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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengurusan akta
kelahiran dan kendala-kendala serta upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan hukum
empiris. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengurusan akta kelahiran di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai peraturan
perundang-undangan tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan SOP.
Kendalanya ialah kendala internal dan eksternal. Kendala internal merupakan
kurangnya pegawai yang upayanya memberikan tugas lebih, kapabilitas pegawai
upayanya memberikan pembelajaran terkait sistem dan dokumen kependudukan,
serta sarana dan prasarana upayanya memanfaatkan yang ada, dan kendala
eksternal merupakan kesadaran masyarakat yang kurang, upaya yang dilakukan
adalah mobile akta dan sosialisasi. Kesimpulannya adalah pelaksanaan
pengurusan akta kelahiran dilaksanakan dengan obyektif dan selektif namun,
terkendala oleh kendala internal dan eksternal.

Kata Kunci : akta kelahiran, administrasi kependudukan

HANDLING OF BIRTH CERTIFICATE BY LAWS NUMBER 24th YEAR 2013
CONCERNING THE ADMINISTRATION OF POPULATION

(Study At Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram)

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the implementation of the
management of birth certificates and constraints as well as the efforts of the
Department of Population and Civil Registration Mataram City. The method used
empirical law. Results of research on the implementation of the maintenance of a
birth certificate in the Department of Population and Civil Registration Mataram
City appropriate legislation but its implementation is not in accordance with the
SOP. The obstacles are internal and external constraints. Internal obstacle is a lack
of employees whose efforts provide more tasks, the capability of personnel related
to its efforts to provide learning system and residence documents, and facilities
utilizing existing efforts and external constraint is the lack of public awareness,
the efforts made is a mobile certificate and socialization. The conclusion is the
implementation of the management of birth certificates implemented with
objective and selective however, constrained by internal and external constraints.

Keywords : birth certificate, population administration
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I. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia akan terjadi suatu siklus hidup dimana  manusia akan

mengalami  berbagai peristiwa penting di dalam hidupnya. Siklus hidup,

pengalaman dan peristiwa penting itu antara lain adalah perkawinan, kelahiran,

perceraian, kematian, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa-peristiwa

penting tersebut perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi

pengalaman hidup setiap manusia dan apabila peristiwa itu terjadi pasti akan

selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi

masyarakat di sekitarnya. Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah

satu urusan wajib pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah. Pelayanan administrasi kependudukan yang

terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil merupakan sub

bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik kepada

masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 bahwa instansi

pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah Kabupaten/Kota adalah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang memberikan

pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Seperti halnya yang diuraikan

diatas salah satu permasalahan yang sering kali terjadi saat ini adalah mengenai

pendaftaran penduduk. Beberapa permasalahan yang sering terjadi di lapangan

antara lain tidak terdaftar sebagai penduduk, kesalahan penulisan nama, didaftar

lebih dari satu kali, perubahan yang tidak tercatat seperti pindah atau kematian,
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dan lain sebagainya. Masalah administrasi kependudukan masih dirasakan

tumpang tindih, tidak ada keterkaitan dalam administrasi antara keberadaan

penduduk dengan kebutuhan lain yang sebetulnya atas dasar kependudukan itu

sendiri. Kebutuhan yang paling dekat adalah pencatatan sipil, namun demikian

belum ada yang secara otomatis dapat mengalir datanya pada pendaftaran

penduduk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dalam

pelaksanaannya belum sesempurna sebagaimana yang kita harapkan dan kita cita-

citakan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Masalah yang sering ditemukan dalam pelaksanaannya di lapangan ialah pungutan

liar (pungli) oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, pungutan liar yang

dimana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 79A mengamanatkan larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya

untuk penerbitan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk elektronik), diubah menjadi

untuk semua dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK),  Kartu Tanda

Penduduk elektronik (KTP-el), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian,

Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain. Selain itu permasalahan

yang sering terjadi dan sulit untuk dihentikan ialah pelayanan yang memang

seharusnya pihak terkait melayani sebagaimana layaknya pelayanan karena

pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah

pelayan untuk masyarakat bukan masyarakat yang melayani.
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II. Pembahasan

