan diatur dalam Undang-Undang No. 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta peraturan 

pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 serta Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

Khusus daerah Kota Mataram juga diatur didalam Peraturan Daerah Kota Mataram 

No. 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan juga 

Peraturan Walikota Mataram No. 39 Tahun 2009 tentang Administrasi 

Kependudukan. Landasan hukumnya jelas, demikian pula pedoman teknis seperti 

tercantum dalam peraturan pelaksanaannya. 

Dalam hal tersebut,  penduduk diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan 

melaporkan peristiwa yang dialami baik mereka maupun beserta keluarganya melalui 

Pendaftaran Penduduk yang meliputi kegiatan pencatatan dan pelaporan data 

kependudukan yang terdiri dari kelahiran, perkawinan, perpindahan, dan kematian 

penduduk serta statistik kependudukan lainnya yang dilakukan mulai dari tingkat 
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desa/kelurahan hingga tingkat provinsi. Sedangkan Instansi Pelaksananya dilakukan 

oleh pemerintah daerah disetiap provinsi akan mencatat laporan penduduk tersebut 

melalui proses Pendaftaran Penduduk. 

Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang–Undang No.23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan menjelaskan yang dimaksud dengan Pendaftaran 

Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa 

Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta 

penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan 

kependudukan. 

“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan  

penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui 

Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi 

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain.
2
 

Adapun permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan 

Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Berdasarkan Permendagri No. 2 Tahun 2016 

di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram serta Hambatan/kendala 

Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)  Berdasarkan Permendagri 

No. 2 tahun 2016  di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

pelaksanaan pembuatan KIA berdasarkan permendagri No. 2 tahun 2016 dan Untuk 
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mengetahui hambatan/kendala masyarakat dalam pembuatan KIA berdasarkan 

permendagri no 2 tahun 2016. 

Manfaat yang ingin di capai dalam penyusunan skripsi ini secara akademis 

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu 

Hukum Pada Fakultas  Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian ini diharapkan 

juga mampu dijadikan refrensi bagi para pihak yang membutuhkan serta berminat 

untuk mengembangkannya dalam tahap berikutnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (penelitian sosiologis), dengan 

mengggunakan metode pendekatan ,yakni Pendekatan perundang-undangan atau 

(statute approach), Pendekatan konseptual atau (conseptual approach), dan 

Pendekatan sosiologis. Jenis bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan 

hukum yaitu dengan teknik wawancara dan Studi  Pustakaan. Analisis bahan hukum 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum secara  kualitatif  

dan deskriftif. 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. PELAKSANAAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) 

1. Syarat Pembuatan Kartu Identitas Anak 

Dalam kegiatan pelaksanaan pembuatan kartu identitas anak yang 

hanya di terbitkan oleh  dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten 

atau kota harus sesuai dengan prosedur  dan memenuhi syarat-syarat yang 

telah di tentukan. Adapun syarata- syarat yang harus di penuhi dalam 

pembuatan kartu identas anak (KIA) adalah :
3
 

1. Bagi anak yang baru lahir 0-5 tahun, KIA akan diterbitkan bersamaan 

dengan akte kelahiran 

2. Namun bagi anak yang berusia 0-5 tahun kurang satu hari dan anak 

berusia 5-17 tahun kurang satu hari yang belum memiliki KIA, 

persyaratannya meliputi :poto kopy kutipan akta kelahiran ,poto kopy 

KK .foto kopy KTP kedua orang tua, serta ada persyaratan tambahan 

berupa pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak dua lembar bagi 

anak yang berusia 5-17 tahun kurang sehari sedangkan anak 0-5 tahun 

kurang satu hari tidak menggunakan foto. 

Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 2 tahun 2016 

dalam memberlakukan kartu identitas anak (KIA) pemerintah mengadakan 

pendaftaran administrasi kependudukan terkait dengan pembuatan kartu 

identitas anak. pembuatan kartu identitas anak merupakan salah satu 

pelayanan yang ada di dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

Kabupaten/Kota 
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2. Prosedur Pembuatan Kartu Identitas Anak 

 

Prosedur pembuatan kartu identitas anak bisa langsung melalui 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil atau bisa juga melalui 

Kelurahan. Apabila sudah melakukan pembuatan kartu identitas anak 

melalui Kelurahan masyarakat tidak perlu ke Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil.
4
 

Adapun Prosedur Permohonan Pembuatan Karatu Identitas Anak 

(KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram Dapat di 

lihat di bawah; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Wawancara dengan Drs, Hasmin,MH,  KABID Pelayanan Pendaptaran Penduduk  Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 2018 

PEMOHON KIA 

TANDA TANGAN KEPALA DUKCAPIL 

PETUGAS PENGENTRI DATA 

LENGKAP 

TIDAK LENGKAP 
PENGECEKAN  BERKAS 

PERSYARATAN 

PENGISIAN FORMULIR DISERTAI TANDA 

TANGAN PEMOHON 

 

PETUGAS PENDAFTARAN 

PENCETAKAN KIA 
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1. Prosedur pembuatan kartu identitas anak di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

 

1. Masyarakat atau yang mewakili (membawa kuasa) melapor ke 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

2. Petugas Dinas memberikan formulir kepada masyarakat atau 

yang mewakili (membawa kuasa) pemohon KIA untuk mengisi 

dan menandatangani formulir permohonan KIA dan 

memberitahu persyaratan-persyaratan yg harus di lengkapi 

3. Ketika belangko sudah di isi pemohon KIA dengan 

melampirkan persyarata yg sudah di tentukan  petugas Dinas 

memeriksa persyaratan-persyaratan pemohon untuk 

memastikan apakah persyaratan pemohon sudah lengkap atau 

tidak. Apabila persyaratan pemohon di nyatakan  lengkap 

petugas Dinas menerima berkas pemohon kia dan memberikan 

tanda bukti yg berisikan nama pemohon dan waktu 

pengambilan. Apabila persyaratannya tidak lengkap petugas 

Dinas mengembalikan kepada pemohon untuk melengkapi 

persyaratan yg masih kurang atau yang belum terpenuhi 

4. Setelah proses di atas sudah selesai petugas melakukan 

verifikasi dan validasi berkas permohonan kia dan Petugas 

melakukan perekaman data ke dalam data base KIA 

5. Dinas menerbitkan KIA dan diberikan kepada pemohon 

 

2. Prosedur pembuatan kartu identitas anak di kelurahan 

1. Pemohon datang ke kelurahan dengan membawa berkas 

persyaratan pembuatan kartu identitas anak 

2. Penyerahan berkas persyaratan kepada Petugas Registrasi 

Kelurahan 

3. Petugas Registrasi Kelurahan memeriksa kelengkapan dan 

kebenaran berkas/dokumen permohonan 

4. Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, 

maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan 

kepada pemohon untuk dilengkapi 

5. Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka 

permohonan akan diproses lebih lanjut dengan pengisian 

formulir permohonan dan menandatangani formulir 

permohonan6. Pengarsipan berkas formulir 

6. Proses selesai di Kelurahan dan akan dibawa langsung ke kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
5
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Sedangkan prosedur pembuatan Kartu Identitas Anak untuk anak 

warga asing, prosedur permohonan  sebagai berikut : 

a. Untuk anak yang telah memiliki paspor, orangtua anak wajib 

melapor ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan untuk 

menerbitkan KIA 

b. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA 

c. Kaktu Iidentitas Anak dapat diberikan kepada pemohon atau 

orangtuanya di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

 

3. Wewenang Dinas Kependudukan Dan Pencatatn Sipil Dalam Pembuatan 

Kartu Identitas Anak (KIA) 

 

Wewenang / Kewenangan adalah salah satu prinsip utama yang 

dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan 

kenegaraan disetiap negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus 

berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas 

legalitas). Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan 

kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan 

oleh undang-undang. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan 

sering disejajarkan dengan istilah “bevoegdheid” yang berarti wewenang 

atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam 

Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan 

baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. 

Melihat dari banyakknya tugas yang di miliki oleh kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka tugas dan fungsinya adalah 

sebagai berikut:
6
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a. Tugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

1. Sebagai pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan di 

bidang kependudukan dan di pimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah 

2. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

b. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai 

berikut : 

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

3. Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di bidang Informasi 

Administrasi Kependudukan, pengawasan dan pengendalian 

administrasi kependudukan 

4. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

5. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan dan kearsipan 

6. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas 

7. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugas-nya 

8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas, dan 

9. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

 

Berdasarkan data di atas bahwa tugas dan fungsi kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijelaskan untuk memberikan 

perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap 

Peristiwa Kependudukan dan  Peristiwa Penting yang dialami oleh 

Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagaimana perlunya 

dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan. 
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B. HAMBATAN/KENDALA DALAM PEMBUATAN KARTU IDENTOITAS 

ANAK (KIA) 

1. Hambatan/kendala Yang di Alami Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) 

Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan, jumlah 

penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan yang berarti suatu 

daerah memiliki sumber daya manusia yang cukup. Oleh sebab itu pendataan 

administrasi pembuatan KIA dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 

Tentang Kartu Identitas Anak memiliki faktor pendukung dan faktor 

penghambat dalam pelaksanaannya. Seperti pada penerapan kartu identitas 

anak yang diberlakukan sejak tahun 2016 lalu di kota Mataram. Secara 

umum faktor penghambat dalam pelaksanaan kartu identitas anak ini adalah 

sebagai berikut :
7
  

1. Faktor internal, yaitu : 

a. Kurangnya pegawai yang ahli dalam bidang tertentu 

b. Kurangnya sarana dan prasarana  

c. Tidak adanya efektifitas pegawai yang di maksud adalah dalam 

penyelesaian pekerjaan tidak  sesuai dengan waktu yang telah di 

tentukan. 

d. Tidak adanya kesederhana/menyulitkan masyrakat. 

e. Kurangnnya anggaran yang di anggarkan pemerintah. 

2. Faktor eksternal 

a. Kurangya sosialisasi dari pemerintah terhadap program pembuatan 

KIA 

b. Masih banyak masyarakat yang menganggap KIA ini tidaklah penting 

c. Adanya akta masih dianggap sudah cukup untuk identitas anak. 
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Kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang menjadikan 

masyarakat lebih memilih tidak membuat kartu identitas anak (KIA) jika 

sudah mempunyai akta kelahiran bagi anak, bahkan bagi masyarakat yang 

mengerti hukum pun mejadi kebijakan ini masih sangat membingungkan 

saat kebijkan diwajibkan namun tidak adanya sanksi yang tertera 

didalamnya. Dari beberapa penyebab di atas dapatdi ambil kesimpulan 

bahwa hal yang utama menghambat proses pelayanan kartu identitas anak 

(KIA) , yang terjadi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil itu 

bukan hanya dari pihak internal pegawai sendiri sebagi faktor penunjang 

pelayanan keinerja. 

2. Hambatan/kendala Yang di Alami Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu 

Identitas Anak (KIA) 

Kerjasama dengan pihak ketiga dimungkinkan dalam Permendagri 

kartu identitas anak (KIA) untuk memaksimalkan pemanfaatan kartu identitas 

anak ( KIA) dan memberikan nilai tambah. Kerjasama yang dimaksud adalah 

kemitraan bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain anak, rumah 

makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, usaha ekonomi lainnya. 