Pelaksanaan Pengurusan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Akta catatan sipil adalah suatu surat yang dibuat oleh pejabat negara yaitu

pejabat pencatatan sipil mengenai peristiwa yang menyangkut manusia

terjadi dalam keluarga yang didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil seperti peristiwa kelahiran, pengakuan anak, perceraian

dan kematian. Peristiwa kelahiran yang dialami penduduk didaftarkan

pada lembaga pencatatan sipil. Pelaporan peristiwa kelahiran haruslah

dilakukan terlebih dahulu oleh penduduk atau orang tua anak kepada

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan

menyertakan persyaratan. Yang berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden

Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pencatatan

Kependudukan adalah:1

(1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b,
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
b. nama dan identitas saksi kelahiran;
c. KK orang tua;
d. KTP orang tua; dan
e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

(2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta
perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

(3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan
memenuhi syarat berupa:
a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

1 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan
Pencatatan Kependudukan
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b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin

Tinggal Terbatas; dan/atau
e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.

(4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara
Pemeriksaan dari Kepolisian.

Sedangkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan dokumen kependudukan

khususnya dalam pengurusan akta kelahiran yakni:

a. Mengisi formulir pelaporan pencatatan kelahiran

b. Surat keterangan lahir asli dari puskesmas/rumah sakit

c. Fotokopi KTP-el orang tua yang bersangkutan

d. Fotokopi kartu keluarga

e. Fotokopi buku nikah serta membawa yang asli

f. Fotokopi KTP-el 2 orang saksi

Berdasarkan hasil observasi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kota Mataram, ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan pengurusan atau

pencatatan kelahiran. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Pengambilan Nomor Antrian Sekaligus Mengisi Formulir Pelaporan.

Pada tahapan awal ini masyarakat harus mengambil nomor antrian

yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Mataram serta mengisi formulir pelaporan yang akan dibantu

oleh petugas.
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2. Verifikasi. Tahap verifikasi ini adalah tahapan yang paling urgent,

karena pada tahapan ini semua berkas pelaporan akan diperiksa oleh

tim verifikator yang dimana pemeriksaan tersebut dilakukan secara

teliti dan membutuhkan konsentrasi penuh, karena dalam melakukan

pemeriksaan atas berkas laporan yang diajukan oleh masyarakat ialah

berkas pendukung atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dan harus

sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku.

3. Input Data Kelahiran. Tahapan Input Data Kelahiran, tahapan ini

adalah tahapan dimana data atau berkas pelaporan diinput ke dalam

Data Base SIAK.

4. Mencatat Data. Mencatat Data, tahapan ini adalah pencatatan data

kelahiran ke dalam buku register akta kelahiran kemudian ditanda

tangani oleh pelapor dan 2 orang saksi.

5. Mencetak Akta. Pada tahap ini akta kelahiran dicetak, pencetakan akta

kelahiran dilakukan secara teratur.

6. Pemeriksaan Jenis Kelamin Dan Penulisan Untuk Anak Ibu. Setelah

pencetakan selesai kemudian akta kelahiran tersebut diperiksa jenis

kelamin, karena dalam pencetakan tersebut tidak secara otomatis.

7. Verifikasi kembali oleh Kasi Pelayanan Akta Kelahiran. Verifikasi

oleh Kasi Pelayanan Akta Kelahiran dilakukan setelah beberapa

tahapan telah dilalui sehingga verifikasi pada tahapan ini hanya

mengecek atau mengidentifikasi kembali berkas pelaporan dan akta

kelahiran yang sudah rampung untuk menghindari ada kesalahan
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dalam penulisan ataupun jenis kelamin terkait kutipan akta kelahiran

yang akan diterbitkan. Karena kutipan akta kelahiran yang akan

dicetak sama nilainya dengan uang, sesuai dengan penjelasan Kabid

Pencatatan Sipil “Kutipan akta kelahiran ini sama nilainya dengan

uang, jadi tidak main-main dalam menerbitkannya, butuh ketelitian

dan dan harus sesuai dengan pelaporan masyarakat. Dan kutipan akta

kelahiran ini tidak bisa dirubah seenaknya, kalaupun ada perubahan

dalam kutipan akta kelahiran harus memakai kutipan akta kelahiran

yang diterbitkan tersebut dan akan diberikan catatan pinggir untuk

perubahannya beberapa elemen yang terdapat dalam kutipan akta

kelahiran tersebut”.2

8. Mencetak Kutipan Akta Kelahiran. Pada tahapan inilah kutipan akta

kelahiran dicetak setelah melawati beberapa tahapan yang sedemikian

panjang dan butuh ketelitian dalam setiap tahapannya, pencetakan

dilakukan oleh 1 orang petugas yang bernama ibu Minarah. Sesuai

dengan penjelasan Ibu Minarah “Dalam melakukan pencetakan

seringkali saya memakai waktu diluar jam kerja apabila berkas

pelaporan menumpuk yang belum diselesaikan, teman-teman yang lain

sudah pulang dan saya sendiri masih bekerja”.3 Sehingga produk

hukum yang dihasilkan atau yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram bisa

didistribusikan tidak tepat pada waktunya.

2 Wawancara Ibu Hj. Kurniati, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, 10 Juli 20015
3 Wawancara Ibu Minarah, Pencetak Kutipan Akta Kelahiran, 08 Juli 2015
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9. Pemberian Paraf oleh Kabid Pencatatan Sipil. Setelah kutipan akta

kelahiran dicetak kemudian Kepala Bidang Pencatatan Sipil

memeriksa kembali dan memberikan paraf pada draft kutipan yang

sudah sesuai dengan pelaporan. Paraf tersebut bermaksud, draft

kutipan akta kelahiran telah siap untuk ditanda tangani oleh Kepala

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.

10. Penandatanganan oleh Dinas. Penandatanganan oleh Kepala Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dilakukan apabila

semua tahapan telah dilalui. Kepala Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kota Mataram menandatangani semua berkas yang

diserahkan oleh pegawai atau petugas apabila sudah melalui prosedur

yang berlaku. Karena berkas atau dokumen kependudukan yang

ditandatangani tersebut adalah produk hukum yang bersifat final.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Kota Mataram “saya tetap akan menandatangani semua berkas

yang telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang

berlaku”.4

11. Pembubuhan Stempel Dinas. Pembubuhan stempel dinas, setelah

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

kemudian akan dibubuhkan stempel dinas. Stempel dinas ini

memberikan kekuatan hukum terhadap produk yang diterbitkan yakni

4 Wawancara H. Ridwan, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Mataram, 11 Juli 2015
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dokumen kependudukan yang lebih spesifikasi dengan kutipan akta

kelahiran.

12. Dokumentasi. Dokumentasi sebagai arsip, pendokumentasian ini

dilakukan dengan cara menscan semua berkas pelaporan dan kutipan

akta kelahiran yang akan diberikan kepada pelapor, sehingga apabila

terjadi segala sesuatu atau kesalahan dikemudian hari maka ada arsip

sebagai landasan atau acuan dalam perbaikan.

13. RAL. RAL adalah nomor kutipan akta kelahiran yang sama nilainya

dengan uang, penulisan RAL ini bermaksud memberikan kepastian

kepada masyarakat pemegang dokumen kependudukan bahwa kutipan

tersebut berhak atasnya dan tidak bisa digunakan oleh orang lain, yang

maksudnya jika ada kutipan akta kelahiran bodong maka akan

terdeteksi secara otomatis oleh sistem yang ada.

14. Distribusi. Pendistribusian ini hanya bisa diberikan kepada orang yang

mempunyai kwitansi pencatatan akta kelahiran yang dimana kwitansi

tersebut diterima pada saat pencatatan akta kelahiran yang disaksiakan

oleh 2 orang saksi.