Untuk mempermuah para orang mengetahui bagaimana penjelasan yang 

lengkap terhadap pemberlkuan kartu identitas anak tersebut (KIA). Sehingga 

tidak muncul polemic dan perdebatan baik dari masarakat yang tidak tahu 

tentang pembuatan kartu identitas anak tersebut dan bagaimana kegunanaan 

kartu identitas anak tersebut. 
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Kendala yang dihadapi masyarakat dalam pembuatan kartu identias anak 

adalah sebagai berikut : 
8
 

1. Kartu identitas anak dianggap tidak penting oleh sebagian warga 

masyarakat karena masih banyak yang belum tau tentang penerapan 

karrtu identitas anak (KIA) tersebut. Oleh karena itu masyarakat masih 

enggan untuk membuat kartu identitas anak tersebut 

2. Sebagaimana kia ketahui bahwa sampai saat ini sosialisasi akan 

program kartu identitas anak (KIA)  ini juga sangat minim dan 

masyarakat hampir tidak memiliki keinginan untuk membuat. Kondisi 

demikian tentunya menjadi salah satu ancama dan kendala akan 

efetifitas kebijakan pemerintah tersebut. 

3. Kartu identitas anak tersebut tidak memiliki alas an yang kuat untuk 

diterapkan sehingga banyak para orang tua masih tidak peduli dengan 

kartu tersebut. 

4. Karena kartu identitas anak (KIA) belum di wajibkan 

5. Jarak yang di tempuh masyarakat menuju Kantor Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram terlalu jauh 

 

Dari pendapat di atas sejak program ini dimunculkan, berbagai 

pandangan dan tanggapan sudah mulai mengemuka dalam rangka 

mengkritisinya. Sebagian kalangan menganggap bahwa program ini sangat 

penting. Namun demikian, sebagian lagi memandang bahwa program ini tidak 

memiliki alasan yang kuat untuk diterapkan. Berbagai pandangan tersebut 

semestinya mampu dilihat pemerintah sebagai masukan dalam rangka 

mematangkan kebijakan yang satu ini. Namun apapun perdebatan yang muncul, 

tampaknya hal itu tidak berpengaruh besar terhadap niat dan rencana 

pemerintah untuk memberlakukan kartu identitas anak (KIA) terhadap anak. 
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III. PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil  penelitian ini, peneliti dapat di menyimpulkan bahwa :  1) . 

Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan 

Sipil Kota Mataram belum maksimal, karena kota mataram yang di tunjuk 

pemerintah pusat  sebagai percobaan atau percontohan untuk menerapkan Kartu 

Identitas Anak (KIA). Di lihat dari pencapaian Kota Mataram dalam pembuatan 

akte kelahiran 0-18 sudah mencapai target Nasional. Dimana pemerintah pusat 

menargetkan 85% di tahun 2017 sementara pencapaian Kota Mataram tahun itu 

mencapai 90% sehingga Pemerintah Pusat Menunjuk Kota Mataram dalam 

penenrapan Kartu Identitas Anak (KIA). di lihat juga dari data perbandingan 

anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dengan yang sudah 

memiliki sangat jauh berbeda. 2). Dalam peroses pembuatan kartu identitas anak 

(KIA) terdapat beberapa faktor penghambat yang di alami oleh Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil dan Masyarakt.  faktor  pemhambat  yang di 

alami Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota mataram, dimana kualitas 

sumber daya manusia sudah sangat memadai namun yang belum terpenuhi 

sarana dan prasarana, jaringan server yg belum luas, peran masyrakat yang belum 

aktif, ketidak tahuan masyarakat tentang pentingnya Kartu Identitas Anak, 

kurangnya sosialisasi  dan anggaran yang di anggarkan terlalu sedikit. Sedangkan 

hambatan yang di alami oleh masyarakat kota mataram, Karna Kartu Identitas 
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Anak belum di wajibkan, kurangnya pemahaman tentang pentingnya Kartu 

Identitas Anak, sibuk dengan pekerjaan, ketidak tahuan masyarakat dengan 

adanya Kartu Identitas Anak  dan jarak yang di tempuh cukup jauh. 

B. SARAN 

Berdasarkan uraian diatas dalam pembahasan, maka saran  peneliti 

sampaikan Di harapkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota 

Mataram untuk selalu melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat dan pentingnya kartu 

identitas anak (KIA). 

 

 

 