Kendala - kendala dan Upaya Dalam Pelaksanaan Pengurusan Akta

Kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Mataram

a. Kendala Internal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram bahwa “Tidak ada

kendala urgent yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan Dan
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Pencatatan Sipil Kota Mataram selama ini karena pelayanan kami

disini harga mati terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 Tentang Pelayanan Publik, akan tetapi kendala yang dihadapi

oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram terkait

dengan kekurangan pegawai atau petugas, kapasitas pegawai atau

petugas dalam pelaksanaan pengurusan akta kelahiran atau pencatatan

sipil pada umumnya.”5 kendala internal yang dihadapi oleh Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yakni:

1) Kurangnya pegawai atau petugas dibidang pencatatan sipil, upaya

yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kota Mataram ialah memanfaatkan pegawai atau petugas yang

ada dengan cara memberikan tugas lebih kepada pegawai atau

petugas tersebut.

2) Kapabilitas petugas atau pegawai, upaya yang dilakukan oleh

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ialah

memanfaatkan petugas atau pegawai yang ada dengan cara

memberikan pembelajaran terkait sistem dan dokumen

kependudukan.

3) Bahwa selama ini pegawai atau petugas di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Mataram masih belum sepenuhnya

memahami tentang pelaksanaan administrasi kependudukan

dibidang pencatatan sipil khususnya akta kelahiran, sehingga

5 Wawancara H. Ridwan, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Mataram, 11 Juli 2015
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diperlukan pelatihan kepada pegawai atau petugas terkait

administrasi kependudukan.

4) Sarana dan prasarana yang kurang memadai, upaya yang

dilakkukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Mataram ialah memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.

b. Kendala Eksternal

Kendala yang ada pada masyarakat terkait pelaksanaan pengurusan

dokumen kependudukan ialah kesadaran bahwa dokumen

kependudukan itu penting terhadap kelangsungan hidup, karena

keberlangsungan hidup tidak bisa terlepas dari dokumen

kependudukan. Kebanyakan dari masyarakat mengurus akta kelahiran

pada saat masyarakat membutuhkan, sesuai dengan pernyataan yang

diungkapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kota Mataram “Masyarakat dipaksa oleh kebutuhan”6 yang

maksudnya sebagian masyarakat membuat dokumen kependudukan

khususnya akta kelahiran pada saat masyarakat membutuhkan

dokumen kependudukan tersebut.

6 Wawancara H. Ridwan, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Mataram, 11 Juli 2015
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III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penyusun dapat

mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pelaksanaan pengurusan akta kelahiran atau pencatatan kelahiran di

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

dilaksanakan dengan obyektif dan selektif. Yang dimaksud dengan

obyektif dan selektif disini adalah tidak ada diskriminasi atas

pelaksanaan, akan tetapi ada tahapan-tahapan yang tidak sesuai

dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yakni pada tahapan

pengentrian data kelahiran dan tahapan pemberian kutipan akta

kelahiran kepada pelapor. Seringkali Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kota Mataram dalam pengentrian tidak dilakukan

pada waktunya dan dalam pemberian kutipan akta kelahiran tidak

tepat pada waktunya.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kota Mataram beserta upaya yang dilakukan adalah

pelayanan yang kurang optimal terkait dengan kekurangan pegawai

atau petugas, kapabilitas dari pegawai atau petugas dibidang

pencatatan sipil serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Yang dimana ketiga kendala tersebut adalah penunjang dari pelayanan

yang optimal. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ialah
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memaksimalkan kinerja dari pegawai atau petugas yang ada dengan

memberdayakan peagawai atau petugas yang lainnya serta

memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa maka saran yang dapat diberikan

terkait pelaksanaan pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yakni:

1. Agar memberikan pelatihan kepada pegawai atau petugas Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram khususnya

dibidang Pencatatan Sipil Kota Mataram guna meningkatkan kinerja

Sumber Daya Manusia (SDM) agar peluang kesadaran dan

pengetahuan dari berbagai pihak untuk mendukung Standar

Operasional Prosuder (SOP) dalam pelaksanaan administrasi

kependudukan  terutama pembuatan akta kelahiran dibidang

pencatatan sipil.

2. Sebaiknya pemerintah Kota Mataram menambah Sumber Daya

Manusia (SDM) yang sesuai dengan bidangnya seperti Sarjana

Hukum yang mengerti dan memahami TUPOKSI (tugas pokok dan

fungsi) dari kinerja administrasi kependudukan serta sarana dan

prasarana di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Mataram terutama teknologi yang digunakan dalam pengoperasian

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
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